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LIETUVOS   ISTOP`I`JOS   METRASTIS.   1986   METAI.   VILNIUS,   1987
EXEroEHHK  HCTopHH  JIHTBI>I.   ro;I   ig86.   BHJlbHroc,   ig87

SODYBU   APLINKOS   PUOSYBA   SIUOLAIKINIO   I(AIMO
GYVENVIETESE

STASYS     GUTAUTAS

Sodybos  isvaizda  lemia  tiek  atskiru  trobesiu  architekttira,  tiek  aplinkos
sutvarkymas.   Statybai  tampant  industrine,  aplinka   daznai  yra  vienintele
sritis,   kur   pasirei5kia   liaudies   ktirybines   galios.   Todel   i§   aplinkos   tvar-
kymo  sprendziame  apie  individo  estetini  skoni,  apie  jo  pozitiri  i  estetines
vertybes. Ka-I-mo gyvenvietes sodybu' isvaizda formuoja:

I)    geling  darzeliai;
2)   kiti  Zeldiniai;
3)   smulkioji  architekttira ir  dekoratyvines  skulpttiros.
Etnografiniai   tyrinejimai  vis   labiau   tampa   taikomojo   pobtidzio.   Ypa-

tings  reik§me  igauna  §iuolaikinio  kaimo  materialines  ir  dvasines  kulttiros
tyrinejimai,  kuriu  pagrindu  sudarytos  rekomendacijos  gali  bdti` sekmingai
diegiamos  i  gyvenima.  Nuo   1976  in.  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  instituto
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tos,  kuriu  duomenys  leidzia  i§samiai  nu§viesti  ne  tik  sodyb3  kaip  visuma,
bet ir atskirus jos komponentus.  1983-1984 in.  ekspedicijose  anketa „Siuo.
Iaikinio kaimo  sodyba"  pilde ir  Liaudies buities  muziejaus  (toliau -LBM)
darbuotojai.

Istorijos instituto Etnografijos skyriuje  (toliau -ES)  saugoma Vilniaus
universiteto  kra§totyrininku  klubo  nariu   (128  apra§ai),  kitt!  kra§totyrinin-
ku surinkta medziaga apie sodybu geliu  darzelius ir Zeldinius 3.

Svarbus  §altinis  sodybos  aplinkai  ir  atskiriems  jos  elementams  pazinti
yra nuotraukos, kurii!  ES  sukaupe kelis ttlkstan6ius, pie5iniai.

Apie  sodybng  aplinkos  puo5yba  rasyta  nedaug.  Suvalkijos  ir  Zemaitijos
kaimo  gyvenvie6iu  naujuju  sodybu  (statytu  po  1951  in.)  aplinkos  puo5ybos
bruozus   nagrinejo   I.   Butkevi6ius4.  Jis   rage   apie   tyrinejimng   metu   uzfik-
suota  sodybu  aplinka,  nekeldamas  sau  uzdavinio  atskleisti  ivairiu  rei§ki-
niu paplitimo priezastis ir laika.

Kiek  daugiau  straipsniu  paskelbta  apie  geling  darzelius 5.  Juose  apraso-
mi  vienos   apylinkes  kaimt2  ir  vienkieming  XX  a.   7   de§imtme€io   darzeliai.
Nors  darzeliu  amzius  ir  nurodytas,  i5  to  negalima  daryti  jokiu  i5vadu,  nes
neai5ku,  ar  jis  vienalaikis  su  sodyba,  ar  ne,  kaip  ir  kodel  kito  jo  isvaizda.

67



Straipsniuose  atskleidziamas'moteru` pozitiris  i  geliu,  darzelius,  pastebima,
kad gyvenvietese jie prizitirimi geriau nei vienkiemiuose 6.

Neretai  sodybose  stengiamasi  sukaupti  kuo  daugiau  augalu  rti§iu.  Ta-
6iau   mazame  sklype  juos   sunku   deramai   sukomponuoti.   Ra§ydama   apie
Lietuvos  sodininkystes  draugijos  narit!  sodybas  7  de5imtme5io  pabaigoje,
A.  Lu€inskiene  pastebi,  kad  dalis  ju  pavirto  kolekciniais  sklypais,  i kuriuos
ideta  daug  darbo,  o  grozio  trtiksta 7.  Tas pats  pasakytina ir  apie 5iuolaikini
laikotarpi.

Spartus  materialines  kulttiros  rei5kiniu  kitimas  reikalauja  vienalaikes
ju fiksacijos visoje respublikoje.  1§ ivairiu  regiom2  surinktus  duomenis  daz-
nai  sunku  apibendrinti  vien  todel,  kad  jie  surinkti  skirtingais  metais.  Nuo
tyrinejimu  pradzios  Suvalkijoje  (1976)  iki  pabaigos  Auk§taitijoje  ir  Dztiki-
joje   (1985)   praejo   de§imt  lnetu.   Per   ta  laik?   daugelis  rei§kiniu  pasieke
kit? raidos  pakopa,  ir ju tyrimo  duomenu kartais  neimanoma  palyginti. To-
del  straipsnyje  dazniausiai  operuojama  naujausiu  tyrimu  Auk§taitijoje  ir
Dztikijoje  duomenimis.   Kita  priezastis,  ver6ianti  taip   daryti,  yra  ta,  kad
Suvalkijos ir Zemaitijos regionuose buvo tyrinejamos tik naujosios sodybos,
o Auk§taitijoje ir Dztikijoje -visos  sodybos, kurios  sudaro §iuolaikines  gy-
venvietes.

Esminit!  skirtumu,  tvarkant  aplink?,  tarp  atskiru  kaimo  gyventoju  so-
cialiniu  sluoksniu  nera,  todel,  ra5ant  straipsn!,  i  juos  neatsizvelgta.  Netu-
rint  duomenu,  nega]ima  palyginti,  kaip  puo§iama  sodybos  aplinka  greti-
mose respublikose.

Kaip  rodo  materialines  kulttiros  tyrinejimai,  ivairtis  §iuolaikiniai  rei§ki-
niai  vienu  metu  plinta  visoje  respublikoje.  Todel  pateikti  duomenys  (ypa6
Auk§taitijos)  ne  tik  atspindi  visai  Lietuvai  bendras  §iuolaikines  kaimo  so-
dybos  aplinkos  puo.Sybos  tendencijas,  bet  daznai  yra  artimi  visos  respub-
1ikos statistiniam vidurkiui.

Sio  straipsnio  tikslas -remiantis  tyrinejimu    duomenimis,   literattira,
ikonografine  medziaga,  nusviesti  kaimo  gyvenvie€iu  sodybu  puo§yba,  jos
tolesnes  tendencijas,  parodant  atskiru  elementu  raida,  atsiradimo  ir  i5ny-
kimo  priezastis.

Nuo seno pagrindinis  lietuvio sodybos  aplinkos  puo5ybos  elementas bu-
vo  geliu  darzelis,  aptvertas  statiniu tvorele.  7  desimtme5io  antrojoje  puseje
kaimo  gyvenvietese  eme  plisti  vejos   su   geliu   darzeliais,   dekoratyviniais
medziais ir krtimais, baseineliais, skulpttiromis ir kt. elementais.

Pradiniu  kaimo  gyvenvie6iu  ktirimo  laikotarpiu  (6-7  de§imt,me5iuose)
Zemes  sklypas  i5  gatves  puses  dazniausiai  btidavo  apsodinamas  vaisme-
dziais  ar vaiskrtimiais  arba  paver6iamas  darzu.  Individualios  statybos  pro-
jektuose  nebuvo  numatoma,  kaip  sutvarkyti  sklypa.  Vieni  pirml!ju  respub-
likoje  tvarkyti  sodybu  aplinka  pagal  projektus  emesi  Joni5kio  rajono  Per-
gales  koltikio  Skaistgirio    gyventojai -7    desimtme6io   antrojoje  puseje.
9  de§imtme6io  pradzioje  jau  daugelyje  Lietuvos  kaimo  gyvenvie€iu  sody-
bu  plotai,  esantys  prie  gatves,  pradeti  tvarkyti  pagal  vieningus  projektus.
Daugumoje  gyvenvie5iu  vykdomuju  komitettf  potvarkiais  draudziama  atsi-
tverti nuo  gatves tvoromis, rekomenduojama irengti vejas.  Sodybu  aplinka
gyventojai  dazniausiai  puo§ia  pagal  savo  skoni  ir  sugebejimus.  Ta6iau  net
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ir  ten,  kur  tvarkomasi  pagal  projektus,  i5lieka  galimybe  pasireik§ti  indi-
vidui.

Gyvenvie5iu  aplinka  paprastai  tvarkoma  dviem  btidais:  geometriniu -
kai  ji  derinama  prie  geometrines  pastatu  strukttiros,  ir  land5aftiniu -kai
stengiamasi,  kad  aplinka  btitu  patogi,  jauki,  Svelnintu  pastatu  geometriniu
formu  grieztum? 8.  Tas  pats  pasakytina  ir  apie  §iuolaikinio  kaimo  sodybas.
Cia  dazniausiai naudojami abu btidai, bet land§aftinis vyrauja. Geometrinis
nelabai  tinkamas  sodybai,  nes  taip  sutvarkyta  aplinka  nera  jauki,  reika-
lauja  daug priezitiros.

Tyrinejimi±  duomenimis,  7  de§imtmetyje  ne vienoje  senuju  kaimu  sody-
boje  geliu  darzeliu  jau  nebuvo.  Tuo  metu  juos  daugiausiai  prizitirejo  se-
nyvo  amziaus  moterys9.  Todel  buvo  galima  manyti,  kad  geliu   darzeliai
ateityje  turetu  nykti.   Ta6iau  pastaruju  metu.  tyrinejimai  to  nepatvirtina.
Darzeling  aptikta  visose  §iuo]aikiniu  gyvenvie5iu  sodybose.  Aukstaitijos  ir
Dztikijos  kaimo  gyvenvietese  buvo  fiksuojama,  kada  uzveisti  geliu  darze-
liai.  Nustatyta,  kad  sodybose,  ikurtose  iki  1950  in.,  net 31\°/o   darzeling ireng-
ta,  statant trobesius ]°. 32,80/o  darzelil! -po vieneriu arba  dveju treju metng.
Veliau  kaip  po  treji!  metu-17,20/o,  ta€iau  nemaza  dalis  Cia  tenka  sody-
boms,  ikurtoms  sunkiais  karo  ir  pokario  metais.   Sodybose,  ikurtose  nuo
1951  in.,  25,30/o   geliu  darzeling  uzveista  dar  tebevykstant  trobesiu  statybai.
Daugiausiai   darzeliu  pasodinama   tuoj   po   !siktirimo-44,90/o.   Tik  3,40/o
irengiama  veliau  kaip  po  treju  metu.  Pateikti  duomenys  leidzia  teigti,  kad
]ietuviu  moterng  estetinis  jausmas  ne  tik  nesilpsta,  bet  stipreja.  Vis  dau-
giau  geliu  darzeliu  irengiama  dar  vykstant  statybai  arba  tik  ja  baigus.
Tan  itaka  daro  ir  kaimynu  pavyzdys,  ir  savoti§ka  konkurencija.

Darzelius  dazniausiai prizitiri vyriausios §eimos moterys, o dukros joms
tik  padeda.  Tik  retais  atvejais  juos  tvarko  vyrai.  Tauragm2  apylinkeje  i§
29 tyrinetu g6liu  darzeliu  du prizitirejo vyrai ]]. Tai paai§kinama ne tik tuo,
kad  didele  dalis  jaunimo  anksti  palieka  kaima,  bet  ir  pasikeitusiu  pozitiriu
i  pati  darzeli,  i  dvasines vertybes. Jaunimas  labiau  linkes  skirti  laisvalaiki
knygu  skaitymui,  memo  saviveiklai.   I§samiau  paai§kinti,   kodel   darzelius
tvarko vyrai, negalime, nes trtiksta duomenu.

Senojo kaimo sodybose  darzeliai  btidavo  irengti  prie  gyveriamojo  namo
galo  ar §ono  is  gatves  puses.  Neretai pasitaikydavo L   formos  darzeliu prie
namo galo ir 5ono.  Pagal  surinkt? medziaga ]2, 8 de§imtmetyje 51,80/o  geliu
darzeliu  buvo  irengta  pries  gyvenamaji  mama,  32,50/o   pries  mama  ir  5one,
12,00/o  -pries  nana  ir  kieme,  3,70/o -pries  mama  ir  abiejuose  jo  galuose
arba  aplink  visa  mama.  Pateikti  duomenys  atspindi  ne  darzelio  forma,  o
tik  vieta,  kur  jis  uzima  didziausia  plots.  Didesnes  ar  mazesnes  geling  lys-
ves sodinamos  palei  ivaziavimo keliuka,  taip  pat ivairiose kiemo vietose -
palei §ulini, lauko virtuve, tikinius trobesius.

Rasydamas  apie  Gruzdziu  vals6iaus  XX  a.  4  de§imtme5io  geliu  darze-
1ius,  J.  Petrulis  pastebejo,  kad  kartais  jie  irengiami  kiemo  viduryje,  nors
amziaus  pradzioje  jie  buvo  aptinkami  tik  prie  gyvenamojo  namo 13.  Dar-
Zeliu  vieta,  lysveliu  forma,  ju  sutvirtinimas  iki  XX  a.  7  desimtme€io  pra-
dzios   pakito  mazai,   palyginti   su   §io   amziaus   3-4   de§imtme6iu.   Iki   to
meto  labiausiai  paplitusi  lysveliu  forma  buvo  apskritimas;  aplink ji -sta-
5iakampes  lysveles.  Lysveliu  kra§tai  btidavo  apdedami  akmenimis,  velena
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arba   apipinami  Zilvi6io  vytelemis.  7  de§imtmetyje  darzeliai  pertvarkomi.
Ju  lysveles  daromos  grieztesniu  ir  ivairesniu  formu -trikampio,  trapeci-
jos,  pusmenulio,  Zvaigzdes  ir  kt.  Takeliai    nebebarstomi    smeliu,  lysveles
nebetvirtinamos  velena,  Ziivi5io  vytelemis.   Vietoj   ju   lysveliu  kra§tai   su-
tvirtinami  plytomis,  §iferiu,  lentomis.  7  de§imtme6io  pabaigoje-8  desimt-
metyje sutvirtinimui  imtos naudoti automobiliu padangos. Jos  dedamos  ant
Zemes  pavir§iaus  ir  pripilamos  Zemiu  arba  ikasamos  i  Zeme.  Taip  „apre-
mintos"  lysveles,  ypa6  jei  padangos  i§dazytos  ry5kiomis  spalvomis,  nesi-
derina   prie   natdraliu   darzelio   spalvu   ir   formu,   todel   reiketq  ju  vengti.
Kartais  lysveles  sutvirtinamos  rastais 14.  Toks  lysveliu  sutvirtinimas,  kaip
ir  sutvirtinimas  §iferiu,  baltomis  silikatinemis  plytomis  ar  leiitomis,  taip
pat  netinkamas.  Pertvarkant  darzelius  ir  lysves  7  de5imtme5io  antrojoje
puseje-8  de§imtmetyje,  ju.  kra5tai  i§cementuojami,  takeliai  i§klojami  §a-
ligatviu plok5temis.

Geliu  darzeliu  kaita  spartesne  ten,  kur  daugiau  statoma  nauju  sodybu.
Naujoviu  atsiradimas  pasirei5kia  kaip  bell.dra  tendencija.  Salia  nauji!  reis-
kinitj  dar  ilgai  egzistuoja  senieji.  8  de§imtmetyje  dar  pasitaikydavo  dar-
Zeliu,  kuriu  lysveles  sutvirtintos  pinta  Zilvi5iu  juosta [5  arba  apipintos  vy-
telemis 16.  Daugumos  darzeling  lysveles  nuo  seno  niekuo  nesutvirtinamos.
Kartais tokii2 1ysveliu. pakra§€iuose sodinamos Zematiges gales.

Darzelis  neretai  uzima  tik  dali  ploto,  esan6io  pries  gyvenamaji  nana.
Kita   dalis  uzsejama   Zole.  Vejoje  sodinami   dekoratyviniai   krtimai  ir  me-
dziai,  kartais  vaismedziai   ar  vaiskrtimiai.  Taip  irengto   darzelio  lysveles
dazniausiai   bi-rna   netaisyklingu   geometrining   formu   ir   i§destytos   laisvai.
Jos nezymiai pakeltos nuo Zemes pavir5iaus,  kra5tai nesutvirtinti.  Toks plo-
to  pries  gyvenamaji  mama  sutvarkymas  artimas  5iuolaikiniam,  kada  visa
plots  uzima  veja  su  laisvai  i5destytais  geliu  ploteliais,  dekoratyviniais  me-
dziais ir krtimais.

Tendencija  naujai  tvarkyti  plots  prie§ais  gyvenamaji  mama  pastebima
visoje  Lietuvoje.  Ji  ry§kesne  naujosiose  gyvenvietese.  Sodybu,  kuriose  prie
gatves irengtas tik darzelis, Auk5taitijoje aptikta 3,00/o , Dztikijoje -19,1 0/o .
Toki  skirtuma tarp  5iu regionu  lemia  gyvenvie6iu strukttira.  Dztikijoje  dau-
giau   senuju  gatvinil!  kaimu,  kuriu  pagrindu  kuriasi  5iuolaikines  gyven-
vietes.  Senosiose  sodybose  atstumas  tarp  gatves  ir  gyvenamojo  namo  pa-
prastai   btina   mazas.   Jose   dazniau   i§likusios   statiniu  tvoros,   o   darzeliai
tvarkomi  senais btidais.  Daug Cia lemia ir tradicijos.

Pagrindine  priezastis,  del  kurios  geliu  darzeliai  neirengiami  prie  gat-
ves,   yra   i§keroje   medziai,   dazniausiai   vaismedziai.   Tyrimu   duomenimis,
Auk§taitijoje  tokios    sodybos   sudare   4,4n/o,    Dztikijoje-10,1°/o.  Medziai
meta  §e5eli  ant  gyvenamojo  namo,  todel  kambariuose  tamsoka.  Toking  so-
dybu   §eimininkai   nepatenkinti   esama   padetimi,   bet   i5kirsti   vaismedzius
jiems  gaila  ai-ba  to  padaryti  neleidzia  neasfaltuota  gatve.  Medziai  sulaiko
dulkes  ir  slopina  triuk§ma.  Kai  kuriose  sodybose  prie`  gatves  irengtas  dar-
Zas,  sodas,  o  prie  pat  gyvenamojo namo -darzelis  (Auk5taitijoje -3,70/o,
Dztikijoje-6,20/o).   Nezymia   dali   sudaro   sodybos,   prie  kuriLf  yra  vejos,
bet  nera  nei  Zeldiniu,  nei  darzelio.  Tai  daugiausiai  naujai  pastatytos  so-
dybos.

Pasak  I.  Butkevi6iaus,   1979-1982  in.   12,00/o   Zemaitijos  sodybu  plotas
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tarp  gyvenamojo namo ir gatves buvo sutvarkytas naujausiu btidu -ireng-
ta  Zalioji  veja   su  baseineliais,  takeliais,  ivairiais    dekoratyviniais  akcen-
tais ]7.  Ta6iau  minetng  elementu  panaudojimas  dar  nenulemia  aplinkos  tvar-
kymo  btido.  Svarbiausia  yra  tai,  kaip  irengiama
dekoratyviniai  medziai  ir krrimai.  Auk5taitijoje  ir 8 darzelis,  kur  sodinamiztikijoje  didziausia  dali
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Zymesni geliu, dekoratyvining krtimu ir medziu asortimento pakitimai sie-
tini   su   6   de§imtme6io   pabaiga-7   de§imtme6iu.I Daugelyje   darzeliu   vy-
rauja  daugiametes  gel6s.  Ypa6  tai btidinga  gerai  tvarkomoms  sodyboms ]8.
Stengiamasi   isigyti   kuo  ivairesning  geling.   Kaip   j?u  buvo  mineta,   augah!
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daznai  atsakydavo,  kad tokios  dabar  madingos,  o  anks€iau  augintos -ne-
grazios.  Pats  Zodis  „madinga",  kuris  daznai  vartojamas  kalbant  apie  ge-
les,  rodo,  kad  geliu  asortimentas  nuolat  kinta.  Ta6iau  ir  Cia   daugiau  ar
maziau  laikomasi  tradiciji!.  Tyrinejant  sodybas  Suvalkijoje  ir  Zemaitijoje,
rtitu  buvo  rasta  33,90/o  ]9  ir  62,1 0/o  20  darz,elit!.  Sie' duomenys  rodo,  kad  Ze-
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liju,  vilkdalgiu,  sinavadl!,  levazandziu,  rtitu.  K`albant  apie  5iuolaikini  geliu
asortimenta,  reikia  pazymeti,  kad  auginama   daugiau  toking  gelit2,  kurios
yra  lepesnes,  kurias  reikia  rtipestingiau  prizitireti,  ta6iau  I.t!  spalvingi  ir
graztis  Ziedai,  o  nuzydejusios  jos  nepraranda  dekoratyvumo.  Megstami  ir
tokie  augalai,  kurie  nors  ir  nezydi,  bet  islieka  dekoratyvtis  niio  ankstyvo
pavasario  iki  velyvo  rudens.  Pastaruoju  de§imtme6iu  ypa6  paplito  karde-
liai, raganes, tulpes, rozes ir kt.

|taka  geliu  darj,elio  lysveliu  formai,  augalu  asortimentui,  matyt,  pada-
re  ir  alpinariumai,  kurie buvo  paplitg 7  de5imtme€io  antrojoje  puseje.  Alpi-
nariumas -tai  nedideliame  plote  atkurtas  kalnu  peizazo  fragmentas.  Jam
irengti  naudojami  ivairiu  dydziu  akmenys,  ju  tvoreles  ar  sieneles,  §aligat-
vii2  plok5tes,   daromi   miniatitiriniai  tilteliai;   sodinami  kalnng  peizazui  bti-
dingi   augalai.   Alpinariumai   graziai   atrodo  nattiraliai  kylan6iame  pavir-
Siuje,   o   lygioje   vietoje   jiems   dazniausiai   supilamos   neauk§tos   kalveles.
Daugelis   alpinariumu   egzistavo  tik  kelet?  metu,   nors   dalis  ju  i§liko  iki
§iol.

Neretai  moterys  tvirtina,  kad  geliu  daigus  „kur  koks  papuola,  ten  kim-
§u" 21.   Ta5iau   elementariausiu   kompozicinii±   principu   sodinant   geles   vis
delto   laikomasi.   Tie   principai   susiformuoja   Zmogui   i§   mazumes,   stebint
aplinka,  todel  daugelis  net  neitaria  juos  Zina.  Auk§tesni  augalai  sodinami
apskritimo centre  arba  ar5iau namo -taip,  kad neuzgoztl! kitu. Vijokliniai
ir  pusiau  vijokliniai  sodinami  prie  sienng.  Vienmetes  gelds  sodinamos  dide-
liais  plotais,  derinant  pagal  spalvas  ir  Zydejimo  laika.  Stambesni  augalai
i§destomi  simetri5kai  arba  grupemis,  stengiantis  i5laikyti kompozicini vien-
tisum?.  Dazna   5eimininke  prisipazista  neturinti  ir  neskaitanti  literattiros
apie  geliu  auginima.  Bet  moterys  turi  nemaz?  praktika,  dalijasi  patirtimi
viena   su  kita.   Geriausias  gelininkes  vienija   Lietuvos  TSR   sodininkystes
draugija,  per  kuria  plinta  naujos  geliu  rri§ys  ir  aplinkos  tvarkymo  btidai.
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Naujoves  perimamos  lankantis  kitose  gyvenvietese,  plinta  per  spauda,  ra-
dij? bei televizij?.

Medziai  senasias  lietuviu  so'dybas  ne  tik puo5e,  bet ir saugojo nuo veju,
5al6iu,  net gaisru.  Siuolaikinese  sodybose Zeldiniu  utilitarin6s  funkcijos vis
labiau  silpsta.  Gyvenvietese,  kur  dar  neasfaltuotos  gatves,  medziai  ir  krti-
mai  saugo  sodybas  nuo  dulkiu  ir  triuk§mo.  Tik vienas  kitas  i5  apklaustuju
atsake sodines medzius nuo veju.

Todel,  sumazejus  sodybiniam  sklypui  ir  susilpnejus  utilitarinems  funk-
cijoms,  medziu,  kurie  i§auga  dideli,  sodinama  nedaug.  Labiausiai  megsta-
mi  klevai,  1iepos,  ka§tonai,  berzai,  gluosniai.  Jie  sodinami  prie  gatves,  so-
dybos  sklypo  kampe  ar  pakrastyje.  Dekoratyviniai  medziai  jr  krtimai,  taip
megstami   §iuolaikin6se  sodybose,  spar6iai   plito  pastaruosius   du   de5imt-
me6ius.  Architektas  P. Jaku6ionis yra  pastebejes, kad naujausiose sodybose
retenybe didesnis medis  ar tvenkinys 22.  Padidinus sodybinius  sklypus  (nuo
1981  in.  skiriami 25  arai),  matyt, juose  atsiras  daugiau tokiu medziu, kokie
auga senosiose lietuviu sodybose.

Senuju  sodybt2  gelit!  darzeliuose  dar  galima  aptikti  pastatyta  kryziu,
stogastulpi,  koplytstulpi   ar  koplytele.  Jie  nei§siskiria` i§   aplinkos,  bet  j?
papildo.  7  de§imtmetyje  spar6iai  statant gyvenvietes ir pertvarkant  sodybu
aplinka, joje atsiranda ivairiu betoniniu skulptl-1ru.  Sie ktiriniai yra individo
dvasinio  pasaulio,  jo  pasaulezil-1ros  materiali  i§rai5ka.  Motyvai yra  perimti
i5  aplinkos,  tautosakos.  Meskt!,  elning,  briedziu,  stirnu,  gulbiu,  ki5kiu,  kro-
kodill!,  1ititu,  grybu,  Gedimino  pilies  ir  kt.  figtiros,  nulipdytos  i5  cemento
ar  kt.  skiedinio  ir  i`Sdazytos  nattiralistinemis  sp.alvomis,  dazniausiai  stato-
mos  plote  tarp  gyvenamojo  namo  ir  gatves.  Gulbes  ir  krokodilai  dazniau-
siai  statomi i baseinelius.

Nesvarbu,  kaip  5i  rei5kini  vertinsime -kaip  saviveiklini  men3  ar  ki6a,
pirmiausiai  reikia  pripazinti,  kad  tai -Zmogaus  ktirybiniif  jegq  pasirei§-
kimas.  Motyvai   (i5skyrus  krokodila)   nera  svetimi  lietuviu  liaudies  menui.
Jie aptinkami tradicineje architekttiroje, keramikoje, raiziniuose, audiniuose
ir kt.  Tokiu  skul.pttiru  atsiradim? lime ne tiek btitinybe kurti,  i5reik§ti save,
kiek  noras  i§siskirti  i5  kiti!,  tureti  tai,  ko  neturi  kitas.  Liaudies  memo  ktiri-
niai,  puo§e  aplinka,  atlikdavo  ne  tik  dekoratyvine  funkcij?.  Jie  buvo  ku-
riami   negalvojant   apie   puo§yba.   Liaudies   menininko   sukurta   skulpttira
visada  buvo  kiek  paslaptinga,  o  tai  ir yra  ju  ilgaamzi§kumo  priezastis.  To
nepasakysi   apie   5iuolaikines   sodybos   aplinkos   puo5ybai   skirtas   skulptti-
ras. Ju pagrindine ir vienintele funkcija -dekoratyvine. Jau vien todel tokie
ktiriniai  egzistuoja   trumpa.  Iaika.   Skulpttiras   dazniausiai   lipdo  kas  nors
i§  sodybos  gyventojl!,  neretai  ir  moterys.  Neturint  patirties,  sukuriamas  ne
tik menko meninio, bet ir techninio lygio darbas.

Kalbeti  apie  tradicijas  §ioje  srityje  dar  ankstoka.  Galima  manyti,  kad
jos  ir  nesusiformuos,  nes  jau  8  de§imtmetyje  pastebeta,  kad  aplinka  kei-
6iama  visng  pirma  tolydzio  rei§kiantis  dialektiniam  vieningumui  tarp  utili-
tarinio  ir  estetinio  pradijz,  tarp  naudos  ir  grozio23.  Nors  L.  Sepe5io  mintys
specialiai  netaikytos  kaimo  sodybu  aplinkai,  ta6iau  reikia  sutikti  su  jomis
ir mtisng  atveju.

Vienas  is  §iuolaikinio  gyvenamojo namo aplinkos elementu yra baseine-
lis  arba  fontanelis,  kurie,  kaip  ir betonines  skulpttiros,  paplito 7  de§imtme-
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tyje.  Baseineliai  yra  alpinariumu  tasa.  Taip  pat  aplink juos  gali  btiti  sodi-
nami  dregme  megstantys  augalai.  Jng  forma  netaisyklinga,  daugiausiai  pa-
nasi  i  pedos.  Kra5tai i5betonuoti  arba  sumtiryti i§  akmenu,  §iek tiek pakelti
arba  viename  lygyje  su  Zemes  pavir§iumi.  Baseineliuose  auginamos  van-
dens  lelijos,  kartais  prileidziama  nedidelit!  Zuvu.  Juose  daznai  kei6iamas
vanf::iatieeii#is:i:#iFiEasiugr|:luig|.a|  yra  apskritimo  formos.  Ju  kra§tai

®,,

0,2-0,3  in  pakeliami  nuo  Zemes.  Vanduo  pur`5kiamas  tiesiai  i  vir§u  3-5
srovelem.  Vamzdziai  paslepiami  tarp  keliu  akmenu,  skulpttiroje  arba  pa-
liekami  atviri.  Skirtingai  nuo  baseineliu„  kurie  apsodinami  i§  2-3  pusiu,
aplink fontanelius sejama tik Zole.

Baseineliai  ir  fontaneliai  ne  tik  puo§ia  aplink?,  bet  atlieka  ir  utilitarine
funkcija -yra vandens rezervuaras. Juos i,rengiant nereiketu naudoti auk§-
€iau  minetng  skulpttiri2.  Netinka  ir  pripu5iamos  gulbes,  Zuvys,  ant  skardos
pie5tos  undines  bei  kiti  pana5tis  dalykai,  kurie  tampa  pagrindiniu  demesio
objektu.  Reiketu  irengti  baseineli  taip,  kad  is  pagrindiniu  apzvalgos  ta§ku
gerai matytq,si vanduo ir jame augantys augalai.

I  sodybos  aplinka  gerai isipina  liaudies meistru medzio  skulpttiros, ido-
miai  nuaugusios  medzing  §akos  ir  kamienai.  Ta€iau  tokiu  detaliu  sodybos
aplinkos  puo§yboje  dar labai reta.

Pasak  L.  Sepe€io,  „sant[lrumas --svarbiausias  mtisu  aplinkbs  bruozas,
padiktuotas  e-stetinio  skonio" 24.  Ta6iau  tat  vienur,  tai  kitur  dar  pasitaiko,
kad  Zmones  persistengia,  praranda  saika.  Tai  sietina  su  noru  nesuvieno-
deti,  bet kuriuo  btidu  pralenkti  kita.  Zarasu rajone uzfiksuotos viena  greta
kitos  dvi  sodybos,  kuriu  aplinkos  puo5ybai  panaudotos  girnapuses. Vienoje
jos  sudetos  aplink visa  gyvenam?ji  mama  ir  aplink  geliu  darzeli,  kuris  sle-
pia  „Berzo"  §ildymo sistemos  kuro  cisterns 25.  Pastebeta,  kad ten,  kur  gra-
Ziai  tvarkoma  aplinka,  neblogai  tvarkomasi  ir  buityje.  Ta6iau,  kada  skru-
pulingai  prizitirimi   dideli  plotai,  nebelieka  laiko  ne  tik  bui€iai,  bet  ir  tu-
riningam poilsiui.

Lietuvoje  tvoros  nuo  seno  buvo  neatskiriama  sodybu  dalis.   Siuolaiki-
niame kaime paplitusios ivairiu tipu tvoros. Medines  (daugiausiai statinii!)
i§liko  senuosiuose  gatviniuose  kaimuose ir  gyvenvie6iu  sodybose,  statytose
6-7  de§imtmetyje.  Naujai kuriamos  sodybos  aptveriamos vielos tinklo,  de-
koratyvinemis metalinemis tvoromis,  apsodinamos gyvatvoremis arba visai
neaptveriamos.

Tyrimo  metu  fiksuota,  kaip  atsitveriama  nuo  gatves,  nes  tai  turf  dide-
]es  itakos  visai  sodybos  i§vaizdai.  Dztikijoje  statiniu  tvoros  aptiktos  27,50/o
tyrinetu sodybu, meta]ines  (tinklo ir dekoratyvines)  -14,80/o, gyvatvores -
23,40/o,  medziai -4,70/o,  neatsitverta  nuo  gatves-29,40/o   sodybu26.   Pa-
na§i padetis ir Auk§taitijoje.  Kaip jau minejome,  atsitverimo btidas priklau-
so  ne  tik  nuo  sodybos  §eimininko,  bet  ir  nuo  gyvenvieteje  galiojan€iu  po-
tvarking.  Pastaraisiais  metais  populiariausios  kaulenio  ir  tuju  gyvatvores.
Medines tvoros, vartai ir varteliai  dazniausiai  dazomi  Zalia  spalva.  Kartais
statiniu  vir§us  dazomas  kita  spalva,  o  visa  tvora  i5marginama  nesudetin-
gais  ra§tais -rombais,  zigzagais 27.  Vartu  ir  varteliu  vir§us  i§lenkiamas
puslankiu,  kad  i§siskirtu  i§  tiesios  tvoros  linijos,  arba  taip  sukalama  visa
tvora 28.  Grazios,  tvarkingos  tvoros  isijungia  i  architekttirine  sodybos  vi-
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sum?,  suteikdamos  jaukumo.   Prie  naujosios  architekttiros  neblogai   dera
statiniu  tvoros  su  plytu  ar  akmenu  stulpeliais29.  Todel  nereiketu  skubeti
jas  §alinti.  Tvoras  btitina  palikti  ypa6  tada,  kai  uZ  ju  auga  tankiai  paso-
dinti vaiskrtimiai 30.

Vielos  tinklo  (kiek  re5iau -statiniu)  tvoros  paprastai  btina  su  metali-
niais  vartais  ir  varteliais.  Jie  paplite  visoje  respublikos  teritorijoje.  Ypa6
ju  gausu  tyrinetose  Vilniaus  rajono  Buivydziu  ir  Bezdoniu  gyvenvietese.
Cia  jie  gana  auk§ti -I,2-1,4  in.  Pagrindine  jng  funkcija -atitverti  nuo
gatves,   ta€iau  jie  atlieka  ir  dekoratyving  funkcija3].  Metaliniai  vartai  ir
varteliai  suvirinami  is  ivairaus  storio  armattiros.  Apatine  dalis,  mazdaug
ketvirtadalis,-lygi  plok§tuma,  o vir§utine uzpildoma nesudetingu  geomet-
riniu  arba  augaliniu  ornamentu.  Kituose  Lietuvos  regionuose  paplite  kiek
Zemesni  vartai  ir  varteliai -0,8-I,0  in,  nors  pasitaiko  ir  auk§tu.

Vartai  daromi  dvipusiai,  sta6iakampio  formos  arba  auk§tejantys  i  vi-
duri,  o  kartais  ju  virsus  uzbaigiamas  puslankiu.  Vartu  plok5tuma  horizon-
taliai   dalijama   i   1-3   dalis.   Labiausiai   puo§iama   centrine,   didziausioji,
dalis.  Megstamiausias -saules  motyvas.   Saule  komponuojama  vartu  ar
varteliu   centre32,   vaizduojama   tekanti33,   ketvirtis   tekan6ios 34,   tik   spin-
duliai 35.  Saules  mofyvo  paplitim?,  matyt,  daugiausiai  salygojo  tai,  kad  ji
patogu  ikomponuoti  i  st,a6iakampi.  Likusi  plok§tumos  dalis  uzpildoma  ver-
tikaliais   strypais.   Vir§utine   dalis   dazniausiai   uzpildoma   apskritimais,   o
jeigu  vir§us  i§lenktas  ir  centrineje  dalyje  vaizduojama  kas  nors  kita -te-
kan€ios  saules  motyvu.  1§  augalining  motyvng  kiek  dazniau  naudojama  tul-
pe-lelija. Vartng ir varteliu puo5ybai naudojami ir gyvtininiai motyvai.  Svek§-
noje,  Silutes  raj.,  ir  Veivirzenuose,  Klaipedos  raj.,  uzfiksuoti  vartai  su  Zir-
geliais 36.  Pirmuoju  atveju,  5alia  vartu  esantys  varteliai  papuo5ti  voverai-
tes  motyvu,  antruoju -voverai6iu  skulpttirelemis  uzsibaigia  vartng  stulpe-
liai.   Lietuving  liaudies  mene  Zirgo  motyvas  yra  daznas,  tuo  tarpu  voveres
sutinkamas  retokai.  Matyt,  toks  voveres_ir  Zirgo  derinys  yra  atsitiktinis.

Naudojami  ir  svetimi  lietuving  liaudies  menui  motyvai.  Vilky5kiu  gyven-
vieteje,  Silutes  raj.,  uzfiksuoti  vartai  ir  varteliai  su  lititt!  figtiromis 37.  Pa-
staraisiais  de§imtme€iais  saviveikliniame  mene  i§plites  velnio  motyvas  ap-
tinkamas  ir  vartng  bei  varteliu  puosyboje.  Tuo  tarpu  kiekvienas  gaminys
visais   laikais  buvo  puo3iamas  tik  jam  btidingais  motyvais.  Mechani§kai
perkelti   arba   nektirybi§kai   priderinti,   jie   daro   gamini   nemeni§ka,   nepa-
trauklu.

|vairesniais  ornamentais  puosiamos  dekoratyvines  metalines  tvoreles,
vartai  ir  varteliai.  Tvorele  statoma  ant  betono  arba  akmenng  pamato.  Jos
auk5tis -0,7-0,8 in.  Sudaryta  i§  atskiru  sekciju, kuriu ilgis priklauso nuo
tvoros  ilgio   (mazdaug  1,5-2  in).  Tarp  sekciju  statomi  stulpeliai  i5  meta-
liniu  vamzdziu.  Vienos  tvoros  visu  sekcijL!  tiek  dydis,  tiek  ornamentas  vie-
__I:      n.._x__1_  _    1...1.1..      A.._______I._     _..I_  .__    1__  1:    .__  _I           _  :       _1      y      ..... ynodi.  Puo§yba kukli.  Ornaments  sudaro keli  motyvai,  dazniausiai
liaudies   memo.   Tai   5irdel6.s,   stilizuotos   gales   (daugiausiai  tul
saulutes  ir kt.  Kartais  vartu  ir varteliu  ornamente  galima  aptikti  5i

1S

niu motyvu:  lengvojo automobilio,  dirbtinio Zemes palydovo Silueta.
Metaliniai  vartai,  varteliai  ir tvoros  dazomos  2-4  spalvom,  i5ry§kinant

atskirus  elementus.   Keliu  kontrastingu   spalvu   derinimas  ypa5  btidingas
Dztikijai.  Taip  nudazius  tvoreles,  jos  i5siskiria  Zeldiniu  fone  ir  tampa  pa-
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grindiniu  akcentu.  Architektas  A.  Tauras  pataria  tvoreles  dazyti  Zaliai 38.
Pritardami  jo  nuomonei,  manytume,  kad  dazymui  tinka  ir  juoda,  kuri  yra
artimiausia  nedazyto  metalo  spalvai.  Tvoreliu,  vartu  ir varteliu  gaminimui
daznai parenkama netinkamo diametro armattira. Stambaus ra§to ornamen-
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nytes  pies.)

tai,  i5lankstyti  ir  suvirinti  is  plonos  gelezies,  atrodo per  traptis,  susilieja  su
fonu.

Metalines  tvoreles  gerai  papildo  akmeniniai  stulpeliai 39,  o  akmenu  tvo-
reles --metaliniai vartai ir varteliai 40. Tvora  galima  palyginti  su  paveikslo
remais.  Tinkamai  parinkta,  ji  papildo  sodybos  aplinka,  tampa  jos  dalimi,
o ne  issiskiria is jos.

Metalines  tvoros,  vartai  ir  varteliai  dazniausiai  gaminami  tikio  mecha-
ninese  dirbtuvese.  Ju  i§vaizda  priklauso  ne  tiek  nuo  §eimininko  pageidavi-
mo,  kiek  nuo  meistro  estetinio  skonio,  sugebejimu  ir  naudojamos  medzia-
gos.  Ne  maziau  Cia  lemia  ir  tai,  kad  Sis  rei§kinys  palyginti  naujas  ir  nera
tiesioginio  perimamumo  galimybes.  Ornamentuose,  ju  motyvuose  pastebi-
ma  ir  miesto,  dvari±  profesionaliojoje  architekttiroje  paplitusiu  metalo  dir-
biniL±  itaka.
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Kaip   jau  buvo  mineta,   Siuolaikiniai   rei§kiniai  materialineje  kulttiroje
plinta  visoje  respublikoje  vienu  metu,  tik  nevienodu  intensyvumu.  Spar-
€iausiai  jie  plinta  Suvalkijoje  ir  Zemaitijoje,  kur  daugiausia  nauju  gyven-
vie6iu.  Matyt,  tarn  reik§mes  turi  ir  tradicijos.  Kiek  le6iau  nauji  rei§kiniai

£:finife;yati¥i:3:es]ursEj:iruyst,£gfg;S:nrve[Se%rub.Ilk:3eiarJe°gn[%:::'jaiusrkf¥auuiua£:eknuurJfg
0.,

®                                                                           ®           \,   .

pries  kelis  de§imtme6ius  buvo  gana  rysktis,  gali  btiti  i§reik5ti  tik  kiekybi§-
kai.  0  tarn  reikalingas  masi§kas  ir  vienalaikis  rei5kining  fiksavimas  visoje
respublikoje.

I§vados

I.  7  de§imtme6io  antrojoje  puseje,  spar6iai  emus  statyti  kaimo  gyven-
vietes, sodybose paplinta vejos su geliu darzeliais,  dekoratyviniais medziais
ir krtimais, baseineliais, skulpttiromis ir kitais dekoratyviais elementais. Tuo
metu  paplinta  ir  alpinariumai.  Greta  naujoving  gyvuoja  ir  senieji  rei§kiniai,
kurie  labiausiai  isliko  gyvenvietese,  susiktirusiose  senuju  kaimu  pagrindu.
Vis  didesne  itaka  sodybu  aplinkos  tvarkymui  daro  ivairtis  potvarkiai,  ga-
liojantys vienose ar kitose gyvenvietese.

2.  Apzeldinimui  naudojami  ivairtis    dekoratyviniai   medziai  ir  krtimai.
Pasigendame  didesniu  medziu,  kurie  buvo  senuju  kaim!  puo5mena.  Padi-
dinus  sklypus, juose, matyt, padauges ir medziu.

3.  Paplitg  puo§ybos  elementai  vertintini  dvejopai.  Cementines  skulptti-
ros,  kaip  menko meninio  lygio  ir  atliekan6ios  tik  dekoratyvine  funkcija,  tu-
retu  i5nykti,  o  fontaneliai,  baseineliai,  akmenys  ir  kt.,  ktirybi§kai  juos  pa-
naudojant,  gall  tapti  neatskiriamais  aplinkos  puo§ybos  elementais.

4.  Medines  statinit!    tvoros  daugiausiai  i5liko    senuosiuose  kaimuose.
Plinta  gyvatvores,  ivairios  dekoratyvines  tvoreles -arba  apskritai  neatsi-
tveriama.  Vis  daugiau  atsiranda  metalining  vartu  ir  vartelil!,  jie  gerai  dera
prie  aplinkos.

5.  Sodybos  aplinkai  tvarkyti  kaimo  Zmogus  skiria  vis  daugiau  demesio
ir  laiko.  Tai  salygoja  noras  neatsilikti  nuo  kaimynu.  Ta6iau  lenktyniavi-
mas kartais igauna nesveika pobtidi.

6.  Sodybu  aplinkos  puo§yboje  mazeja  regioniniu  skirtumu.  Si  process
galima  apibtidinti  kaip  tradicijng  nykim?  ir  naujoviu,  jau  neturin6iu  nacio-
nalining bruozu,  Plitim3.
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yKPAmEHHE  ycA;iEBHorl  cpEj|bl
COBPEMEHHblx  CEJlbcKHX  ITOCEJIKOB

C.   ryTAyTAC

p e 3 ro M e

BHellliHtHfl   iBII:I    yea;|b6I>I   ceJlbGK'oro   H'ac'eJIK'a    dyCipMHipyloT   iHe   ToulbK'o   HocTpoHKill,   `Ho   H
CpeAa:     i)    'rla.H'H.Ca,AHII\KH;    2)    o3ejle'HeHiHe;    3)     a,o.piMbl    Majlofi   :apxHTeKTy'pl3I   iH   icKyjlbllTypl]I.

Bo   BTapio,H   noJI,o;BIIHe   6o-x   TT.,   Kio"a   `6ElcxpHMH   TeMnaMiH   `cTpolljlHcl.   ,HoceT['K,H,   IIIHpo-
Koe   pacnpocTpaHeH,Hie   8   ycarLb6ax   npri'o6PeJm   ra3'oHbl   C   iniaJIHicaHHHKaMH,   ;ieKopaTHiBHI,IMH
jiepeBh"H   H   'KycTa,pll,H'KO,M,    6ac`CeHHaMIH,    dyoHTaHiaMH,    CKyJlrmTyp,aiMH    H   'j|py,r,H!MH    9jleMeH-
TaM,H.   a   T`o   xe   iBpeiMH   pa¢(n,PoicTpaHiHJIH,Cb   H   aurl]`nHiHapHyMI]I.   Pjlj|iou   ic   iH,oBblMH   H'BjleHHjlMH
cyli|ecTByloT    H    TpaHHI|Ho'HHI]Ie,    KOTOpble    \8    60urbmefi    CTeneHH    `CoxpaHHjlHcl]    tB    nocejlKax,
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Co3AaHHHx   Ha   ocHOBe   cTapHx   ;iepeBeHI].   Bce   66jlblllylo   pollb   8   6jlaroycTpoficTBe   ycaAe6
Hrpafi:HC?o?3Te:ITeeTHceTHBHyHrourHHceno:::;,aroHT°cBflne`;:gthHHHCHHb::K°iMe:B#TeHC:::::£:pB;e::°;B.,H,KycTapHHKH.

OTMeqaeTcfl   oTcyTCTBHe   6oJlbmHx   jiepeBbeB,  KOTopble   6bljlH   yKpallleHHeM   cTapblx   ;iepeBeHb.
C  yBeJIHtl`eHHeM  ytl,acTKa   (c   1981  I.  flo  25  apoB)   ,a  yca;I,e6HOH  icpene  lioJlxHo   yBejMq,rlTbcfl
Ko`jlilltlecTiBo   6ojlbHHx   j|epeBI>eB.

C   KO'HH,a   60-x   r`r.   `8   yea;ie6Hofi  icpej|e  Paoup.OC`TpaHHJIHcb   lieKiopaTH`BHble   9jleMeHTbl,   Ko-
Topbl'e    IMioxHo    PacneHHBaTb    j|,BOHKio.    BeTOHHble    cKy/IbllTypl>I    KaK    IIpoll3BevH,eHIIH    HH3Koro
Xy;|\oxecT,BeHHor.o    ypioBHH,    iBblllo7IHHroul4e    TojlbKo    j|eKopaTHBHble    dyyHKI|HH,    He    jioJIXHbl
PacIIPoCTpaHHTbcH.   ®oHTa,Hbl,   6`a,coeHHbl,   iK;aMH,H   iH   T.   \n.   tMoryT   icTaTb   HeoT'b,eMjleMblMH   9uue-
MeHTaMH   yK`pallleH,HH   cp,e;|bl   Hp`H   ycJIOBHH   TBioptlecKoro   iHcllojlb3,oBa,HHfl   Hx.

J|epe`BjrHHI>Ie    3a6opbl    ,H3    BiepTHKajlbHblx    Kio7IbeB    tB    6oJlbilleH    cTene`HH    COxpaHHJIHcb    a

;:aAPK:[XcoA'egTeoBp¥oHHX;[ByH:::[eurfapxaxqfeprHeHHB'CHTepp:eqHaKrooTfoHT#g:BP;E¥'HBr:e`%8LabHE[6ex;H::cb:;o#;::
HeHIIie   IIo7IyqaloT  iM,eTajl7IHqecKHie  !BopoTa  ill  iKaJIHT.KII.

BJlaro`ycxpoHicTBy   ycaHb6bl   HepeBencKHH   qejlioBeK   c  iKa2KVHbrM   moAOM   yj|eJIHeT   Bce   6oJlb-
lIIe   BHHMa,HH,fl   iH   BpeMeHH.   9To   o6ycjloBjl'II'Ba.eTcfl   iH   illpHMepou   \coc,ej|eH.   HHorj|a   KOHKypeH-
IiHH  rlpHio6pteTaeT  \;|axe  He3+LopoBI>IH  xap,aKTep.

PerHOHaJlbHaH  pa3HHHa  B  i6jlaroycTpofiicTBe   y,ca;|e6'H.oH  cpej|bl   yMieHblllaeTCH.   Hicqe3aroT
TpaAH'HH!H    H    'PacHpiocTpaHHroT`CH    HOBIIIecTBa,    HjlH    ,KOTopblx    HauHioHaJlbHI]Ie    qe`PTbl    iHe    xa-

PaKTepHbl.
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