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paminklai
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Tvarkydami artimųjų kapus, lietuviai juos puošia kukliau, vietoje daugybės
gėlių dažniau renkasi akmens apdailą. Tačiau kapų priežiūra užsiimančių firmų
atstovai pastebi, kad nors pjaunamos kadaise itin madingos buvusios tujos,
rečiau naudojamos ryškios dirbtinės gėlės, tautiečiai itin solidariai uždega po
žvakelę ne tik ant savo artimųjų, bet ir ant apleistų kapų. Nenyksta ir viena
nemaloni tradicija – gėlių vagystės nuo kapų.

„Kapo erdvė ir paskirtis labai subtili. Dėl to ją apželdinti arba tvarkyti reikia itin kruopščiai, atidžiai

ir nuoširdžiai, stengtis suderinti praktiškumo ir estetinio vaizdo poreikius. Tik kurdami skoningą

aplinką, derančią prie šios vietos rimties ne tik švenčių proga, išreikšime išėjusiems artimiesiems

pagarbą“, – įsitikinusi kapų priežiūros firmos „Eglės stilius“ atstovė Eglė Zigmantaitė, savo paslaugas

siūlanti interneto tinklalapyje www.eglesstilius.lt.

Kadaise lietuviai kapinėse masiškai sodino tujas, bet po kiek laiko suprato, kad šie augalai ima

užgožti kapus. Dabar jie vis dažniau renkasi dekoratyvinius spygliuočius vazonuose. „Kas anksčiau

tvarkydavo kapus, prikišdavo gėlių, žemių, dabar gėlių sodina kukliai, daugiau naudoja akmens,

uždengia visą kapą plytelėmis. Bet tai kainuoja. Kita vertus, tokia mada atsirado, nes žmonės

vargsta, jiems sudėtinga važinėti, jei artimųjų kapai toliau, uždengto kapo priežiūra ne taip brangiai

atsieina“, – pasikeitusias kapų tvarkymo tradicijas paminėjo Kaune veikiančios bendrovės „PM

apsauga“ direktorius Algirdas Motiejūnas.

Paklaustas apie gėlių vagystes nuo kapų, vyras atsiduso – vagia ne tik gėles, bet ir akmenis. Paskui

vogti kapo papuošimai parduodami. „Žinome, kaip darosi, masiškai vagys pereina per kapines, o

paskui pardavinėja viską, prie kitų kapų nuvažiavę. Ir mus buvo apvogę: lentas sudėjome, o kol

betono nuvažiavome, jas pavogė. Tai policijos reikalas, bet vagių niekas neranda. Reikia apsaugos“,
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betono nuvažiavome, jas pavogė. Tai policijos reikalas, bet vagių niekas neranda. Reikia apsaugos“,

– vagimis piktinosi A. Motiejūnas.

Daugelis lietuvių artimųjų kapus suskumba tvarkyti prieš Vėlines. „Anksčiau kapai buvo labiau

apsodinami augalais, dabar daugelis nori, kad juos reikėtų mažiau prižiūrėti, ravėti. Žmonėms,

kurie turi mažiau laiko, išvažiuoja į užsienį, taip patogiau. Bet žvakutes visi, ir emigrantai, būtinai

grįžta uždegti patys“, – pastebėjo kapų priežiūra užsiimančios firmos www.grazuskapas.lt atstovė

Kristina.

Kaip lietuviai prižiūri savo kapus, ar keičiasi jų tvarkymo būdai? Ar mūsų žmonės tai daro

tinkamai? – paklausiau ne vienerius metus kapų priežiūra užsiimančios E. Zigmantaitės.

Yra visokių žmonių: ir tokių, kurie noriai rūpinasi savo artimųjų kapais, ir tokių, kurie net turėdami

visas galimybes pastarųjų visai nelanko. Labiausiai netvarkomi seni kapai, gal dėl to, kad ir jų

artimųjų nelabai yra likę. Nauji kapai prižiūrimi labiau. Taip pat pastebėjau, kad labiau prižiūrimi

kapai miesteliuose ir kaimo vietovėse, didmiesčio kapinėse dar tenka matyti nemažai apleistų,

nelankomų kapų.

Tačiau nepriklausomai nuo miesto dydžio, bent jau per Vėlines, beveik ant visų kapų dega žvakutės

– lietuviai šiuo klausimu tikrai labai solidarūs.

Anksčiau buvo sodinama daug labai įvairių gėlių, skirtingų jų rūšių, aukščių, faktūrų ir spalvų,

sudarant gėlių darželio įspūdį. Vyraudavo nuomonė, kad kuo daugiau, tuo geriau. Itin mėgstamos

buvo įvairios aukštos tvorelės, aukšti dideli paminklai, ryškiai spalvotos dirbtinės gėlės. Dabar kapų

dizainas tampa modernesnis, šiuolaikiškesnis, paprastenis ir subtilesnis. Renkamasi žemesnius

paminklus, retai kur matome aukštas tvoreles, kapų apželdinime dažniausiai vyrauja taisyklingos

formos, žemėja augalai, atsargiau naudojamos dirbtinės gėlės. Žmonės vis drąsiau ir skoningiau

naudoja ryškesnius akcentus, pavyzdžiui, spalvotą mulčą, dekoratyvinius ar pajūrio gludintus

akmenukus.

Svarbiausia yra bendrai sutvarkyti kapo aplinką. Paskui galima prieš šventes pasodinti šaltam orui

atsparesnių gėlių – viržių, erikų, chrizantemų ar jurginų. Arba galima tiesiog sukomponuoti keletą

puokščių, vainikų iš spygliuočių šakų ir atsparių šalčiui gėlių.

Taip pat galima naudoti spygliuočių ir dirbtinų gėlių puokštes, vainikus, krepšelius. Tik šiuo atveju

ypač yra svarbu dirbtinių gėlių spalva ir jų kiekis. Naudoti rekomenduojama tik tokių atspalvių

gėles, kurios natūraliai randamos gamtoje. Kokybiškai pagamintas netikras gėles sunku atskirti nuo

tikrų ir „gyvų“ gėlių, jas drąsiai galima naudoti puokštėse.

Ar vis dar vagiamos gėlės ir kitokie papuošimai?

Deja, tokių atvejų dar kartais pasitaiko... Būna, dingsta gėlių vazos arba jos sukeičiamos (pavyzdžiui,

paimama nauja, vietoje jos padedama kita – nebetinkama naudojimui), iškasami pasodinti

dekoratyvūs augalai, paimamos žvakės. Ir nebūtinai nuo kapų vagia asocialūs asmenys, kaip

dauguma mano.

Visokių gudrybių žmonės sugalvoja prieš ilgapirščius: pažymi rašikliu ar vašku negyvas gėles, įkerpa

jas (neparduosi, o žymę sunku nuplauti), ilgalaikiais dažais paženklina vazas, dažais pažymi netgi

dekoratyvinius augalus.

Ar žmonės labiau linkę patys puošti kapus, ar ima dažniau kreiptis pagalbos į specialistus?

Tie žmonės, kurie turi laiko, noro ir finansinių galimybių, kapus susitvarko patys. Senyvo amžiaus

žmonės, kurie dėl sveikatos nepajėgūs patys pasirūpinti artimųjų kapais, taip pat labai veiklūs ir

užimti asmenys, dirbantys, studijuojantys, išvykę ar tiesiog toli gyvenantys – vis dažniau pagalbos

kreipiasi į specialistus, kas yra visiškai įprasta. Taip pat kreipiasi ir tie, kurie nenori skirti laiko

artimojo kapui tvarkyti, o tiesiog tą laiką mieliau nori skirti maldai, ramybės minutei ar

pasigėrėjimui gražia kapo aplinka. Mitas, kad tokio tipo paslaugos yra labai brangios, kartais tai gali

kainuoti netgi mažiau nei tvarkytis pačiam.

Kokios kapų priežiūros tendencijos Lietuvoje, ar jos kitokios atskiruose regionuose? Ar labai

skiriasi nuo užsieniečių?

Pasirenkamas kapo dizainas, tvarkymo stilius labai priklauso nuo kultūros, paties kapą
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Pasirenkamas kapo dizainas, tvarkymo stilius labai priklauso nuo kultūros, paties kapą

prižiūrinčiojo žmogaus, jo asmenybės, amžiaus, laiko ir finansinių resursų.

Pastaruoju metu dėl itin aktyvaus gyvenimo tempo kapai tvarkomi taip, kad būtų praktiška ir

paprasta juos prižiūrėti – vyrauja viena dangos rūšis ir vienas kitas daug priežiūros nereikalaujantis

augalas. Tai ypač pastebima Lietuvos didmiesčiuose. Juose taip pat dažniau kapų dizainas tampa

modernesnis, šiuolaikiškesnis ir paprastenis.

Mažesniuose Lietuvos miesteliuose, kur žmonės turi ir noriai skiria laiko kapams tvarkyti, vis dar

išlieka senosios mados: sodinama daug įvairių gėlių, skirtingų jų rūšių, aukščių, faktūrų ir spalvų,

mielai naudojamos dirbtinės gėlės. Tačiau ir čia pastebimas vienas kitas šiuolaikiškai įrengtas

kapas.

Mažesniuose miesteliuose ne taip dažnai matome apleistų, neprižiūrimų kapų kaip didmiesčiuose.

Kapinės skirtingose kultūrose skiriasi iš esmės. Pavyzdžiui, Amerikoje vyrauja labai minimalistinės

kapinės, lyginant su kapinėmis Lietuvoje. Didelis, plynas laukas su nušienauta ir prižiūrima veja, o

joje tik gulinčios arba pastatytos marmuro, akmens lentutės, arba vienodo stiliaus kryžiai su

mirusiojo duomenimis.
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