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APIE
LIAUDIES
MENININKÀ
PETRÀ
VARNELÁ
Jadvygos Varnelienës tëvai turëjo 16 ha þemës.
Uþaugo gausioje ðeimoje – joje buvo 4 seserys ir
3 broliai. Kalnënø kaime gimë, uþaugo, èia gyveno ir pasakodama apie savo vyrà Varnelá Petrà,
Petro. Jis gimë 1919 m. to paties Kalnënø kaimo
beþemiø ðeimoje. Bûdamas jaunas, tarnavo. Vëliau
jis pas meistrà Griciø dribo darbininku statybose.
Per Antràjá pasauliná karà P. Varnelis dirbo batsiuviu. Prie geleþinkelio buvo dirbtuvës. Ten atveþdavo ið fronto kareiviø batus ir P. Varnelis juos taisydavo. Vëliau jis dirbo Kalnënø kolûkyje statybininku (apie 1948 m.), Promkombinato miðko medþiagos tiekëju. Paskutinë jo darbovietë buvo karinis
dalinys. Èia jis, statant vandentrauká, iki 1957 m.
dirbo darbininku, brigadininku ir buvo suþeistas.
Kai buvo sveikas, jam nebuvo kada droþinëti, o
kai 1957 metais susiþeidë, tada ir pradëjo droþinëti
– ið pradþiø maþus, nesudëtingus darbelius. Pirmasis jo darbas buvo paprastas – ant lentelës stovëjo
arklys (ðis suvenyras padengtas bespalviu laku).

Mûsø þemës þiedai. Daliaus Sungailos nuotraukos

P. Varnelis pradëjo droþinëti maþdaug prieð
16 metø (apie 1966 m.). Liaudies menininkas mirë
1975 metais. Daug jo darbø pasakø motyvais,
pvz., „Lydekai paliepus“, „Vilkas ir lapë“, suvenyras su arkliais. Pirmenybæ P. Varnelis teikë arkliams ir paukðèiams. Meistras ypaè mëgo arklius.
Tai atsispindëjo ir ðio liaudies menininko kûriniuose.
P. Varnelio kûriniai yra buvæ eksponuoti Telðiuose surengtoje liaudies meistrø darbø parodoje. Vëliau jo geriausi darbai buvo iðveþti á respublikinæ
liaudies meistrø darbø parodà, surengtà Vilniuje.
Joje buvo eksponuojamas ir vienas geriausiø
P. Varnelio darbø – jo padaryta rankðluostinë. Ðiame
darbe buvo pavaizduoti du arkliai, veþëjas ir gubos. Uþ ðá savo darbà liaudies menininkas buvo
apdovanotas Garbës raðtu.Liaudies meno specialistai gerai vertina ir jo sukurtus darbus „Kiðkiø
namelis“, „Þvejø kaimelis“, „Pijokø koncertas“, „Palangos Juzë“, „Vanagas drasko paukðtelá ant ðakos“.
Paskutiná savo darbà („Lapë ir vilkas“) jis sukûrë 1975 m. geguþës mënesá, kai jau nebeturëjo
vienos rankos. Ant lentelës tada jis iðraiþë (40 x
26 cm). Kûrinëlá gimtadienio proga padovanojo savo anûkui Ramûnëliui.
Daug liaudies menininko darbø prisiminimui yra
pasiëmæ jo vaikai (sûnus ir duktë), dalis buvo padovanota kaimynams, draugams, giminaièiams
ávairiø ðvenèiø progomis.
Papasakojo Varnelienë Jadvyga, Jurgio, gimusi 1921 m.
Kalnënø kaime (Gadûnavo apylinkë, Telðiø rajonas).
Parengta pagal to paties pavadinimo tekstà, saugomà Þemaièiø muziejaus „Alka“ moksliniame archyve (b. 290).
1982 m. rugpjûèio 24 d. uþraðë Z. Rapalaitë. Spaudai
parengë Juozas Mickevièius

