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N eužteko laiko į jas atsižiūrėti  
 nei tuo pačiu metu vykusios 

Santarvės konferencijos dalyviams, 
nei Alantos technologijų ir verslo 
mokyklos dėstytojams visą birželio 
savaitę, stropiai sėdinčias ir valandų 
valandas kantriai siuvinėjančias. Ne, 
joms nebuvo neįprasta ir neįdomu. 
Jos konsultuodavosi, kalbėdavo apie 
siuvinėjimo meno paslaptis ir gudrybes, 
patarinėdavo ir net kritikuodavo viena 
kitą. 2-osios Aukštaitijos siuvinėtojų 
stovyklos (ir pirmosios, vykusios 
1999 m.) vadovei, talentingai dailininkei 
tekstilininkei Michalinai Šaknienei, 
ir talentingų moterų diskusijos, rodos, 
kartais atrodydavo mažai vertos dėmesio 
ir jai berods trūkdavo kantrybė.

„U žteks kalbėtis, jūs, baidyklės (švelniai vadindavo),  
 padainuokim geriau“, – įsakmiai nutraukdavo veiklią-

sias diskutuotojas ir nelaukdama pritarimo uždainuodavo. 
Humoristinės ir lyriškos, graudžios ir net labai linksmos, net visai 
negirdėtos jos dainos. Kokių tik Michalina nemoka! Dainuodavo 
ar niūniuodavo viena, į kai kurias ir alytiškė Bronė Surdokienė 
įsijungdavo arba pati užvesdavo. O kai uždainuodavo visos, 
jei būtume negirdėję ar nematę, vargu ar patikėtume, kad tiek 
talentų jos turi. Jos – šalies tautodailininkų sąjungos narės, 
dalyvavusios pirmojoje Aukštaitijos siuvinėtojų stovykloje, 
beveik visoms Kultūros ministro įsakymu suteiktas Meno 
kūrėjo statusas. Alytiškė Bronė Surdokienė yra išleidusi 
„Rankdarbių“ bibliotekėlės albumą „Siuvinėkime chardangeriu“ 
(1999 m.), dalyvavusi rankdarbių parodose Lenkijoje, Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, surengusi 6 autorines parodas. Iš Elektrėnų 
atvykusi Regina Norušienė, dalyvaujanti rajono, zonų, respublikos 
parodose. Vilniuje gyvenanti Danguolė Bukėnaitė yra surengusi  
2 personalines parodas, dalyvavo įvairiose parodose, renginiuose 
Vilniuje, Panevėžyje, Ignalinoje, lietuviškose gegužinėse Amerikoje 
1994 m. Ji idėjomis ir iškalbingumu bet kokioje situacijoje 
prikausto aplinkinių dėmesį. D. Bukėnaitė stovyklos metu „suko“ 
įspūdingas milžines rožes, siuvinėjo paveikslėlį. Meno kūrėjo 
statuso nominantė Regina Kutienė iš Kauno – siuvinėtų miniatiūrų 

važiavimo žvyrkeliu buvome apdulkėję ir pavargę, atsigavome 
sulipę į Gylio ežerą. 

Antrąją kelionės dieną važiavome Šiaulėnų link. Gražus gamto-
vaizdis ir vingiuotas kelias džiugino akis. Šiaulėnuose mus sve-
tingai pasitiko seniūnas. Žinodamas mūsų žygio tikslą, pirmiau-
sia atvedė prie paminklo miestelio aikštėje, kur buvo išniekinti 
partizanų kūnai. Išklausę skausmingo, bet įdomaus pasakojimo, 
aplankėme ir miestelio muziejų, sužinojome apie žymius krašto 
asmenis, istoriją. Po pietų mūsų maršrutas suko Mėnaičių kaimo 
link, kur vyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Nors 
tie penkiolika kilometrų žvyrkeliu ir buvo sudėtingiausi, tačiau 
važiuoti vertėjo. Šio kaimo pakraštyje tebestovinčioje sodyboje 
1948 m. buvo įrengtas Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris, į 
kurį 1949 m. žiemą ir susirinko vadai. Apie suvažiavimą, gyve-
nimą bunkeryje, tykojusius pavojus pasakojo šeimininkų Miknių 
dukra. Jos pasakojimas tikrai labai jaudino, todėl visi, net ir di-
džiausi nenuoramos, nuščiuvo beklausydami. Toliau per Pašušvį, 
Grinkiškį keliavome į Vosiliškį. Antrus metus keliaudami per pa-
našius miestelius, turėjome galimybę įsitikinti, kad visi jie turi tur-
gaus aikštes, šventorius, kur pokario metais gulėdavo išniekinti 
kūnai. Tai atskleidžia pasipriešinimo kovos ir tragedijos dydį. 

Vosiliškis – gyvenvietė pačiame Raseinių rajono pakraštyje. 
Įsikūrę Vosiliškio pagrindinės mokyklos klasėse, išskubėjome 
apžiūrėti miestelio, aplankyti paminklų rezistentams. Baigę visą 
numatytą dienos programą, tradiciškai, kaip ir kiekvieną žygio 
vakarą, žaidėme futbolą. 

Ryte kelias vinguriavo jau labiau pažįstamais Raseinių rajono 
keliais. Betygaloje mūsų laukė įdomus Geologijos ir kraštiečių 
muziejus. Miestelio kapinaitėse uždegėme žvakeles prie perlai-
dotų partizanų kapų ir paminklo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. 
Atsipūtę nuostabiame Dubysos slėnyje, dviračius sukome nau-
jo mūsų maršruto objekto – Ariogalos – link. Miestelyje susiti-
kome su kraštotyrininku, koplytėlių partizanams ir tremtiniams 
autoriumi V. Smitriumi. Jis mums išsamiai pasakojo Ariogalos 
krašto pasipriešinimo kovų istoriją, nuvedė prie paminklų Ario-
galos kapinėse. Negalėjome praeiti pro Tado Daugirdo kapą. Ir 
moksleiviams, ir suaugusiems žygeiviams buvo naujiena, kad 
Ariogaloje, gimtajame krašte, palaidotas vienas pirmųjų Lietuvos 
archeologų.

Birželio 14-oji – baigiamoji žygio diena. Pirmasis mūsų tą die-
ną lankytas objektas – už Ariogalos virš visada tekančio šaltinėlio 
stovintys didžiuliai betoniniai Gedimino stulpai, padaryti dar tie-
siant Žemaičių plentą 1937 m. Sovietmečiu jie buvo išdaužyti, 
paslėpti po žemių sluoksniu, o Atgimimo metais vėl atstatyti. 
Daugelis dviratininkų stebėjosi – tiek kartų yra važiavę pro šią 
vietą, matę didžiulį baltą simbolį, tačiau jo istorijos, kaip ir dau-
gelio kitų su Lietuvos pasipriešinimo kovomis susijusių įvykių, 
žmonių, nežinojo. Jau grįždami į Raseinius užsukome į visai gre-
ta miesto esantį Prabaudos miškelį, kur pokariu buvo užkasami 
partizanų kūnai. Miškelyje yra ir Pirmojo pasaulinio karo aukų 
kapai. Į Raseinius įvažiavome 12 valandą – tuo metu, kai prie 
paminklo Pasipriešinimo kovų aukoms atminti prasidėjo Gedulo 
ir Vilties dienai skirtas minėjimas. Dviratininkai buvo sutikti ploji-
mais, apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 

Žygis įsiminė ir moksleiviams, ir suaugusiesiems. Dabar, eida-
mi ar važiuodami pro paminklą Laisvės kovų aukoms, jie geriau 
supras, kokia kaina gyvename laisvi.       

Loretos Kordušienės nuotr.
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pradininkė Lietuvoje, išleidusi „Rankdarbių“ bibliotekėlės albumą 
„Kuriame kilimėlius, kilimus, užklotus…“ (1998 m.). Su dailininke 
V. Kiškiene ji išleido pirmąjį lietuvišką žurnalą „Rūta“ (1991–
1994 m.), surengė 5 personalines parodas. R. Kutienė dalyvavo 
beveik visose Dainų švenčių amatų dienose, mugėse, taip pat 
kūrybiniuose seminaruose Kalviuose, Miaugonyse. Tiesioginį 
savo darbą ji taip pat susiejo su siuvinėjimu – dirba Kauno 
arkivyskupijos „Caritas“ liturginių rūbų siuvykloje siuvinėtoja.

Prieš aštuonerius metus siuvinėtojų stovyklų vieta neatsitiktinai 
išrinktas Naujasodžio kaimas ir įsikurta Alantos technologijos ir 
verslo mokykloje. Tai vietovė, kur gyvena, kūrybine ir darbo patir-
timi dalijasi meno kūrėjos Janina Čekelienė ir Ramutė Žiagūnienė, 
tautodailininkės siuvinėtojos Teresė Sabaliauskienė ir Angelė Sta-
sė Bareikienė, daugelis kitų grožį, meną mylinčių ir puoselėjančių 
žmonių. Be jų, ne tik Alantos krašte, bet ir rajone nebūtų daug 
gražių parodų, renginių, mugių.

 Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė ir Teresė Sabaliauskienė 
dalyvauja respublikos ir zonų parodose, rengia vietos parodas. 
Visos trys yra Utenos apskrities jaunųjų siuvinėtojų stovyklos 
(2004–2006 m.) mokytojos. Jų darbų nuotraukos išspausdintos 
„Rankdarbių“ priede „Visažinis“. Janina yra Molėtų rajono Dailės 
ir fotografijos premijos parodos laureatė ( 2004, 2007 m.), Ra-
mutė šį apdovanojimą pelnė 2003 m., o Teresė – 2006 m. Janina 
ir Ramutė priklauso Vilniaus zonos siuvinėtojų būreliui.

Dažnai biliardinės duris, kur įsikūrusi, anot Michalinos, „žaliojo 
laumžirgio“ komanda, praverdavo ir jaunosios stovyklos siuvi-
nėtojos. Jos pas stovyklos vadovę ateidavo klausti, kokį raštą ir 
spalvas parinkti darbeliui. Molėtiškė Žemyna Aleinikovaitė, nau-
jasodietė Akvilė Rudėnaitė, uteniškės seserys Emilija ir Monika 
Seibutytės – Utenos apskrities jaunųjų siuvinėtojų stovyklų daly-
vės. Joms galėjo parodyti savo kūrybiškumą, pasisemti žinių iš 
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patyrusių siuvinėtojų, išklausyti jų patarimų. Jaunosios dalyvės 
ne tik imliai mokėsi siuvinėjimo paslapčių, bet ir čia pat kurda-
vo savo darbus. Monikai šie metai ypatingi – ji baigė gimnaziją, 
įstojo į aukštąją mokyklą, jos darbai buvo eksponuojami tarp ge-
riausių Utenos apskrities nominacijos „Geriausias metų liaudies 
meistras“ parodai atrinktų darbų.

Projektas sutapo su tautietės tapytojos iš Niujorko Vidos Krikš-
tolaitytės atvykimu į Lietuvą. Ją į antrąją Aukštaitijos siuvinėtojų 
stovyklą pakvietė stovyklos vadovė dailininkė tekstilininkė Mi-
chalina Šaknienė. Mūsų krašte vykstantys renginiai jai, kaip ji ir 
mums, paliko neišdildomą įspūdį. Dailininkės teptuko dėmesio 
buvo vertos visos jaunosios siuvinėtojos, mokyklos darbuotojų 
vaikai. Ji materialiai prisidėjo prie stovyklos dalyvės Danguolės 
Bukėnaitės organizuotos akcijos siuvimo ir apmėtymo mašinai 
pirkti. Jos įnašas buvo antrasis, pirmąjį įnašą įnešė Santaros 
konferencijos dalyvis R. Mieželis. 

Paskutinę stovyklos dieną Alantos dvaro rūmuose siuvinė-
tojos surengė atsivežtų ir stovyklos metu atliktų darbų parodą. 
Pasveikinti stovyklos dalyvių atvyko Lietuvos tautodailininkų są-
jungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujelienė, Utenos 
savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyr. specialistė 
Zita Mackevičienė, Molėtų tautodailininkų draugijos pirmininkas  
V. Bikneris, Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, 
kuri kiekvienai dalyvei įteikė Padėkos raštą ir gėlę, o projekto va-
dovė – atminimo dovanėles.

Darbai džiugino tuo, kad jaunajai kartai vis dar rūpi senosios 
tradicijos, tautinis paveldas. Senųjų raštų, darbų atspindžiai, iš-
monė ir įvairūs kūrybiniai ieškojimai gražiai pratęsia aukštaičių 
liaudies meno tradicijas. Kiekvienos siuvinėtojos tikslas buvo 
įvykdytas, o kruopščiai su meile atlikti darbai bylojo, kad rankų 
šilumos negali pakeisti jokios technologijos.      
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Refreshing Embroydery in Alanta
Nijolė ALEINIKOVIENĖ 

This year Alanta Technologies and business school held the 
second Aukštaitija embroidery camp. Textile specialist Mi-
chalina Šaknienė was the leader of the camp. Talented speci-
alists of their craft came together. The Minister of Culture of 
the Republic of Lithuania has awarded nearly to all of them 
the status of Art Creator. Alytus resident Bronė Surdokienė, 
who has published a small “Handicrafts” library album “Let 
us Embroider Chardanger”, took part at the handicrafts 
exhibitions in Poland, Germany, Tchekoslovakia, and has 
had 6 one-author personal exhibitions. Regina Norušienė, 
who came from Elektrėnai, participates in regional, zone, 
republican exhibitions. Vilnius resident Danguolė Bukėnaitė 
has had two personal exhibitions, participated in a variety of 
exhibitions, events arranged in Vilnius, Panevėžys, Ignalina, 
Lithuanian May festivities in America. There was among 
them the nominee for the status of Art Creator Regina Kutie-
nė from Kaunas – the pioneer of embroidered miniatures in 
Lithuania. There were also many other participants.
One is overjoyed looking at the work done, also because the-
re is concern about the old traditions, folk heritage studies. 
One could trace the old patterns, reflections of works created 
and own artifice as well as the variety of creative search, by 
the way, continuing the Aukštaitija folk art traditions in a nice 
way.


