ragių šilas“ jie rengia edukacinius tradicinių amatų (juodosios, raugo keramikos) seminarus, jaunimo ir suaugusiųjų
stovyklas, organizuoja etnokultūrinius renginius, šventes.
Tautodailininkus aplankyti galima tik iš anksto suderinus laiką ir tikslus, o pažintinę kelionę galima derinti su
poilsiu bei išsimaudyti Ešerinio ežere, prie kurio įrengta
poilsiavietė, arba pasigrožėti paslaptingu Bedugnio ežeru, kuriame plaukioja nedidelės salelės.
Ekskursiją su vadovu šiuo maršrutu galite užsisakyti
parko Merkinės lankytojų centre: Vilniaus g. 3, Merkinė.
Tel. 8 310 57245.
El. paštas merkine@dzukijosparkas.lt

Daugiau apie įvairių amatų meistrus sužinosite lankytojų centre, kuriame naujai įrengta ekspozicija atskleidžia parko upių, upelių ir šaltinių grožį, jų reikšmę bei
įtaką krašto apgyvendinimui, žmonių gyvenimo būdui,
kultūrai. Čia veikia nuolatinė Jono Gregoravičiaus dailės darbų ekspozicija, o Dailės galerijoje reguliariai keičiamose ekspozicijose pamatysite profesionalių dailininkų ir parko teritorijoje gyvenančių tautodailininkų darbų
parodas.
Tautodailininkus galima aplankyti ir savarankiškai.
Jų telefonai:
Petro Pretkelio sodyba Zakavolių kaime,
tel. 8 606 06089.
Laimos Saviščevienės sodyba Maksimonių kaime,
tel. 8 616 52606.
Teresės Jankauskaitės
tel. 8 620 68226.
Džiugo Petraičio sodyba „Vienaragio šilas“
Maksimonių kaime,
tel. 8 686 49360.

Tautodailininkai priima tik
iš anksto užsiregistravusias
grupes.

MERKINĖS APYLINKIŲ

TAUTODAILININKAI

Keramikos technologijos Lietuvą pasiekė V tūkst.
pr. Kr., Nemuno (Janislavicų) kultūros formavimosi laikotarpiu. Parko teritorijoje, kaip ir visame regione, amatininkų žiestos plonasienės juodosios keramikos indų gamyba
klestėjo apie XVII–XVIII a. Tokių indų (puodynių, dubenų, lėkščių ir kt.) fragmentų randama visoje Merkinės
senamiesčio teritorijoje, gausiai aptikta tyrinėjant Mardasavo ir Liškiavos dvarvietes. Keramikos amatas Merkinės
apylinkėse išliko iki XIX a. pabaigos. 1930 m. keramikos
tradicijas Merkinėje atgaivino iš Viekšnių atsikėlęs puodžius Stasys Urvikis. 1940 m. puodžiai susibūrė į artelę,
kuri veikė iki 1965 m. XX a. viduryje juodosios keramikos
tradicijas puoselėjo Vincas Giedra, Mikas Miliauskas iš
Zakavolių ir Stasys Mašala iš Kačingės. Tuo metu Lietuvoje tai buvo bene vieninteliai juodosios keramikos technologiją išsaugoję meistrai. 1971 m. Lietuvoje įvyko pirmasis Sovietų sąjungoje tarptautinis profesionalių dailininkų
keramikų simpoziumas, skirtas juodajai keramikai. Simpoziumo dalyvių sukurti darbai buvo išdegti pas S. Mašalą.
Šiuo metu juodosios keramikos tradicijos parko teritori-

joje puoselėjamos Liškiavoje (Algimantas Kazlauskas),
Maksimonyse (Elvyros Petraitienės šeima), Pelekiškėse
(Teresė Jankauskaitė), Zakavoliuose (Petras Pretkelis).
Pažintinis Merkinės apylinkių tautodailininkų maršrutas
prasideda Merkinės lankytojų centre, kur galima gauti
informacijos apie saugomą teritoriją, įtrauktą į prestižinį
PAN parkų tinklą, aplankyti ekspoziciją, parodų galeriją.
Maršruto ilgis priklauso nuo pasirinkimo – 4–16 km. Čia
galima keliauti pėsčiomis, dviračiais, automobiliais. Arčiausiai Merkinės, Zakavolių kaime, ant Starujos upės kranto
įsikūrusioje sodyboje, gyvena ir kuria juodosios keramikos meistras Petras Pretkelis. Jis žaismingai minko molį,
lipdo, žiedžia ir dega savo darbus seniausioje Lietuvoje
juodosios keramikos krosnyje, kurią statė senasis meistras Mikas Miliauskas. Netoli jo, Pelekiškių kaimelyje,
savo trapius ažūrinius juodosios keramikos darbus kuria
profesionali menininkė Teresė Jankauskaitė. Ji dirba be

žiedimo rato, viską lipdo rankomis arba spaudžia molį į iš
anksto paruoštas formas, o savo darbus dekoruoja šakelių
įspaudais, gėlių ornamentais. Čia pat, Maksimonių kaime,
tautodailininkė Laima Saviščevienė pagal sertifikuotas
amatų mokymo programas gali parodyti ir pamokyti įvairių
amatų: lieti vaškines žvakes, tradiciniu dzūkišku būdu marginti velykinius margučius, pasidaryti verbą ar sausų gėlių
puokštę, velti vilną, surišti šiaudinį sodą, Kalėdų žvaigždę
ar pasidaryti žaisliukų Kalėdų eglutei papuošti. Maksimonių kaimo gale gyvena ir dirba kūrybinga keramikų Petraičių ir Indrašių šeima. Jų sodyboje Dzūkijos nacionalinio
parko direkcija įrengė atvirą keramikos darbų galeriją –
pavėsinę, kurioje eksponuojami keramikų darbai. Keramikė Elvyra Petraitienė yra profesionali menininkė. Sūnus
Saulius Indrašius – ne tik keramikas, bet ir profesionalus
skulptorius. Dukra Rūta Indrašiūtė lipdo švilpynes, subtiliai dekoruoja puodynes ir ąsočius, skulptūras. Jauniausias
sūnus Džiugas Petraitis – ne tik keramikas, bet ir grafikas.
Šios kūrybingos šeimos darbai plačiai pasklido po pasaulį.
Atvykę svečiai čia gali patys nužiesti puodynę, sužinoti šių
apylinkių juodosios
keramikos istoriją, jos
atlikimo technologijos
paslaptis, dekoravimo
subtilybes, apžiūrėti
degimo krosnį. Įkūrę
viešąją įstaigą „Viena-

