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Apie Oną Jadvygą Popovą 

 

Kelmės rajone, Beržėnų kaime gyvenanti Ona Jadvyga Popova savo rankdarbiais 

aplinkinius džiugina jau daugelį metų. Nors laikas bėga ir menininkė jau perkopė 

aštuoniasdešimtmetį, dar vaikystėje pamėgto nėrimo ir mezgimo beržėniškė neatsisako ir toliau 

nepailsdama mėgaujasi šia kūrybine veikla. 

O. J. Popova gimė 1937 m. liepos 3 d. Gailioniškių kaime, Pasvalio rajone. 1957-aisiais 

Joniškėlio žemės ūkio technikume baigė agronomiją. Trumpai pasidarbavusi Papilėje, 

Minupiuose, gyventi ir dirbti atvyko į Beržėnus. Dažniausiai vakarais, po darbų ar augindama 

vaikus, meninės sielos moteris rasdavo laisvo laiko ir rankdarbiams. Paprašyta kaimynų, 

bendradarbių, ji kurdavo puokštes, atvirukus, pynė vainikus, dažniausiai laidotuvėms, nes tais 

laikais nebuvo kur jų nupirkti, gaspadinaudavo vestuvėse ir ne tokiuose linksmuose 

susibūrimuose, todėl, pasak pačios Onos, jautėsi reikalinga ir laiminga. 

Dar jaunystėje, padėdama tėčiui siuvėjui, ji anksti pramoko ir šio amato. Išėjusi vaiko 

auginimo atostogų, Ona įgyvendino ir savo svajonę – 1960-aisiais Kuršėnuose baigė kirpimo-

siuvimo kursus, pradėjo siūti drabužius savo šeimai, vaikams ir pagal užsakymus. 

Darbščios moters nertas servetėles, staltieses, įvairius drabužius, kojines, pirštines, 

galvos apdangalus, riešines, nertas gėlių puokštes, iš šiaudelių, įvairių žolynų, kriauklių 

padarytus paveikslus, akvarele ir pieštuku, išdėliotus iš karoliukų, megztus ir įvairia technika 

siuvinėtus dirbinius, iš karoliukų vertus papuošalus ne kartą buvo galima pamatyti įvairiose 

rajoninėse ir respublikinėse šventėse, mugėse, kituose renginiuose. Beržėniškės darbų parodos 

buvo surengtos Pašilėnų ir Vidsodžio mokyklose, Užvenčio ir Šaukėnų kultūros centruose, 

Pašilėnų ir Užvenčio bibliotekose, „Venta, Venta, Venta, tu žemaičiui šventa“, „Lino“ ir 

rajoninėse žemdirbių šventėse, Gruzdžių seniūnijoje Dargaičių kaimo senųjų amatų šventėje, 

Šiaulių krašto jubiliatų kūrybos parodoje. Ne kartą pas auksarankę moterį lankėsi ir apie jos 

pomėgius rašė rajoninių laikraščių korespondentai, parodų, renginių organizatoriai. Ji yra 

priimta į Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus menininkų gretas. 

Tautodailininkė O. J. Popova neapsiriboja vien tik tokia „moteriška“ rankdarbyste. Savo 

namų aplinką ji yra papuošusi dirbiniais iš gipso, cemento, o namų kieme didžiuliame gėlių 

darželyje stūkso ir pačios padarytas malūnas, ir piešiniais išpuošta pavėsinė bei židinys.  

Aktyvi ir smalsi moteris gyvenime yra išbandžiusi ir kitokių veiklų. Besirūpindama 

savo sveikata ir norėdama apie natūralius sveikatinimo būdus sužinoti daugiau, ji 1997-aisiais 

metais lankė Lietuvos sveikuolių sąjungos Palangos sveikatos mokyklą ir ten savo mokslus 

baigė kartu su 1-osios pakopos 169-ąją laida „Mokėk pažinti save. Nesustok!“. Beržėniškė net 

keletą metų  bėgiojo, rytais lauke darydavo mankštą, maudydavosi tvenkinyje. O dabar, kaip 

nestokodama geros nuotaikos sako pati Ona, bėgioti nebeleidžia sveikata, o maudytis tenka jau 

ne tvenkiny, o po dušu. 

Nors pastaruoju metu nepailstančią ir be rankdarbių negalinčią nusėdėti moterį kamuoja 

problemos su dešine ranka, jos namuose kūrybiniai darbai nudirbami kairiąja. O. J. Popova 

nenusiteikusi mesti savo širdžiai taip mielų pomėgių, o su kantrybe ir meile kurti toliau. Juk nei 

savo kiemo, nei dienos, nei gyvenimo svetimi nepapuoš. Tik pats. 

Bibliografinių nuorodų sąraše medžiaga dėstoma chronologine seka, o aprašai parengti 

remiantis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Rašto darbų metodiniais nurodymais 



 
 

(p. 80-93). Prieiga per internetą (https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/  

Metodiniai_nurodymai_2016-05-02.pdf).  
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