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ĮVADAS 

Projektinį darbą „O tas ţydėjimo graţumas...“ (Gėlė ir ţydėjimo motyvas literatūroje, 

fotografijoje ir dailėje) pasirinkome todėl, kad aš, Karolina Martišiūtė, mėgstu fotografuoti ir man 

atrodė, kad bus įdomu vasarą pavaikščioti su fotoaparatu ir uţfiksuoti nuostabų procesą gamtoje – 

ţydėjimą, kuris neįsivaizduojamas be gėlių ar medţių. Mano draugė Rosita Vaškaitė mėgsta piešti, 

todėl ir jai patiko projektinio darbo idėja, todėl  ji spalvomis ir linijomis taip pat panoro perteikti 

ţydėjimo groţį ir savo įspūdţius, kurie kilo perskaičius poetų linkuviečių eiles. Be to, mokytoja 

pasiūlė šiuo aspektu paţvelgti ir į poeziją. Nusprendėme, kad darbe remsimės poetais 

profesionalais, kurie kaip nors susiję su Linkuva, ir poetais mėgėjais, kurie mokėsi Linkuvos 

gimnazijoje, bet savo gyvenimą kūrė kitose Lietuvos vietose ar net uţsienyje. Tai senosios kartos 

ţmonės, kuriems Linkuvos gimnazija yra svarbi, nes čia praleido graţiausius jaunystės metus, nors 

ne visada jie buvo lengvi. Metai bėga, bet jie sugrįţta į senąją gimnaziją, bibliotekai dovanoja savo 

knygas, kuriomis ir rėmėmės rašydamos darbą. Be to, tautosakos pavyzdţius rinkome iš mokytojos 

S. Lovčikaitės parengtos knygos „Linkuva: tradicija dabartyje“. 

Tikslas:  

Atskleisti ţydėjimo groţį literatūroje, fotografijoje ir dailės kūriniuose. 

Uţdaviniai: 

1. Apţvelgti įvairiuose literatūros šaltiniuose aiškinamas gėlių prasmes. 

2. Parodyti, koks yra gėlių vaizdinys literatūroje. 

3. Išnagrinėti, kaip mitologijoje, dainose ir poezijoje atskleidţiama ţydėjimo prasmė. 

4. Fotografijose uţfiksuoti ţydėjimo groţį. 

5. Sukurti ir aprašyti poetinio teksto įkvėptus dailės kūrinius. 

6. Surengti darbų parodą.  
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1. ŢIEDAS – TEKSTAS 

1.1.  Augalų prasmės 

Pirmiausiai darbe norėta apţvelgti, kaip įvairiuose literatūros šaltiniuose aiškinamos augalų 

prasmės. Augalai, gėlės nuo neatmenamų laikų buvo siejamos su ţmogaus gyvenimo ciklais: trapios 

gėlės pumpuro virsmas ţiedu – gyvybė, skleidţianti aromatą, ir vytimas – staigi mirtis. Per visą 

ţmonijos gyvenimo istoriją augmenijai buvo suteikta magiškų, mistiškų, simbolinių reikšmių, 

gydomųjų savybių. Augalija turėjo savitą buitinę ar proginę kalbą, ţenklindavo istorinių įvykių 

eigą, gimimą, santuoką, klestėjimą, mirtį. 

Įvairių pasaulio tautų mituose daugybė pavyzdţių, kaip augalai visiškai ar iš dalies virsta 

ţmonėmis ar gyvūnais ir, atvirkščiai, ţmogus virsta graţiu augalu ar gėle. Pavyzdţiui, graikų 

mitologijoje nimfa Lotidė pavirsta lotosu, kad galėtų išsigelbėti nuo Priapo persekiojimų arba 

Olimpo dievai, keršydami jaunuoliui Narcizui, jį paverčia gėle, augančia prie vandens. Pirmoji 

ţmogaus vaistinė buvo miškas ir pieva. Straipsnyje „Magiškasis augalų pasaulis“ apţvelgiamos 

augalų prasmės. 

Pakalnutė  simbolizuoja pasaulio išganymą, sugrįţusią laimę, naują gyvenimą. 

Snieguolė  simbolizuoja paguodą ir viltį. 

Saulėgrąţa – įvairiose kultūrose saulės ir didybės simbolis. Krikščionybėje – Dievo meilės, 

sielos ir maldos simbolis. 

Krokas – tikėta, kad krokų vainikai apsaugo nuo pasigėrimo. 

Irisas (vilkdalgis) – šviesos ir kilnumo simbolis. Graikai šią gėlę pavadino vaivorykštės 

deivės, nešančios moterų sielas į poţemių pasaulį, vardu (iris). 

Hiacintas – linksmybių ir lengvumo ţenklas, krikščionybėje – protingumo simbolis. 

Ciklamenas – kadaise naudotas meilės gėrimams. 

Varpelis – kalba apie tauškalus, tuščius paţadus. 

Narcizas – egoizmo, savanaudiškumo ţenklintojas. Graikijoje simboliškai siejamas su miegu. 

Parodant mirties giminingumą miegui, narcizas sodinamas kapinėse. Azijoje jis  simbolizavo laimę. 

Neuţmirštuolė – nepamirštamų romantiškų išgyvenimų gėlė, beviltiškos meilės simbolis. 

Roţė – Senovės Graikijoje ir Romoje roţė buvo groţio ir atgimimo, meilės ir įsimylėjėlių 

ţenklas, taip pat linksmybių, puotų ir prabangos atributas – ryškus, tačiau slepiantis nekaltybę ir 

drovumą simbolis. 
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Bijūnas – meilės šauklys, tačiau kartu ir drovumo bei gėdos ţenklas. Kinijoje turto ir garbės 

simbolis. 

Lelija – nekaltybės, skaistumo, mirties ir prisikėlimo simbolis, pagarbos, geranoriškumo 

ţenklas. 

Ugniaţolė – alchemikai iš auksaspalvių ugniaţolės sulčių bandė pagaminti auksą. Ugniaţolės 

simbolinė reikšmė – praregėti, išgydyti nuo dvasinės neregystės. 

Kiaulpienė – liūdesio ir sielvarto, apsaugos simbolis. Rusų liaudies medicinoje ji buvo 

laikoma gyvybės eleksyru. 

Dagys  simbolizuoja rūpesčius ir skausmą. 

Raktaţolė – pavasario simbolis, nes „atrakina" pavasarį. Vokiečių tautosakoje tas, kuris 

nešioja raktaţolę, ras paslėptą lobį. Iš jos ţiedų ruošiama kvapni arbata. 

Čiobrelis – amuletų ţolė, dar vadinama Dangaus Tėvo barzda. Čiobrelio ţole gydo 

uţdegimus, ţaizdas, nudegimus. 

1.2. Gėlių vaizdinys literatūroje 

Ţydėjimo, ţiedo tema nėra plati, todėl literatūros, kur būtų nagrinėjama ši tema, taip pat nėra 

daug. Daţniausiai lietuvių autorių tekstuose ţibuoklės, kaip nurodo A. Gritėnienė straipsnyje 

„Ţibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje“, tampa vienu iš ankstyvo pavasario ţenklų. Jos 

vadinamos pirmosiomis pavasario gėlėmis. Ţibuoklių laukimas ir pasirodymas visada siejamas su 

pavasario pradţia. Kartu su kitais anksti ţydinčiais augalais ţibuoklės ţymi metų laikų kaitą. Ne 

vienas autorius atkreipia skaitytojų dėmesį, kaip varganai pavasarį prasikala pirmieji ţibuoklių 

ţiedai. „Jie sunkiai išlenda virš samanų, kalasi iš po sniego į šviesą, prasikala pro storą lapų apklotą, 

pasirodo tarp pūvančių pernykščių lapų“, – teigia autorė. Kalbėdami apie ţibuoklių ţiedus, prozos 

autoriai daugiausia dėmesio skiria jų spalvai. Daţniausiai minimi šie tradiciniai spalviniai epitetai: 

mėlyna, ryškiai mėlyna, melsva, violetinė. Spalva nusakoma ir veiksmaţodţių formomis mėlynuoja, 

įsimėlynavo, (pa)mėlynavo, (su)mėlynavo, žydruoja. Ţibuoklių pasirodymas daţnai lyginamas su 

staigiu, netikėtu liepsnos plykstelėjimu: šių gėlių ţiedai blyksteli, įsiţiebia ir pan. Daţnai lietuvių 

prozoje apvalūs, taisyklingos formos mėlyni ţibuoklių ţiedai metaforiškai vadinami akutėmis. Toks 

daţnas akių lyginimas su ţibuoklės ţiedais susijęs su groţio suvokimu lietuvių pasaulėjautoje. Be 

to, tokiu būdu išryškėja ţmogaus ir gamtos vienalytiškumas – ţmogaus poţymiai priskiriami gamtai 

ir atvirkščiai – gamtos elementas tampa ţmogaus kūno dalimi. Tad visai natūralu, kad ţibuoklė 

prozos tekstuose personifikuojama. Gana daţna ţibuoklių ţiedų ir dangaus paralelė. Mėlyna spalva 
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krikščionybės tradicijoje pirmiausia simbolizuoja dangų ir visa, kas su juo susiję. Tad gana daţnai, 

kalbėdami apie ţydrą, giedrą dangų, autoriai pasitelkia ţibuoklės vaizdinį. Kitas svarbus ţibuoklės 

vaizdinio reikšmės komponentas – ţiedų kvapas: jis saldus, subtilus, o kartais ir ypač malonus. Dar 

viena ţibuoklės ţiedų savybė – jų trapumas, laikinumas. Neretai autoriai uţsimena ir apie ţibuoklių 

paskirtį. Šiomis gėlėmis puošiasi ne tik gamta. Ţibuoklės tinkamos puokštėms komponuoti, net 

vainikams pinti. Kūriniuose neretai iškyla ir moters (arba neįvardyto asmens), turguje ar gatvėje 

pardavinėjančios ţibuokles, vaizdinys. Ţibuoklės minimos kaip puošybos elementas (daţniausiai 

ţibuoklių puokštelėmis puošiamos moterų skrybėlaitės arba plaukai, ţibuoklėmis būna išsiuvinėti 

rūbai ir pan.) Analizuojant ţibuoklės vaizdinio semantiką, teigia A. Gritėnienė, pastebėta realaus, 

buitinio vaizdo sąsaja su vidiniu ţmogaus pasauliu. Poţiūris į ţibuokles daţniausiai būna teigiamas. 

Jiems graţiai, maloniai skamba net šio augalo vardas. Kūrinių veikėjai savo viltis, svajones labai 

daţnai sieja su pavasariu ir pirmosiomis jo gėlėmis. 

Vyšnia seniausiame dainų klode – sutartinėse, kaip teigia Rūta Kazlauskaitė straipsnyje 

„Ţydinčios vyšnios vaizdinys lietuvių literatūroje“, nesutinkama, tai nuoroda, kad Lietuvoje ji 

auginama ne nuo seniausių laikų. Lietuvių dainose ypač populiarus vyšnių sodas, siejamas su 

bernelio ar mergelės namų aplinka. Vyšnia – sodo medis, laukinė vyšnia neminima. Kartais vyšnių 

sodas priešinamas rūtų darţeliui. Vyšnia turi ir religinę reikšmę, dievas Kirnis – vyšnių globėjas. 

Poezijos pasaulyje vyšnios augina ţiedpumpurius, praţysta, ţydi, apsunksta nuo ţiedų, šlama ir 

svyra; kvapnūs ţiedlapiai, kurį laiką puošę šakas, paplevena ir nukrinta, o pagulėję ant ţemės ima 

nykti. Šiuos veiksmus, kaip nurodo Rūta Kazlauskaitė straipsnyje „Ţydinčios vyšnios vaizdinys 

lietuvių poezijoje“, ir jų kylančias ypatybes ţymi veiksmaţodţiai krauti (žiedus), kėstis 

(burbuolytėms), tarpti; pradėti žydėti, pražysti, pražydėti, išsiskleist, atsiverti, prasiverti, atsidaryti, 

žydėti. Vyšnių ţiedlapiai irgi nėra statiški, styrantys. Ţiedlapiai, judinami vėjo, virpa, o atitrūkę nuo 

šakų, leidţiasi ant ţemės. Būdingoji vyšnių ţiedlapių spalva yra šviesiausio tono – balta. Ţydintis 

vyšnios medis poezijoje vaizduojamas kaip mergina (mergaitė, merga, nuotaka, jaunoji). Su vyšnių 

ţiedlapiais lyginami ir tapatinami objektai, kurie neatsiejami nuo oro: jame juda arba susiformuoja 

dėl tam tikrų atmosferos sąlygų. Itin šviesų vyšnios paveikslą poezijoje lemia augalo pripaţinimas 

aktyviu ţmogaus aplinkos dėmeniu. Kaip paaiškėjo, ţydinti vyšnia yra namų sergėtoja, ciklinio 

laiko matas, svarbiausių pokyčių pranašas. Įgijusi groţio ir gėrio pavasario vertę, ji natūraliai tampa 

ir jauno ţmogaus vidinio pasaulio psichinės būsenos raiškos priemone. Vyšnia savo augaviete 

parodo ţmogaus namų ir įprastinės veiklos teritoriją, ţydėjimu paskelbia aktyvios veiklos 

laikotarpio gamtoje ir ţmogaus gyvenime pradţią, paţenklina svarbiausius fizinės ir dvasinės 
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plotmės įvykius. Ryškiausiai vyšnios ţiedų įvaizdţiais koduojamas meilės jausmas. Vyšnia yra 

ţmogus (mergina); vyšnios ţiedas, ţiedlapiai yra ţmogaus buities reikmuo. Poetai labiausiai mėgsta 

vyšnių ţiedlapių – sniego vaizdinį. Šis kodas iškelia įspūdingiausius vyšnių ţydėjimo etapus: visų 

ţiedų išsiskleidimą ant šakų ir ţiedlapių byrėjimą bei jais nuklotą ţemę. 

Lietuvoje nuo seno miškinės/laukinės obels medţiai buvo globojami ir neiškertami. Obelis – 

vienas pirmųjų ţmogaus sukultūrintų vaismedţių. Lietuvių, kaip ir daugelio indoeuropiečių tautų, 

mitologijoje ir folklore didesnė simbolinė prasmė teikiama ne obeliai, o jos vaisiui – obuoliui, teigia 

Jurgita Treinytė straipsnyje „Augalija lietuvių liaudies tradicijoje“. Obelis kaip ir obuolys 

simbolizuoja vaisingumą, tradiciškai vartojama vedybų apeigose. Dainose apie obels ir apeigų 

ryšius galima spręsti iš jos sodinimo, ţalumo, ţydėjimo ir vaisių nokinimo motyvų. Sutinkamas 

vaisių nebevedančio, sauso medţio priešinimas gyvybingam ţydėjimui. Obels stiebui be šakų 

prilyginama sausa lazdelė. 

Prie kiekvienos trobos, pirkios, gyvenamo namo būtina turėti mielą širdţiai darţelį. 

Kiekviename darţelyje turi augti roţės ir lelijos. Roţė – daţnai laikoma dieviškumo, tobulo groţio 

simboliu. Roţės ţiedų motyvai sukuria romantišką atmosferą, o raudona spalva simbolizuoja jėgą, 

galią, aistrą. Kartais roţėmis vadinamos dedešvos, piliaroţės, jurginai, lelijos, narcizai. Ţinoma, 

neapsieita be rūtų. Jei ţiemą keldavo vestuves, reikėdavo vainikams ţalių rūtų, kurias nuo šalčio 

saugodavo apvoţiant katilu. Įdomu pastebėti, kad rūta taip plačiai auginama ir naudojama dėl savo 

simbolikos, puošyboje beveik nenaudojama. Daugiausia darţeliuose yra jurginų, bijūnų, astrų, 

našlaičių, nasturtų, rūtų. Iš medelių – jazminai, alyvos, gulbinai, erškėtroţių krūmas – augdavo kur 

nors darţelio kampe. Dar XIX a. pabaigoje rinkęs etnografinę medţiaga Povilas Višinskis rašė: 

„Prie kiekvienos pirkios būtinai turi būti gėlių darţelis – visas mergaičių turtas ir dţiaugsmas; jeigu 

darţelio nėra arba jis apleistas, reiškia tame name nėra mergaitės.“ 

Lelija – nuostabi gėlė, simbolizuojanti šviesą, taiką, dieviškumą, skaistybę, nekaltumą ir 

pamaldumą. Balta lelija reiškia tyrumą ir tobulybę. Lietuvių liaudies dainose lelija, lelijėlė – vienas 

daţniausių merginą apibūdinančių epitetų, reiškiantis jos groţį, dailumą ir kitas gerąsias savybes. 

Lelijos ţiedai sukuria ramybės pojūtį, harmoniją. 

Kokios yra kitų gėlių reikšmės? Straipsnyje „Gėlių motyvai ir jų reikšmė tekstilėje“ 

menotyrininkė Svajūnė Sabaliauskaitė apţvelgia kai kurių gėlių prasmes. 

Aguona – uţmaršties, miego ir sapnų simbolis. Senovės persams ši gėlė simbolizavo amţiną 

meilę. Labai daţnai aguonos yra siejamos su moters patrauklumu, mat jos uţburiančios kaip 

aguonos. Poezijoje labiausiai pabrėţiamos rega fiksuojamos aguonos ypatybės: palinkęs stiebas, 
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vainiklapių gleţnumas, virpėjimas, neatsparumas vėjo poveikiui ir ypač spalva. Skaisčiai raudona 

aguonų spalva iškeliama kaip būdingoji. Visas ţydintis augalas, jo ţiedas ir vainiklapiai 

įsivaizduojami kaip kitas augalas, gyvūnas arba jo kūno dalis, šviesos šaltinis, ugnis arba degantis 

objektas, medţiagos arba dirbiniai iš jų. Dėl asociatyviojo mąstymo bendrajame aguonos vaizdinyje 

atsiranda opozicinių reikšmių: aguona juokiasi ir rauda, vainiklapiai švelnūs ir aštrūs, ţydėjimas 

trumpas ir besitęsiantis. Aguona tampa groţio, dţiaugsmo, meilės, aistros ir skausmo, kančios, 

kovos – gyvenimo plačiąja prasme ţenklu. Ţydinčios aguonos vaizdas poezijoje – tikroviškas. 

Kūrėjai labiausiai pabrėţia regimąsias aguonos ypatybes. Girdimosios ir lytimosios ypatybės: 

judant atsiradęs šlamenimas ir švelnumas, yra šalutinės. Ţydinti aguona apmąstoma ir metaforiškai 

vaizduojama kaip kitas augalas, ţmogus, dirbtinis šviesos šaltinis. Daţniausiai kalbama apie 

besitęsiantį ţydėjimo procesą arba fiksuojamas ţiedo išsiskleidimo momentas – pasakoma, kad 

gyvenimo kelyje svarbiausias dabarties laikas ir netikėtumo akimirkos. Ţydėjimo tarpsnio galas 

konstatuojamas retai. Daug dėmesio poezijoje skiriama lyriniam subjektui. Jis groţisi aguona, o 

ţydėjimą apmąsto ir emociškai, asociatyviai.  

Įvairiose kultūrose saulėgrąţa – saulės ir didybės simbolis. Ši gėlė – pakilaus ir ţodţio 

kišenėje neieškančio ţmogaus gėlė. Sodrūs, ryškiaspalviai, geltonų atspalvių saulėgrąţų ţiedai 

suteikia šviesos ir šilumos. Geltona spalva suteikia laimės, pusiausvyros ir dţiaugsmo pojūtį. 

Ramunės ţiedas yra vaikystės ir nekaltybės simbolis. Ramunės taip pat reiškia ištikimą 

meilę. Ramunės apskritai yra gyvybingos gėlės, todėl sukuria ţvalumo, švieţumo, gaivumo pojūtį. 

Ramunė apie save skleidţia dţiugią ramybę. 

Narcizas – ši skaisčiai geltona gėlė simbolizuoja ištikimybę, atvirumą, sąţiningumą ir 

atlaidumą, gyvybingumą, nes vešlūs narcizų krūmai vėl ir vėl suţelia kas pavasarį, o vėliau 

pasipuošia viltingais, optimistiškai nuteikiančiais ţiedais. Apskritai narcizai daţnam siejasi su 

pavasariu, atgimimu, nauja pradţia.  
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2. ŢIEDAS IR ŢYDĖJIMAS – KULTŪROS ŢENKLAS 

2.1. Žiedas ir žydėjimas mitologijoje 

Ţiedas – tai gyvybės, jaunystės, atgimimo, nuolatinio atsinaujinimo simbolis. Kalbėdamos 

apie ţiedą ir ţydėjimą mitologijoje, norėtume stabtelti prie paparčio ţiedo. Paparčio ţiedas – 

vienas mistiškiausių Rasos šventės, baltų mitologinių simbolių, ţmogaus brandos, ţinojimo 

įsikūnijimas. Papartis iš tikrųjų neţydi. Apie tai lietuvių liaudies dainose sakoma: „Akmuo be 

kraujo, vanduo be sparnų, papartis be ţiedų“. Paparčio ţiedas nėra vien šventinių pramogų ţenklas 

ar vidinio, dvasinio pasaulio bei gyvenimo metafora. Ţiedo paieška – su dvasinėmis vertybėmis, 

patirtimis susijęs pasaulio paţinimo kelias. Mistinio paparčio ţiedo paieška grindţiama 

racionalumu. Rasti paparčio ţiedą – įţvelgti pačias giliausias būties prasmes. Paparčio ţiedo 

radimas – gyvenimo išminties subrandinimas. Sakmė simbolizuoja, kad gėris, išmintis, ţinojimas 

atsiveria tik drąsiam, ryţtingam. Be to, tariamai praţystančio paparčio ţiedo sakmė iškelia ištvermę, 

kaip vertingiausią asmenybės brandos bruoţą. Su paparčio ţiedo šviesa yra tapatinamas ţinojimas, 

paţinimas (sakoma: „šviesus ţmogus“, „šviesuomenė“, „švietimas“). Lietuvių liaudis yra sukūrusi 

nemaţai sakmių apie stebuklingąjį paparčio ţiedą. Jis praţystąs tik vienoje pasaulio vietoje 

vidurnaktį per Jonines ir tik trumpam, akimirksniui. Ieškoti reikia eiti pavieniui, o ne būriu. Nuėjus į 

mišką, reikia neišsigąsti baisybių, laukti, iki kol paparčio ţiedas suţydės. Kas, nepabūgęs baisių 

trikdţių ir kliūčių, jį randa – tas įgyja dieviškąją visaţinystės galią, tampa labai laimingas; mato, kur 

yra paslėpti pasaulio turtai, supranta paukščių ir gyvulių kalbą. 

Mitologijoje augalai turi antropomorfinį pavidalą, todėl galėdavo pavirsti ţmogumi. Mūsų 

senoliai ţvelgė ne tik į aukštuosius medţius, kurių ţiedai stiebėsi į dangų, bet teikė ypatingą 

reikšmę ir ţemiškiems augalams. Vienas tokių augalų yra ieva, kuri mituose laikoma pirmąja 

motina. Ieva reiškia gyvenimą duodančią moterį. Ieva – baltais ţiedais anksti pavasarį praţydęs 

medis, kurio juodos uogos simbolizuoja brandą. Mituose graţiai atsiskleidţia ţydinčių vandens 

augalų santykis su transcendencija. Vienas mistiškiausių ir keisčiausių augalų yra lelija, kuri, pasak 

legendos, išaugdavusi iš mirusios mergaitės burnos ir gyvenusi tik vandenyje. Ištraukta iš vandens 

lelija miršta. 

Ţydėjimas – ne tik gamtos procesas, bet ir kiekvieno ţmogaus tam tikras gyvenimo tarpsnis. 

Jau ţiloje senovėje ţmogus, ţvelgdamas į ţydinčią obelį, vyšnią ar kriaušę, matė jų baltuose 

ţieduose ne tik groţį, bet ir gilesnę prasmę. Moteriškasis pradas kuria gyvybę, todėl ir ţiedo 

prasiskleidimą simbolizuoja moteriškieji medţiai ir augalai. Vienas iš gyvybės, o kartu ir paţinimo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rasos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baltai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Papartis
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiedas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Protas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%ABtis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1mintis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr%C4%85sa&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ry%C5%BEtas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sakm%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1tverm%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Branda&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDinios&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BEinimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vietimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stebuklas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonin%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laim%C4%97
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medţių, yra obelis. Obelis gretinama su mergele, būsimąja gimdytoja, motina, kuri praţysta, kad 

subrandintų vaisių ir pratęstų gyvybę. Ţydinti obelis gretinama su mergele, kuriai Mėnulis duosiąs 

didţią „pasogėlę“, o Saulė sukrausianti didelį kraitelį. Apie tai dainuojama lietuvių liaudies dainoje 

„Vai, ţydėk, ţydėk“: 

Vai, ţydėk, ţydėk, sausa obelėle, 

Vai, ţydėk, ţydėk, sausoji, be lapelių. 

Kaipgi man ţydėt, baltai obelėlei, 

Kaipgi man ţydėt, sausai be lapelių? 

Kas gi man supūs ţaliuojus lapelius, 

Kas gi man sukraus baltuojus ţiedelius? 

Vėjelis supūs ţaliuojus lapelius, 

Saulelė sukraus baltuojus ţiedelius. 

Oi, tekėk, tekėk, jauna merguţėle, 

Oi, tekėk, tekėk, be tėvo, motulės. 

Kaipgi man tekėt jaunai merguţėlei, 

Kaipgi man tekėt be tėvo, motulės? 

Kas gi man sukraus didţiųjį šalvelį, 

Kas gi man atskirs tikrąją dalelę? 

Saulelė sukraus didţiųjį šalvelį, 

Mėnulis paskirs tikrąją dalelę. 

Ţvaigţdės sesulės vainikėlį pynė 

Sietyns broliukas keleliu lydėjo. 

Gyvybės, jaunystės, groţio ir tyrumo bei moteriškojo medţio prototipas taip pat yra ir kriaušė, 

vyšnia, liepa. Šie medţiai simbolizuoja ypatingą galią, ţydėjimą paverčia paţinimu, sveikata, pačiu 

gyvenimu. Ţydintys moteriškosios giminės medţiai buvo reikšmingiausi ir galingiausi. Jie reiškė 

pačią moteriškumo idėją. Kriaušės, obelys, vyšnios buvo amţino gyvenimo simboliai. Jų 

amţinumas pasiekiamas per nuolatinę mirtį, naują gimimą, naują gyvenimą, tolesnį gyvenimą. 

Lietuvių tautosakoje Gyvybės medis – obelis ir kiti vaismedţiai kiekvieną pavasarį ţydi, vasarą 

brandina vaisius, rudenį numeta lapus, kitą pavasarį vėl atgimsta nauju pavidalu. Čia ţmogus ir 

matė jų amţinumą.  

Ţydėjimas – svarbus etapas augalo gyvenime, todėl dainose apdainuojami visi etapai nuo 

pasėjimo iki subrendimo. Štai lietuvių liaudies dainoje „Aš pasėjau du liniuku, oi, oi“ dainuojama: 
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Ir praţyda du liniukai, oi, oi, 

Du liniukai, mėlyniukai, oi, oi. 

Apdainuojant linus akcentuojama mėlyna spalva, kurią liaudies ţmogus pastebi groţėdamasis 

praţydusiais linų laukais. Dainose daţnai vedama paralelė tarp ţmogaus ir gamtos, taip nusakant 

ypatingą ryšį. Kada dainuojama apie jausmus, tam jausmui, meilės jausmui, graţiai nusakyti tinka 

įvairių gėlių apdainavimas. Liaudies ţaidime „Jurginėlis graţė ţydi“ tiesiogiai išsakytas ţmogaus 

groţėjimasis: 

Jurginėlis graţė ţydi, 

Šakos svyruoja. 

Jomk mergelė uţ rankelės, 

Aisim pavaikščioti. 

Daţnai liaudies dainose minima lelija. Lietuvių liaudies ratelyje „Ţydi lelija“, kuris 

ţaidţiamas per vestuves, jaunoji virsta lelijėle, jaunikis – bijūnu, pamergė – roţyte, pabrolys – 

gvazdiku, svočia – aguona, piršlys – dagiliu: 

Ţydi lelija rūtų darţely. 

Oi lelija, kas tau tionk, 

Sava vieto pasirionk. 

Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė teigia, kad ţydėjimas yra tarsi gamtos karnavalas, 

turįs mitinių ir magiškų gamtos ryšių su antgamte. 

2.2. Mįslės – pirmoji žydėjimo poezija 

Mįslės – tai trumpi pasakojimai apie pasaulį, jo elementus. Tai pamokymas, supaţindinimas 

su pasauliu ir gyvenimu. Štai mano močiutė Kazimiera Vaškienė  uţminė tokią mįslę: „Kokia 

gėlelė dvylika kartų per metus ţydi?“ (Mergelė) Mįslėmis stengiamasi parodyti kitas daikto ar 

reiškinio puses. Mįslės – lyg trumpos stebuklinės pasakaitės; jose augalas, daiktas ar gamtos 

reiškinys gali atgyti, net įgauti ţmogaus pavidalą: „Kol maţa buvau, ţolele ţėliau, kai uţaugau, 

marčia tapau.“ (Ramunė) Savo tikslais mįslės labai panašios į mitus – aiškina pasaulį, jo 

atsiradimą ir kilmę, todėl mįslėse galima rasti gilų mitinį podirvį, kur augalai tapatinami su 

senosiomis dangaus dievybėmis – saule, mėnesiu, ţvaigţdėmis: „Šimtas lapų, šimtas palapių, o 

viršuj saulė teka.“ (Jurginas) Mįslės atskleidţia ţmogaus groţio supratimą ir vertinimą. Ţmogus, 
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matydamas ir sekdamas visą augalo evoliuciją, jo groţio atsiskleidimo kulminaciją, stengėsi šį 

vaizdą išreikšti kuo įdomesniais palyginimais ir metaforomis. Augalo gyvenimas, kaip ir ţmogaus, 

skirstomas į etapus. Svarbiausias iš jų – ţydėjimas (jaunystė). Ţydėjimas mįslėse sutapatinamas su 

šviesos atsiradimu, o pats praţydęs ţiedas – šviesos analogija. Dėl šių savo savybių, groţio ir 

gyvybingumo, augalai buvo gerbiami, mįslėse jie vadindami ponaičiais ir poniomis, į dangų keliami 

ir šaukiami dangaus kūnų vardais, o patys maţiausi augalėliai paverčiami plačiašakiais galingais 

ąţuolais, kurie savo šakomis dangų remia: „Sėdi panelė kalne. Visi jai eina į ranką bučiuoja.“ 

(Ţemuogė) Bet niekada augalas nebuvo lyginamas su gyvūnu. Jis – daug paslaptingesnis, laisvesnis 

ir savo ţiedu į viršų kaip ţmogus stiebiasi, kad tik arčiau saulės būtų. Ţiedas mįslėse iškyla kaip 

saitas tarp ţemės ir dangaus, o jo gyvenimas toks panašus į ţmogaus gyvenimą. Tuo galime 

įsitikinti ir skaitydami mokytojos, savo krašto kultūros puoselėtojos S.Lovčikaitės knygą „Linkava: 

tradicija dabartyje“. Rinkdama tautosaką, bendraudama su senosios kartos ţmonėmis, mokytoja 

uţrašė ne vieną mįslę, kurios ir kalba apie glaudų ţmogaus ir gamtos ryšį : „Stovi palkelė. Ant tos 

palkelės - galvelė,  toj galvelėj – tūkstantis.“ (Aguona) Taigi visos gyvybės formos mįslėse yra 

susijusios. Jos susipina tarpusavyje ir atsiskleidţia ţiedo ir ţydėjimo motyvais. Taip ţiedas ir 

ţydėjimas tautosakoje pavirsta kultūros ţenklu. Daina, mįslė, sakmė, pasaka, perkelia ţmogų iš 

kasdienybės gyvenimo į kitokią sąmonės būseną, nepastebimai mokydama, įspėdama, aiškindama ir 

atskleisdama ne tik ţiedo, bet ir ţmogaus būties esmę: „Augo darţelyje trys lelijos. Vakare dvi iš jų 

pavirsdavo mergelėm ir išeidavo į vakaruškas šokti. Prieš saulėtekį tos dvi grįţdavo į darţelį ir vėl 

pavirsdavo lelijom. Kurią iš ryto nusiskintumėte, kad nebūtų uţburta? Kai per saulėtekį norėsite 

nuskinti leliją, ieškokite tos, kuri būtų rasota. Tos, kurios buvo išėjusios šokti, bus be rasos, o ta, 

kuri buvo pasilikusi darţelyje – ant tos per naktį bus uţsidėjusi rasa“. Šioje minklėje minima 

lelija rodo, kad ji svarbi liaudiškos pasaulėjautos dalis, taip pat  atsiskleidţia paprasto liaudies 

ţmogaus įţvalgumas, išmintis, gebėjimas įsiţiūrėti į gamtos pasaulį ir jį suprasti. Tokią mįslę – 

minklę randame jau minėtoje S. Lovčikaitės knygoje. 
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3. ŢIEDAS – KŪRINYS 

Norėdamos kalbėti apie tai, kaip ţydėjimas, ţiedas atsispindi kūryboje, rėmėmės linkuviečių 

kūrėjų kūryba. Ar daţnas jų kūryboje ţydėjimo motyvas? Negalėtume teigti, kad labai daţnas, bet 

kalbant apie ţmogaus santykį su tėviške, gimtaisiais namais, apie ţmogaus gyvenimo groţį ir 

laikinumą, neišvengiamas. Daţniausiai yra minimos ţibuoklės, ramunės, aguonos ar kitos laukų 

gėlės, nes jos vienaip ar kitaip asocijuojasi su poetų gimtine. Jų reikšmė labai įvairi. Pavyzdţiui, 

ramunės poetų eilėse daţniausiai siejamos su vaikyste, ištikima meile, o ţibuoklės yra pavasario 

pranašės. Aguonos eilėse daţnai minimos dėl savo ryškios spalvos, taip pat yra amţinos meilės ar 

uţmaršties simbolis. Linkuviečiai poetai eilėraščiuose mini šias gėles, nes jos siejasi su gimtine, nes 

jie gyveno ir kūrė toli nuo savo gimtojo miesto. Pasirinkdami šias gėles jie perteikia savo jausmus ir 

gimtosios Linkuvos ilgesį. 

Vaidotas Spudas (1935 m.–1961 m.) – Lietuvos poetas, gimęs istorijos mokytojo šeimoje. 

Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo mokytoju Medeikiuose ir Linkuvoje. Su Linkuva šis 

poetas susijęs labai glaudţiai. Jis augo Linkuvos miestelyje, pas savo tetą. Mokėsi Linkuvos 

mokykloje, o po to, būdamas išsilavinęs ţmogus, mokė ir kitus. Pirmas eilėraštis išspausdintas, kai 

jam buvo septyniolika metų. Pirmoji poezijos knyga – „Mėlyna pušis“, taip pat parašė 

neįkainojamos vertės dienoraštį. Amţininkams, kurie paţinojo ir bendravo su poetu Vaidotu Spudu, 

jis išliko atmintyje jaunas, sąmojingas, kartais gal net vėjavaikiškas poetas. Jo studijų bičiulis 

rašytojas Kazys Saja teigia, kad Vaidoto Spudo sugebėjimų galėjo uţtekti trims kūrėjams: aktoriui, 

dailininkui, poetui. Jis turėjo puikų humoro jausmą, mokėjo ir mėgo juokinti kitus, lengvai, beveik 

kaip profesionalas, piešdavo karikatūras ir šarţus. Poeto ţmona Adelė Spudienė prisimena jį kaip 

didele meile gyvenimui ir kūrybai spinduliuojantį ţmogų, optimistą, nepraradusį vilties iki pat 

gyvenimo pabaigos. Neţiūrint į sunkią ligą, jo eilėraščiai buvo šviesūs, skaidrūs, jaunatviški, 

sklidini saulės švytėjimo. Jis buvo poetas, parašęs gyvenimo meilės ir šviesaus liūdesio kupinų 

eilėraščių („Dainos posmas“, „Dėl tavęs“, „Man pasakyki“, „Rudens lyrika“, „Melsvosios 

lygumos“). Daugelis jų gimė paskutiniais Vaidoto Spudo gyvenimo metais, mėnesiais, savaitėmis, 

kai jam buvo likę tik menki gyvenimo trupiniai: ligoninės palata, skausmai, prisiminimai, laiškai, 

baltas popieriaus lapas ir neįveikiamas noras pasipriešinti juodai nebūčiai, nes uţklupo nepagydoma 

onkologinė liga. Slogūs ir ilgi mėnesiai Lietuvos ligoninėse ir klinikų onkologijos skyriuose poetą 

labai išvargino, jis tapo labai jautrus ir neramus. Mirė jis 1961 metais, kai jam buvo vos dvidešimt 

šešeri metai. 
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Į V. Spudo kūrybą paţvelkime per gėlės ir ţydėjimo motyvus. Daţniausiai poetų kūryboje 

gėlės įgauna perkeltinę prasmę, per gėles yra kalbama apie ţmogų, laiko kaitą, meilę. Poetas 

eilėraščiuose mini laukines gėles purienas, ţibuokles, ramunes, taip pat medţius vyšnias, obelis. Per 

aprašomas gėles ir medţius jis siekia atskleisti savo liūdesį, ilgesį, skausmą, pasidalinti 

prisiminimais. „Dėl tavęs“ – eilėraštis apie meilę. Šiame eilėraštyje Vaidotas Spudas kuria rudens – 

ţiemos vaizdą. Eilėraščio lyrinis subjektas kalba, kaip ateina pas savo mylimąją ir neša jai ramunių 

puokštę, kai aplink jau gelsta laukai ir jų yra tiek maţai. Spudas šiame eilėraštyje per kuriamą 

vaizdą parodo, kad viskas, kas neįmanoma, gali būti padaryta, jei tik labai myli. Lyrinis subjektas 

priskynė savo mylimajai puokštę ramunių, nors jų neįmanoma tokiu metu rasti. Kodėl ramunių? Gal 

todėl, kad poetui V. Spudui buvo artimas tėviškės laukų peizaţas su labai lietuviška gėle – ramune. 

Ramunės ţiedas, kaip sako menotyrininkė S. Sabaliauskaitė, „yra ne tik vaikystės ir nekaltybės 

simbolis. Ramunės taip pat reiškia ištikimą meilę.“ Todėl taip atvirai lyrinis subjektas deklaruoja: 

„Juk ţinai, kad tave aš be galo myliu, /tad neklausk, kur radau po šalnos tiek gėlių, /- jų ir ţiemą 

pririnkt aš galiu dėl tavęs“. Tai parodo, kaip stipriai lyrinis subjektas mylėjo, kad sugebėjo 

neįmanoma padaryti įmanomu dalyku. Eilėraštyje „Rudens lyrika“ kuriamas niūrus rudens vaizdas. 

Jame minimos ţūstančios ramunės, kurios literatūroje laikomos vaikystės, meilės, ištikimybės 

simboliu. Veiksmo šiame eilėraštyje maţai: lyrinis subjektas ramina ramunėlę, prašo jos nemirti, 

nes nori paklausti jos senos paslapties. Perskaitę šias eiles galime suprasti, kad toji ramunė yra 

lyrinio subjekto mylimoji, kurią poetas mini ir kituose eilėraščiuose. Kodėl būtent ramunė? Ramunė 

simbolizuoja ištikimą ir stiprią meilę, o šiame eilėraštyje poetas kuria lyrinio subjekto išgyvenimus 

abejojant, ar mergelė vis dar jį myli. Poetas didesnį dėmesį skiria jausmams. Eilėraštyje lyrinis 

subjektas jaučiasi susijaudinęs, neramus, jis skuba pas savo mergelę, bet jos, paskutinės rudens 

ramunėlės, neranda. V. Spudo eilėraštyje „Man pasakyki“ atsiranda ţydinčios vyšnios vaizdinys. 

Poetas šiame eilėraštyje personifikuoja ţydinčią vyšnią  ir suteikia jai vieną iš ţmogui duotų dovanų 

– kalbą. Eilėraščio vyksmas vyksta vakare. Siuţetas aiškus: bernelis pribėga prie vyšnelės ir vyksta 

pokalbis apie mergelę. Jis teiraujasi, gal vyšnia matė, kur nubėgo mergelė. Vyšnelė atlieka labai 

svarbų vaidmenį – ji pasako berneliui jam labai rūpimą ţinią – kur nubėgo jo mergelė. Nuo senų 

laikų poezijoje ţydinti vyšnia buvo vaizduojama kaip mergina, taigi iš siuţeto galime suprasti, kad 

vyšnelė ir yra lyrinio subjekto ieškoma mergelė. Tokios Vaidoto Spudo eilės dar kartą parodo, kaip 

jam skaudu prisiminti savo meilę. Taigi, Vaidoto Spudo asmenybė labai puikiai atsiskleidţia per jo 

kūrybą. Iš jo eilėraščių matome, kad poetas yra įsimylėjęs, nes jo eilėse atskleidţiami mylimosios 
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prisiminimai. Poetas kalbėdamas apie gamtą, gėles moka uţslėpti giliausias mintis apie savo 

mylimąją ir begalinę meilę. 

Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis – vienas iš poetų, kurio kūryboje graţiai skleidţiasi ţydėjimo 

motyvas. A.Tyruolis- Šešplaukis ne tik poetas, bet ir pedagogas, vertėjas. Gimė 1909 m. rugsėjo 23 

d. Linkuvoje. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje, kurią baigė 1928 m. Lietuvos (vėliau Vytauto 

Didţiojo) universitete Kaune studijavo vokiečių, lietuvių kalbas ir pedagogiką-psichologiją. Baigęs 

universitetą, 1933-1944 m. mokytojavo Jėzuitų gimnazijoje Kaune, Marijonų gimnazijoje 

Marijampolėje ir Šiaulių berniukų gimnazijoje. Pats Tyruolis, galbūt Maironio įkvėptas, sukūrė ir 

išleido arti 10-ties poezijos knygų. Ypač įdomios jo sonetų knygos, nes vadinamųjų sonetininkų 

Lietuvoje nėra daug. „Per 70 literatūrinio darbo metų Tyruolio dirbta be galo daug ir produktyviai 

įvairiuose literatūros baruose“, – rašo Aldona Ruseckaitė straipsnyje „ Šventė po Maironio namų 

skliautais“. Marijos Macijauskienės interviu su poetu A. Tyruoliu „Neišdilo meilė Lietuvai“ poetas 

sako, kad rašyti eiles pradėjo bene ketvirtoje gimnazijos klasėje, pirmiausia maţiesiems, kai kas 

buvo išspausdinta „Ţvaigţdutėje“ A. Putinėlio slapyvardţiu. „Gan intensyvus eilėraščių rašymas 

prasidėjo nuo šeštosios gimnazijos klasės, – teigia Tyruolis. – Su Maironio „Pavasario balsais“ ir 

„Jaunąja Lietuva“ po paţastim išvaikščiojau Mūšos pakrantės šilelio takus, skanduodamas pagal 

toninės eilėdaros taktą. Ir kai buvau septintojoje klasėje, suolo draugo Juozo Prikockio brolis Stasys 

Klaipėdoj šapirografu inkognito išleido mano eilėraščių rinkinėlį „Vyturėlis“. Poetas teigia, kad 

vienas iš pagrindinių įkvėpimo šaltinių yra Mūša: „Eilėraštis atsiranda gan spontaniškai, be jokios 

ypatingos dingsties.“ 

A. Tyruolio eilėraštyje „Atsisveikinimas“ ryškus atsisveikinimo su vasara motyvas, kuris 

atskleidţiamas ţiedo įvaizdţiu. Eilėraštyje minimos laukų gėlės aguonos bei rugiagėlės. Šios gėlės 

siejamos su vasaros pabaiga, nes gausiausiai ţydi rugpjūtį. Poezijoje aguona, kaip rašoma Delfi.lt 

straipsnyje „Gėlių motyvai ir jų reikšmė“, yra uţmaršties, miego ir sapnų simbolis, o rugiagėlė 

simbolizuoja trapumą, gleţnumą. Eilėraštyje personifikuojama gamta: „ką ţemė atsisveikindama 

sako“, „klausėmės, ką mums laukai bylojo“. Antrame posme kuriama niūri, liūdna nuotaika, nes 

vasara liko praeityje. Prabėgusi vasara viską nusinešė su savimi, atėjęs ruduo įsigalėjo ir pakeitė 

gamtą, tačiau eilėraščio ţmogus vis dar mena vasarą, aguonų ir rugiagėlių ţydėjimą. Eilėraštyje 

„Ţibutės“ laikas yra pavasaris. Tiesiogiai pavasaris nėra minimas, tačiau kad kalbama apie pavasarį, 

galime suprasti iš to, jog eilėraštyje minimos ţibutės ir besiartinanti vasara. Ţibutės lietuvių poetu 

tekstuose, pasak A. Gritėnienės, yra vienas iš ankstyvo pavasario ţenklų, jos ţymi metų laikų kaitą. 

Eilėraštyje poetas personifikuoja ţibutes ir jos prabyla uţduodamos lyriniam subjektui klausimą: 
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„O mielosios gėlės, ţibutės, prie kojų/Lyg kalba: Meni, kai mūs draugas buvai?“ Eilėraštyje 

kuriama liūdnoka nuotaika, nes baigiasi pavasaris ir ţibutės pamaţu miršta. Atskuba vasara su 

savimi atsinešdama kitų gėlių groţį, o ţibuoklės, apimtos liūdesio, taria: „Mes mirsim, o vasara tau 

prasidės,/Prie naujo tavo gyvenimo tako/Ir gėlės jau kitos, jau kitos ţydės!“ Šią metų laikų ir gėlių 

kaitą galime palyginti ir su ţmogaus gyvenimu: gėlės ţydėjimas yra graţus, bet trumpas, kaip ir 

ţmogaus gyvenimas yra laikinas. Poetas kalba apie laiką, kuris yra negailestingas ir viską 

naikinantis. Laikui bėgant mūsų gyvenime vieni ţmonės keičia kitus, taip pat kaip pavasariui 

pasibaigus ţibutes keičia kitos gėlės. 

Eilėraštyje „O roţe“, kaip ir kituose poeto eilėraščiuose, atsispindi ţmogaus ryšys su gamta. 

Antai literatūrologė Vanda Zaborskaitė teigia, kad poezijoje tradiciniai gamtovaizdţio elementai, 

tokie kaip gėlės, ţolės, ţydintys medţiai ir krūmai, yra vienas iš būdų, atskleidţiančių, ką jaučia ir 

kaip mąsto ţmogus. Ramunės bei roţės motyvų galima rasti ir pasaulinėje literatūroje: puikiai 

ţinoma Hanso Kristiano Anderseno pasaka „Ramunė“, Johano Volfgango Getės „Faustas“, kur 

Margarita buria ramunės ţiedu, Gustavo Flaubero romanas „Ponia Bovari“, kur taip pat yra būrimo 

ramunės ţiedu motyvas. Ne maţiau populiarus ir roţės motyvas, ţinomas jau nuo antikos – roţę 

randame antikinėje mitologijoje, Sapfo eilėraščiuose, taip pat V. Šekspyro, Rainerio Marijos Rilkės 

poezijoje ir kitur. Minėtini romanai – alegorinis viduramţių „Roţės romanas“, Umberto Eco „Roţės 

vardas“. Pastebėta, kad šių gėlių motyvai paplitę ir lietuvių tautosakoje bei poezijoje. Ramunės ir 

roţės motyvai aptinkami pokario ir meilės dainų rinkiniuose. Tyruolio eilėraštis prasideda kreipiniu. 

Lyrinis subjektas kreipiasi į roţę: „O roţe skaisti ir ţavinga“. Roţė yra dieviškumo ir tobulo groţio 

simbolis. Lyrinis subjektas roţę garbina, vis kartoja, kad ji ţavinga ir graţi. Eilėraščio ţmogus 

dţiaugiasi, kad sodas ūksmingas ir vėsus, vadinasi, roţė nealps nuo karščio ir ţydės ilgiau, o 

ţmogus vis galės ja dţiaugtis. Roţė savo ţydėjimu ţavi lyrinį subjektą, praskaidrina jo gyvenimą. 

Lyrinis subjektas jaučiasi laimingas net roţės pavėsyje. Trečiasis eilėraščio posmas taip pat 

prasideda kreipiniu. Paskutinėmis eilutėmis lyrinis subjektas atskleidţia, kad groţis yra tik laikinas 

ir amţinai širdyje neliks: „Tą groţį, kurį man aukoji,/Tik širdţiai pamokyt imu“. Eilėraštyje „O 

roţe“ atskleidţiama meilės tema. Poetas meilę paslepia po roţės vardu. Meilė visai kaip roţė –

skaisti, ţavinga, spindi ţvaigţdės skaidrumu. Meilei, kaip ir roţei, labai svarbu „neperkaisti 

saulėje“, kad ji nemirtų. Meilė, kaip ir roţė, atneša mūsų širdţiai dţiaugsmą, tačiau neilgam. Ji, 

kaip ir roţė, suţiba ryškiai, tačiau neţiba amţinai. 

Birutė Gaigalienė gimė Pakruojo rajone, Linkuvoje, 1931 metų geguţės 21 dieną. Jos 

eilėraščiai sudėti ne tik į devynias knygas, bet labai daţnai skambėjo įvairių renginių metu. Ne 
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vienas B. Gaigalienės eilėraščių buvo skirtas Rusnės salai, jos savitam gamtos groţiui aprašyti, tad 

jie buvo mėgstami ir skaitovų, ir dainininkų – jos eilėmis sukurta nemaţai dainų. Ji ne tik rašė 

puikius eilėraščius, bet ir buvo nuostabi pasakotoja. Kaip teigia B. Morkevičienė straipsnyje „Kelias 

ir medţiaga B. Gaigalienės eilėse“, autorės poezija – tai gyvenimo patikrinti, širdies balso išgryninti 

eilėraščiai. Jų amplitudė labai plati – nuo pakelės ţolės iki paslaptingos kalnų didybės. Iš atskirų 

detalių, akimirkų, pajautimų, nuostabos poetė kuria Tėvynės peizaţą. Vienas iš jo elementų – 

kelias. Koks jis? Tiesus, ilgas, vingiuotas? B. Gaigalienė apie jį kalba kitaip. Jis – ţmogaus 

palydovas, mojantis pakeleiviams įvairių gėlių galvelėmis ir kvapais. Ne tik ţolės auga prie kelio. 

Eilėraščiuose minima daugybė gėlių, kaime augančių, vaikystę primenančių, visą gyvenimą ţmogų 

lydinčių. Gal jau mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be medţių? Jie teikia pavėsį, maistą, groţį, 

šilumą. Jie – menininkų įkvėpimo šaltinis. Jie – jūros puošmena, jie – kelio palydovai. B. 

Morkevičienė pastebi, kad B. Gaigalienės kūryboje randama apdainuotų įvairių medţių: klevų, 

kaštonų, eglių, pušų, obelų, liepų, berţų. Jie – kaimo ţmogaus palydovai, jie sutinka ir palydi, 

pagirdo ir pamaitina. Su jais ir pasikalbėti galima. Jie sukelia ilgesį… namų, miško tako, nupjauto 

šieno kvapo… ir miesto, švytinčio nakčia: „Ir debesys, /Ir ta daina /Po liepom,/ Ir senas miestas, 

/Švytintis nakčia… /Nepakartojamos akimirkos…“  
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4. ŢYDĖJIMO TEMA FOTOGRAFIJOJE 

Ţydėjimo groţis atskleidţiamas įvairiuose meno kūriniuose: ir literatūroje, ir dailėje, ir 

fotografijoje. Kalbėdama apie ţydėjimo sklaidą fotografijoje remsiuosi savo patirtimi, o ne ţymių 

fotografų (pavyzdţiui, Dichavičiaus) darbais. Ţydėjimas man visada siejasi su pavasariu ir vasara. 

Labai mėgstu stebėti pavasarį atgimstančią gamtą, kai dar iš po sniego pradeda lysti  pirmosios 

gėlės. Po to medţiai krauna pumpurus, o vėliau ir praţysta. O atėjus vasarai visa gamta praţysta, 

pasipuošia įvairiausiomis spalvomis, kurios dţiugina akį. Gyvenant kaime neįmanoma nepastebėti 

šio gamtos groţio, todėl labai mėgstu jį įamţinti fotografijose. Pavadinčiau tai savo hobiu, nes 

fotoaparato namuose nepaleidţiu iš rankų jau nuo 5 klasės. Pavasarį ir vasarą stengiuosi uţfiksuoti 

kuo įvairesnius gamtos vaizdus. Šį kartą daugiausiai dėmesio skyriau ţydėjimui. Labiausiai mėgstu 

laukų gėles, kurių vasarą taip gausu. Fotografijose įamţinau gėles, kurios supa mane mano 

aplinkoje ir yra mieliausios mano akims. Be to, kadangi reikėjo gilintis į ţydėjimo temą poezijoje, 

norėjau palyginti, kaip tas pačias gėles vaizduoja poetai eilėraščiuose ir kaip aš jas matau. 

Ţibuoklės (1 pav.) man, kaip ir visiems, asocijuojasi su atgimstančia gamta, pavasariu.  

 

1 pav. „Ţibuoklės – pavasario pranašės“ 

Šios pirmosios pavasario gėlės – mano mylimiausios. Linkuvietis poetas A. Tyruolis eilėraštyje  

„Ţibutės“ suţavėtas sušunka: „O mielosios gėlės, ţibutės, prie kojų/Lyg kalba: Meni, kai mūs 
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draugas buvai?“ Todėl ir aš negalėjau praeiti pro įstabų pavasarišką mėlynumą, tas akeles, viltingai 

į mane ţvelgiančias. 

Neuţmirštuolė (2 pav.) – viena ţaviausių lauko gėlių. Labiausiai ţavi jų skaidriai mėlyni, 

smulkūs ţiedeliai. Ši gėlė ţydi pavasarį ir yra labai trapi. Ji ţavi kiekvieną praeivį savo skaisčiu 

ţydėjimu. Neuţmirštuolė lietuviams taip pat tapo ir Sausio 13-osios simboliu, pasipuošę šios gėlės 

ţiedu įrodome, kad mums svarbi mūsų tauta ir jos istorija. Šią gėlę savo eilėraštyje 

„Neuţmirštuolė“ aprašo ir ţymus lietuvių poetas P. Širvys: „Papuoš mane ar mano brolį / Kareivį 

pilka miline; / Jei teks kitam neuţmirštuolė – /Nudţiugs tasai ir uţ mane“. Man, būsimai 

abiturientei, neuţmirštuolė asocijuojasi su mokyklos baigimu. Tai simbolis – išlydint abiturientus į 

platų gyvenimo kelią mokyklos koridoriai papuošiami neuţmirštuolių ţiedais. Ţavi tas mėlynumas 

– vilties, svajonės ţenklas. Juk jauni ţmonės pilni svajonių, todėl ir norėjau įamţinti tas „mėlynas 

akeles“, viltingai ţvelgiančias į mane. 

 

2 pav. „Neuţmirštuolė – atminties simbolis“ 

Aguonos (3 pav.) – tikros laukų puošmenos. Jos man primena vasarišką gamtos groţį. 

Aguonų nepastebėti tiesiog neįmanoma. Jų ţiedai liepsnoja ryškia raudona spalva, kuri iškart 

patraukia akį. Šioje nuotraukoje norėjau pabrėţti jų išskirtinumą. Šias gėles mėgsta ir fotografai, ir 

poetai, ir paprasti ţmonės, nes jos tikra puošmena. Štai kaip apie aguonas eilėraštyje 

„Atsisveikinimas“ kalba A. Tyruolis: „Aguonos tyliai laukuose liepsnojo/ Ir rugiagėlės ţybčiojo 
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prie tako“. Šiais ţodţiais poetas pabrėţia aguonų ryškų ţydėjimą, palygina jas su rugiagėlėmis, 

kurios, anot jo, tik ţybčioja.  

 

3 pav. „Degantis laukas“ 

Man aguonos asocijuojasi su degančiu lauku. O ugnis ne tik naikina, bet ir kuria, stiprina. 

Uţfiksuoti aguonų groţį nėra paprasta: graţu, bet kai bandai nufotografuoti, atrodo, pagauni ne tą 

akimirką. Ţvelgiant į aguonų lauką, imi galvoti, kad groţis toks trumpas ir laikinas, todėl svarbu 

išgyventi tą akimirką, kai su juo susiduri. 

Rugiagėlė (4 pav.), kaip ir aguona, viena graţiausių lauko gėlių. Ja galima groţėtis vasarą 

rugių laukuose. Ji akį traukia savo skaisčiai mėlyna spalva. Rugiagėlės puošia ne tik laukus, bet 

daţnai puošia ir mano namus. Ji – viena mano mylimiausių gėlių. Nuotraukoje norėjau pabrėţti jų 

išskirtinumą ir nuostabią ţiedų spalvą. Ši gėlė nepraslysta ir pro poetų akis. Poetai eilėraščiuose 

labiausiai mėgsta pabrėţti rugiagėlių spalvą: „Vien tik mėlyna akyse“,– rašo K. Binkis eilėraštyje 

„Rugiagėlės“. Tas mėlio svaigulys apimdavo ir mane, kai norėjau įamţinti šias nuostabias lauko 

gėles. 
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4 pav. „Mėlis“ 

Ramunė (5 pav.) – dar viena laukų gėlė, kurią privalėjau nufotografuoti. Tiesiog privalėjau. 

Vasara neįsivaizduojama be šių gėlių. Atrodo, jų pilni laukai. Ramunė apdainuota lietuvių liaudies 

dainose, aprašyta poetų eilėse. S. Lileikytė straipsnyje „Ramunės motyvas lietuvių poezijoje“  

 

5 pav. „Vienišumas“ 
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teigia, kad neretai ramunė lietuvių tautosakoje gali būti siejama su liūdesiu, ilgesiu, vasara, 

partizano mirtimi. Per ramunę  ir poetė Birutė Gaigalienė kalba apie vienišumą. Ji rašo: „ Basi 

nubėgo/ Jauni, išdykę/ Lauko ramunė/ Ant smėlio liko.“ Ir poetei S. Nėriai ramunė asocijuojasi su 

vienišumu. „Rymo ramunėlė /Rudenio arimuos“,– rašo poetė. Gal dėl poezijos įtakos, o gal todėl, 

kad ramunės ţiedas toks liūdnas atrodo, ir man ţiūrėjimas į ramunę suţadina vienišumo pojūtį, kurį 

ir norėjau perteikti fotografijoje.  

Pienė – plačiai apdainuota, eilėmis aprašyta, istorijomis apipinta laukų gėlė. Pienė daţniausiai 

simbolizuoja trapumą, gyvybės laikinumą. Geltonas pienės ţiedas reiškia jaunystę, o baltas pienės 

pūkas senatvę, gyvenimo pabaigą. Šioje mano nuotraukoje (6 pav.)  atsispindi šie abu pienės tipai. 

Poetė Birutė Gaigalienė eilėraštyje „Piene ţydėsiu“ rašo: „Kalnų šaltinio/ Uolų pavėsy./ Rasotą 

rytą/ Piene ţydėsiu...“ Šiame eilėraštyje kalbama apie prisiminimus, prabėgusią jaunystę. 

 

6 pav. „Laikinumas“ 

Man labai graţu, kai pievos nusidaţo geltona spalva, atrodo, kad vaikštai geltonu kilimu. Bet 

dar graţiau, kai pienės nuţydi ir geltonos galvelės virsta baltapūkės, tokios trapios, tokios 

paţeidţiamos. Menkutis vėjo dvelksmas ir lengvi pūkeliai atsiskiria ir ima skraidyti ore. O kai 

paţiūri į pūkelį iš arčiau, jie primena parašiutą. Kai pučia stipresnis vėjas, visi laukai pasipuošia tais 

maţais parašiutais, o kai padangė ţydra, atrodo, kad tie maţi parašiutėliai ne nuo ţemės kyla į viršų, 

bet iš dangaus leidţiasi. Virpa visas oras. Neapsakomai graţu. O kol vėjo nėra, tos baltos galvelės 

primena vaikus (7 pav.). 
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7 pav. „Baltapūkiai“ 

Saulėgrąţa (8 pav.) – gėlė, ţavinti savo išraiškingumu, ţiedų spalva. Saulėgrąţa eilėse, 

dainose, pasakose yra lyginama su saule dėl savo didelių, skaisčiai geltonų ţiedų. Šia nuotrauka ir  

 

8 pav. „Ţemės saulės“ 
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aš norėjau perteikti saulėgrąţos išskirtinumą, jos ţiedus, panašius į saulės spindulius. Poetė Judita 

Vaičiūnaitė eilėraštyje „Saulėgrąţa“ šią gėlę taip pat vadina saulės vardu: „Saule, tarp paparčių/ 

Plyksinti ugnim kuplia,/ Plaukianti vainikų ratilais/ Nakties upe.“ Neţinau kodėl, bet man graţu, 

kai saulėgrąţos auga prie senų namų, ten, kur aš pamačiau. 

Geltonţiedė plukė (9 pav.) – maţa, smulki, geltona, lyg saulutė pievų gėlė. Kai jos ţydi, 

atrodo, kad pilnos pievos prisipildė maţų saulyčių ir ţengiant paklotu baisu uţgesinti tas saulytes. 

Svarbiausia, kad bet kurį groţį galima labai greitai sunaikinti. Grėsmė tūno kiekviename ţingsnyje, 

todėl nuotrauka norėjau pasakyti – saugokime tai, ką turime graţaus, nes groţis toks trapus. 

 

9 pav. „Atsargiau“ 

Puriena (10 pav.) ţydi pavasarį ir labai trumpai, todėl daţnai yra siejama su laikinumu. 

Puriena iš graikų kalbos reiškia pintinėlė, krepšelis, nes ţiedų forma primena krepšelį.  
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10 pav. „Pagirdyk“ 

Vyšnia (11 pav.) pavasarį, apsikrovusi ţiedais, būna tikra graţuolė. Akį traukia balti lyg 

sniegas ţiedai, pranešantys apie pavasarį ir gamtos atgimimą. Vyšnia nuotraukose taip pat perteikia 

pavasario nuotaiką. Ţinoma, vyšnia pavasarį puošia ne tik sodus. Tai daţnas dainų bei eilėraščių  

 

11 pav. „Vyšnia“ 
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įvaizdis. Poetų eilėraščiuose vyšnia atspindi ne vieną temą. Daţniausiai būna siejama su nauja 

pradţia, prisikėlimu, o kartais ir su ţmogaus gyvenimu. Štai kaip poetas Vaidotas Spudas rašo apie 

vyšnią: „Kaţkas nuskynė/ Vieną maţą ţiedą/ Nuo vyšnios baltaplaukės/ Ir niekam nebereikėjo,/ 

Ir niekas nepastebėjo,/ Kad trūksta vieno ţiedo/ Tarp tūkstančio ţiedų“. Vyšnios ţydėjimas 

skatina mąstyti apie gyvenimo groţį ir laikinumą. Man vyšnia lyg nuotaka (12 pav.), baltai 

pasipuošusi svarbiausiam savo gyvenimo įvykiui, bet kai pamatai liūdnai krentančius ţiedlapius, 

pagalvoji: „Kodėl taip greitai, kodėl?“ Ir ausyse skamba pagal S. Nėries ţodţius parašyta ir V. 

Kernagio dainuotos dainos ţodţiai: „Mūsų dienos kaip šventė, kaip ţydėjimas vyšnios, /Tad 

skubėkim gyventi, nes prabėgs, nebegrįš jos“. 

 

 

12 pav. „Nuotaka“ 

Alyvos (13 pav.) – dar vienas puikus pavasario pranašas. Alyvos simbolizuoja meilę, kad ir 

kokios spalvos būtų (14 pav.). Jos gausiai apdainuotos, aprašytos, kiek daug nuostabių paveikslų 

nutapyta, kuriuose jos puikuojasi. Alyvos ţmogų ţavi ir savo subtiliu, saldţiu aromatu. Poetė Birutė 

Stasiūnaitė-Gruzdienė eilėraštyje „Alyvos“ kreipiasi į alyvas: „O, mano baltosios alyvos,/ Iš miego 

ţadinot kvapu!“ 
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13 pav. „Baltoji laimė“ 

 

14 pav. „Violetinė laimė“ 

Pro mano akis nepraslydo daug puikių akimirkų (15 pav.). Štai jurgino, baltojo jurgino, 

ţiedas. Koks jis gaivus, juk visai neseniai lijo lietus, dar rasos lašai karo ant medţio šakų, nuo 
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neprasiskleidusių jurgino ţiedų, atrodo, tuoj tuoj nukris rasos lašelis. Gaivu ir gera. Tai mano 

gimtinė, galbūt dėl to taip graţu. 

 

15 pav. „Gaiva“ 

Triūsia ne tik ţmogus, darbas verda ir gamtoje. Tik akimirką maţutė bitutė sustoja triūsusi (16 

pav.). Todėl svarbu suskubti, nufotografuoti, tyliai prislinkti, kad nesutrukdyčiau bitutei darbo. 

 

16 pav. „Darbymetis“ 

Taigi fotografuodama dţiaugiausi ir spalvų groţiu, ir gamtos groţiu, ir ţmogaus bei gamtos 

vienove.  
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5. POETINIO TEKSTO ĮKVĖPTI DAILĖS KŪRINIAI 

Viena iš įdomiausių mano, Rositos Vaškaitės, projektinio darbo uţduočių buvo ant popieriaus 

lapo atskleisti garsiausių Linkuvos poetų eilėraščių groţį. Pasirinkau A. Tyruolio eilėraščius 

„Ţibutės“ ir „Atsisveikinimas“, B. S. Gruzdienės eilėraštį „Vasara“, V. Spudo eilėraštį „Kaţkas 

nuskynė“ ir B. Gaigalienės „Piene ţydėsiu“. Pasirinkau ne vieną poetą, o keletą, nes norėjau 

susipaţinti su jų poezija, paţiūrėti, kaip poetai savo eilėraščiuose įprasmina ţydėjimo prasmę, o 

tada išnagrinėti ir perteikti spalvomis, kaip aš supratau tuos eilėraščius. Tiesa, mano piešiniai nėra 

tiesioginė eilėraščių iliustracija, greičiau įkvėpimo šaltinis, suţadinęs vienokį ar kitokį santykį su 

gėlių ir ţydėjimo tema. Eilėraščiai suţadino filosofinį poţiūrį į groţį. Skaitydama linkuviečių poetų 

eiles pastebėjau, kad jie pabrėţia aprašomų gėlių gleţnumą, neilgaamţiškumą, o aš savo piešiniais 

nusprendţiau atskleisti nuostabiausią gėlių ir medţių laikotarpį – ţydėjimą. Todėl šiais kūriniais 

stengiausi parodyti, kokie graţūs yra gėlių ţiedai ir kaip jos puošia mūsų pasaulį. 

Išgirdę ţodį „ţydėjimas“ įsivaizduojame šimtus spalvotų ţiedų. Visa tai yra gamta. Jau nuo 

seniausių laikų ţmonės buvo labai artimi su gamta. Ţmogus gamtoje pajausdavo vidinę ramybę, 

gerumą. Filosofas Robindronath Thakur sakė, jog ţiedas nesupranta savo groţio: ką lengvai gauna, 

tą lengvai ir atiduoda. Tai parodo, kad ţiedai teikia laimę savo begaliniu groţiu ir jiems visai 

negaila juo dalintis. Pirmajame darbe pagal Birutės Stasiūnaitės-Gruzdienės eilėraštį „Vasara“ (1 

priedas) nupiešiau baltų ramunėlių nusėtus laukus po mėlynu saulėtu dangumi. Ţiedas prie ţiedo –

„Vasaros puokštė“ (17 pav.). Gaila, kad, pasak poetės, „Laikas bėgs nenustojęs – /Kapinynais  

 

17 pav. „Vasaros puokštė“ 
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pievos pavirs.“ Nors poetė teigia, kad vasaros groţis laikinas, bet man, jaunai merginai, jis amţinas, 

todėl norėjau įamţinti ne laikinumą, bet amţiną groţį gamtoje. 

Kitą piešinį, kurį pavadinau „Liūdesys“ (18 pav.), įkvėpė V. Spudo eilėraštis (2 priedas) apie 

vyšnią. Vyšnia – namų medis. Eilėraštyje rašoma, kad niekas nepastebi, kad kaţkas nuskynė vieną 

vyšnios ţiedą: „Ir niekas net nepastebėjo,/Kad trūksta vieno ţiedo /Tarp tūkstančio ţiedų.“ Todėl 

šiame piešinyje pavaizdavau vieną vyšnios šaką, pilną baltai rausvų ţiedų. Piešdama šį piešinį 

norėjau pabrėţti vyšnios groţį, kurio mes kartais nepastebime, ir kad kiekvienas maţas ţiedlapis, 

besipuikuojantis ant šio nuostabaus medţio, yra svarbus, nes šie tūkstančiai maţų ţiedelių sukuria 

nepakartojamą ţydinčios vyšnios groţį. Skaitant V. Spudo eilėraštį apima liūdesys – jei esi maţas 

didelėje pasaulio jūroje, tavo buvimas ar nebuvimas nieko nereiškia. 

 

18 pav. „Liūdesys“ 

Trečiasis piešinys „Draugystė“ (19 pav.) nutapytas remiantis A. Tyruolio eilėraščiu „Ţibutės“ 

(2 priedas). Šio eilėraščio nuotaika liūdna. Tas liūdesys išsakomas per ţibučių įvaizdį. Ţibutės lyg 

gyvos kalba: „mes buvom draugai“, bet suvokia, kad draugystė laikina, nes jos mirs, o ţmogaus 

vasara tik prasidės. Ţibučių nebebus, o ţmogaus gyvenimo kelyje „gėlės jau kitos, jau kitos ţydės.“ 

Po šaltos ţiemos mes išsiilgstame pavasario teikiamų groţybių, o ţibutės savo ryškia mėlyna spalva 

atkreipia visų dėmesį. Vaikai, suaugę ir seni dţiaugiasi atgimstančia gamta, groţisi ir dovanoja 

maţas šių gėlyčių puokšteles artimiems ir mylimiems ţmonėms. 
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19 pav. „Draugystė“ 

Pagal B. Gaigalienės eilėraštį „Piene ţydėsiu“ (3 priedas) sukūriau piešinį .„Aš laiminga“ (20 

pav.), kuriame matyti pilnas pienių laukas, į kurį ţvelgiame iš apačios. Pienė savo ryškiai geltona 

spalva  

 

20 pav. „Aš laiminga“ 
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panaši į saulę, o jų pilni geltonuojantys laukai atrodo kaip didţiulė saulės spindulių banga. Į pienių 

lauką stengiausi paţvelgti maţo vabaliuko akimis. Vabaliukas, kaip ir ţmogus, taip pat mato gėles, tik 

jam jos atrodo gerokai didesnės. Kartais ţmogus neįvertina ţydėjimo groţio, o net maţam vabaliukui 

tai didţiulis stebuklas. Pienės ţydėjimas reiškia ne tik groţį, bet ir draugystę, meilę, kai, pasak poetės, 

gali sušukti: „Ir aš laiminga“. 

Paskutiniame piešinyje „Atsisveikinimas“ (21 pav.), kurį sukūriau remdamasi Alfonso Tyruolio-

Šešplaukio eilėraščiu „Atsisveikinimas“ (4 priedas), nutapiau taką, vedantį tolyn, o prie kelio 

liepsnojančias aguonas ir mėlynai ţybčiojančias rugiagėles. Ţodį „atsisveikinimas“ aš supratau kaip 

atsisveikinimą su vasara, su jos ryškiausiomis spalvomis ir kvapais, todėl piešinyje pavaizdavau takelį, 

kuris nebūtinai skirtas ţmogui išvykti, juo su ţeme atsisveikina vasara ir išvyksta. O ţmonės taku gali 

ne tik išvykti, bet ir grįţti. Nors ir skaudţiai išsiskiriame su vasara, bet kiekvienas laukiame vėl 

grįţtančios ir dţiuginančios mus šiluma, ţiedų groţiu ir kvapais. 

 

21 pav. „Atsisveikinimas“ 

Taigi, nenorėjau parodyti, kad gleţnos yra gėlės, nes toks vaizdas yra sukuriamas 

nagrinėjamose eilėse. Kurdama šiuos piešinius panaudojau ryškiausias spalvas ir iškilias iškarpas, 

taip atskleidţiau ţydėjimo groţį. Kiekvieną piešinį piešdama galvojau, kaip perteikti nuo ţydinčių 

ţiedų spinduliuojančią šilumą, groţį. Taigi tai buvo puiki proga išbandyti save ne tik dailėje, bet 

kartu pasigilinti ir į literatūrą.  



 
 

32 
 

6. FOTOGRAFIJŲ IR DAILĖS KŪRINIŲ PARODA „O TAS ŢYDĖJIMO 

GRAŢUMAS...“ 

Vienas iš kūrybinio darbo uţdavinių – surengti fotografijų ir nutapytų paveikslų parodą (22 pav.). 

Tą ir padarėme. Visiems mokyklos mokiniams ir mokytojams, pasiilgusiems šaltą ţiemą vasaros, 

nusprendėme suteikti šiek tiek šilumos, laimės, ryškių spalvų, kurios pradţiugintu visų širdis. 

Jaudinomės, ar patiks kitiems tai, kas mums yra graţu. Atrodo, kad nenuvylėme. Štai keletas nuomonių 

apie parodą: 

„Visų pirma tokia paroda labai pagyvina mokyklos erdvę. Ryškios spalvos iškart atkreipia 

dėmesį, traukia prieiti arčiau ir paţvelgti ne tik į graţias nuotraukas, piešinius, bet ir perskaityti 

parinktus eilėraščius, turinčius gilią prasmę. Puikiai sugalvoti pavadinimai nuotraukoms, tikrai 

uţfiksuotas akimirkos ţavesys. Įdomi idėja paveiksluose supinti dvi technikas. Merginos labai 

kūrybingos.“ 

Ieva Kulkytė 3gb 

„Apie Rositos ir Karolinos darbą galiu pasakyti, kad graţus ir kruopštus. Labai įdomu, kad 

eilėraščių mintys perteiktos dailės kūriniais. Puiki idėja.“ 

Samanta Peţelytė 4g 

„Groţiuosi tais darbais ilgą laiką ir manau, kad jie iš tiesų puošia gimnaziją. Paveikslai taip pat 

pagyvina mokyklą ir atmosfera tame aukšte ypač jauki. Nuoširdţiai sakau, kad jie labai graţūs!“ 

Marija Kacilevičiūtė, 1ga 

„Paroda labai pagyvina mokyklos koridorių, sukuria pavasarinę atmosferą. Piešiniai, jų rėmelių 

spalvos puikiai dera su parinktais eilėraščiais. Nuotraukų parodoje man labiausiai patiko „Laikinumas“, 

nuotraukos pavadinimas ir joje uţfiksuotas vaizdas labai tinka.“ 

Ţivilė Aušraitė, 3gb 

„Ryškios ir meniškos nuotraukos. Puikiai pavyko perteikti ţydėjimo groţį. Manau, kad jūsų 

nuotraukos papuošė mokyklą ir pagyvino ją.“ 
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Kornelija Bajelytė, 4g 

„Man ypač patiko parodos „O tas ţydėjimo graţumas“ dailės darbai. Spalvos puikiai dera, 

gaivios, prikaustančios ţvilgsnį. Ţinoma, nuotraukos patraukė savo kokybe, spalvų palete. 

Groţėdamasi darbais suvokiau, kad net paprasti bei maţi dalykai atrodo be galo graţiai ir meniškai.“ 

Skirmantė Juškaitė, 8a 

„Nustebino idėja, kad dailės kūrinėlius pagyvinote pridėdamos savo darytas gėles. Atrodo, lyg 

būtų iš pačios nuotraukos išlipusios. Labai originaliai, graţiai atrodo. O nuotraukos labai 

profesionalios, ne šiaip, banaliai nufotografuota, bet įdomiau paţvelgta į pasirinktą temą. Neţinau, 

koks darbo tikslas, bet kad pagyvinot ir nuspalvinot mokyklą tokiu pavasarišku darbu, tai tikrai.“ 

Austėja Makarevičiūtė, 2g 

„Jūsų paroda labai papuošė visą koridorių. Darbai sukelia teigiamas emocijas, šiltus jausmus, 

paţvelgus į nuotraukas jos sukelia nostalgiją, primena vasarą... Labai graţios ryškios spalvos sukuria 

jaukią atmosferą, pakelia nuotaiką. Paţvelgus į darbus prisimename vasarą ir ţydėjimą, kurio labai 

ilgimės per visą ţiemą. Piešiniai taip pat puikiai atskleidţia ţydėjimo temą, puiki technika. Suţavėjo 

tai, kad į eilėraščius sugebate paţvelgti ir iš meniškos, kūrybiškos pusės. Visas dėmesys tik ir krypsta į 

jūsų darbus. Šaunuolės!“ 

Zajarskienė Alma ir Balnionienė Roma 

 

22 pav. Paroda 
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IŠVADOS 

1. Gėlės nuo neatmenamų laikų buvo siejamos su ţmogaus gyvenimo ciklais: trapios gėlės 

pumpuro virsmas ţiedu – gyvybė, o vytimas – staigi mirtis. 

2. Ţiedas – tai gyvybės, jaunystės, atgimimo, nuolatinio atsinaujinimo simbolis. 

3. Paparčio ţiedas – vienas mistiškiausių baltų mitologinių simbolių, ţmogaus brandos, ţinojimo 

įsikūnijimas, nors iš tiesų jis neţydi. 

4. Ţydintys moteriškosios giminės medţiai buvo reikšmingiausi ir galingiausi. Jie reiškė pačią 

moteriškumo idėją. Kriaušės, obelys, vyšnios buvo amţino gyvenimo simboliai. Jų amţinumas 

pasiekiamas per nuolatinę mirtį, naują gimimą, naują gyvenimą, tolesnį gyvenimą.  

5. Savo tikslais mįslės labai panašios į mitus – aiškina pasaulį, jo atsiradimą ir kilmę, todėl mįslėse 

galima rasti gilų mitinį podirvį, kur augalai tapatinami su senosiomis dangaus dievybėmis – 

saule, mėnesiu, ţvaigţdėmis. Ţiedas mįslėse iškyla kaip saitas tarp ţemės ir dangaus, o jo 

gyvenimas toks panašus į ţmogaus gyvenimą. 

6. V. Spudo, A. Tyruolio, B. Gruzdienės eilėraščiuose gėlės, ţydėjimo motyvas neišvengiamas 

tada, kai kalba apie ţmogaus santykį su tėviške, gimtaisiais namais, apie ţmogaus gyvenimo 

groţį ir laikinumą. 

7. Linkuviečių poetų eilėraščiuose daţniausiai yra minimos ţibuoklės, ramunės, aguonos ar 

kitos laukų gėlės, nes jos asocijuojasi su poetų gimtine, siejamos su vaikyste, ištikima meile, 

pranašauja pavasarį. 

8. Fotografijose įamţintos lauko gėlės ir ţydintys krūmai atskleidţia ţydėjimo groţį, kuris 

ţadina filosofines mintis apie ţmogaus gebėjimą dţiaugtis, laikinumą, draugystę, meilę, 

darbą, vienišumą. 

9. V. Spudo, A. Tyruolio, B. Gruzdienės, eilėraščiai suţadino filosofinį poţiūrį į groţį ir paskatino 

nutapyti šiuos paveikslus: „Vasaros puokštė“, „Atsisveikinimas“, „Draugystė“, „Aš laiminga“, 

„Liūdesys“. 

  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Baltai
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PRIEDAI 

1 priedas 

Birutė Stasiūnaitė-Gruzdienė 

Vasara 

Dienos suskina vasaros puokštę – 

Margumynas tikrai! 

Lietaus atgaivinančio trokšta 

Išdeginti saulės laukai. 

O saulė pasiekus zenitą, 

Šypsosi laimės pilna. 

Spindulių nušviesti miškai švyti. 

Laukuos vasaros aidi daina. 

Meilė ir laimė vis liejas – 

Dţiaugsmui nebus pabaigos. 

Bet artinas dalgis – pjovėjas, 

Drąsiai ţengs, nesustos. 

Sudrebės ramunėlė baltoji, 

Kai dalgis dobilą kirs... 

Laikas bėgs nesustojęs – 

Kapinynais pievos pavirs. 
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2 priedas 

Vaidotas Spudas 

Kaţkas nuskynė 

Vieną maţą ţiedą 

Nuo vyšnios baltaplaukės 

Ir niekam jo nebereikėjo, 

Ir niekas net nepastebėjo, 

Kad trūksta vieno ţiedo 

Tarp tūkstančio ţiedų. 

 

Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis 

Ţibutės 

Kaip dvelkia vėjelis ir veidą bučiuoja, 

Ir supas myluojančioj saulėj lengvai, 

O mielosios gėlės, ţibutės, prie kojų 

Lyg kalba: Meni, kaip mūs draugas buvai? 

Kai rytmečio saulėj, kaip mes, suţydėjai 

Tu dar nepagautas pirmosios šalnos, 

Kai gėlės ir saulė, ir bundantys vėjai 

Tau buvo draugai tavo dţiaugsmo dainos. 

Ir didelio liūdesio paimtos sako: 

Mes mirsim, o vasara tau prasidės, 

Prie naujojo tavo gyvenimo tako 

Ir gėlės jau kitos, jau kitos ţydės! 
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3 priedas 

Birutė Gaigalienė 

Piene ţydėsiu 

Dar tebeskauda, 

Dar tebegaila 

Viso, kas būta – 

Metų ir meilės. 

Kalnų šaltinio 

Uolų pavėsy. 

Rasotą rytą 

Piene ţydėsiu... 

Šilti vėl supas 

Vasaros lieptai, 

Ištiesi ranką – 

Nebepasiekti! 

Tiktai paglostai 

Akmenį šiltą, 

Beţadę ţolę, 

Rasotą viltį. 

Į širdį karštas 

Spindulys sminga – 

Viso, kas būta – 

Ir aš laiminga! 
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4 priedas 

Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis 

Atsisveikinimas 

Aguonos tyliai laukuos liepsnojo 

Ir rugiagėlės ţybčiojo prie tako, 

Kai klausėmės, ką mums laukai bylojo, 

Ką ţemė atsisveikindama sako. 

Mus, pilko kelio dulkės pasigavę, 

Į klaikiai nykų sūkurį įvėlė. 

Ir liko praeity, ką ţemė davė 

Tą liūdną išėjimo valandėlę. 

Uţgeso vasara, dangus ir laukas, 

Nauji, keisti akiračiai pamojo, 

Į rudenio didţias maras įplaukus. 

Uţ tolimų akiračių nuklydę, 

Dar menam, kaip aguonos suliepsnoja, 

Kaip mėlynosios rugiagėlės ţydi.  
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