
TAUTINIO KOSTIUMO METŲ ATSPINDŽIAI 

MARIJAMPOLĖS TAU 

 

2017-ieji nubangavo, nuvilnijo per Lietuvą, per visus etnografinius regionus, net 

per platų pasaulį, skleisdami žinią apie Lietuvos piliakalnių didingumą, lietuvių 

kalbos kultūrą ir vertybes bei tautinio kostiumo grožį ir svarbą. 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu 2017 m. buvo paskelbti 

Piliakalnių, Lietuvių kalbos kultūros bei Tautinio kostiumo metais. 

 

Tautinio kostiumo metų paskelbimo tikslas – siekti populiarinti tautinį 

kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse. 

Minint Tautinio kostiumo metus visoje šalyje vyko konferencijos, tautinio 

kostiumo konkursai, buvo organizuojamos parodos, rengiami seminarai ir 

edukaciniai mokymai. 

Kad tautinio kostiumo renginiai būtų atpažįstami, LR Kultūros ministerija ir 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizavo ženklo sukūrimą. 

 

 

Ženklo autorė – Gabrielė Ugnė Petrauskaitė 

Kokiais svarbiais įvykiais Tautinio kostiumo metai buvo įprasminti 

Marijampolės TAU?  

Ar šie metai universiteto senjorams buvo ypatingi? 

 

Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad tautinį kostiumą universiteto studentai dėvi 

jau seniai – pasipuošę tautiniais kostiumais Marijampolės TAU senjorai 

dalyvauja universiteto, miesto, Lietuvos valstybinėse, tautinėse šventėse, nuolat 

reprezentuoja savo šalį Latvijoje, Baltarusijoje, Danijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. 



 

Kad tautinį kostiumą dėvėtume tvarkingai bei tinkamai, keletą kartų TAU lankėsi 

Lietuvos nacionaliniame kultūros centre, kur stebėjome kostiumų pavyzdžius ir 

išklausėme tautinio kostiumo ekspertės Danutės Keturakienės paskaitas. 

 

2017 m. Lietuvos nacionalinis kultūros centras jau trečią kartą organizavo 

konkursą „Išausta tapatybė“. Jame dalyvavo 9 Marijampolės TAU senjorai. Dar 

kartais ir dabar mintimis nusikeliame į Dubingių piliakalnį, kuriame liepos 6-ąją 

vyko konkurso finalinis turas bei tiesioginė transliacija per LRT. Kokia buvo 

staigmena ir nenusakomas džiaugsmas, kai išgirdome, kad tapome nugalėtojais 

bendrijų kategorijoje! Nugalėtojų prizas – dailioji šaudyklė puošia TAU 

direktorės Onutės Sakalauskienės kabinetą. Be jos palaikymo, nuolatinio 

skatinimo nebūtume tiek pasiekę. Studentė Rūta Marcinkevičienė po renginio 

ištarė prasmingus žodžius: „Dabar žinau, kad gyvenu“. 

Kitą dieną iš konkurso organizatorės, komisijos pirmininkės Teresės Jurkuvienės 

sulaukėme laiško su tokiu tekstu: „Kaip žmogus, didesnę savo gyvenimo dalį 

paskyręs lietuvių tautinio kostiumo „traukimui iš duobės”, į kurią jis buvo 

nugrimzdęs sovietmečiu, noriu visiems jums asmeniškai padėkoti už 

bendradarbiavimą, už atsidavimą mūsų visų bendram tikslui ir pomėgiui. Jūsų 

kostiumai – tai mano ilgų metų svajonės išsipildymas. Kažkada nebūčiau 

patikėjusi, kad pamatysiu tai, ką vakar teko išvysti.” 

 

Vykdant projekto „Lietuva mūsų širdyse – mes Lietuvoje“ etnomuzikavimo 

modulio mokymus, su studentais ne tik muzikavome, šokome, bet ir kalbėjome 

apie visų Lietuvos etnografinių regionų kostiumus, jiems būdingus raštus, spalvas, 

detales, stebėjome Lietuvos nacionalinio kultūros centro sukurtą filmą „Lietuvių 

tautinis kostiumas“. Po filmo stebėjimo ilgai diskutavome ir, atrodo, jau kaip tikri 

ekspertai galėtume apie įvairių Lietuvos etnografinių regionų drabužius papasakoti 

savo vaikams, anūkams ir proanūkiams. 

Lapkričio 14 d. senjorai dalyvavo Marijampolės „Ryto” pagrindinėje mokykloje 

organizuojamame tautinio kostiumo metams skirtame renginyje. Jame senjorai ne 

tik demonstravo, bet ir papasakojo apie savo drabužius – kur ir kaip juos įsigijo, 

kaip tinka ir kaip nedera juos dėvėti. Nuskambėjo ilgi plojimai, kuomet senjorė 

Eugenija Aldakauskienė pasakė, jog savo tautinį kostiumą kaip relikviją ji 

padovanosianti salėje sėdinčiai savo anūkėlei. 



Lapkričio 18 d. Panevėžio Cido arenoje vyko Miežiškių kultūros centro 

organizuojamos XXV Aukštaitijos kapelų varžytuvės „Kapelmaušis“. 

Nuotaikingame renginyje 4 Marijampolės TAU studentai buvo pakviesti 

demonstruoti suvalkietišką moterų ir vyrų kostiumą.  

Lapkričio 21 d. TAU projekto „Lietuva mūsų širdyse – mes Lietuvoje“ metu vyko 

edukacija „Lietuvių tautinis kostiumas: kas tai?“. Jos metu senjorai lankėsi 

Vilkaviškio mažojoje audimo artelėje, kur jau daugelį metų moterys, išstudijavę 

įvairius šaltinius, muziejinius eksponatus, audžia bei siuva suvalkietiškus tautinius 

drabužius. Vadovė Eglė Grigaitienė papasakojo apie tai, kaip dažo siūlus, kaip juos 

užsimeta ant staklių ir pademonstravo audimo procesą. 

Norinčiam įsigyti naujus drabužius artelės moterys kruopščiai parenka ir pritaiko 

kiekvienam asmeniškai – pagal jau turimus rūbus, pagal kūno sudėjimą, veido 

bruožus, net akių spalvą.  

Pasipuošę tautiniais kostiumais lapkričio 26 d. dalyvavome 2018 m. Lietuvos 

šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…” folkloro dienos „Didžių žmonių žemė” 

apžiūroje. Komisijos narės Audronė Vakarinienė bei Jūratė Šemetaitė išsakė 

ansamblio „Senapilė“ dainininkams daug pagiriamų žodžių, ypatingai apie senjorų 

laikyseną, orumą, išdidumą, pasidižiavimą dėvint tautinius rūbus. 

Kodėl šiais metais dėvint tautinius kostiumus Marijampolės TAU senjorus lydi 

tokia didelė sėkmė? Nieko atsitiktinio nebūna, į tai įdėta labai daug pastangų ir 

asmeninių lėšų. Ne viena Marijmapolės TAU senjorė jau yra apsilankiusi ir 

įsigijusi Vilkaviškio mažosios audimo artelės išaustus ir pasiūtus tautinius 

kostiumus. Kitos – siuvėjos profesionalės įsigyja tik audinius ir pačios siuvasi 

drabužius. Džiugu, kad šis gerasis virusas jau keletą metų plinta vis tolyn ir gilyn, 

vis daugiau senjorų supranta, kad turėti savo asmeninį, naują, gražų kostiumą, yra 

didelė laimė ir garbė. 

 

Kokie gi mūsų dėvimi suvalkietiški kostiumai? Kas jiems būdinga? 

 

Įvairiaspalviai medvilnės, pusvilnės ar vilnos sijonai austi rankomis. Liemenės 

pasiūtos iš rankomis austo vilnos audinio, kai kurios iš atvežtinių aksomo, šilko ar 

brokato audinių. 

Lininiai ar medvilniniai marškiniai baltos ar tabako spalvos siūlu skirtingais 

raštais, dygsniu, kryželiu, kiauraraščiu siuvinėti rankomis.  



Didžiausia kapsiško tautinio kostiumo puošmena – ryškiaspalvės prijuostės ir 

juostos.  

Moterų galvas puošia kepuraitės, nuometėliai, skarelės su pabriuvėliais. 

Dauguma kostiumų detalių projektuoti ir pagaminti Vilkaviškio kultūros centro 

mažojoje audimo artelėje. 

Nuometėliai siuvinėti Kazlų Rūdos gyventojos Reginos Mocevičienės, drobulę 

pasisiuvo pati senjorė Vera Vasiliauskienė. 

Švarkelį su balta nerta apykaklaite pasisiūvo senjorė siuvėja Birutė Dulinskienė. 

Vyrai pasipuošę lininiais rankomis siuvinėtais marškiniais, vilnos audinio kelnėmis 

ir liemenėmis, milo sermėgomis, juostomis, kaklaskarėmis, skrybėlėmis, auliniais 

juostelėmis papuoštais batais. 

Tai XIX a. pab. – XX a. pr. išeiginio, šventinio kostiumo rekonstrukcija. 

  

Pasitikime Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį dėvėdami savo regiono 

tautinį kostiumą, dovanodami Lietuvai savo didžius darbus ir kilnius 

poelgius! 

 

Dalia Venckienė, Marijampolės TAU folkloro ansamblio „Senapilė“ vadovė



 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas prie Marijampolės geležinkelio stoties. 

 

 

 

 
Juodojo kaspino dienos minėjimas Vytauto parke. 
 



 

Kupolinių šventėje Poezijos parke. 



 

 

 

Vilkaviškio mažojoje audimo artelėje. 



 

Varžytuvėse „Kapelmaušis“ Panevėžio Cido arenoje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautinio kostiumo konkuro „Išausta tapatybė“ finale ant Dubingių piliakalnio. 



 

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos....“ folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ 

apžiūroje. 

 


