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Tautosakos  
būrelis  
Marijampolės 
kraštotyros  
muziejuje
Jaunius VYLIUS

M arijampolės kraštotyros  
 muziejus vykdo plačią vaikų 

tautinės kultūros ugdymo programą. Prie 
muziejaus veikiančio tautosakos mylėtojų 
būrelio nariai nuo 1996 m. moko vaikus 
kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis. 
Vaikai mokomi tarsi mokyklėlėje, tik ne 
vaikai eina į mokyklą, o mokytojai eina 
pas vaikus į mokyklas ir ten juos moko 
kankliuoti. 
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Joana ŠLEINIENĖ

The Skuodas Museum staff considering the invaluable mate-
rial and spiritual heritage stored at the museum seeks to 
present the Skuodas region history, to introduce the exposi-
tion to the local people, to preserve the national historical 
and cultural memory. In 2006 a programme „Treasures of 
Grandmother‘s dower-chest“ was presented. The programme 
consisted of three sessions: “Lowlander’s house”, “Old 
household utensils”, “Flax road. Flax handling tools”. The 
aim of the programme was to introduce the national culture 
to children in order they would not forget it and learn to fos-
ter new and old traditions.   
In 2007 in the course of the primary school Project „Know, 
love and cherish your native land “the museum had educa-
tional programmes: „Your native town Skuodas“. „Historical 
monuments of Skuodas“, „Your native Skuodas region“. 
According to the Project „Cultural Curonian heritage in Skuo-
das Region“, supported by the Lithuanian Ministry of Culture, 
educational programmes: „Extinct Nation“, „Apuole – the 
center of the Curonian Land“, „The Curonians and the Vi-
kings“ are offered to basic school students.
The programme „Skuodas History“ is sacred to the jubilee 
of Skuodas. It is planned to found a two-year school „Skouda 
žemaitoks“ at the museum, where lectures will be folk artists 
and the classes will be given in the hall of the permanent  
exhibition „Žemaitiška troba“. The programme covers many 
topics of ethno culture: „The old sculpture“, Crosses of 
Samogitians“, „Customs of calendar festivals“.

Vykdant programą „Skuodo miesto istorija“ vyko Skuodo mies-
to jubiliejui skirti užsiėmimai „Skuodo miesto savivaldai – 435“, 
„J. Chodkevičiaus nuopelnai Skuodui“. Skuodas 2008 m. švęs 
755 m. sukaktį nuo pirmojo paminėjimo istoriniame šaltinyje. 
Tai progai rengiama nauja programa, kurią sudaro trys užsiėmi-
mai: „Skuodui – 755“, „Istorinės Skuodo krašto asmenybės“, 
„Skuodo miesto istoriniai architektūriniai paminklai“. Užsiėmimai 
vyks nuolatinės ekspozicijos salėje, kurioje gausu Skuodo praeitį 
menančių eksponatų. Dalyviai bus supažindinami su miestelio 
kūrimo istorija, amatais, prekyba, dabartiniais pasiekimais, vyks 
viktorina „Ar pažįsti savąjį Skuodą?“.

Skuodo muziejaus darbuotojai, atsižvelgdami į neįkainuojamą 
vertę turintį muziejuje sukauptą materialinį ir dvasinį paveldą, sie-
kia pristatyti skuodiškiams Skuodo krašto istoriją, supažindinti 
su ekspozicijomis, kad tautos istorinė ir kultūrinė atmintis būtų 
išsaugota.         

N. Jazbutienės nuotr.
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T okios jaunųjų kanklininkų grupės veikia Skaisčiūnų  
 pagrindinėje mokykloje (mokytoja – Marijampolės kolegijos 

lektorė D. Venskienė), šeštojoje vidurinėje mokykloje (mokytoja 
Rasa Slankauskienė), Mokolų mokykloje-darželyje (mokytoja  
R. Upitienė), Marijampolės ir Varnupių pradžios mokyklose ir 
Šakių rajono Patašinės laisvalaikio salėje (Griškabūdžio, Bliuviškių 
ir Patašinės mokyklų vaikai, mokytojas muziejaus etnografas  
J. Vylius). 

Per dešimt mokyklos veiklos metų kankliuoti išmokyti jau 
170 vaikų. Per mokslo metus jie kankliuoja savo mokyklose ir 
įvairiuose kituose renginiuose mieste, savivaldybėje, apskrityje. 
Patašinės jaunųjų kanklininkių grupė du kartus dalyvavo respu-
blikinėje vaikų tautosakos šventėje „Tramtatulis“, 2007 m. tapo 
diplomante. Mokolų mokyklos-darželio jaunųjų kanklininkų gru-
pės mokytoja R. Upitienė 2007 m. vykdė projektą „Kankliavimas 
suvalkietiškomis kanklėmis. Tradicijų tąsa“, jos išmokyti vaikai 
daugiau nei pusę metų kankliavo dvylikoje įvairių koncertų, šven-
čių.

Prie Marijampolės kraštotyros muziejaus nuo 1999 m. veikia 
tautosakos būrelis (mokytojas J. Vylius), kuris kasmet paren-
gia suvalkiečių tautosakos programėlę „Piemenėlių Sekminės“ 
ir rodo ją mokyklose, miesto šventėje, J. Jablonskio tėviškėje 
Rygiškių kaime rengiamoje Sekminių šventėje. Šiame būrelyje 
vaikai išmoksta oliuoti, mėgdžioti garsus, erzinti, žaisti žaidimus, 
muzikuoti įvairiais senaisiais lietuviškais instrumentais: molinu-
kais, karklo dūdelėmis, builio skudučiais, beržo tošele, žąsies 
plunksnos birbynėmis, žolės birbyne.       

R. Linionio nuotr.
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Padovanoti  
keturi Česlovo 
Janušo  
paveikslai
Kristina JOKUBAVIČIENĖ

2007  m. Lietuvos dailės  
 muziejaus rinkiniai 

pasipildė keturiais Česlovo Janušo 
(1907–1993 m.) paveikslais, kuriuos 
muziejui padovanojo iš Bitėnų kilusi Ieva 
Jankutė. Simboliška, kad ši dovana gauta 
jubiliejiniais dailininko metais – kaip tik 
2007 m. pažymėtos 100-osios  
Č. Janušo gimimo metinės. Ji ypač 
vertinga, žvelgiant į XX a. lietuvių 
tapybos istorijos diskursą. 

D ailininko, prieškariu vadinto „Lietuvos marinistu“,  
 paveikslų mūsų šalies dailės muziejuose ir privačiose 

kolekcijose yra vos keli. Tarpukariu tapytojas ne tik dažnai 
lankėsi pajūryje, tapė jūros ir žvejų gyvenimo vaizdus Klaipėdoje, 
Palangoje, Kuršių nerijoje, bet ir mokėsi Klaipėdoje. 

Č. Janušas gimė 1907 m. liepos 18 d. Ukrainoje, Feodosijos 
mieste. Dar vaikystėje matyti įžymiojo rusų tapytojo marinisto 
I. Aivazovskio kūriniai Feodosijoje, dailininko įsteigtoje paveiks-
lų galerijoje, paliko neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. Nuo 
1922 m. būsimasis dailininkas gyveno Lietuvoje, mokėsi Tel-
šiuose, Kražiuose ir Palangoje, o 1926 m. baigė Klaipėdos lietu-
vių gimnaziją (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo gimnazija), kurioje 
tuo metu piešimą dėstė žymiausias Klaipėdos krašto dailininkas, 
knygų iliustratorius Adomas Brakas. 

1931 m. Č. Janušas baigė Kauno meno mokyklą ir po studijų 
atsidėjo pedagoginiam darbui, mokytojavo Pasvalio komercinėje 
mokykloje, Šiaulių ir Kauno gimnazijose, vėliau – Kauno pirmo-
joje dailiųjų amatų mokykloje, 1940 m. buvo paskirtas jos di-
rektoriumi. Nuo 1931 m. dailininkas aktyviai dalyvavo parodose, 
1935 m. prisidėjo prie Lietuvos dailininkų sąjungos steigimo. 
1938 m. Kaune vyko apžvalginė jo kūrybos paroda. Č. Janušas 
kūrė ir teatro dekoracijas įvairiems Kauno valstybinio teatro spek-
takliams, jo darbų buvo įsigijęs Vytauto Didžiojo kultūros muzie-
jus, kitos institucijos.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje emigravęs į Vokietiją, Viurc-
burge buvo įkūręs Dailiųjų amatų studiją, jai vadovavo iki pat 
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Children folklore club at the Marijampole  
Regional Museum
Jaunius VYLIUS

The Marijampolė Regional Museum carries out a big children 
national culture education programme. Since 1999 there is 
a folklore club at the museum, lead by teacher J. Vosylius. 
Every year the club prepares a regional folklore programme 
„Shepherds‘ Whitsuntide”, which is shown at schools, at the 
town festival, at the Whitsuntide feast in J. Jablonskis’ native 
Rygiskiai village. Children learn specific shepherd’s’ sing-
ing, sound mocking, playing games and  playing traditional 
Lithuanian folk instruments such as earthens, willow pipes, 
wooden pipes, birch bast, goose further pipes, grass pipes.


