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KELIAS nuo
akmenukø, medþio
droþiniø iki viso

UPYNOS KRAÐTO
KULTÛROS PAVELDO
D ONATAS TYTUVA

Klemensas Lovèikas savo sodyboje Upynoje (Ðilalës r.). Danutës
Mukienës nuotrauka

Sakoma, kad kolekcininko darbas yra vienas ið pavojingiausiø.
Bet, matyt, tai aktualu tik tuo atveju, jei kolekcionavimu þmogus
uþsiima kaip verslu, kai jo kolekcionuojami objektai vienas per kità
pinigus „daro“. Kad kas nors labai turtingas bûtø tapæs rinkdamas
Lietuvos etnografinius objektus, iki ðiol nëra tekæ girdëti. Ne taip
seniai ðiø objektø buvo pilni kaimai. Bet, kai sovietmeèiu prasidëjo
melioracijø vajus, senosios sodybos nuo þemës pavirðiaus buvo
ðluote ðluojamos. Nedaug kas tada suprato, kad tie senieji namø
apyvokos daiktai, padargai, kuriø daþnoje sodyboje bûdavo pilnos
palëpës ir darþinës, yra ar bus vertybë. Këlësi þmonës á naujas
gyvenvietes, miestus, visa, kas tëvø, protëviø ir jø paèiø palikta,
perþegnojæ visam laikui. O po kiek laiko atvykæ á savo gimtàsias
vietas jau tik juodà laukà pamatydavo. Bet ir tais laikais buvo þmoniø, kurie þinojo, kà ið tø praþûèiai pasmerktø sodybø reikia gelbëti.
Vienas ið jø buvo anksèiau Vytogaloje, o dabar Upynoje (Ðilalës
rajonas) gyvenantis kolekcininkas, muziejininkas, tautodailininkas
Klemensas Lovèikas. Daugelá metø jis tas vertybes rinko ne bet
kaip, o planingai, þinodamas, ko nori ir kà reikia rinkti.
Savo kaip muziejininko, kolekcininko kelià Klemensas pradëjo
dar paauglystëje – laukuose rinkdamas ir namo tempdamas akmenis. Jo aká traukë ádomios ir graþios jø formos. Daug unikaliø akmenø ðiandien puoðia ir Klemenso bei jo þmonos Vaidilutës sodybà
Upynoje. Vienu metu Klemensas èia ir maþytá baubliukà ákurdino.
Prigijo jis. Kartais tame baubliuke jis, kiti ðeimos nariai ir pailsëti
prisëda.
Graþu Lovèikø sodyboje – kaip ir visoje Upynoje. Iðpuoselëtas tas
miestelis. Upyna istoriniuose ðaltiniuose jau XVII a. I p. pradëta minëti. Senøjø pastatø èia nëra iðlikæ. Ádomios architektûros Ðvè. Mergelës Marijos baþnyèia statyta jau XIX a. – 1835 metais. Ðalia jos – ne
maþiau dëmesio verta varpinë. Kaip ir dera, ðie pastatai miestelio
centre. O prie kelio, vedanèio link baþnyèios ir Upynos liaudies amatø muziejaus, – Klemenso Lovèiko sumeistrautas kryþius.
Meistrystë – antras Klemenso paðaukimas. Kol buvo jaunesnis,
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stipresnis, vienà po kito àþuolo kamienus naujam gyvenimui prikeldavo – Klemenso autorystei priskiriama 13 kryþiø. Neblogai jis
yra ávaldæs ir kalvystës amatà, metaliniø sauluèiø apie 30 yra padaræs. O kur dar mediniai paukðtukai, anot Klemenso, tarpininkai tarp
gyvøjø ir mirusiøjø. Jø yra iðdroþæs daugiau negu pusantro tûkstanèio. Net ir trejas kankles yra pagaminæs. Nuo 1986 m. Klemensas –
Lietuvos tautodailininkø sàjungos narys. Nuo 1989 m. ðiai sàjungai
priklauso ir jo þmona Vaidilutë.
Upynoje gyvenanèio Klemenso Lovèiko jau apie pusæ amþiaus
renkamos vertybës nei anksèiau, nei dabar pinigø „neneða“. Jos
guli tvarkingai sudëtos lentynose, dëþëse, skryniose, spintose ir
laukia lankytojø bei tyrinëtojø. Visa tai – 1973 m. ákurtame ir iki ðiol
veikianèiame Upynos liaudies amatø muziejuje (adresas: Upyna,
LT-75242 Ðilalës rajonas. Tel. (8 449) 46 798, (8 449) 46626). Muziejus veikia buvusiame miestelio klebonijos svirne ir ðalia jo esanèiame sandëlyje. Èia galima pamatyti apie 3,5 tûkst. eksponatø,
surinktø Upynoje ir jos apylinkëse. Didþiàjà jø dalá sudaro liaudies
etnografijos objektai. Daugelis jø seniai surinkta, bet kasmet ir naujø atsiranda. Tuo tarpu patalpos nedidelës, tad eksponatams gana
ankðta. Pastatai – baþnyèios, o muziejus – visuomenininkø. Kai
kalba pradeda suktis apie tai, kas juos remontuos, tokiø, kurie norëtø ir galëtø á tuos darbus investuoti, neatsiranda. Tad tuo, kà tiek
metø rinko ir sukaupë, tenka paèiam Klemensui ir rûpintis. O kà kita
darysi, jei pro stogà varva ir sienos ðlampa?! Taip buvo ásteigta VðÁ
„Upynos liaudies amatø muziejus“ (ámonës kodas 301733581).
Svirnas vieno aukðto, bet ekspozicija árengta dviejuose – pirmame ir pastogëje. Pirmame aukðte rodomi liaudies meno kûriniai,
kai kurie etnografiniai eksponatai. Èia nuolat rengiamos ir trumpalaikës parodos, vyksta ávairûs miestelio bendruomenës susibûrimai.
Svirno palëpëje, kuri suskirstyta á dvi dalis – vyriðkàjà ir moteriðkàjà – daugiausia eksponuojami etnografiniai objektai: kalviø, kubiliø, batsiuviø, raèiø, staliø darbo árankiai, kt. Yra èia ir archeologiniø radiniø. Visa tai iðdëstyta tvarkingai atskiromis grupëmis. Kur
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bepasisuksi, vis kaþkà ypatingo pamatysi. Ðtai kad ir botagams
skirtas plotas. Jø gausa ir ávairumas tiesiog neátikëtinas. Èia pat ir
lazdø karalija, keramikos dirbiniø didþiulë ávairovë. O kiek ávairiausiø langø puoðybos elementø, kiek veidrodþiø, laikrodþiø, lygintuvø
ir dar visokiø ádomybiø! Jei sumanytum taip, kaip mûsø protëviai
namuose duonà iðsikepti ir tam jø naudotus árankius susirasti, èia
gausi visa, ko tik tau reikës. Atskiras kampelis skirtas kitiems
maisto gaminimo árankiams. Net senoviniø þaislø èia gali rasti.
Labiausiai Klemensas didþiuojasi muziejuje saugomais unikaliais eksponatais, kuriø Lietuvoje niekur kitur nerasi, o jei ir yra, tai
juos gali ant vienos rankos pirðtø suskaièiuoti.
Senajame sandëlyje saugomi Upynos kraðto þemdirbiø seniau
naudoti padargai ir mechanizmai: arpas, dyzelinis motoras, varikliai,
ávairios paskirties ir konstrukcijø plûgai, veþimai, rogës, linø apdirbimo priemonës, durpiø ëmimo ugniakurui árankiai ir kt. Prie svirno –
Upynos kraðto senøjø kryþiø, sauluèiø pavyzdþiai sustatyti.
Daþnam ið atvykstanèiøjø muziejaus ðeimininkas su pasididþiavimu parodo unikalius eksponatus, tarp kuriø – ir ið paukðèio plunksnø susukti lizdeliai. Tyrinëdamas ðio kraðto tradicijas, Klemensas
iðsiaiðkino, kad tokius lizdelius anytos dovanodavo marèioms vestuviø proga. Lizdelius paslëpdavo kituose jaunavedþiams áteikiamuose daiktuose. Kiek tø lizdeliø bûdavo, tiek anyta marèiai linkëdavo susilaukti vaikø. Tokia dovanø tradicija Upynos kraðte jau
seniai yra iðnykusi. Iðliko tik tie lizdeliai.
Muziejuje nemaþai sukaupta ir aviacijos eksponatø. Klemensas
yra gimæs netoli Upynos esanèiame Vytogalos kaime. Na o Vytogala – „Lituanica“ didvyrio Stasio Girskio-Girëno tëviðkë. Klemensas
daug kuo prisidëjo Vytogaloje steigiant Stasio Girëno muziejø, jam
net trisdeðimt metø (1976–2006) pats ir vadovavo. Tad nieko nuostabaus, kad aviacija – viena ið labiausiai já dominanèiø temø.
Ðis kraðtas – Klemenso þemë. 1988 m. lapkrièio 13 d. jo iniciatyva Vytogaloje pirmà kartà po keliø deðimtmeèiø pertraukos buvo
ir trispalvë pakelta.
O kiek per tuos metus uþraðyta senøjø þmoniø prisiminimø, Upynos
kraðto pasakojamosios tautosakos... Analizuojant tai, kas surinkta,
uþraðyta, gimë vertingi kraðtotyriniai darbai. Ten daug vietos skirta
tautodailininkams, jø kûriniams, Upynos koplyèioms, koplytstulpiams, kapinaitëms, tradicijoms, paproèiams.
Aukðtai vertinama K. Lovèiko surinka skaidriø ir fotonegatyvø
kraðtotyros tema kolekcija – joje apie 6 tûkst. objektø.
Ðiandien Klemensui labiausiai rûpi, kad visa tai, kas surinkta,
bûtø iðsaugota ir laiku identifikuota, apraðyta. Prieðingu atveju
muziejiniai eksponatai labai greitai gali tapti nebyliais praëjusio
laiko liudininkais. Màstydamas apie tai, jis atsigræþia á savo vaikus.
Jie þino tëvo darbo vertæ...
K. Lovèiko darbai aukðtai ávertinti ir valstybës mastu. 2010 m.,
minint Mindaugo karûnavimo dienà, Lietuvos prezidentës Dalios
Grybauskaitës potvarkiu K. Lovèikas apdovanotas ordino „Uþ nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Na o 2012 m., kai Klemensà giminës ir
artimieji sveikino su 75-meèiu, atëjo þinia, kad uþ indëlá á kryþdirbystæ K. Lovèikui respublikiniame „Aukso vainikø“ apdovanojime
paskirta antroji vieta.
Upynos liaudies amatø muziejaus fragmentai.
Danutës Mukienës nuotraukos
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2012_4_b.p65

47
Black

12/4/2012, 10:46 PM

2012 / 4

