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PRATARMĖ

XVIII Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių 
mokslinio tyrimo sekcijos (toliau – LMA RMTS) 
konferencija įvyko 2015 m. balandžio 22 d. Lietuvos 
dailės muziejaus padalinyje – Vytauto Kasiulio dailės 
muziejuje, Vilniuje. Į konferenciją gausiai susirinku-
sius Lietuvos muziejininkus pasveikino LR kultūros 
ministerijos Informacinės visuomenės plėtros sky-
riaus vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė ir LMA 
vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Rai-
mundas Balza.

Ši mokslinė-praktinė konferencija buvo organi-
zuojama kartu su Vilniaus universiteto Komunikaci-
jos fakulteto Muzeologijos katedra (katedros vedėjas 
doc. dr. Rimvydas Laužikas). Konferencijos tema 
pasirinkta atsižvelgus į tai, kad 2015-ieji LR Seimo 
paskelbti Etnografinių regionų metais. Konferencijos 
tikslas – aptarti etniškumo ir regioniškumo šiuolaiki-
nėje kultūroje ir komunikavimo muziejuose tyrimus 
ir gerosios praktikos pavyzdžius.

Etniškumas šiuolaikiniame pasaulyje suvo-
kiamas ir reiškiasi įvairiuose kontekstuose. Dalis 
jų – istorinis, etnografinis, tautinio paveldo, ne / pro-
fesionalaus meno – yra žinomi iš ankstesnių laikų. 
Kiti kontekstai priskirtini šiuolaikinei visuomenei. 
Tai – etniškumas, kaip tautinio tapatumo formavimo 
priemonė, Europos regionus jungiantis / skiriantis 
etniškumas, etniškumo komunikacija informacinių 
karų ir medijų kontekstuose, etniškumas, kaip šiuo-
laikinio meno įkvėpimo šaltinis, kaip įvairiataučių 
išeivių kūrybos inspiracija ir kt. Tokia plati etnišku-
mo raiška šiuolaikiniame pasaulyje suteikia naujų 
galimybių muziejų komunikacijos ir institucinei plė-
trai. Kartu su naujomis galimybėmis kyla ir tam tikrų, 
etniškumo nulemtų, iššūkių muziejams ir paveldo 
komunikacijai. Kokią prasmę etniškumas ir regioniš-
kumas turi globaliame pasaulyje, kaip jie reiškiasi? 
Su kokiomis etniškumo komunikacijos problemomis 
susiduria šiuolaikiniai muziejai? Kaip etniškumas ir 
regioniškumas turi būti komunikuojami dabarties vi-
suomenei? Tai tik keletas klausimų, kuriuos Lietuvos 
muziejininkai kviesti aptarti konferencijoje.

Į organizatorių kvietimą atsiliepė 14 autorių iš 
10 muziejų, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų.

Pirmąjį konferencijos posėdį moderavo Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos 
katedros vedėjas doc. dr. Rimvydas Laužikas.

Konferenciją pranešimu „Muziejaus ir lokalinės 
istorijos ryšiai genius loci koncepcijos perspektyvo-
je“ pradėjo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros doc. dr. 

Rūta Šermukšnytė. Kaip pavyzdį pasirinkusi Šiaulių 
„Aušros“ muziejų ir jo padaliniuose sukurtas eks-
pozicijas, autorė nagrinėjo, kaip Lietuvos muziejai 
atlieka vietos dvasios „architektų“ vaidmenį, kiek 
muziejams svarbus lokalumo matmuo, kokiu būdu 
juose grindžiamas vietos unikalumas.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduo-
toja dr. Jolanta Karpavičienė pranešime „Regioniš-
kumo profiliai Europos muziejų veikloje: Network of 
European Museum Organisations (NEMO) 22 kon-
ferencijos patirtys“ pasidalijo įžvalgomis iš NEMO – 
nacionalines Europos šalių muziejų asociacijas 
vienijančios organizacijos – 22 konferencijos, vyku-
sios 2014 m. Bolonijoje (Italija). Pranešime autorė į 
konferencijoje aptartą Europos muziejų socialinį po-
tencialą pažvelgė regioniškumo aspektu.

Kauno miesto muziejaus skyriaus – P. Stulgos 
lietuvių tautinės muzikos muziejaus – muziejinin-
kė, Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir 
etnologijos katedros doktorantė Gintarė Dusevičiūtė 
pranešime „Kauno miesto muziejus: tarp istorinio-ge-
ografinio centro ir etnografinio regioniškumo“ Kauno 
miesto muziejų pristatė kaip instituciją, puoselėjančią 
regioniškumą, savo veikla – ekspozicijomis, edukaci-
nėmis programomis – prisidedančią prie reprezentuo-
jamo regiono identiteto stiprinimo.

Žemaičių muziejaus ,,Alka“ Etninės kultūros 
skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė pranešime „Etni-
nio paveldo saugojimas ir sklaida Žemaičių muzie-
juje „Alka“ apžvelgė gausius muziejaus etnografinių 
eksponatų rinkinius, etnografines ekspedicijas, per 
kurias šie eksponatai buvo surinkti, plačiau aptarė Že-
maitijos kaimo ekspoziciją, pradėtą kurti dar 1965 m.

Antrąjį konferencijos posėdį moderavo LMA 
RMTS valdybos pirmininkė, Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščie-
nė.

Posėdį pradėjusi Vytauto Kasiulio dailės muzie-
jaus vedėja Ilona Mažeikienė pranešime „Vytautas 
Kasiulis – iškilus dzūkas Paryžiuje“ nagrinėjo, kiek ir 
kokios įtakos dailininko kūrybai turėjo faktas, kad jis 
buvo lietuvis, didžiąją savo gyvenimo dalį gyvenęs 
ne tėvynėje – Lietuvoje.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus 
vedėja Birutė Lukošiūtė, remdamasi muziejaus rinki-
nių medžiaga, kalbėjo apie lietuvių tautinio tapatumo 
raiškos formas DP (Displaced Persons – perkeltųjų 
asmenų) stovyklose. Jos pranešimas „Lietuvių tauti-
nio tapatumo raiška Antrojo pasaulinio karo pabėgė-
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lių stovyklose, remiantis Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
rinkinių medžiaga“.

Lietuvos liaudies buities muziejaus atsto-
vai – Buities, verslų ir amatų skyriaus vedėja Jani-
na Samulionytė (pranešimas „Moters žygiai: valgių 
gaminimas Lietuvos etnografiniuose regionuose“) 
ir to paties skyriaus vyresnysis muziejininkas Vin-
gaudas Baltrušaitis (pranešimas „Mažosios Lietuvos 
pelkininkų sodyba: vienos šeimos gyvenimo raiška“, 
skirtas 1905 m. Tilžėje įkurtam pirmajam lietuvių 
etnografiniam muziejui po atviru dangumi atminti) – 
gilinosi į Lietuvos regionų tradicinės gyvensenos 
ypatumus ir jų raišką.

Posėdį pranešimu „Vaidinimai „Senovinės ku-
piškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios anoj šaly“ kaip regi-
oninės ir etninės tapatybės ženklas“ baigė Kupiškio 
etnografijos muziejaus specialistė Kristina Jokimie-
nė, kuri išsikėlė tikslą nustatyti, kaip minėtų vaidini-
mų kalba atskleidžia regioninę ir etninę tapatybę.

Trečiąjį konferencijos posėdį moderavo LMA 
RMTS valdybos pirmininkės pavaduotojas, Nacio-
nalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo 
skyriaus vedėjas Dalius Avižinis. Posėdį praneši-
mu „Etniškumo ir regioniškumo atspindžiai lietuvių 
kompozitorių muzikoje“ pradėjo kompozitorė, Vy-
tauto Didžiojo universiteto doc. Zita Bružaitė. Ji išsa-
miai nagrinėjo etniškumo ir / ar regioniškumo sąveiką 
lietuvių kompozitorių kūryboje, pasitelkdama istorinį 
pjūvį: aptarė nutolusio ir esamojo laiko vyraujančias 
etniškumo tendencijas lietuvių kompozitorių – klasi-
kų, vidurinės ir dabarties kartų – kūryboje.

Muzikos tema plėtota ir kitame pranešime – 
Kauno miesto muziejaus skyriaus M. ir K. Pe-
trauskų lietuvių muzikos muziejaus muziejininkė 
Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė kalbėjo apie etniš-
kumo apraiškas kompozitoriaus Miko Petrausko, 
pirmos lietuviškos operos „Birutė“ bei pirmųjų lie-
tuviškų operečių autoriaus, chorų organizatoriaus ir 
dirigento, pedagogo, dainininko, muzikos propaguo-
tojo, aktyvaus lietuvybės skleidėjo carinės Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje, Peterburge, o vėliau išeivijoje 

JAV, veikloje (pranešimas „Etniškumo raiška Miko 
Petrausko muzikinėje veikloje“).

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekskursijų vadovė 
Rima Binkienė pranešime „Šiaurės Lietuva – kraštas, 
kur visus darbus laimino saulė, kiekvieną žmogaus 
žingsnį lydėjo muzikos garsai“ išsamiai pristatė uni-
kaliausius muziejaus etnografijos ekspozicijos eks-
ponatus – muzikos instrumentus, reprezentuojančius 
Šiaurės Rytų Lietuvos regiono materialinės ir dvasi-
nės kultūros ypatumus: penkiastyges kankles, skudu-
čius, daudytes.

Dzūkijos atstovė – Alytaus kraštotyros mu-
ziejaus muziejininkė Deimantė Aidukaitė – skaitė 
pranešimą „Alytaus kraštotyros muziejaus veiklos 
formos: etniškumas ir regioniškumas“. Iš pastarųjų 
metų muziejaus veiklos ji išskyrė archeologinę eks-
poziciją „Kai sieloms neliko medžių“, regiono savi-
tumą reprezentuojančias kilnojamąsias parodas ir nuo 
2013 m. organizuojamas Grikių šventes.

Konferenciją užbaigė Žemaičių muziejaus 
„Alka“ direktorė Elvyra Spudytė. Pranešime „Tradi-
cinės žemaičių skulptūros tęsėjai – šių dienų Telšių 
apskrities meistrai“ ji pristatė skirtingų kartų Žemai-
tijos tautodailininkus – medžio drožėjus ir jų kūrybą.

D. Avižinis apibendrino konferenciją, padė-
kojo pranešėjams už darbą, pakvietė juos dalyvauti 
2016 m. vyksiančioje XIX LMA RMTS konferenci-
joje.

Pirmojoje leidinio dalyje publikuojami iš kon-
ferencijoje skaitytų pranešimų (išskyrus dr. J. Karpa-
vičienės, I. Mažeikienės ir J. Samulionytės) parengti 
straipsniai, o antrojoje leidinio dalyje „Lietuvos mu-
ziejų rinkinių moksliniai tyrimai“ – Lietuvos liaudies 
buities muziejaus direktorės Violetos Reipaitės ir 
Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresniosios muzie-
jininkės Ingos Levickaitės-Vaškevičienės parengtas 
straipsnis „Gyvenamasis prekybinis namas iš Kauno 
ir jo ekspozicijos Lietuvos liaudies buities muziejaus 
miestelyje“.

Virginija Šiukščienė
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MUZIEJAUS IR LOKALINĖS ISTORIJOS RYŠIAI GENIUS 
LOCI KONCEPCIJOS PERSPEKTYVOJE

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

1 . Genius loci samprata

Dėmesys žmogaus ir vietos sąveikos tyrimams 
Vakaruose itin suaktyvėjo XX a. II p. Vakarų dis-
kurse regiono, lokalinio identiteto, artimo ar vieti-
nio pasaulio sąvokos kelis dešimtmečius yra vienos 
iš madingiausių. Greičiausiai kaip viena iš šio loka-
lumo „bumo“ pasekmių laikytina XXI a. pr. Vakarų 
paveldosaugos teorijoje aktualizuojama dar Seno-
vės Romos laikus menanti genius loci (lietuviškuose 
tekstuose verčiama kaip „vietos ar vietovės dvasia“) 
samprata. Klaustina: ką reiškia ši metafora? kaip gali 
būti aiškintinas vietos dvasios kilties fenomenas?

Siekdami atsakyti į šiuos klausimus visų pirma 
pasitelksime ne žymiausius paveldosaugos tekstus, 
bet vieno iš žymiausių Lietuvos filosofų – Arvy-
do Šliogerio – mintis apie daikto ar vietos virsmą iš 
juslinės į mitinę tikrovę. Šio autoriaus įžvalgos kaip 
kalbėjimo apie genius loci atskaitos taškas pasirink-
tos neatsitiktinai. A. Šliogeris yra vadinamosios filo-
topijos sampratos kūrėjas1. Ši suvokiama kaip meilė 
gimtajam kraštui, vietovei šiapus juslinio horizon-
to. Bene ryškiausiai tai atskleidžiama A. Šliogerio 
mėgstamos žvejybos vietos – „Šešuolos brūzgynų ro-
jaus“ – aprašyme2. Neatsiejami Šešuolos komponen-
tai – beržynėlio ovalas, vienišos sodybos kontūras ir 
trys ąžuolai. Būtent pastarieji tapo filosofo svarstymų 
išeities objektu. Apmąstydamas savo patirtį A. Šlio-
geris teigia, jog akistatoje su šiuo ąžuolu jis išnyks-
ta medžio esatyje, ištirpsta jo šlamesyje prarasdamas 
bet kokią refleksiją, savąjį Ego, atstumą tarp medžio 
ir žmogaus: Ąžuolas savaime, stovintis priešais mane, 
yra beprasmis, beesmis, besielis ir bedvasis <...>.3 
Ąžuolo įprasminimas, sudvasinimas prasideda atsira-
dus distancijai tarp manęs ir objekto, kilus refleksi-
jai ir, žinoma, įžodinimui. Žodinėje tikrovėje ąžuolas 
tampa „mitiniu grobiu“, netekusiu juslinės kitybės, 
tačiau įgijusiu prasmę, sielą ar dvasią. Būtent žodi-
nėje-mitinėje terpėje gimsta „ąžuolo siela“, „ąžuolo 
dievybė“, „ąžuolo demonas“, „Medeinė“ arba „bildu-
kas“. Tad darytina išvada, kad ne tik gamtinio, bet ir 
kultūrinio objekto ar vietos sudvasinimas – tai inten-
cionalus, sąmoningas žmogaus santykis su aplinka, 
suponuotas tarp jų estinčios distancijos ir refleksijos.

Kaip šios mintys siejasi su paveldosaugos te-
oretikų idėjomis? Vokiečių paveldosaugininko Mi-
chaelio Petzeto4 teigimu, genius loci slypinti visose 
autentiškose apstatytose vietovėse, paminkluose ir 
paminklinėse vietovėse, t. y. žmogaus sukurtuose 
įrodymuose, turinčiuose žadinti atsiminimus. Vieto-
vės dvasia atskleidžia tam tikrą Zeitgeist (liet. „lai-
kų dvasia“) – laikotarpio ar epochos gyvenimo būdą 
ar „stilių“. Genius loci taip pat turi įsimintiniausios 
gamtos vietos, vadinamieji „gamtos paminklai“. 
Analizuojant šio paveldosaugininko mintis apie tai, 
kas suteikia vietai dvasią, ryškėja tam tikra eksper-
tinė – elitinė perspektyva. Anot jo, genius loci įgy-
ja tik tam tikrus ekspertams suprantamus kriterijus 
atitinkančios vietos: būtinai autentiškos, esančios 
in situ, sietinos su estetinėmis, istorinėmis, moksli-
nėmis, pradinės paskirties, senaties ir pan. vertėmis. 
Kiek kitokia – labiau socialinė perspektyva matoma 
Kvebeko miesto deklaracijoje dėl vietovės dvasios 
išsaugojimo. Čia vietovės dvasia apibrėžiama kaip 
materialūs (pastatai, žemės sklypai, kraštovaizdžiai, 
maršrutai, objektai) ir nematerialūs (atsiminimai, žo-
diniai pasakojimai, rašytiniai dokumentai, ritualai, 
šventės, tradicinės žinios, vertybės, kvapai) elemen-
tai, fiziniai ir dvasiniai elementai, kurie vietovei su-
teikia prasmės, vertės, emocijų ir mįslingumo <...>. 
Vietovės dvasią sudaro įvairūs socialiniai veikėjai, 
jos architektai ir vadovai, o taip pat jos naudotojai, 
kurie visi aktyviai ir tuo pat metu įneša savo indėlį, 
suteikdami jai prasmės5. Dokumente tvirtinama, kad 
genius loci – tai bendruomenių kūrinys, todėl ji yra 
dinamiška, kintanti, perkuriama, koegzistuojanti šalia 
kitos vietovės dvasios sampratos.

Tad aiškėja, kad metafora genius loci nusakoma 
tai, kas gyva, dinamiška, funkcionuoja kaip tam tikro 
kolektyvo gyvenamojo pasaulio dalis. Vietos dvasiai 
būdinga konstruktyvi prigimtis. Tai nėra savaime ky-
lanti pajauta ar supratimas, o distancijos ir refleksijos 
suponuotas, remiantis materialiais ir nematerialiais 
elementais, kuriamas ir palaikomas fenomenas, kuria-
me svarbų vaidmenį vaidina jo kūrėjai ir „vartotojai“. 
Darytina prielaida, kad vietos dvasios supratimas ir 
sklaida neįsivaizduotini be institucionalizuotų sklai-
dos kanalų. Tokiu atveju muziejus gali būti laikytinas 
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viena iš vietos dvasios kūrimo, puoselėjimo ir suvo-
kimo erdvių. Tad kokį muziejų galime laikyti vietos 
dvasios „architektu“? Dėmesį sutelkiantį į tam tikrą 
vietovę, atskleidžiantį šios vietovės istorinį, estetinį, 
senaties ir kitokius matmenis ir taip kuriantį vieto-
vės prasmingumo, vertingumo ir unikalumo idėjas, o, 
svarbiausia, gebantį šiomis idėjomis „užkrėsti“ vietos 
gyventojus ir svečius.

2. Lietuvos muziejai – vietos dvasios „architektai“

Kokie Lietuvos muziejai turi potencialą būti 
vietos dvasios „architektais“? Turbūt tie, kuriems 
svarbus lokalumo matmuo. Visų pirma tai kraštoty-
ros, regioniniai, miesto muziejai, kurių pats pavadi-
nimas nurodo aspiracijas pažinti ir aktualizuoti tam 
tikros vietos istoriją ir paveldą. Vietos dvasios kūrimo 
ir puoselėjimo proceso dalyviais gali būti laikytini ir 
memorialinio pobūdžio muziejai ar ekspoziciniai fi-
lialai, kurie įprasmina įvykius ir asmenybes jų būto-
vės vietose. Neretai jie įsikūrę paveldo objektuose in 
situ, atminties vietose. Tačiau esama dar vienos, ne 
lokalinio ar memorialinio pobūdžio muziejų grupės, 
kuriai vietos ir istorijos sąsajos taip pat svarbios. To-
kio pobūdžio muziejų kaip Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmai, Trakų istorijos muziejus, 
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir t. t. vaidmuo visų 
pirma matomas ne jų muziejiniais naratyvais sklei-
džiamose žiniose apie vietos praeitį. Būdami lie-
tuviškojo „didžiojo“ naratyvo dalimi jie per se esti 
unikalūs, transliuojantys savąjį genius loci. Tai reiš-
kia, kad istoriniai, estetiniai ir kiti tam tikros vietovės 
dėmenys patenka į visų Lietuvos muziejų dėmesio 
lauką nepaisant jų statuso ir pobūdžio. Tad keltinas 
naujas klausimas: kaip jie grindžia vietos unikalumą?

2 .1 . Unikalios mums vietos samprata

Vieną iš unikalumo sampratų įvardytumėme 
kaip unikali mums vieta. Unikalumas gali kilti ne tik 
dėl vietai priskiriamų objektyvių savybių, bet ir dėl 
subjektyvių priežasčių – vieta unikali man ir mums, 
nes tai prigimtinė, paveldėta, sava, artima, atpažįsta-
ma, išgyventa. Unikalioje mums vietoje svarbus ne 
pažinimas, o veikiau atpažinimas, socialinė sąveika, 
prisiminimai, patirties perdavimas. Tai deklaruoja ir 
kraštotyros muziejų specialistai teigdami, kad regi-
oninio paveldo tyrimai ir populiarinimas turi padėti 
„atrasti“ regiono žmonėms kelių kartų sukurtą tra-
dicinį paveldą6. Atpažįstamumą, socialinę sąveiką, 
patirtį gali laiduoti vietos bendruomenės dalyvavi-
mas vietos unikalumo paieškų, dokumentavimo, re-
prezentavimo procese. Dalies Lietuvos kraštotyros ir 
memorialinių muziejų steigimas taip pat buvo ir yra 

inspiruotas vietos bendruomenės elito (vadinamųjų 
„krašto šviesuolių“), kuris šias institucijas aprūpina 
rinkiniais dovanodamas ar skolindamas savo kolekci-
jas ir pavienius daiktus.

Galime daryti prielaidą, kad ekspozicijose ir pa-
rodose demonstruojami „vietiniai“ margučiai, juos-
tos, kasdienybės objektai ir t. t. leidžia kraštiečiams 
atpažinti jų pačių ar giminaičių naudotas ar naudo-
jamas puošimo ir gamybos technikas, šiokiadieniais 
ar šventėse vartotus ar tebevartojamus daiktus ir pan. 
ir suvokti savo regiono kultūrinį ir istorinį savitu-
mą. Paveldas čia svarbus kaip nematerialaus paveldo 
(tradicinės žinios) ir kolektyvinės atminties materiali 
raiška. Tad kita svarbi unikalios mums vietos sampra-
tos kilties sąlyga – muziejaus lankymo ritualo, for-
muojančio ar sutvirtinančio tam tikrus identitetus, 
atsiradimas. Čia ir susiduriame su problema – to pa-
ties miesto gyventojai miesto muziejuose lankosi pa-
lyginti retai. Nebent į išskirtinius renginius, naujas 
ekspozicijas ir parodas7. Problema, matyt, slypi loka-
linių istorijų nepatrauklume.

Lietuvos kraštotyros ir memorialinius muziejus 
analizuojantys specialistai pabrėžia jų veiklos (taip 
pat ir komunikacinės) stereotipinį pobūdį. Paveldo ko-
munikacijos specialisto Rimvydo Laužiko8 teigimu, 
krašto muziejus yra vieta, kurioje tu rasi 5 archeolo-
gijos eksponatus, dar bus didžiulė krūva etnografijos 
(verpstės, kultuvės ir pan.), o paskui bus šiek tiek po-
kario istorijos – jei sovietmečiu, tai apie revoliucio-
nierius, jei dabar – apie partizanus. Ir visi muziejai 
šiuo požiūriu yra vienodai įrengti. Šioms mintims 
antrina muziejininkė Audronė Pečiulytė9 ir atkreipia 
dėmesį, kad Lietuvos regioniniuose muziejuose pa-
grindinis dėmesys yra skiriamas pristatyti kaimo bui-
tį ir etnografiją: Šios įstaigos atrodo labai panašios: 
visur tie patys ūkio padargai, dūminės pirkios, buities 
daiktai. Tai nėra blogai. Tačiau norėtųsi muziejinin-
kų pastangų išryškinant savo regiono specifiką, pa-
rodant kuo kraštas yra unikalus. Muziejininkė Lina 
Kuncytė10, lygindama Lietuvos kraštotyros muziejus 
su Danijos regioniniais muziejais, atkreipia dėmesį į 
tai, kad mūsų krašto muziejų ekspozicijoms būdinga 
miesto ir krašto istorinės raidos nuo seniausių laikų 
iki dabar apžvalga, o svetur koncentruojamasi į es-
minius vietovės vystimąsi lėmusius veiksnius, pavyz-
džiui, geležinkelio nutiesimą, jūreivystę, gamyklos 
įsteigimą ir t. t.

Tenka sutikti, kad istorinės raidos ekspozici-
ja – tai neatsiejama lokalinių reprezentacijų Lietuvos 
muziejuose dalis. Įdomu tai, kad šios muziejinės loka-
linės istorijos reprezentacijos remiasi „didžiosios isto-
rijos“ periodų schemomis. Jose svarbus Abiejų Tautų 
Respublikos padalijimas 1795 m., carinis laikotarpis, 
tarpukaris, sovietinis laikotarpis. Manytina, kad iš čia 
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ir kyla dėmesys panašioms temoms, siužetams: ne 
tik pirmiesiems gyventojams, miesto įkūrimo aplin-
kybėms, bet ir politinės istorijos atgarsiams (padali-
jimams, sukilimams, lietuvybės puoselėjimo veiklai, 
valstybingumo netekčiai ir kovai dėl jos sugrąžinimo), 
politinio elito gyvenimui, valstietiškai kultūrai. Vokie-
čių tyrinėtojas Leo Flammas11 yra atkreipęs dėmesį, 
kad tokias istorines interpretacijas, kuriose regioniniai 
ar krašto įvykiai laikytini arba nuoroda į „didžiosios 
istorijos“ įvykius ar procesus, arba jų lokaliu pa-
vyzdžiu, yra sudėtinga priskirti lokalios istorijos re-
prezentacijų kategorijai. O „tikroji“ lokalinė istorija 
suprantama kaip opozicija dėmesį didžiosioms isto-
rinėms asmenybėms teikiančiai ar socialinių mokslų 
prieigas naudojančiai istorijai – iškeldama ligi tol nu-
tylėtus istorijos faktus, lygmenis, vietos bendruome-
nes ir jų kolektyvinę atmintį, lokalinė istorija pateikia 
alternatyvų „didžiajai istorijai“ vaizdinį12.

2.2. Vietos kitoniškumo idėja – stereotipiškumo 
įveikos prielaida?

Aptartos tendencijos rodo, kad susiduriame su 
originalios idėjos, vietos ypatingumą nusakančios 
koncepcijos trūkumu. Regioniniai muziejai Vaka-
ruose reiškia ne paprasčiausią apsiribojimą tam tikra 
administracinio vieneto teritorija, bet demonstruoja 
tam tikros tradicijos, gamtinės aplinkos, veiklos ar 
kitų dalykų vienijamos erdvės savitumą. Tai reiškia, 
kad juose pasitelkus objektyvius kriterijus yra pertei-
kiama vietos išskirtinumo, kitoniškumo idėja, unika-
lios ne tik mums (joje gyvenantiems, ją pažįstantiems, 
t. y. vietiniams), bet visiems samprata.

Tokių vietos reprezentacijų atrasime ir Lietuvo-

je. Kuriant unikalios visiems vietos sampratą išsiskiria 
respublikinį statusą turinčio Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus veikla, kurio dėmesys vietos kultūrai ir istorijai 
sietinas su kraštotyros ištakomis. Šis muziejus, prisi-
statantis kaip Šiaurės Lietuvos kultūros ir edukacijos 
centras, vietos dvasios puoselėjimui greta tradicinių 
regiono istorinės raidos ir etnografinių ekspozicijų 
pasitelkia XIX a. vid. – XX a. I p. aplinkos atkūrimo 
principus (iki 2008 m. baigta įrengti Chaimo Frenke-
lio vilos ekspozicija „Provincijos dvaras ir miestas 
XIX–XX a. vid.“, Poeto Jovaro name 2010 m. atida-
ryta ekspozicija „XX a. I pusės knygynas“, 2011 m. 
naujam gyvenimui prikelta Žaliūkų malūnininko so-
dyba). Šių ekspozicijų įtaigumo priežastis – muzie-
jininkų nuostata, kad sėkmingiausios ekspozicijos 
sukuriamos tada, kai į vieningą visumą susijungia is-
torinio pastato statybos ir funkcionavimo laikas, kai 
pats pastatas tampa sudėtiniu ekspozicijos elementu, 
papildančiu pasirinktą ekspozicijos temą13. Antai sie-
kiant šios vienovės Chaimo Frenkelio viloje pasirink-
ta ekspozicijos tema „Provincijos dvaras ir miestas 
XIX–XX a. vid.“, nes pats istorinis pastatas laikyti-
nas tarsi dvaras mieste, dvaras urbanizuotoje aplin-
koje14. Visgi pirmoji, dvarui skirta, ekspozicijos dalis 
yra apibendrinamojo pobūdžio, nes čia pasitelkus 
interjerinius ir galerinius eksponavimo principus at-
kuriamas ne konkretaus Šiaurės Lietuvos dvaro gyve-
nimas, bet šių dienų moksliniais tyrimais ir gausiais 
muziejaus rinkiniais paremtas „idealus“ jo vaizdinys. 
Antroji ekspozicijos dalis „Provincijos miestas“ yra 
konkretesnio pobūdžio, leidžiančio Šiaulių praeities 
fragmentus susieti su šiandiena, taigi ir atsirasti vietos 
istoriškumo jausenai. Prieškario Šiaulių gatvės atkar-
pos, Brolių Šapiro krautuvės, kino teatro „Kapitol“ 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
Chaimo Frenkelio vilos ekspozicija 
„Provincijos dvaras“. Moters 
kambarys, arba Geltonoji svetainė.  
Fot. Deimantė Bačiulė. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus archyvo
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inscenizacijos – tai to laikotarpio Šiaulių – Šiaurės 
Lietuvos pramonės ir kultūros centro – atmosferos 
rekonstrukcija ar, perfrazuojant lietuvių sociolo-
gą Zenoną Norkų15, „langai“ į šio miesto urbanisti-
nę praeitį, pro kuriuos lankytojas mato (o, tiksliau, 
įsivaizduoja, kad mato) istorinę praeitį. Prieškario 
Šiaulių miesto dvasią sustiprina šiose ekspozicijose 
vykstantys edukaciniai užsiėmimai „Prarasto miesto 

beieškant...“, „Chaimas Frenkelis ir Frenkelių pavel-
das Šiauliuose“, „Provincijos dvaras XIX a. vid. – 
XX a. vid.“, stilizuotoje kino teatro „Kapitol“ salėje 
rengiamos specialiai šiam muziejui sukurto filmų ci-
klo „Įdomioji Šiaulių istorija“ peržiūros. Galiausiai 
prieškario regiono tema šio muziejaus plėtojama ir 
„gyvosios istorijos“ švenčių (anksčiau rengtos Amatų 
dienos, Žolinės, Užgavėnės, atvelykis ir t. t.) pavidalu 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio vilos ekspozicija „Provincijos miestas“. Tarpukario Šiaulių gatvė.  
Fot. Deimantė Bačiulė. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
Chaimo Frenkelio vilos ekspozicija 

„Provincijos miestas“. Stilizuota brolių 
Šapiro krautuvė.  

Fot. Deimantė Bačiulė. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus archyvo 
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prie Žaliūkų vėjo malūno.
Šioje muziejaus ir lokalinės istorijos sąveikos 

interpretacijoje atskleistas tik vienas šių santykių dė-
muo – vietos unikalumo reprezentacijas pateikiantys 
muziejai kaip vietos dvasios kūrimo, puoselėjimo ir 
sklaidos erdvės. Nuošalėje liko klausimai, kaip mu-

ziejinė genius loci samprata yra iššifruojama lankyto-
jo sąmonėje, kaip jis tai suvokia, perkuria, įterpia (o 
gal atmeta) į savo vietos jauseną. Tai sociologinių ty-
rimų laukiančios problemos, kurių analizė atskleistų 
ne potencialų, o realų muziejaus kaip vietos dvasios 
formanto vaidmenį.
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THE LINKS BETWEEN MUSEUM AND LOCAL HISTORY IN PERSPECTIVE OF 
GENIUS LOCI CONCEPTION

Rūta Šermukšnytė
Vilnius University, Faculty of History

The metaphor of genius loci defines what is liv-
ing and dynamic, and functions as a part of the world 
inhabited by a certain group. It would seem that the 
nature of a museum is of an opposite character. The 
objects that end in a museum lose their link with the 
primary and dynamic context, with ‘living’ memo-
ry, and are distanced from the world for which they 
were created. And yet the constructive nature of the 
spirit of the place makes it possible to speak about 
the interaction between a museum and genius loci. 
It is not a spontaneously arising feeling or under-
standing, but a phenomenon created and maintained 
by material and immaterial elements, in which its 
creators and ‘consumers’ play an important role. In 
this case a museum could be seen as one of the spac-
es of creation, nurture and perception of the spirit 
of the place. The paper attempts to answer the fol-

lowing questions: Which Lithuanian museums have 
potential to become “architects” of the spirit of the 
place? How uniqueness of the place is substantiated 
in them? Research shows that historical, esthetical 
and other components of the particular area are the 
subjects of local, regional, town, memorial, history 
museums attention.

The uniqueness of the place is presented in mu-
seums in two ways: through the concepts of unique 
place for the locals and unique place for all of us. 
The concepts of unique place for locals means that 
the place presented as unique, because it is got by na-
ture, inherited, own, intimate, recognizable, and ex-
perienced. The second concept unique place for all 
of us emphasizes the exclusivity, differentness of the 
place that is important not only for local inhabitants 
but for all of us. 
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KAUNO MIESTO MUZIEJUS: TARP ISTORINIO-
GEOGRAFINIO CENTRO IR ETNOGRAFINIO 
REGIONIŠKUMO

Gintarė Dusevičiūtė
Kauno miesto muziejaus skyrius
P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus

Jau ne vieną dešimtmetį muziejus yra regioniniu 
ar nacionaliniu lygmeniu veikianti institucionalizuota 
jungtis tarp visuomenės ir istorijos, simbolių bei šiuo-
laikinių gyvenimo aktualijų. Pasitelkdamas šiuolaiki-
nei visuomenei priimtinus (ir kuo interaktyvesnius) 
edukacinius metodus, atitinkamos tematikos muzie-
jus aktyvia veikla orientuojasi į kultūros politikos nu-
brėžtas gaires.

Kauno miesto muziejus – vienas iš seniausių 
muziejų Kaune, Kauno tarybos sprendimu savo vei-
klą atkūręs 2005 m. Po 2013 m. rugsėjį įvykusios 
muziejaus reorganizacijos buvo prijungta dar keletas 
skyrių. Šiuo metu Kauno miesto muziejų (toliau – 
KMM) sudaro:

• Kauno miesto muziejus,
• Kauno pilis,
• M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus,
• J. Gruodžio memorialinis muziejus,
• P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instru-
mentų muziejus.
Suformavus santykinai naują organizacinį dari-

nį, ieškota visus muziejaus skyrius konsoliduojančios 
veiklos strateginio plano sukūrimo ir vykdymo. Šiuo 
metu KMM plačiąja prasme apima Kauno miesto ir iš 
dalies jo apylinkių istoriją, atlieka tyrimus, reprezen-
tuoja profesionaliosios ir tradicinės lietuvių muzikos 
instrumentus.

Straipsnio tikslas – pristatyti Kauno miesto mu-
ziejų istorinio-geografinio ir etnografinio regiono 
kontekste bei išryškinti pagrindines figūras, kuriomis 
formuojamas ir reprezentuojamas pasirinktas identi-
tetas.

Uždaviniai:
1. Aptarti pagrindines KMM ir P. Stulgos lietu-
vių tautinės muzikos muziejaus veiklos kryptis.
2. Apibūdinti reprezentuojamus laikotarpius ir 
juose veikiančius personažus.
3. Atskleisti muziejaus indėlį pristatant Kauną 
istorinio-geografinio ir Lietuvos etnografinių re-
gionų kontekste.
Atsižvelgiant į tematinę specifiką, muzieju-

je kuriamos atitinkamos ekspozicijos, organizuoja-

mi įvairūs renginiai (parodų atidarymai, koncertai, 
vakaronės ir t. t.). Viena iš ryškiausių ir labiausiai 
pastebimų muziejaus veiklų – rengiamos muziejaus 
tematikas atitinkančios edukacinės programos. Ka-
dangi kiekvieno KMM padalinio tematika skiriasi, 
šiame straipsnyje, pasitelkus konkrečių atvejų ana-
lizę, pristatomi Kauno miesto ir P. Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos muziejai, aptariami identiteto for-
mavimui naudojami naratyvai, veikiantys personažai.

Regioniškumas ir etniškumas

Skirtingai nuo miestų, valstybių, šalių ir kitų te-
ritorinių vienetų, kurie turi apibrėžtas ribas, regionas 
yra apibrėžiamas gana laisvai. Skirstymas į regionus 
visada yra susijęs su tam tikru tikslu ar pagrindiniu 
aspektu: lemiantys gali būti gamtiniai-geografiniai, 
kultūriniai-istoriniai, ekologiniai, socialiniai ir eko-
nominiai aspektai arba jų kombinacijos. Regionišku-
mas gali būti suvokiamas kaip įvairių interesų grupių 
taikomų strategijų ir praktikų, kuriomis konkrečiomis 
aplinkybėmis siekiama tam tikrų tikslų, produktas1.

Vieno aiškaus apibrėžimo nėra, todėl iš pradžių 
vertėtų aptarti vartojamų sąvokų reikšmes. Geogra-
finio regiono samprata, nors ir turi etnografiniams 
regionams būdingų bruožų, pirmiausiai apibrėžia 
vietovę, teritoriškumą, išskiria konkretaus istorinio 
laikotarpio (ar kelių laikotarpių) kultūrą, formavu-
sią ar tebeformuojančią bendrą tos vietos gyventojų 
savimonę, t. y. identitetą. Jo pagrindą sudaro istori-
niai, kultūriniai ir geografiniai dėmenys, neretai ak-
tualizuojami šiandieniniame kontekste. Romualdas 
Apanavičius2, pateikdamas Europos ir Šiaurės Ame-
rikos administracinio suskirstymo pavyzdžių, išskiria 
tris didžiausius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną ir 
Klaipėdą – kaip atskirus Lietuvos administracinius ir 
miestų kultūros regionus.

Aptardami etniškumo sąvoką remsimės „Etno-
logijos ir antropologijos enciklopedijoje“ pateiktu 
apibrėžimu. Enciklopedijoje pažymima, jog etnišku-
mas – klasifikacinė žmonių ir jų grupių kategorija, 
rodanti kokiai visuomenei priklauso žmonės, kaip jie 
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dalijasi kultūrą, kaip save identifikuoja3. Atsižvelgda-
mas į regioninių tapatumų judėjimą, Petras Kalnius4 
teigia, jog etniškumo ieškoma siauresnėje geografinėje 
ir kultūrinėje erdvėje, t. y. moderniųjų tautų regioninė-
se bendruomenėse. Tai tik patvirtina, kad etniškumas 
yra integrali etnografinio regiono sąvokos dalis.

Vytautas Tumėnas5 pabrėžia, jog ilgą laiką etno-
grafiniai regionai nebuvo tiksliai siejami su teritori-
ja – vadinasi, jie buvo labiau siejami su gyventojais 
negu su žeme: labiau įprasta buvo kalbėti apie dzū-
kų / dainavių, bet ne apie Dzūkijos, apie aukštaičių, 
bet ne apie Aukštaitijos, apie lietuvininkų, bet ne apie 
Mažosios Lietuvos kultūrą.

Lietuva skirstoma į penkis etnografinius regi-
onus (Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija ir 
Mažoji Lietuva). Dėl jų ribų ir įvardijimų tebevyksta 
karštos diskusijos, kurios šiame straipsnyje aptaria-
mos nebus. Etniškumas, kaip ir daugelyje pasaulinių 
praktikų, neretai yra konstruojamas. Šias funkcijas 
dažniausiai atlieka kultūrinės institucijos, taip pat ir 
muziejai.

Kauno miesto muziejus

P. Kalnius6 mano, jog dauguma lietuvių, gyve-
nančių miestuose, ypač didžiuosiuose, nelinkę savęs 
priskirti vienam ar kitam etnografiniam regionui. Žil-
vytis Šaknys7 atkreipia dėmesį į tai, jog administracinį 
teritorinį skirstymą, siejant su etnografiniu savitumu, 
didieji miestai daro itin problemišką. Kalbėdami apie 
istorinį-geografinį regioną, negvildensime šių tyrėjų 
minėtų regioniškumo sampratos problemų ir laikysi-
me jį erdve, regionu, žmones ir kultūrą organizuojan-
čiu, siejančiu veiksniu8.

Kauno miesto muziejus yra etnografinio ir lo-
kalinio tapatumo puoselėtojas. Jo istorijos pradžia – 
1882 m. Tada inžinierius Eugenijus Ivanovičius 
Golyškinas surinktą nemažą radinių kolekciją (apie 
1 000 vienetų) nutarė perduoti Kauno miesto val-
dybai. Kolekcija perduota 1897 m. liepos 30 d. Tuo 
metu pradėtas kurti naujas muziejus, kuriam paskirta 
patalpa miesto rotušėje9.

Senajame KMM buvo kaupiama medžiaga, 
susijusi su Kauno istorija ir jo gyvenimu (prekyba, 
amatais, miestiečių kultūra, buitimi ir kt.). Be savo 
pagrindinės paskirties – kaupti, prižiūrėti ir pristatyti 
miesto ir jo gyventojų kultūrą, muziejus kaip kultūri-
nė įstaiga iki šiol yra tarpininkas, tiesiantis tiltus tarp 
praeities ir šiandienos. Šiuo metu KMM ekspozicijos 
ir edukacinės programos reprezentuoja šiuos istori-
nius laikotarpius:

• miesto priešistorę,
• miesto klestėjimo laikus (XV–XVII a.),
• carinį (Kauno gubernijos) laikotarpį,

• tarpukarį,
• sovietinį laikotarpį.
Žinoma, dėl riboto ekspozicinio ploto ne visiems 

laikotarpiams skiriamas vienodas dėmesys, tačiau 
stengiamasi pateikti visuminį Kauno miesto gyvense-
nos, istorinės, kultūrinės, politinės ir ekonominės rai-
dos vaizdą. Minėtiems miesto istorijos laikotarpiams 
pristatyti pasitelkiamos įvairios edukacinės priemo-
nės ir metodai. Siekdami atskleisti laikotarpio dvasią, 
edukatoriai įkūnija įvairius personažus: pirmuosius 
Kauno gyventojus, XV–XVII a. pirklį, tarpukario pa-
nelę / ponią, sovietiniu laikotarpiu veikusios Kauno 
radijo gamyklos „Banga“ darbuotoją ir kt. Tai leidžia 
muziejaus lankytojams geriau suvokti miesto savitu-
mą ir jo tapatybės ženklus (simbolius). Iš tiesų galime 
sutikti su istoriku Alfredu Bumblausku10, kad Kauno 
miestas tapo tarpininku tarp kitų Lietuvos miestų ir 
Vakarų Europos. Neabejotinai kultūriniai miesto gy-
venimo aspektai lankytojams išlieka patys patrau-
kliausi. Ypač tarpukario laikotarpiu, stiprėjant etninių 
lietuvių pozicijoms, kultūrinis tapatumas Kaune įgau-
na etniškumo bruožų, pastebimų iki šių dienų. Jis 
tampa aktualus ir dėl Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybės paskelbimo aplinkybių bei sudėtingų politinių 
ir ekonominių santykių su kaimynais. Akcentuojamas 
kalbinis ir etninis lietuviškumas, patriotiškumas iki 
šiol veikia kaip svarbi tapatybės ašis.

Kauno miestas istorinio naratyvo kontekste

Kalbėdami apie istorinį naratyvą, remsimės 
„Etnologijos ir antropologijos enciklopedijoje“ pa-
teiktu Dalios Leinartės apibrėžimu. Istorinis na-
ratyvas (angl. historical narative) – pasakojimas, 
kuriantis praeities vaizdinius ir formuojantis istorinį 
pažinimą. Jis gali būti konstruojamas remiantis rašy-
tiniais tekstais, vaizdiniais ir žodiniais dokumentais. 
Pastarieji neretai vadinami pasakojamąja istorija 
(angl. oral history) ir atspindi individualią ir kolek-
tyvinę atmintį11. Tačiau svarbi ne tik vieta, apie kurią 
pasakojama, bet ir pagrindinis (-iai) personažas (-ai).

Vienas iš tokių simbolių – tauras, istoriniuose 
šaltiniuose fiksuojamas jau XV a. (miesto antspaude). 
Tikėtina, kad šis miesto herbiniame antspaude vaiz-
duojamas gyvūnas pasirinktas neatsitiktinai ir gali 
būti susijęs su Kauno ir jo apylinkių gamtos turtais 
bei pačiu miestu (ar jo įkūrimo legenda). Tai – vienas 
iš labiausiai praeityje vertintų ir gerbtų kilmingų lau-
kinių žvėrių. Ne tik muziejuje, bet ir interneto erdvėje 
esama tokių pasakojimų:

Senovėje, vienos medžioklės metu, pavyko įvy-
ti lietuviams girių valdovą taurą į miško tankumyną 
Lietuvos upių tėvo Nemuno ir motinos Neries santa-
koje (būtent čia dabar įsikūręs Kaunas). Šioje vietoje 
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žvėris buvo pervertas ragotine. Greitai buvo paste-
bėta, kad tarp sumedžioto tauro storų ragų kyšo iš 
medžio šakų susikryžiavęs kryžius. Pabijojo dievų 
rūstybės senovės lietuviai ir nusprendė miško valdovą 
paaukoti. Sukrovė didžiulį ąžuolų laužą ir garbingai 
didingųjų savo dievų garbei sudegino žvėrių karalių 
skaisčią mėnesienos naktį.12

Išskirtinumo, Edmundo Rimšos13 žodžiais ta-
riant, čia išties esama, nes kai Kauno tauras kara-
lienės Bonos iniciatyva buvo sukilnintas lotynišku 
šv. Huberto kryžiumi, jis pasidarė ypač retas, o galbūt 
net vienintelis tokio pobūdžio simbolis europietiškoje 
miestų heraldikoje.

Tauras kaip Kauno simbolis „įkūnijamas“ ne 
tik edukacinėje programoje „Miesto legendos“, bet 
ir edukacinėje programoje „Miesto herbas“. Pasta-
rojoje, naudojant plastiškas medžiagas (molį), mies-
to simbolio atvaizdas išraižomas ar nulipdomas. Dar 
viena vieta, kurioje „gyvena“ tauras – interaktyvus 
žaidimas „Kauno tauro nuotykiai“. Atsižvelgdami į 
ekspozicijos ar parodos tematiką, žaidimo dalyviai 
atsakinėja į klausimus tol, kol „keliaudami“ tauro ke-
liais pasiekia finišą.

Istorinis naratyvas taip pat naudojamas eduka-
cinėje programoje „Miesto legendos“. Joje eduka-
torius (-ė), pasitelkdamas (-a) su miesto atsiradimu 
susijusius klausimus, pateikia kelis svarbiausius is-
torinius įvykius iliustruojančius pasakojimus. Juose 
minimi iki šių dienų išlikę ir atpažįstami tokie Kau-
no objektai ir vietovių pavadinimai kaip Kauno pilis, 
Perkūno namas, Aleksotas, Panemunė, Arklių pašto 
keitimo stotis ir kt. Kaip pavyzdį pateiksime vieną ro-
mantizmo epochos paveiktą Kauno atsiradimo versiją:

Dešiniajame Nemuno krante, ant kalno, buvo 
šventa vieta, kur vaidilutės kurstė amžinąją ugnį die-
vams. Kunigaikščio Eržvilko duktė Milda tapo vaidi-
lutė ir šiame kalne saugojo amžinąjį aukurą.

Kartą netikėtai gražus jaunikaitis dainius Dan-
gerutis atklydo į tą kalną. Pakalbino jis mergelę Mil-
dą ir ji jį pamilo. Tačiau pikta Mildos pamotė taip 
pat mylėjo Dangerutį ir, sužinojusi apie jo meilę įdu-
krai, įskundė dainių. Dangerutis buvo nuteistas mirti 
ir įkalintas kalno viršūnėje. Milda nakties metu jį iš-
laisvino ir paslėpė pas senąjį žynį Auskarą. Bet, ne-
laimei, tuo metu užgeso jos palikta nekurstoma ugnis. 
Už tai jie abu turėjo būti nubausti ir sudeginti.

Sukrovė iš vakaro laužą, bet vyriausias vaidila 

Auskaras pagailėjo jaunuolių. Jis po laužu iškasė di-
delę duobę, rąstus virš jos į šalis pastumdė, angą pa-
darė. Ryte pripylė vandens, kad tiršti dūmai į dangų 
kiltų. Dūmų uždanga padėjo jaunikaičiams pasislėpti 
duobėje ir sulaukti tamsos. Naktį jie perplaukė Nemu-
no upę ir apsigyveno šiame krante.

Čia jie susilaukė savo meilės vaisiaus sūnaus 
Kūno. Jie tapo miesto įkūrėjais ir pirmaisiais gyven-
tojais. O miestą pavadino sūnaus garbei – Kaunas.14

Rimanto Balsio manymu, šios legendos kilmė 
ir autentiškumas dėl istorinių ir archeologinių šalti-
nių trūkumo kol kas neaiškūs15. Visgi legendos žanras 
leidžia į miesto įkūrimo procesą pažvelgti kiek lais-
viau. Edukacinės programos dalyviai šiuos pasakoji-
mus interpretuoja ir laisvai perkuria supindami juos 
su šiuolaikinio miesto gyvenimo realijomis ir aktu-
alijomis. Tokiu būdu perkurtos legendos tarsi tampa 
jungtimi tarp miesto praeities ir dabarties. Vėliau mu-
ziejaus darbuotojai šias lankytojų sukurtas legendas 
įkelia į viešąją socialinę erdvę „Facebook“. Jos ir to-
liau saugomos specialioje muziejaus „Kauno miesto 
istorijos legendų knygoje“.

P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejus

Dar vienas KMM padalinys – P. Stulgos lietu-
vių tautinės muzikos instrumentų muziejus. Muzie-
jaus veiklos pradžia, kaip ir daugelio to meto etninės 
pakraipos muziejų, buvo grindžiama tautiniais sen-
timentais. Nuo 1985 m. jame kaupiami įvairiausi 
lietuvių bei kitų tautų naudoti ir / ar tebenaudojami 
tradiciniai muzikos instrumentai, garso įrašai, nuo-
traukos, laiškai, atvirukai, plakatai ir kita archyvinė 
medžiaga16. Lankytojai gali susipažinti su keliomis 
muziejuje veikiančiomis nuolatinėmis ekspozicijo-
mis: lietuvių piemenavimas ir instrumentinių sutarti-
nių muzika, kanklės ir jų regioniškumas, įvairių tautų 
naudoti muzikos instrumentai (smuikas, armonika ir 
kt.) bei įvairių kitų tautų tradiciniai, originalūs mu-
zikos instrumentai. Muziejuje puoselėjami tradiciniai 
lietuvių amatai (neprofesionalūs): daromi primityvūs 
instrumentai, šiaudiniai žaisliukai ir kt. Tačiau visa tai 
labiau orientuota į bendros lietuvių etninės kultūros 
puoselėjimą neišskiriant ryškesnių etnografinio regi-
ono bruožų.

Lietuvių regioninės liaudies muzikos tyrinėji-
mo pradininkė Jadvyga Čiurlionytė 1938 m. pirmoji 
pateikė lietuvių liaudies muzikos dialektikos apibū-
dinimus. Ji siejo juos su skirtingais kalbos dialektais 
ir gyventojų etnine istorija17. Visgi muziejaus eks-
ponatai nėra grupuojami remiantis muzikos dialek-
tika, todėl ieškota kitokio jų eksponavimo principo: 
skirstyta pagal rūšį, etnografinius regionus ir kt. Ri-
mantas Astrauskas18 teigia, jog bandant labiau ar-

Kauno miesto muziejaus herbas – 
tauras. Autorė – dizainerė Agnietė 
Janušaitė-Vitkūnienė
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gumentuoti ar tiksliau apibrėžti muzikinių regionų 
ribas, paaiškėja, kad esamas klausimo ištyrimo lygis 
to neleidžia padaryti, nes nėra pakankamai ir tolygiai 
užfiksuotų duomenų sinchroniniu (geografiniu) bei 
ypač diachroniniu (istoriniu) aspektais. Jam antrina 
ir etnomuzikologas R. Apanavičius19, kuris teigia, jog 
etnografinių regionų nustatymas remiantis lietuvių 
liaudies muzikos duomenimis yra labai mažai tyrinė-
tas. Verta paminėti, jog tik tarpukariu pamažu imta 
domėtis atskirų Lietuvos regionų kultūra20.

Apibendrinant dera pažymėti, kad regionišku-
mas P. Stulgos lietuvių liaudies instrumentų muzie-
juje nėra itin ryškus: daugiausiai pabrėžiamas pats 
instrumentas, jo forma, trumpai pristatomas atitinka-
mo laikotarpio kultūrinis kontekstas. Iš esmės galima 
kalbėti apie tam tikrą muzikos instrumentų paplitimo 
arealą, neišvengiamai paliečiant ir etnografinį regioną. 
Pavyzdžiui, Šiaurės Rytų Aukštaitijoje buvo paplitę 
pučiamieji instrumentai – skudučiai, ragai, lumzde-
liai, daudytės, taip pat penkiastygės kanklės, kuriomis 
buvo atliekamos sutartinės. Biržų krašto instrumen-
tinė muzika dažnai skamba ir kitų Lietuvos regionų 
etninės kultūros renginiuose. Ji visuomet įtraukiama 
į folkloro ansamblių užsienio išvykų programas, daž-
niausiai nenurodant savito Biržų krašto regiono. Visa 
tai priskiriama prie bendros lietuviško etniškumo ka-
tegorijos21. Dūdmaišis (kitaip − Labanoro dūda, kūli-
nė su ūku) buvo paplitęs ten, kur prasideda Labanoro 
giria – labiau į rytus. Žemaičiai ir aukštaičiai grojo vė-
lesnių laikų armonikomis ir bandonijomis. Dzūkijoje 

yra mėgstami cimbolai ir įvairios kapelos. Visgi vie-
nas instrumentas – kanklės – turi ryškių bruožų (for-
ma, ilgis, stygų skaičius ir kt.), pagal kuriuos gali būti 
priskirtas etnografiniam regionui. Kolektyvinėje mo-
nografijoje „Senosios kanklės ir kankliavimas“22, na-
grinėjančioje kanklių paplitimą Lietuvoje, išskiriami 
šie regionai: šiaurės rytų aukštaičių, vakarų aukštai-
čių ir žemaičių, šiaurės vakarų žemaičių, suvalkiečių. 
Aprašant konkrečius muziejaus ekspozicijų ekspona-
tus, kai kur nurodomas ir konkretus etnografinio re-
giono pavadinimas (žemaičių kanklės, suvalkiečių 
kanklės). Šiaurės rytų aukštaičių (dabar vadinamų 
aukštaičių) kanklės turi 5–7 metalines stygas, viršu-
tinėje plokštėje išpjaustoma šešialapė arba penkiala-
pė žvaigždutė. Vakarų aukštaičių ir žemaičių kanklės 
(dabar vadinamos žemaičių) turi 9–12, rečiau 8–14 
stygų, daugiausiai skobtinės, be šešialapių žvaigždu-
čių, ornamentuojamos įvairaus skersmens skylučių ir 
žvaigždučių kompozicijomis. Šiaurės vakarų žemai-
čių ir suvalkiečių kanklės (dabar vadinamos Mažosios 
Lietuvos ir suvalkiečių) aprašomos bendrai. Teigiama, 
jog suvalkiečių kanklės yra tarsi modifikuoti šiaurės 
vakarų žemaičių instrumentai, kurių matmenys, kor-
puso forma ir stygų skaičius bene tokie patys23.

Kanklės buvo populiarios visuose etnografi-
niuose regionuose, išskyrus Dzūkiją.

Krašto kultūrą muziejaus ekspozicijose atsklei-
džia ir pateikta informacija apie asmenybes – liaudies 
instrumentų meistrus ir muzikantus24. Minėtini šie 
žymiausi XX a. pr. kanklininkai, prisidėję prie kan-

Kauno miesto istorijos legendų knyga
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klių kaip lietuvybės simbolio populiarinimo: Stasys 
Abromavičius ir jo šeima (Žemaitija), Petras Lapienė 
(Aukštaitija), Jonas Plepys (Aukštaitija), Pranas Pus-
kunigis (Suvalkija), Kajetonas Naudžius (Suvalkija). 
Jie yra ryškiausi savo regionų atstovai, atlikę tų regi-
onų repertuarą ir taikę savitą grojimo techniką.

Etnografiniam regioniškumui išryškinti muzie-
juje pasitelkiamas naratyvinis pasakojimas „Kaip Jo-
niukas žmonos ieškojo...“. Pasakojimas pradedamas 
pristatant Lietuvos fizinių ir etnografinių regionų žemė-
lapį, atskleidžiant regioninius ir kultūrinius skirtumus, 
gyvenimo būdo ypatumus, labiausiai koncentruojamas 
dėmesys į etnografinį kostiumą, reprezentuojama gam-
tinė aplinka. Kaip teigia Jonas Mardosa25, būtų idea-
lu, jei atėjęs į kraštotyros / krašto muziejų lankytojas 
susidarytų visuminį krašto gamtos, istorijos ir žmonių 
gyvensenos vaizdą. Įspūdžiui sustiprinti užsiėmimą 
vedanti edukatorė vilki improvizuotą tautinį kostiu-
mą. Nors muziejaus specifika ir neleidžia visapusiškai 
atskleisti visų Lietuvos etnografinių regionų vaizdo, 
tačiau nubrėžia tam tikras Lietuvos subetnosų ribas, 
kurias ypač ryškiai atspindi kanklės.

Išvados

Kauno miesto muziejus, pristatydamas Kauno 
istoriją, konstruoja istorinį pasakojimą (naratyvą) pa-
sitelkdamas šias pagrindines temas ir personažus:

• senojo Kauno gyventojas (XV–XVII a. pir-

klys, amatininkas),
• tarpukario kaunietis (patriotas, lietuvybės 
kūrėjas, inteligentas, Smetonos laikų panelė / 
ponia),
• sovietinio laikotarpio – pramoninio miesto 
gyventojas, darbininkas (Kauno radijo gamy-
klos „Banga“ darbuotojas).
Pagrindinis muziejaus simbolis – tauras, kuris 

naudojamas tiek oficialiai reprezentuoti muziejų, tiek 
kaip vienas iš svarbiausių legendų (naratyvų) ir žai-
dimų personažų.

KMM skyrius – P. Stulgos lietuvių liaudies ins-
trumentų muziejus – remiasi Lietuvos etnografinių 
regionų panašumais ir skirtumais bei folkloro tradi-
cija. Bene ryškiausiai skirtingus Lietuvos etnografi-
nius regionus atspindi kanklės – pagrindinis lietuvių 
liaudies muzikos instrumentas. Taip pat muziejus 
puoselėja tradicinius lietuvių amatus, atspindinčius 
viso Lietuvos krašto etninę kultūrą: daromi primity-
vūs muzikos instrumentai, šiaudiniai žaisliukai ir kt. 
Atsitiktinai edukatorės parinktas Joniukas – tipiškas 
XIX a. pab. – XX a. pr. personažas, kuris supažin-
dina su esminiais visų Lietuvos regionų skirtumais 
ir panašumais, atskleidžia pagrindinius geografinius, 
kultūrinius, architektūrinius, gamtinius, gyvensenos 
ir kitus išskirtinumus. Neabejotinai muziejaus speci-
fika turi įtakos reprezentuojant regioną, tačiau lygiai 
taip pat svarbus muziejininkų gebėjimas tinkamai jį 
pristatyti visuomenei.
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KAUNAS CITY MUSEUM: BETWEEN HISTORICAL-GEOGRAPHICAL AND 
ETHNOGRAPHIC REGIONALISM

Gintarė Dusevičiūtė
The department of Kaunas City Museum
Povilas Stulga’s Museum of Lithuanian Folk Instruments

The article analyzes the expression of regional-
ism and ethnicity in Kaunas City Museum. The paper 
briefly introduces the readers with the basic directions 
of activities of the museum and the detailed discus-
sion comes about the two departments of the muse-
um. The first one – Kaunas City Museum is explored 
in the context of historical-geographical region. The 
second one – Povilas Stulga’s Museum of Lithuanian 
Folk Instruments is analyzed in the context of ethno-
graphic Lithuanian regions. Considering the themes 
of the museum, the motives of the chosen vitalizing 
characters and symbols are given.

The article concludes that Kaunas City Muse-
um constructs a historical narrative referring to the 
main chosen topics and the characters embodying 
them. There are three basic characters: the resident 
of the Old Kaunas (a merchant or a craftsman, the 
15th – 17th centuries), the resident from the interwar 
Kaunas (patriot, Lithuanianness developer, intellec-
tual, smetoniška girl / lady), and the resident of the 
industrial city of the Soviet era (the employee from 
Kaunas radio factory Banga). The main symbol of the 
museum – Taurus – is used not only in representation 

of the museum, but also as one of the most important 
legends (narratives) and as the character of the edu-
cational games. This choice is not accidental, because 
it is based on the coat of arms of Kaunas which is re-
corded in the historical sources.

The department of Kaunas City Museum – 
Povilas Stulga’s Museum of Lithuanian Folk Instru-
ments – relies on the similarities and differences of 
Lithuanian ethnographic regions and the tradition of 
the folklore. Perhaps the zithers (kanklės), which is 
the main Lithuanian folk music instrument, mostly 
reflects different Lithuanian ethnographic regions. 
While the division of the ethnographic regions ac-
cording to the zithers and their types was not well-
established, currently four ethnographic regions such 
as Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija and the Lithu-
ania Minor are pointed out. Dzūkija does not come 
among them, because there has not been any tradition 
of playing zithers in this region. The other exhibits in 
the museum do not reflect regionalism definitely. The 
museum also presents not only the musical but also 
another traditional Lithuanian activities reflecting the 
whole Lithuanian ethnic culture.
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ETNINIO PAVELDO SAUGOJIMAS IR SKLAIDA 
ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

Vida Rimkuvienė
Žemaičių muziejus „Alka“

1932 m. vasario 16 d. įkurtas Žemaičių muzie-
jus ,,Alka“. Įkūrimo akte skelbiamas muziejaus tiks-
las – rinkti ir saugoti visas žemaičių krašto istorines, 
etnografines ir liaudies meno brangenybes. Muzie-
jaus darbuotojai jau 83 metus vykdo šiuos priesakus.

Etnografiniai eksponatai renkami nuo pat mu-
ziejaus įkūrimo, jau sukaupta per 10 000 etnografinių 
eksponatų – tai XVIII–XX a. audiniai, buities, namų 
apyvokos daiktai, įvairūs gerai žinomų ir nežinomų 
amatininkų dirbiniai ir jų darbo įrankiai, muzikos ins-
trumentai ir tautodailės eksponatai, žemės ūkio pa-
dargai, gyvulių priežiūros daiktai.

Norėčiau supažindinti su kai kurių grupių eks-
ponatais. Iš linų ūkiui vartotų daiktų dėmesio verta 
šukuočių kolekcija. Vieni naudoti linų galvutėms nu-
šukuoti, o kiti – išmintiems linams šukuoti. Dauguma 
šių įrankių ornamentuoti, datuoti. Vienas šukuotis su 
įrėžtu užrašu: Jerzy Butkiewicz metai lenku 1831, taip 
daikto dirbėjas įamžino ne tik save, bet ir to meto įvy-
kius. Linų mynimo kolekciją sudaro dviejų tipų min-
tuvai – šobliniai ir krokliniai. Seniausias muziejuje 
saugomas mintuvas linams padirbtas 1790 m. Taip 
pat yra trijų tipų linaminių mašinų.

Didelę dalį etnografijos eksponatų kolekcijos 
sudaro namų apyvokos daiktai, įvairūs maisto gami-
nimo ir laikymo daiktai, indai (mediniai, keraminiai 
ar kalvio darbo). Seniausias muziejuje saugomas ke-
raminis indas pagamintas 1768 m., medinis grūstu-
vas – piesta padarytas 1788 m.

Muziejuje yra kaupiama ir muzikos instrumen-
tų kolekcija. Iš jų norėčiau išskirti kankles, kuriomis 
grojo vienas iš žymiausių Žemaitijos kanklininkų, 
pasakotojų Petras Zorys (1839–1938), joms apie 300 
metų. P. Zorys kankles paveldėjo iš savo senelio, ku-
ris taip pat buvo kanklininkas. Turime kelis trimitus, 
padarytus iš eglės, beržo ar kokio kito medžio per-
skeltų pusiau šakų, išskaptuotų ir apsuktų beržo to-
šimi. Vienas toks trimitas, įdomios formos, buvo 
naudojamas sukviesti kaimo gyventojus į pirtį, nes 
pirtį kaimo gyventojai kurdavo paeiliui. Kiti naudoti 
piemenų ganant bandą, bažnyčiose.

Muziejaus etnografijos fonduose yra daugiau nei 
2 000 tekstilės eksponatų, iš jų apie 600 iš įvairiausių 
Žemaitijos vietovių surinkti audiniai. Tai lovatiesės, 

paklodės, užvalkalai, staltiesės, gūnios vežimams, 
grindų takai ir rankšluosčiai. Šie darbai yra ir žymių 
audėjų, kurių pragyvenimo šaltinis buvo audimas, ir 
paprastų kaimo moterėlių išausti audiniai, naudoti 
kasdien ir pasipuošti. Gražiausi audiniai buvo per-
duodami iš kartos į kartą. Seniausias muziejuje sau-
gomas audinys yra žičkinis raištis, išaustas Kotrynos 
Kungienės 1792 m., kurį kelių kartų šeimos moterys 
naudojo kaip galvos apdangalą, o vėliau – kaip stal-
tiesę. Paskutinė savininkė XX a. vid. jį padovanojo 
muziejui.

Graži ir spalvinga žemaitiškų kuskų (skarų) ko-
lekcija, kurioje sukaupta 70 atskirų vienetų iš įvai-
riausių Žemaitijos vietų. Jų negalėjo išsiausti bet 
kuri audėja, nes reikėjo plačių staklių. Kuskų audėjos 
buvo garsios visoje apylinkėje. Kuskos didelės, vil-
nonės, vienpalės, bet pasitaiko ir dvipalių, kai kurios 
skersadryžės, daugiaspalvės, dažniausiai rudos, pil-
kos, margos, viena kita ryškių spalvų. Seniausia yra 
skersadryžė, baltos ir pilkos spalvos kuska, išausta 
1820 m. Lieplaukės kaimo gyventojos Kazės Gau-
dėšienės. Kuska, išausta 1826 m. iš žalsvų, melsvų, 
juodų vilnonių siūlų vingiuotų linijų raštu, buvo per-
duodama iš kartos į kartą kaip kraitis. Nešiota Alsė-
džių apylinkėse.

Muziejuje saugome kelis garsios audėjos Petro-
nėlės Dargytės iš Žemaičių Kalvarijos austus kilimus. 
Vienas 293 x 352 cm dydžio, nuaustas iš spalvotų vil-
nonių siūlų, su augaliniais geometriniais ornamen-
tais. Čia yra tulpių, rombų, trikampių. Kitas kilimas 
nuaustas su ryškiais rožių žiedų ornamentais. Audėja 
daugiausia ausdavo Žemaitijos bažnyčioms.

Kiekviena audėja stengdavosi prisiausti kiek 
galima daugiau rankšluosčių, kad nebūtų laikoma 
bloga audėja. Rankšluosčių reikėjo daug, jie buvo 
naudojami ne tik tiesiogiai pagal paskirtį, bet buvo 
dovanojami, kabėdavo gerosiose trobose gražiose 
rankšluostinėse kaip dekoro elementai. Muziejuje 
saugoma apie 130 rankšluosčių. Rankšluosčių galai 
dažnai puošti nėriniais ar pinikais, juose išsiuvinėtos 
monogramos, kituose rankšluosčiuose įausti žičkiniai 
raštai. Seniausias muziejuje saugomas rankšluostis – 
lininis, aštuonnytis su žičkiniais raštais galuose, iš-
austas 1840 m., 234 cm ilgio ir 23 cm pločio, gautas 
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iš Trimėsėdžio kaimo.
Rankšluosčiams pakabinti buvo reikalingos 

rankšluostinės. Rankšluostinės – grynai dekoratyvi-
nė puošmena: jos kabojo gerojoje troboje, jose gražus 
rankšluostis, juo nesišluostydavo.

Rankšluostinių tiek forma, tiek puošyba labai 
įvairi. Puošiamos įvairiais drožinėjimo būdais: kiau-
rapjūviu, reljefiniu ir profiliuojamos. Atskirus mo-
tyvus liaudies meistrai traktuodavo skulptūriškai. 
Žemaičių ,,Alkos“ muziejaus Etninės kultūros skyriu-
je yra 100 rankšluostinių. Didžioji jų dalis medinės, 
bet yra ir pintų iš šiaudų. Vienos rankšluostinės pa-
prastos, kitos – labai puošnios. Jas galima pavadinti ir 
meno kūriniais, sukurtos naudojant kelias technikas. 
Trylika rankšluostinių datuotos, seniausia rankšluos-
tinė datuota 1869 m., 7 rankšluostinės su inicialais.

Turime rankšluostinių, puoštų gyvūniniais orna-
mentais, nors gyvūnijos motyvų pasitaiko gana retai. 
Muziejuje saugoma ir keletas rankšluostinių, kurios 
ornamentuotos žmonių figūromis. Be to, raštus paryš-
kindavo dažydami rankšluostines įvairios spalvos da-
žais. Puošybai taip pat buvo naudojami trikampėliai, 
dantukai, lankeliai, puslankiai, pynelės, pakabučiai, 
taip pat pasitaiko augalinių ir dangaus kūnų motyvų 
(dažnai pasikartoja šešiakampė žvaigždė ir saulė).

Puošiamas rankšluostinių ne tik priekis, bet ir 
šoninės lentelės, kurių apatinė dalis įvairiai profiliuo-
jama. Be įprastinių motyvų, rankšluostinių puošybai 
naudojami ir architektūriniai elementai – tekintos 
kolonėlės, puskolonės. Rankšluostinių puošyba ste-
bina kūrybiška ir lakia fantazija, sugebėjimu mažoje 
plokštumoje panaudoti įvairius drožybos būdus bei 
tapybą, sintetiškai sujungti įvairius motyvus. Vienur 
labiau pabrėžta konstrukcija, kitur – puošyba. Ant kai 
kurių rankšluostinių plokštumų randama išpjaustinė-
tų dirbimo metų, inicialų.

XX a. pradėjo plisti rankšluostinės, kurių karka-
sas buvo išlankstytas iš vielos. Muziejuje yra viena 
tokia rankšluostinė. Detalės iš vielos apsuktos spalvo-
tais vilnoniais siūlais, pritvirtinti bumbulai. Didžio-
ji dalis rankšluostinių dirbėjų pavardžių nežinoma. 
Muziejuje yra saugoma ir žymių Žemaitijos liaudies 
meistrų, amatininkų Kazimiero Mockaus, Justino Ka-
zono, Jono Paulausko darbo rankšluostinių. Rankš-
luostinės į muziejų pateko iš Telšių ir Plungės rajonų, 
keletas iš Skuodo, Akmenės, Mažeikių rajonų.

Galima išskirti muziejaus kultuvių, lazdų, skry-
nių kolekcijas. Muziejuje yra 81 kultuvė. Dauguma 
kultuvių yra nevartotos, saugotos jų savininkų skry-
niose kaip brangiausias atminimas. Jos dažnai buvo 
dovanojamos. Seniausia kultuvė išdrožta 1870 m. 
Juozo Grigučio iš Rakandžių kaimo (Plungės rajo-
nas), o naujausia – 1964 m. Vienos kultuvės išraižytos 
įmantriausiais augaliniais ir geometriniais ornamen-

tais, datuotos ir su inicialais, kitos – visai paprastos. 
Muziejuje saugomos žymių meistrų Kazimiero Moc-
kaus ir Kazio Varnelio iš Alsėdžių darytos kultuvės.

Muziejus kaupia ir baldų kolekciją. Tai senovi-
nės spintos, spintelės. Labai graži dviejų aukštų, dvejų 
durelių spintelė, ji dekoruota augaliniais ornamentais 
ir viršutinėje dalyje yra data 1809, gauta iš Žemaičių 
Kalvarijos. Eksponato dovanotoja teigė, kad spintelė-
je jos tėvas laikė knygas, kai mokė klierikus.

Reikėtų išskirti skrynių kolekciją, joje 71 skry-
nia. Jos įvairaus dydžio, vienos gana paprastos, su-
kaltos iš lentų, kitos darytos meistrų, puoštos tapytais 
ornamentais, su apkaustais, metalinėmis rankenomis. 
Dažnai skrynias darydavo trys meistrai: stalius, kal-
vis ir dažytojas. Kiekviena skrynia turi savo istori-
ją. Muziejuje yra nedidelė, dažyta ir ornamentuota 
skrynia, priklausiusi Žemaičių vyskupui Motiejui 
Valančiui, kurią jis padovanojo vienam studentui. Jos 
paveldėtojai skrynutę padovanojo muziejui. Seniau-
sia kolekcijos skrynia – kuparas, padaryta 1714 m. 
Kita sena skrynia yra su apkaustais ir metalinėmis 
rankenomis, dažyta, ornamentuota spalvotais augali-
niais ornamentais. Priekinėje dalyje įrašai R.P.1790, 
dangčio vidinėje pusėje data 1783. Tai reiškia, kad 
skrynia daryta tais metais, naudota Žemaičių Kalva-
rijoje. Ją 1875 m. nusipirko perleidėjos mama iš bu-
vusių savininkų.

Mūsų muziejus žinomas ir turi gerą vardą viso-
je Žemaitijoje. Kiekvienais metais muziejus pasipil-
do etninės kultūros eksponatais. Paskutiniais metais į 
muziejaus fondus pateko telšiškių Raudžių palikimas, 
kurį padovanojo jų dukra Ida Šaltenienė iš Vilniaus. 
Tai rankdarbiai, audiniai, namų apyvokos daiktai, bal-
dai. Alsėdžių gyventoja Irena Dimienė padovanojo 
audinių, dvejas audimo stakles, rankdarbių, įvairiau-
sių buities daiktų, kuriuos paliko mirę giminaičiai.

Didelę mamos Albinos Indriliūnienės audinių 
ir rankdarbių kolekciją padovanojo telšiškė Laima 
Mockienė, joje 150 audinių, mezginių, nėrinių.

Viena iš pagrindinių muziejaus veiklos sričių – 
etnografinių ekspedicijų rengimas į Žemaitijos regi-
ono kaimus.

1934 m. Žemaičių muziejus ,,Alka“ ir ,,Alkos“ 
draugija surengė pirmąją muziejaus istorijoje eks-
pediciją į Drobūkščių kaimą. Surengti ekspediciją 
paskatino tai, kad Žemės tvarkymo departamentas 
Drobūkščių kaimą pradėjo skirstyti į vienkiemius. 
Ekspedicijai vadovavo Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesorius Ignas Končius. Ekspedicijoje 
buvo tyrinėta geografinė-topografinė kaimo padėtis, 
istorija, archeologija, senovės kultūros ir gamtos pa-
minklai, architektūra, švietimas, tautosaka. Muzie-
juje saugoma rašytinė ekspedicijos medžiaga. Per 
ekspediciją buvo surinkta apie 100 vertingų ekspo-
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natų. Vienas iš vertingiausių – tai pėsčiojo šv. Jurgio 
skulptūrėlė. Gauta keletas kraitinių skrynių, kultuvių, 
prieverpstėlių, tekstilės darbų, smulkių buities rakan-
dų. Buvo nupiešta apie 50 piešinių, padaryta 100 fo-
tografijų.

Kaimuose prasidėjus melioracijai, senųjų so-
dybų griovimui, žmonių iškeldinimui iš vienkiemių 
į gyvenvietes, buvo nuspręsta pradėti kompleksines 
etnografines ekspedicijas. Pirmoji tokia ekspedicija 
įvyko 1975 m. birželio 24–25 d. į melioruojamus Ja-
napolės apylinkės Sėbų ir Padvarių kaimus. Ekspedi-
cijoje rinkta medžiaga apie vietovių istoriją, sodybas 
ir pastatus, vandens įrenginius, gyvulių ūkį, verslus, 
maistą, gėlių darželius, tautodailę ir vietovardžius.

1977 m. rugsėjo 13–16 d. surengta kompleksinė 
ekspedicija po Varnių apylinkės Zdoniškės, Gautkal-
nio, Daukantų, Ridikų kaimus. Ekspedicijos tikslas 
buvo surinkti senųjų vietinių gyventojų prisiminimus 
apie buvusį Zdoniškės dvarą, kumetyną, 1923 m. re-
formą dvare, užrašyti etnografinius prisiminimus, ap-
rašyti senąsias sodybas, jų eksterjerą ir interjerą.

1981 m. rugsėjo mėn. įvyko etnografinė eks-
pedicija po Biržuvėnus ir jo apylinkes. Per ją buvo 
užrašinėjami senųjų gyventojų prisiminimai, daromi 
aprašai istorine kultūrine tematika, tiriama gyventojų 

buitis, renkami eksponatai, liaudies kūryba. Žmonių 
atmintyje dar buvo gyvi prisiminimai apie Biržuvėnų 
dvarą, jo savininkus Gorskius, apie Biržuvėnų popie-
riaus fabrikėlį. Vietiniai gyventojai dar pasakojo apie 
Pirmojo pasaulinio karo metais vykusį susirėmimą 
tarp rusų kazokų ir vokiečių kareivių. Kazokai užka-
pojo visus į pasalą pakliuvusius vokiečių karius. Vo-
kiečių karių kapinaitės yra išlikusios iki mūsų dienų. 
Ekspedicijoje surinkta medžiaga apie Rapalių kaimą. 
Jis išsiskyrė iš visų kitų, nes buvo gatvinis kaimas, 
jame gyveno 18 ūkininkų šeimų, kurie vertėsi iš savo 
darbo. Jie nebuvo dvaro kumečiai ir nedirbo kartono 
fabrike.

1984 m. etnografinei ekspedicijai po Varnių 
apylinkės kaimus vadovavo Istorijos instituto Etno-
grafijos skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis Vacys 
Milius. Buvo aplankyti Drobūkščiai, Jaušaičiai, Ne-
vardėnai, Gomaliai. Ekspedicijoje padaryti 88 apra-
šai, 17 fotografijų, 21 piešinys, surinkti 65 eksponatai.

Paskutinę ekspediciją muziejus surengė 2009 m. 
rudenį į Nerimdaičius.

Iš viso muziejus surengė 18 etnografinių ekspe-
dicijų, per jas aplankė 90 kaimų. Surinkta daugiau nei 
500 eksponatų. Kiekvienos ekspedicijos medžiaga: 
aprašai, prisiminimai, piešiniai, fotografijos, ekspo-

Gegužinės pamaldos Žemaitijos kaimo ekspozicijoje. Telšių vyskupas JE Jonas Boruta. 2009 m. Fot. Vida Rimkuvienė
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natų sąrašai, sudaro atskirus tomus, jie saugomi mu-
ziejaus bibliotekoje-archyve ir yra prieinami visiems, 
besidomintiems XX a. kaimo gyvenimo, amatų, pa-
pročių raida.

Žemaitijos etninio paveldo ekspozicijas muzie-
jaus lankytojai mato centriniuose muziejaus rūmuose, 
bet tam pagrindinis dėmesys skirtas Žemaitijos kaimo 
ekspozicijoje.

Įsikūrus Žemaičių „Alkos“ muziejui, jo vado-
vai bandė įkurti senojo Žemaitijos kaimo muziejų 
po atviru dangumi, vadinamąjį oro muziejų. Dėl su-
sidariusių aplinkybių – okupacijos, karo – šis suma-
nymas nebuvo pradėtas įgyvendinti. Tai imtasi daryti 
tik 1963 m., kai muziejininkų, kultūros veikėjų idėją 
įkurti tokį muziejų palaikė tuometinė Lietuvos vy-
riausybė. Tada buvo numatyta sukurti ne tik Liaudies 
buities muziejų, bet ir regioninius, vienas iš jų Že-
maitijos – Telšiuose. 1966 m. buvo sudarytas teminis 
planas, pagal kurį buvo numatyta perkelti ir pastatyti 
35 gyvenamuosius bei ūkinės, buitinės paskirties sta-
tinius. 1967 m. Žemaičių buities muziejui buvo skir-
tas 15 ha plotas pietvakarinėje Masčio ežero pusėje. 
Pirmasis pastatas į muziejų perkeltas 1967 m. birže-
lio mėn. iš Tryškių apylinkės gyventojo S. Bukausko 
ūkio.

Dabar ekspozicija užima 8,5 ha teritoriją su 16 
autentiškų XIX a. pab. – XX a. pr. pastatų, paskirstytų 
po tris sodybas ir visuomeninį sektorių. Pastatų skai-
čiumi gausiausia yra stambaus ūkininko sodyba. Joje 
pastatyta troba, svirnas, kiaulininkas, tvartas, daržinė, 
jauja, žardinė, pirtis. Vidutinio valstiečio sodyboje – 
gyvenamasis namas, svirnas, jauja ir tvartas. Maža-
žemio valstiečio sodyboje stovi trobelė ir tvartukas. 
Visuomeninį sektorių sudaro kalvė, malūnas ir kapi-
naitės.

Šios sodybos ir visuomeninis sektorius atspin-
di XIX a. pab. – XX a. pr. Žemaitijos kaimo vaiz-
dą. Sodybose eksponuojama apie 1 000 eksponatų. 
Ekspoziciją pagyvina žemaitukų veislės žirgai. Eks-
pozicijoje vyksta įvairiausios šventės. Čia rengiamos 
Užgavėnės. Lankymo sezonas prasideda gegužinėmis 
pamaldomis, kuriose dažnai dalyvauja ir Telšių vys-
kupai, vyksta koncertai, spektakliai. Lankytojai vaiši-
nami lauke ant laužo virta kruopų koše. Nuo ankstyvo 
pavasario iki rudens rengiami įvairūs edukaciniai už-
siėmimai. Jie pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams bei 
suaugusiesiems. Juose dalyviai supažindinami su že-
maitiškais įvairių švenčių, darbų papročiais.

Vedami šie edukaciniai užsiėmimai:
,,Kai aš mažas, basas buvau“ – skirtas ikimoky-

Edukacinis užsiėmimas ,,Kai aš mažas, basas buvau“. 2014 m. Fot. Salomėja Udovičienė
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klinio amžiaus vaikams. Žaidžiami senojo Žemaitijos 
kaimo žaidimai.

,,Šaudyklėlė dailiai šauna, siūlų neužgauna“ – 
dalyviai apžiūri senuosius audinius, susipažįsta su 
audimo istorija. Žaidžia žaidimą ,,Audimo staklės“, 
audžia kieme pačiu seniausiu žinomu būdu, kiekvie-
nas gali pamėginti austi senovinėmis staklėmis.

,,Kaip susidraugauti su juostele“ – sužino juostų 
pynimo istoriją, kokios buvo žemaitiškos juostos. Per 
užsiėmimą išmoksta su akmenukais nusipinti juostelę.

,,Mažas piemenėlis turi botagėlį“ – supažindi-
nama su piemenukų rūpesčiais, darbu, gyvenimo są-
lygomis, apranga. Žaidžiami vaikų lauko žaidimai. 
Išbandomos žemaitiškos klumpės, naščiai. Kuriamas 
laužas ir kepamas ,,piemenuko kugelis“ – bulvės.

,,Jau ir Jurgis“ – susipažįstama su Jurginių pa-
pročiais Žemaitijoje, ant laužo kepama kiaušinienė.

Žemaičių „Alkos“ muziejus etninę kultūrą pro-
paguoja leisdamas leidinius.

1999 m. muziejus, bendradarbiaudamas su Že-
maičių akademija ir Vilniaus dailės akademija, iš-
leido žymaus Žemaitijos dailės ir liaudies meno 
tyrinėtojo Juzefo Perkovskio (1896–1940), Gorskių 
giminės palikuonio, knygą ,,Žemaičių liaudies meno 
ornamentas: forma ir simbolika“. Rankraštis lenkų 

kalba saugomas muziejuje. Autorius išsamiai išnagri-
nėjo žemaitiškus ornamentus, knyga iliustruota auto-
riaus piešiniais.

2005 m. išspausdintas pirmasis muziejaus kata-
logas ,,Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir 
antkapių kryžiai“. Jame pristatomos 155 viršūnės ir 
41 kryžius. Katalogo sudarytoja – Elvyra Spudytė.

2006 m. pasirodė knyga ,,Vitas Valatka. Žemai-
čių žemės tyrinėjimai. II knyga: Muziejininkystė, 
etnografija, kraštotyra“. Vitas Valatka (1927–1977) – 
vienas iš žymiausių Lietuvos muziejininkų, archeo-
logų, kraštotyrininkų, ištyrinėjęs Žemaitiją skersai 
ir išilgai. Jo rašytinis palikimas, saugomas Žemaičių 
muziejuje „Alka“, ir buvo publikuotas šioje knygoje, 
kurią sudarė Danutė Mukienė ir Laimutė Valatkienė.

2008 m. išleistas katalogas ,,Tradicinė žemai-
čių skulptūra“, jame pristatoma muziejuje sukaupta 
skulptūrų kolekcija. Sudarytoja – E. Spudytė.

Išleisti muziejaus leidiniai, vedami edukaciniai 
užsiėmimai, įrengtos ekspozicijos ir surinkti ekspo-
natai – Žemaitijos žemės istorijos, papročių šaltinis ir 
su jais gali susipažinti kiekvienas, aplankęs Žemaičių 
muziejų ,,Alka“, kuris saugo, propaguoja protėvių ir 
tėvų gyvenimo būdą ir siekia jį išlaikyti ateinančioms 
kartoms.

Mergvakaris Žemaitijos kaimo ekspozicijoje. Audžiama senoviniu būdu. 2014 m. Fot. Salomėja Udovičienė
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PRESERVATION AND PROMOTION OF ETHNIC HERITAGE IN THE SAMOGITIAN 
MUSEUM “ALKA”

Vida Rimkuvienė
Samogitian museum “Alka”

Samogitian museum “Alka” was founded in 
1932, on the 16th of February. Since the beginning of 
its establishment, the main aim of this museum was to 
collect and store all historical, ethnographic, and folk 
art treasures of Samogitia. The museum employees 
have been performing the given oaths for already 83 
years.

There are thousands of ethnographic exhibits of 
the 18th – the 20th centuries. This valuable collection 
includes fabrics, household appliances, household 
items, various well−known and unknown crafts and 
tools, musical instruments, and folk art exhibits.

One of the main museum’s areas was the ar-
rangement of ethnographic expeditions. There were 
20 expeditions made to the villages in the region of 
Samogitia. For the first time in museum history, in 
1934 – 1935, Samogitia museum “Alka” and “Alka” 
society organized the first expedition to Drobūkščiai 
village. This expedition was influenced by the Land 
Department, which carried out the rural distribution of 
Drobūkščiai village to the work of individual farms. 
Expedition was led by Vytautas Magnus University 

professor Ignas Končius. Furthermore, the village 
was photographed and homesteads were sketched. 
There were about 100 valuable exhibits, as well as 
written material collected in museum. Consequently, 
some of the exhibits of Samogitian ethnic heritage are 
stored in Samogitian museum “Alka”, while most of 
them are kept in the exposition of Samogitian village.

The implementation of the exposition of Samog-
itian village began in 1965 and now it occupies 8.5 
ha of area with 16 authentic buildings transferred 
from Samoigitian villages. It reflects the arrange-
ment of buildings of the late 19th − early 20th centu-
ries in Samogitian homesteads and the architectural 
style typical of this region. About 1000 exhibits are 
maintained in the homesteads of large-scale, medi-
um-scale farmers, poor peasants, the English-type 
windmill, and the forge buildings. Thus, the Samogi-
tian horses surely enliven this representative area. A 
wide range of educational activities take place in the 
exposition of Samogitian village, where participants 
are introduced to peasants’ work, daily life, different 
holidays and habits at that time.
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LIETUVIŲ TAUTINIO TAPATUMO RAIŠKA ANTROJO 
PASAULINIO KARO PABĖGĖLIŲ STOVYKLOSE, 
REMIANTIS ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS MEDŽIAGA

Birutė Lukošiūtė
Šiaulių „Aušros“ muziejus

Dėl įvairių istorinių aplinkybių šiandien daugiau 
kaip vienas milijonas lietuvių tautybės žmonių gy-
vena už Lietuvos ribų. Pirmoji masinės emigracijos 
banga iš Lietuvos plūstelėjo XIX a. pab. – XX a. pr., 
antroji – po Pirmojo pasaulinio karo ir Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos laikais, trečiąjį išeivių srautą suda-
rė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje besitraukiantys į 
Vakarus nuo sovietinės okupacijos. Atkūrus Lietuvos 
Nepriklausomybę 1990 m., prasidėjo ketvirtoji masi-
nės emigracijos banga, kuri tebesitęsia iki šiol.

Išblaškytos po svetimus kraštus tautos kultūrinis 
palikimas grįžta į tėvynę. Iki Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo Šiaulių „Aušros“ muziejus turėjo tik 
keletą lietuvių išeivių eksponatų. 1990 m. į „Aušros“ 
muziejų atkeliavo pirmoji knygų siunta iš JAV. Ją at-
siuntė Antanas Mažiulis iš Bostono, 1939–1941 m. 
bendradarbiavęs su „Aušros“ muziejumi. Taip pra-
sidėjo lietuvių išeivių kultūrinio paveldo grįžimas. 
Gausiausiai muziejaus rinkiniai pasipildė 1992–
1998 m. Išeivių sukaupta medžiaga į muziejų patek-
davo įvairiausiais būdais: atkeliaudavo gausios pašto 
siuntos, atgabendavo viešintys Lietuvoje išeiviai ir 
jų giminės. Dalis Urugvajaus lietuvių archyvo buvo 
atgabenta Igno Minioto ir jo bendražygių buriuoja-
ma jachta „Laisvė“, kuria 1995 m. jie apiplaukė Že-
mės rutulį ir aplankė daugelį lietuvių bendruomenių. 
Kai kuriuos leidinius perdavė Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Mainų skyrius.

Šiuo metu „Aušros“ muziejuje priskaičiuoja-
ma per 5 000 vienetų lietuvių išeivių perduotos me-
džiagos. Tai įvairios knygos, enciklopediniai bei 
periodiniai leidiniai, renginių afišos, fotografijos, do-
kumentai. Daugiausia muziejuje turime eksponatų, 
susijusių su JAV, Urugvajaus, Kanados lietuvių gyve-
nimu. Pagrindinę lietuvių išeivių kultūrinio palikimo 
dalį sudaro medžiaga, pasakojanti apie trečiąją emi-
gracijos bangą.

Straipsnyje apžvelgiama „Aušros“ muziejaus 
rinkinių medžiaga, atspindinti lietuvių tautinio ta-
patumo raiškos formas perkeltųjų asmenų (Displa-
ced Persons, toliau tekste – DP) stovyklose, kuriose 
buvo priversti sustoti visi, besitraukiantys į Vakarus 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Tai buvo politinė 

emigracija. Į Vakarus pasitraukė daug išsilavinusių 
žmonių, tautos žiedas: žymūs politikai, menininkai, 
mokslininkai, tie, kurie Nepriklausomoje Lietuvoje 
užėmė aukštas pareigas. Karo pabėgėlių šelpimu, ap-
gyvendinimu ir tolimesne emigracija DP stovyklose 
rūpinosi tarptautinės UNRRA, IRO organizacijos.

Pasitraukę iš Lietuvos ir prieglobstį įvairiose 
DP stovyklose suradę lietuviai mėgino atrasti naujus 
kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo kelius, išsaugo-
ti tautines ir kultūrines vertybes. Jie kūrė profesines, 
kultūrines bei visuomenines organizacijas, mokslo įs-
taigas, organizavo knygų ir spaudos leidybą, taip pat 
steigė meninius kolektyvus. Ši veikla lietuviams lei-
do palaikyti lietuvybę.

Daugiausia medžiagos apie gyvenimą DP stovy-
klose perdavė Juozas Grimskis (1918–2002) iš Ra-
sino miestelio (netoli Čikagos, JAV). 1998–2000 m. 
vykdamas į Lietuvą, Šiaulių „Aušros“ muziejui 
J. Grimskis atgabendavo įvairių leidinių, dokumen-
tinės medžiagos apie gyvenimą išeivijoje, žymi dalis 
medžiagos buvo susijusi su gyvenimu DP stovyklose.

J. Grimskis kilęs iš Pakruojo, 1935–1944 m. 
mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, Šiaulių muzi-
kos mokykloje. Muziejuje saugomas retas dokumen-
tas – pažyma, kad 1940 m. Pakruojo miesto partizanas 

Tarptautinės pabėgėlių organizacijos (IRO) pažymėji-
mas, išduotas Vokietijoje britų zonoje Vladui Staškevičiui. 
1948 m. ŠAM, T-R 7828
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J. Grimskis dalyvavo kovose su bolševikais. 1944 m. 
vasarą J. Grimskis pasitraukė į Vokietiją, bet netru-
kus buvo išvežtas į Norvegiją ir apgyvendintas Svel-
viko pabėgėlių stovykloje. Čia taip pat buvo nemaža 
lietuvių, todėl J. Grimskis su muziku Baliu Pakštu 
stovykloje suorganizavo 65 vyrų chorą, kurį išmokė 
lietuvių bei norvegų dainų. Choras rengdavo kon-
certus norvegams, anglų ir amerikiečių kariams, taip 
pat Svelviko stovykloje apsistojusiems lietuviams. 
1945 m. rudenį visi svetimtaučiai iš Norvegijos buvo 
išvežti į Vokietiją. J. Grimskis su choru pateko į lie-
tuvių stovyklą Hersfelde, o vėliau aktyviai dalyvavo 

Vysbadeno lietuvių tautinio ansamblio veikloje.
Daugiausia „Aušros“ muziejaus rinkiniuose tu-

rima kultūrinio pabėgėlių gyvenimo eksponatų – 450 
vienetų. Rinkinių medžiaga liudija, kad intensyviau-
siai kūrėsi ir atsikūrė DP stovyklose įvairūs liaudies 
meno ansambliai: „Dainavos“ ansamblis – Hanau 
stovykloje, Tautinis ansamblis – Vysbadene, emigra-
vusių ansamblio dalyvių atkurtas Čiurlionio ansam-
blis, Kempteno stovyklos tautinis ansamblis, daugybė 
mažesnių grupių. DP stovyklose veikusių tautinių 
ansamblių nariai dažnai tautine muzika ir šokiais už-
siėmė dar iki okupacijos, dalyvavo ar buvo susiję su 
pirmuoju „Lietuvos“ ansambliu.

Lietuvišką muziką DP stovyklose populiarino 
ir atskiri menininkai, kurie rengdavo koncertus bei 
dalyvaudavo įvairiuose minėjimuose. Lietuvių ope-
ra Detmolde 1947 m. vasario 25 d. pastatė Džoakino 
Rosinio operą „Sevilijos kirpėjas“, o tų pačių metų 
liepos 28 d. Augsburgo teatre pastatytas Leo Delibo 
baletas „Kopelija“. Dramos aktoriai statė spektaklius, 
dalyvaudavo minėjimuose, steigė dramos studijas, 
tokias kaip 138 spektaklius suvaidinęs Augsburgo 
lietuvių dramos teatras, „Aitvaras“ Detmolde, „Atža-
lynas“ Hanau ir kt. Augsburgo lietuvių dramos teatras 
per savo penkerių metų veikimo laikotarpį parodė 
138 spektaklius 25 stovyklose.

Apie intensyvią koncertinę veiklą liudija išliku-

Pažymėjimas, kad Juozas Grimskis yra Vysbadeno lietuvių 
teatro solistas. 1946 m. ŠAM, T-R 8007

Koncertų programos. ŠAM, T-S 4796, 4799
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sios Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomos koncertų 
programos, afišos, leidiniai, fotografijos, rankraštiniai 
natų sąsiuviniai (per 200 eksponatų). Minėtini ekspo-
natai: Hanau stovykloje 1945 m. susikūrusio lietu-
vių meno ansamblio albumas „Dainavos ansamblis 
1945–1947 m.“, Tautinio ansamblio Vysbadene kon-
certų programos, dramos būrelio 1947 m. pastaty-
to Kazio Binkio spektaklio „Atžalynas“ programa, 
Uracho stovykloje apsistojusio Čiurlionio ansamblio 
1944–1949 m. surengtų koncertų programos ir kiti 
leidiniai.

Dalis Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuo-
se saugomų eksponatų liudija, kaip vystėsi švietimo 
sistema DP stovyklose. Daugiausia turime įvairių DP 
leistų vadovėlių, periodikos, iš kurių matome, kad 
pirmosios lietuvių pabėgėlių mokyklos Vokietijoje 
ėmė kurtis 1945 m. pavasarį ir vasarą. 1944 m. Vo-
kietijoje iš Lietuvos pasitraukusio jaunimo skaičius 
siekė 12 000, iš jų 2 500 darželinio amžiaus vaikų, 
4 150 pradžios mokyklų mokinių, 3 260 gimnazijų 
jaunimo, apie 2 000 studentų, 500 amatų ir specialių-
jų mokyklų mokinių. Vaikų darželių auklėtojų buvo 
per 100, mokytojų – per 1 000.

Steigiant mokyklas DP, buvo remiamasi Nepri-
klausomos Lietuvos įstatymais ir Lietuvos mokyklų 
programomis bei tradicijomis. Švietimo sistema buvo 
pagrindinė tautinės tapatybės išsaugojimo forma ir 

tautos ateities pamatas.
Vaikų darželiuose ikimokyklinio amžiaus vai-

kai buvo ruošiami pradžios mokyklai, gimnazijose 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas lituanistiniams 
dalykams puoselėti. Gimnazistai buvo mokomi ir 
užsienio kalbų, kurioms, ypač ruošiantis tolimesnei 
emigracijai, nuo 1948 m. buvo skiriamas ypatingas 
dėmesys. Nuo 1947 m. gimnazijose buvo pradėtos 
vesti įvairių specialybių pamokos.

Pirmaisiais metais vadovėlių trūkumą DP stovy-
klose buvo mėginama panaikinti dauginant rotaprintu 
iš Lietuvos atsivežtus vadovėlius. 1946 m. pasirodė 
jau Vokietijoje parengti ir išleisti vadovėliai. Per visą 
DP stovyklų gyvavimo istoriją buvo išleista per 170 
lietuviškų vadovėlių. Daugiausia vadovėlius leido lei-
dyklos „Sudavija“, „Patria“, „Giedra“. Bent po keletą 
vadovėlių išleido ir kitos leidyklos. Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus rinkiniuose turime 23 Vokietijoje išleistus 
vadovėlius.

Suaugusiųjų švietimui, taip pat profesiniam la-
vinimui ir rengimui buvo skirta įvairių kursų: anglų ir 
prancūzų kalbų, buhalterijos, mašinraščio-stenografi-
jos, medicinos seserų, hidrometrijos ir hidrologijos, 
elektrotechnikos, radijo technikos, šoferių, odininkų, 
batsiuvių, siuvėjų, lietuviškų lėlių gaminimo.

Gana didelė reikšmė buvo teikiama svarbiau-
sioms metų šventėms: viena iš jų – Vasario 16-oji, 

Pabėgėlių stovyklose išleistos knygos. ŠAM, T-S 4801, 4822
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Valstybės atkūrimo diena. Lietuviams, netekusiems 
tėvynės ir atsidūrusiems svetur, Vasario 16-osios mi-
nėjimas įgavo kitokią, sakralinę, prasmę – tai tapo 
šventa pareiga. Kiekvieną kartą iškilmingai minėda-
mi Vasario 16-ąją, lietuviai vienas kitą skatino nepra-
rasti tikėjimo – kitą Vasario 16-ąją sutikti jau laisvoje 
Lietuvoje...

DP stovyklose buvo minimos ir šv. Velykos, Ka-
lėdos, Vėlinės. Šios šventės lietuviams visada buvo 
ypač svarbios ir jas švęsdavo bet kokiomis aplinky-
bėmis.

Nors Lietuvoje Motinos diena pradėta švęsti 
gana vėlai – 1927 m., tačiau atsidūrus DP stovyklo-
se Motinos diena įgavo ypatingą reikšmę ir kasmet 
būdavo minima, nes Motiną dabar lietuviai tapatino 
su Tėvyne, kuri buvo prarasta. Tai liudija muziejuje 
saugomos Motinos dienos minėjimų programos.

Įvairias literatų parengtas knygas leido Vokie-
tijos DP stovyklose įsikūrusios leidyklos. Žy miausia 
buvo Tiubingene veikusi leidykla „Patria“, kuriai va-
dovavo Jonas Paulius Lenktaitis. Per penkerius me-
tus ši leidykla išleido 44 knygas. Knygos pasižymėjo 
gera poligrafija. Jas iliustravo Viktoras Petravičius, 
Povilas Osmolskis, Telesforas Valius, Adolfas Vai-
čaitis. Leidykla skirdavo literatūros premijas jaunie-
siems rašytojams, dailininkams. 1948 m. ji dalyvavo 

pasaulinėje knygų parodoje, atstovavo Vokietijoje 
veikusioms svetimšalių leidykloms.

Iš kitų žymesnių leidyklų minėtinos: „Sudavija“ 
(įsteigta brolių Prano, Aleksandro ir Vlado Šulaičių, 
leidusi vadovėlius, lietuvių literatūros klasiką), „Ven-
ta“ (vadovas Liudas Vismantas), „Giedra“ (vadovas 
Antanas Giedraitis), „Aistia“, „Atžalynas“, „Baltija“. 
Po kelias knygas yra išleidusios laikraščių ir žurnalų 
redakcijos. Vokietijoje pasirodžiusių lietuviškų knygų 
tiražai (išskyrus rotaprintu leistas knygas) pasiekė Ne-
priklausomos Lietuvos knygų tiražus – knygos buvo 
išleidžiamos net 3 000–4 000 egzempliorių tiražais.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose turime 
60 DP stovyklose išleistų knygų, 25 periodikos lei-
dinius: Insbruko lietuvių studentų laikraščio „Sam-
būris“ 1946–1948 m. numerius, kultūros žurnalo 
„Žingsniai“ 1947–1948 m. atskirus egzempliorius. 

Muziejaus rinkiniuose taip pat saugomos Kazio 
Daugėlos, Vlado Bacevičiaus, Vlado Staškaus foto-
grafijos supažindina su Kempteno, Falingbostelio, 
Bodenverderio DP stovyklų gyventojų buitimi, šio-
kiadieniais ir šventėmis.

1948 m. JAV kongresui priėmus Perkeltųjų as-
menų imigracijos įstatymą ir kitiems kraštams atvė-
rus sienas, prasidėjo masinė DP stovyklų gyventojų 
emigracija.

Atvirukas, vaizduojantis sunkų DP (perkeltųjų asmenų) stovyklų gyventojų kelią į JAV. ŠAM, T-R 7833



29

1949 m. VLIK paskelbė Lietuvių chartiją ir Pa-
saulio lietuvių bendruomenės nuostatus, pagal ku-
riuos Lietuvių bendruomenės ir ėmė kurtis įvairiose 
pasaulio šalyse. Didžioji dalis lietuvių pabėgėlių iš 
DP stovyklų emigravo į JAV (apie 30 000), kiti – į 
Australiją, Kanadą ir Pietų Amerikos valstybes. Ne-
paprastai įdomus muziejaus eksponatas – laikraštėlis 
„Europos žemyną paliekant“, kurį plaukdama į naują-
jį pasaulį laive „Generolas Džersis“ 1949 m. rugsėjo 
18 d. išleido grupė lietuvių inteligentų: Kazys Varnas, 
Kipras Bielinis, Ona Stikliūtė ir kiti, iki tol dirbę lei-
dybinį darbą įvairiose DP stovyklose.

Muziejaus rinkinių medžiaga liudija, kad in-
tensyvi kultūrinė, švietėjiška lietuvių veikla DP 
stovyklose leido išlaikyti lietuviams tapatybę ir kom-
pensuoti prarastos tėvynės ilgesį. Visą DP laikotarpio 
lietuvių gyvenimą galima pavadinti Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo tąsa tremties sąlygomis.

Lietuvių išeivių daiktus ir dokumentus iš pabė-

gėlių stovyklų perdavė vilnietis profesorius Saulius 
Sondeckis, šiaulietė Janina Galskienė, JAV gyvenan-
tys išeiviai: Ona Stikliūtė-Šilėnienė, Vladas Staškus, 
Juozas Grimskis, Kazys Daugėla, Vladas Bacevičius.

Įdomiausi išeivių kultūrinio paveldo eksponatai 
buvo parodyti parodose: „Grįžta lietuvių išeivių kul-
tūros palikimas“ (1996), „Lietuvių išeivių gyvenimas 
pabėgėlių stovyklose“ (1998), „Kazio Daugėlos fo-
tografijos“ (1999), „Lietuvių išeivių kultūrinis gyve-
nimas“ (2000), „Poetui Baliui Auginui – 85“ (2002).

Muziejaus darbuotojai yra užmezgę ryšius su 
daugeliu JAV, Australijoje, Kanadoje ir kitose šalyse 
gyvenančių tautiečių. Dėl šių kontaktų prasiplėtė išei-
vių perduodamos medžiagos arealas. Paskutiniu metu 
jos gaunama rečiau, bet tikrai vertingos, turinčios iš-
liekamąją istorinę vertę.

Išeivių saugotos ir brangintos vertybės dabar 
įgauna naują vertę ir reikšmę – tampa visos tautos 
kultūra.

THE EXPRESSION OF LITHUANIAN NATIONAL IDENTITY IN THE CAMPS OF 
WORLD WAR II REFUGEES: ON THE BASIS OF ŠIAULIAI “AUŠROS” MUSEUM’S 
MATERIAL

Birutė Lukošiūtė
Šiauliai “Aušros” museum

Due to many different historical circumstances, 
more than one million of ethnic Lithuanians and peo-
ple of Lithuanian descent nowadays live outside the 
Lithuanian border. The first wave of mass emigra-
tion from Lithuania arose in late 19th – early 20th c., 
the second one – after World War I and during the 
period of the First Republic of Lithuania, while the 
third flow of emigrants consisted of those who at the 
end of World War II retreated to the West in order 
to escape Soviet occupation. After the restoration of 
Lithuania’s independence in 1990, the fourth mass 
emigration wave started and it still lasts up to this day.

National cultural heritage scattered among the 
foreign lands is periodically coming back to the 
homeland. The first shipment of books from the Unit-
ed States reached Šiauliai “Aušros” museum in 1990. 
The most abundantly museum’s collections were 
supplemented in the period 1992–1998. Currently, 
“Aušros” museum counts over five thousand items 
related to Lithuanian diaspora. The collection com-
prises of a variety of books, periodicals and encyclo-
paedias, event posters, photographs, and documents.

The present article provides another view of the 
museum collections, consisting of materials reveal-
ing the life of Lithuanians in the Displaced Persons 
(hereinafter also referred to as DP) camps, where eve-
rybody who retreated to the West at the end of World 
War II, was forced to stop.

Lithuanians who found a shelter in different DP 
camps, attempted to discover new ways to live cultur-
al-social life, to preserve ethnic and cultural values. 
They created professional, cultural and social organi-
zations, educational and academic institutions, organ-
ized publishing of books and periodicals, established 
artistic groups and ensembles.

The materials from Šiauliai “Aušros” museum’s 
collections witness, that the vast intensity of cultural 
and educational activities of Lithuanians in DP camps 
enabled to maintain Lithuanian identity and com-
pensate the longing for the lost homeland. The life 
of Lithuanians during the DP period can be called as 
a continuation of the independent Lithuania’s living 
conditions in exile.
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MAŽOSIOS LIETUVOS PELKININKŲ SODYBA: VIENOS 
ŠEIMOS GYVENIMO RAIŠKA

Vingaudas Baltrušaitis
Lietuvos liaudies buities muziejus

Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūros lo-
byną didžiulis: pirmoji lietuviška knyga, pirmoji lietu-
vių kalbos gramatika, Kristijono Donelaičio „Metai“, 
pirmasis lietuvių liaudies dainų rinkinys, pirmoji lie-
tuviška mokytojų seminarija, pirmasis lietuvių etno-
grafijos muziejus po atviru dangumi 1905 m. Tilžėje 
bei daug kitų pasiekimų, išgarsinusių kraštą. Muziejų 
po atviru dangumi raidoje svarbus Tėviškės muziejus 
Karaliaučiuje, įkurtas 1912 m. Jame lietuviški eks-
ponatai sudarė daugumą. Tėviškės muziejaus vienos 
lietuviškos sodybos fragmentas išsaugotas Lenkijoje, 
Olštyneko skansene. Lietuvos liaudies buities muzie-
jui tarsi mažlietuviškų muziejų tęsiniui vertėtų perim-
ti „Tėviškės“ pavadinimą.

Mažoji Lietuva – specifinis etnokultūrinis re-
gionas. Istorinės aplinkybės lėmė, kad kraštas buvo 
padalytas trims valstybėms: Lietuvai, Lenkijai, Ru-
sijai. Nuo seniausių laikų tai baltų genčių apgy-
vendinta teritorija. Ilgi karai su Kryžiuočių ordinu 
nuniokojo šį kraštą. Prarasta didelė gyventojų dalis. 
Padėtis pagerėjo, kai 1410 m. kryžiuočiai pralaimė-
jo Žalgirio mūšį. Ordinas neatsigavo ir 1525 m. buvo 
įkurta pasaulietinė valstybė – Prūsijos kunigaikštys-
tė su sostine Karaliaučiumi. 1660 m. Olyvos taikos 
sutartimi (po 1655–1660 m. karo su Švedija) buvo 
panaikinta Prūsijos priklausomybė nuo Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės. Prūsija tapo savarankiška. 
Sostinė iš Karaliaučiaus perkelta į Berlyną. Tai buvo 

Lietuvių etninės žemės Prūsijoje XVIII a. pr.
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nenaudinga Prūsijoje gyvenusiems lietuviams, nes 
nutrūko ryšiai su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. 
Prūsija tapo pirmąja protestantiška Europos valstybe. 
Jos valdovas, paskutinis ordino magistras Albrech-
tas Brandenburgietis, Žygimanto Augusto pusbrolis, 
buvo palankus lietuviams. 1525 m. priimtame krašto 
sutvarkymo įstatyme visos valstybės kalbos pripažin-
tos lygiateisės. Apie 1526 m. Simonas Grunau baltų 
apgyvendintą teritoriją pavadino Klein Litaw (Mažoji 
Lietuva)1. Toks pavadinimas suteiktas norint pabrėž-
ti teritorijos lietuviškumą. Vėlesniais laikais krašto 
gyventojai pavadinti lietuvininkais. Lietuvininkai – 
senųjų baltų palikuonys, prūsų likučiai, sulietuvėję 
vokiečiai ir nuo seno čia gyvenę ar atsikėlę iš Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės lietuviai2. 1544 m. 
įsteigtas Karaliaučiaus universitetas, kuriame mokė-
si daugelis būsimų lietuvių dvasininkų bei raštijos 
darbuotojų. Žemėlapyje pavaizduotoje teritorijoje 
lietuviai sudarė apie 90 % gyventojų. Vėliau lietu-
vių skaičius mažėjo. Per 1709–1711 m. marą išmirė 
apie 160 000 lietuvių (53 % krašto gyventojų). Apie 
9 000 sodybų liko visai tuščios3. Nors Prūsijos kara-
lystės valdžia į ištuštėjusį kraštą atkėlė 23 000 protes-
tantų iš Austrijos, Nyderlandų, Šveicarijos, vis dėlto 
1736 m. apie 80 % gyventojų buvo lietuviai4. Deja, 
vėliau kiekvieną šimtmetį lietuvių mažėjo. 1871 m. 
suvienijus Vokietiją, prasidėjo aršus krašto germani-
zavimo etapas. Lietuviai, kovodami dėl savo teisių, 

vienijosi, kūrė lietuviškas organizacijas. Iki pat XX a. 
mažlietuviai išlaikė savitą kaimo architektūrą, drabu-
žius, apeiginius papročius, amatus, liaudies muziką5.

Lietuvos liaudies buities muziejaus, įkurto 
1966 m., darbuotojai iš karto atkreipė dėmesį į iki tol 
ne itin dominusią etnologus Mažąją Lietuvą. 1967 m. 
įgyti 7 eksponatai, 1968 m. – 74 eksponatai. Atrinkti 
5 pastatai, kuriuos numatyta perkelti į muziejų. Tuo 
metu muziejuje intensyviai kurtos kitų regionų eks-
pozicijos, be to, sovietinė valdžia nepalankiai žiūrėjo 
į domėjimąsi Mažąja Lietuva – tai atitolino išskirti-
nio regiono ekspozicijos kūrimą. Sistemingi regio-
no tyrimai pradėti 1980 m. Apklausta daug vyresnio 
amžiaus vietinių gyventojų – šišioniškių. Deja, nera-
dome nė vieno anksčiau atrinkto trobesio. 1988 m. 
įdėjus daug pastangų, pavyko susitarti dėl Ertmutės 
Gerulytės pelkininkų sodybos iš Vabalų kaimo (Ši-
lutės rajonas) įsigijimo. 1989 m. rugsėjo mėn. trys 
sodybos trobesiai perkelti į muziejų. Įsigyta 118 so-
dyboje naudotų daiktų.

Lietuvos liaudies buities muziejus saugo 1 337 
lietuvininkų buityje naudotus eksponatus, iš jų – 196 
Mažosios Lietuvos baldai. Penkiasdešimt šešis bal-
dus rodome 2014 m. parengtoje virtualioje parodoje. 
1967–1968 m. eksponatus Mažojoje Lietuvoje įgi-
jo Povilas Valaika ir Petras Vėlyvis. Vėlesnio laiko 
mažlietuviškus daiktus įgijo šeši muziejaus darbuo-
tojai: Vingaudas Baltrušaitis – 945 eksponatus, Eri-

Lietuvos liaudies buities muziejaus etnologai apžiūri numatytą į muziejų perkelti namą. 1984 m.
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ka Nenartavičiūtė – 131, Janina Samulionytė – 107, 
Nijolė Andrejevienė – 45, Eligijus Juvencijus Morkū-
nas – 23, Sigita Žukauskaitė – 5 eksponatus.

Spartus krašto ekonominis pakilimas prasidėjo 
Prūsijai laimėjus 1870–1871 m. karą prieš Prancūzi-
ją. Didelė dalis lėšų, gautų iš 5 milijonų aukso fran-
kų kontribucijos, buvo skirta Rytprūsių sausumos ir 
vandens keliams, žemei tvarkyti (melioruoti, pelky-
nams sausinti, krūmynams naikinti, žemei kultūrin-
ti). Nusausintose pelkėse pradėti kurti kaimai ar net 
kolonijos, kaip valstybiniai dvarai. Žmonės, gyvenę 
ir dirbę nusausintuose pelkynuose, vadinami pelki-
ninkais. Nuo seno lietuvininkai gyveno kupetiniuose 
kaimuose, kur sodybų trobesiai išdėstyti laisvai, kaip 
patogiau žmonėms. Lietuvininko kieme būta daug 
nedidelių trobesių: dūminiai namai, greta jų moder-
nesnės stubos, keletas tvartų, jaujos, daržinės, pirtys, 
lininės, net ubladės duonai kepti. Ilgainiui statiniai 
stambėjo, mažėjo trobesių kieme, uždrausta statyti 
pastatus, dėl kurių dažniausiai kildavo gaisrai (pirtys, 
jaujos, ubladės). Jau nuo XVII a. imta diegti „prūsiška 
tvarka“ kuriant sodybas. Statiniai turėjo būti išdėstyti 
aplink stačiakampį kiemą paliekant griežtai nustaty-
tus priešgaisrinius atstumus. Bet nebuvo jokio vajaus 
staiga pertvarkyti visas lietuvininkų sodybas, todėl 
ne vieną šimtmetį išliko kaimų ir sodybų įvairovė. 
Kaip pavyzdį galime pateikti padriką Jonauskų sody-
bą Bružų kaime, netoli Saugų. 1719 m. valdovo įsa-
kymu liepta įveisti sodus ir patogius daržus, apsėtus 

virtuvei reikalingais augalais. Nuo XIX a. vid. labai 
padidėjo raudonų plytų gamyba. Plytos atpigo. Kai-
muose padaugėjo raudonplyčių statinių. Nuo XX a. 
pr. pradėjo plėstis baltų silikatinių plytų gamyba. Visa 
tai darė įtaką ne tik miestų, bet ir kaimų architektūrai. 
XIX a. II p. sparčiai ėmė kilti ekonomika, augo mies-
tai, daugėjo žmonių. Reikėjo daugiau maisto produk-
tų. Pradėti plėsti dirbamos žemės plotai, sausinamos 
užmirkusios pelkėtos vietovės.

Lietuvos liaudies buities muziejuje nuspręsta 
parodyti pelkininkų buitį. Labiausiai tiko jau minėta 
Vabalų kaimo sodyba. Vabalai žinomi nuo 1785 m. 
kaip karališkasis žemdirbių kaimas. Į muziejų atkelta 
sodyba buvo įkurta aukštapelkėje, kur durpių sluoks-
nis 5–7 m. Einant po kojomis siūbuodavo žemė, 
klimpdavo arkliai, smego vežimai. Du–tris kartus per 
metus potvynių vanduo užsemdavo ne tik laukus, bet 
dažnai ir trobesius. Durpėtoje žemėje, apsisaugojus 
nuo drėgmės pertekliaus, buvo galima užauginti la-
bai skanias daržoves, ypač bulves ir morkas. Bulvi-
ninkystė tapo pagrindiniu verslu. Bulves parduodavo 
Klaipėdoje, Tilžėje, rečiau Karaliaučiuje. Galimi pa-
galbiniai užsiėmimai: uogų, grybų, vaistingųjų au-
galų rinkimas pelkinguose miškuose, žvejyba upėse, 
sausinimo grioviuose, laivybai skirtuose kanaluose. 
Potvynių vanduo patręšdavo natūralias paupių pie-
vas. Daug geros žolės skatino gyvulininkystės plėtrą. 
Neprekinės (mažos, gumbuotos, pažaliavusios) bul-
vės leido plėtoti kiaulininkystę. Tai lėmė organinių 

Gerulių šeima. 1932 m.
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trąšų gausą, dėl jų pelkininkų žemė buvo derlinga. 
1817 m. Vabalų kaime vienai sodybai teko 1,08 ha 
dirbamos žemės, 1905 m. – 9,53 ha žemės. Per 88 
metus žemės valdos išaugo 9 kartus. Pamažu aukš-
tapelkė buvo apgyvendinta. Iškasti sausinimo grio-
viai. Nutiesti keliai. Kelių kraštai apsodinti medžiais 
ir krūmais. Medžių šaknys sutvirtino tiek kelius, tiek 
griovių kraštus. Iš pradžių vyravusiuose mažuose 
sklypeliuose bulvės ir daržovės augintos apie 50 cm 
aukščio vagose. Kartais buvo imami du derliai: pir-
miau – ankstyvosios bulvės, vėliau – daržovės. Rei-
kėjo daug darbo rankų. XIX a. II p. progresyvi žemės 
ūkio technika beveik nepanaudota, bet to meto che-
mijos pramonės pasiekimai prisidėjo prie spartesnio 
pelkynų pritaikymo žmonių reikmėms. Geri derliai ir 
labai konkurencinga produkcija, nors ir atšiauriomis 
sąlygomis, lėmė greitesnį nei kitose vietose pelkinin-
kų gyvenimo gerėjimą. Sudėtingos gyvenimo ir darbo 
sąlygos pelkininkus suformavo kaip savitą agrarinės 
kultūros grupę su specifiniais darbo įgūdžiais, gy-
vensena, tradicijomis ir papročiais. Pelkininkai – pa-
tys ištvermingiausi lietuvininkai. Jie labai sumanūs, 
darbštūs, taupūs, santūrūs, uždaro būdo, bet linksmi 
ir draugiški tarp savų. 

Perkeltos į muziejų sodybos šeimininkai 
Skrabai -Geruliai – tipiška prasigyvenusių pelkininkų 
šeima. Sodyboje trys trobesiai, statyti 1904 m. Gy-
venamasis namas (stuba) dviejų galų, savito plano. 
Gyvenamojo namo pamatai betoniniai. Virš pamato – 
viena eilė raudonų plytų nusklemptais kampais ma-
tomoje pusėje. Pamatas su raudonų plytų eile buvo 
daugelyje tirtų sodybų. Virš plytų – mediniai rąstai. 
Namo sienos iš labai trumpų rąstų. Jie sujungti šu-
lais – vertikaliais rąstais su išpjovomis abiejuose 
šonuose. Toks namas paslankesnis, judresnis, atspa-
resnis pašalui, potvyniui bei ledonešiui. Stogas už-
dengtas iš pradžių skiedromis, vėliau – nendrėmis. 
Kodėl geras skiedrų stogas keistas nendriniu, neaiš-
ku. Gal, kad nendrinis stogas šiltesnis ar dėl savo sun-
kumo patvaresnis – geriau apsaugantis nuo gamtos 
stichijų. Greičiausiai skiedrinį stogą nuplėšė viena iš 
stipresnių audrų. Priemenė (butas) nebuvo pertverta. 
Pertvara padaryta XX a. vid. Išimtininkų gale, ties įė-
jimo durimis, viduryje butukas. Jis pailgas (296 cm), 
siauras (148 cm). Jame niekas nelaikoma. Tokių butu-
kų įprastose tradicinėse stubose nebuvo. Labai įdomi 
išimtininkų galo patalpa – rūsys po grindimis. Patal-
pos, kurioje yra rūsys, grindys 70 cm aukštesnės nei 
gretimų patalpų. Į kambarį virš rūsio veda pakeliami 
laiptai. Pakėlus laiptus, patenkama į rūsį. Jame laikė 
žuvis, uogas ir medų. Išimtininkams skirtas namo ga-
las izoliuotas. Į jį patenkama pro namo gale esančią 
verandą. Priemene, esančia namo viduryje, naudojosi 
tik jaunesnieji šeimininkai. Sudėtingo, daug patalpų 

turinčio namo apdaila įvairesnė nei kituose Lietuvos 
regionuose. Šildymo ir virimo įrenginiai kokliniai. 
Krosnys puošniais karnizais.

Tvartas statytas 1904 m., medinis, trijų patalpų. 
Stogas iš nendrių. Tvarto rąstai sukloti ant pakan-
kamai aukštos raudonų plytų sienos, kad pavasario 
potvyniai bei gyvulių mėšlas nepūdytų medienos. 
Tvarto pamatas betoninis. Tvartas su trejomis duri-
mis: dvejos durys dvivėrės, vienerios – vienvėrės. 
Viena patalpa skirta arkliams. Kartu buvo laikomos 
avys. Avims kairėje durų pusėje atitvertas gardas. 
Avims ėriuojantis, gardą padalydavo į tiek dalių, kiek 
būdavo motininių avių. Antroji patalpa skirta kar-
vėms. Kairėje durų pusėje lubas siekiančia tvora buvo 
atitvertas aptvaras vištoms bei kitiems paukščiams. 
Karvių tvarte buvo ir šieninė. Ji maždaug 2 m pločio 
ir 2 m ilgio. Šieninės dugnas ir šonai lentiniai. Šieni-
nė kiek pakelta, kad nesiektų mėšlo. Šieną į šieninę 
sumesdavo nuo tvarto aukšto per angą lubose. Karvių 
tvartas buvo vidurinėje pastato dalyje, nes karvėms 
reikalinga šiltesnė patalpa. Trečioji patalpa vienvėrė-
mis durimis skirta kiaulėms.

Daržinė – daugiafunkcis, tik pelkininkų sody-
boms būdingas trobesys. Jame daržinė bei kamara. 
Pastaroji patalpa iš dviejų dalių. Ant aukšto, sanda-
rioje patalpoje, padirbtoje iš lentų, yra keletas aruodų 
(miegų) grūdamas supilti. Patalpa vadinama špikeriu. 
Špikeriais vadinamos ir klėtys, buvusios laukininkų 
sodybose. Aruodai iš obliuotų, gražiai suleistų lentų. 
Po špikeriu apačioje buvo kamara bulvėms. Kad ap-
saugotų nuo šalčio, jas uždengdavo šiaudais. Tarpas 
tarp lauko sienos ir aruodo buvo pašiltintas sama-
nomis arba spaliais. Į kamarą anksti pavasarį, prieš 
potvynius, suveždavo sėklines bulves, per žiemą lai-
kytas kaupuose. Kaupai buvo už kaimo vieškelio, 
maždaug už 500 m nuo namų, dirbamos žemės aukš-
tesnėje vietoje. Rudenį, kol išparduodavo bulves, jas 
laikė kamaroje. Kamaros sienos iš neilgų horizontalių 
rąstų, suleistų į vertikalius rąstus – šulus. Sieną suda-
ro 8 rąstai. Jie apačioje padėti ne ant betoninio, bet ant 
raudonų plytų pamato. Virš betono sumūryta plytinė 
dalis būdavo nežema, kad kamaros neužsemtų po-
tvynių vanduo. Sulig plytinės sienos viršumi sudėtos 
grindys iš špuntuotų (falcuotų) neplonų plačių lentų. 
Špikerio grindys (kamaros lubos) irgi iš špuntuotų 
lentų. Kamara su vienu šešiarūčiu langu ir vienerio-
mis vienvėrėmis durimis. Daržinė su penkeriomis 
durimis. Dvejos dvivėrės durys skirtos įvažiuoti su 
dvikinkiu arkliais traukiamu vežimu. Durys abiejose 
daržinės šoninėse sienose. Iš kiemo pusės, šalia dvi-
vėrių durų, buvo nedidelės vienvėrės durys žmonėms 
vaikščioti. Siena tarp daržinės ir kamaros tokia pat, 
kaip ir laukujė, iš rąstų. Daržinės pamatas betoninis, 
virš jo raudonų plytų sienelė. Ji pamūryta iš šešių 
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plytų. Plytinė siena ties kamara daugiau nei dvigubai 
aukštesnė už kitas sienos dalis. Virš plytų – sienos iš 
vertikalių lentų, sukaltos ant rąstinio karkaso. Lentos 
pakankamai plačios, ne visai vienodos. Stogas deng-
tas nendrėmis. Daržinės stogo gegnių galai išsikišę iš 
po daržinės sienos buvo gražiai profiliuoti. Daržinėje 
buvo dvi šalinės. Viena labai didelė, beveik dviguba. 
Kita šalinė buvo normali. Šalinę lietuvininkai vadi-
na bertainiu, o grendymą – klonu. Klonas padirbtas 
iš plūkto molio. Abi šalinės pakeltos apie 50 cm nuo 
apačios. Daržinės šalinių grindys iš nestorų medžio 
karčių bei lentų nuopjovų (abriezų). Šalinės pakeltos, 
kad potvynių vanduo neužsemtų daržinėje laikomų 
gėrybių (javų, šiaudų, šieno).

Šeima valdė 15 ha žemės (2,5 ha nusipirko ne-
priklausomos Lietuvos laikais). Žemė buvo trijose 
vietose. Vienas plotas netoli namų, už Tenenio upės. 
Šeima papildomai nuomojosi užliejamų pievų prie 
Minijos upės. Sodybvietė 3 ha dydžio. Kasmet bulvė-
mis apsodindavo iki 10 ha. Spėdami būsiant šlapius 
metus, sodindavo tik 6 ha. Augindavo dvi ankstyvą-
sias veisles, vidutinio ankstyvumo ir vieną vėlyvųjų 
bulvių veislę. Bulves sodindavo tris savaites. Kie-
kvieną rytą veždavo mėšlą, po pietų, jei tik nepūsda-
vo šiaurės vėjas, sodindavo bulves. Bulvių kasimas, 
atsižvelgus į darbingų šeimos narių skaičių, trukdavo 
du–tris mėnesius.

Ūkyje buvo 2 darbiniai arkliai, 1 priaugantis ku-
melys, 4 karvės, 1–2 telyčios, 2–3 veislinės avys, 1–2 
motininės kiaulės, 3–4 bekonai, 7 mėsinės kiaulės, 

15–20 vištų, 5–7 kalakutai, 2–3 žąsys, 20–30 žąsiu-
kų. Ančių nelaikė, nes jos išplaukdavo Tenenio upe ir 
nebegrįždavo. Buvo didelis sodas. Itin daug vyšnių. 
Vienoje obelyje buvo įskiepyta po dvi veisles. Skie-
pijo šeimininkas Jonas Gerulis. Turėjo savo medaus, 
nes laikė apie 10 bičių šeimų. Kasmet parduodavo 
2–3 bekonus, atliekamus paršiukus, kartais priaugan-
čią karvę ar arklį. Pagrindinės pajamos buvo iš bul-
vių. Neaugino javų. Maistui ir pašarui grūdus pirko. 
Duoną kepdavo kas dvi savaites.

Sodybos kūrimu rūpinosi Jonas Skrabas (apie 
1850–1932). Trobesius 1904 m. pastatė garsus to 
meto meistras Rauba iš netolimo Traksėdžių kaimo. 
J. Skrabas naujuose namuose šeimininkauti pave-
dė sūnui Adomui (g. 1875), o pats tapo išimtininku. 
A. Skrabas, vedęs Erdmę Hannig nuo Ventės rago, 
susilaukė dviejų sūnų.

Jonas, gimęs 1906 m., vedė Greitę Kleinn ir 
visą gyvenimą praleido Lietuvoje. Mirė 2004 m. Už-
augino sūnų Vilių. Vilius 1961 m. vedė rašytojos Ie-
vos Simonaitytės giminaitę Mariją Mitzkus, gimusią 
1933 m. Šūdnagių kaime, netoli Priekulės (Klaipėdos 
rajonas). M. Skrabs suteikė labai vertingos medžiagos 
ir padovanojo Gerulių buityje naudotų daiktų. Šeima 
gyveno Priekulėje. V. Skrabas mirė 2002 m. Marija 
ir Vilius Skrabai užaugino du sūnus: Gintarą, gimu-
sį 1965 m., gyvenantį Priekulėje, ir Martyną, gimusį 
1972 m. (16 metų gyvena Vokietijoje). Gintaro šei-
moje trys vaikai. Antrasis sūnus Jurgis (1908–1994) 
vedė vietinę moterį, susilaukė dviejų vaikų. 1939 m. 

Į Lietuvos liaudies buities muziejų atkeltas gyvenamasis namas. 1989 m.
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išvyko gyventi į Vokietiją. Tolesnis šeimos likimas 
nežinomas.

Skrabų šeimos linija nutrūko, nes A. Skrabas, 
1910 m. dirbdamas miške, peršalo, susirgo ir bū-
damas 35 metų mirė. Našlė Erdmė tais pačiais me-
tais ištekėjo už lietuviškos orientacijos Jono Gerulio 
(1875–1944) ir su juo susilaukė 10 gerulukų.

Vyriausia duktė – Ertmė (1911–1996). Ji visuo-
tinai vadinta Ertmutės vardu. Gyvenime patyrė daug 
vargo padėdama auginti gausią šeimą ir dirbdama 
sunkius ūkio darbus. Buvo labai prisirišusi prie gim-
tinės, neištekėjo ir neturėjo vaikų. Visą laiką pragyve-
no tėvų sodyboje.

Antroji duktė Anna (1915–2006) 1959 m. iš-
vyko į Vokietiją. Užaugino dukrą Marijaną, gimusią 
1940 m. Vokietijoje susilaukė vienos anūkės.

Sūnus Jonas Alfredas (1916–2002) visą laiką 
gyveno Lietuvoje. Pokaryje vedė našlę Gerdą Pieši-
ninkienę-Mikužytę iš gretimo Aukštumalų kaimo su 
trimis vaikais: Erika, Ervinu, Gerardu. Jis su Gerda 
susilaukė trijų vaikų. 1949 m. gimusi Lenė Valtrautė 
Gerulytė-Komanderienė iki šiol gyvena Žeimelyje. Ji 
užaugino du sūnus. 1953 m. gimęs sūnus Manfredas 
Heinius gyveno Vokietijoje, nevedęs, vaikų neturėjo, 
mirė 1993 m. 1956 m. gimusi duktė Anna, vadinta 
Anita, Anike, mirė 1960 m.

Ketvirtasis E. ir J. Gerulių vaikas – Elzė (1920–
2011). Ji netekėjusi ir vaikų neturėjo. 1959 m. išvyko 
į Vokietiją.

Penktasis šeimos vaikas – Marija Gerulytė-Ei-

cholcienė (1921–2003) visą laiką gyveno Lietuvoje, 
vaikų neturėjo.

Rūta (1923–2002) netekėjusi, susilaukė trijų 
vaikų (Valdemaras, Andrius, Virginija), šešių anūkų.

Henrichas (1925–2010) po karo negrįžo iš Vo-
kietijos, gyveno Štutgarte. Keturi Henricho vaikai: 
Ernstas, Marijanė, Karlas Heinsas ir jauniausia Ane-
tė, kada jie gimę bei kur gyvena, neaišku. Apie Hen-
richo žmoną taip pat nieko nežinome.

Mikas (1926–1945) žuvo kaip karo belaisvis la-
geryje Rygoje.

Augustas, gimęs 1927 m., nuo 1959 m. gyveno 
Vokietijoje. Jis vedė šišioniškę – vietinę lietuvininkę 
Editą Betaitytę. A. ir E. Geruliai išaugino tris vaikus. 
Vyriausias sūnus Bernhardas gimė 1957 m. Lietuvo-
je. Antrasis sūnus Rulandas bei duktė Angelika gimė 
vėliau Vokietijoje. Daugiau žinių apie šią šeimą kol 
kas neturime.

Pats jauniausias Gerulių šeimoje – Vilius 
(Villy), gimęs 1928 m. Lietuvoje, vedė Šarlotę Šlei-
nytę (g. 1933). Du vaikai: Monika (g. 1957) ir Ru-
dolfas (g. 1958). Nuo 1959 m. Vokietijoje. Išsiskyręs. 
Šarlotė gyvena netoli Štutgarto. Padovanojo 6 nuo-
traukas ir suteikė svarbios informacijos apie gausią 
Gerulių šeimą.

Daug laiko ir pastangų pareikalavęs tyrimas 
atskleidžia Skrabų-Gerulių šeimos istoriją. Ji pa-
kankamai aiški, labai įdomi ir unikali. Šios šeimos 
istorija – lyg viso krašto simbolis. Manau, kad būtina 
apie tai pasakoti mūsų muziejaus lankytojams. Atver-

Į Lietuvos liaudies buities muziejų atkeltas tvartas. 1989 m.
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tume naują puslapį muziejaus istorijoje, nes pokalbiai 
apie šeimų, giminių istorijas suteiktų patrauklumo, 
o muziejus lankytojams taptų įdomesnis ir šiltesnis. 
Siūlyčiau parengti teminį užsiėmimą apie šią mažlie-
tuvių giminę. Būtina akcentuoti 10 ąžuolų, nes šei-
mininkas J. Gerulis, gimus vaikui, pasodindavo po 

ąžuolą. Ąžuolai auga ir muziejuje prie perkeltos šios 
šeimos sodybos. Juos reikėtų pavadinti vaikų vardais. 
Dėl lėšų stygiaus sodyba iki šiol nebaigta (nėra dar-
žinės, krosnių, vidaus apdailos). Mažosios Lietuvos 
sodybos ekspozicija padarytų muziejų įvairesnį ir su-
lauktų lankytojų dėmesio.
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Ertmė Gerulytė su motina Erdme prie savo namų

LITHUANIA MINOR: PARTICULARITY OF EXPERIENCE OF ONE FAMILY’S LIFE

Vingaudas Baltrušaitis
Open-Air Museum of Lithuania

The heritage of Lithuania Minor is unique and 
distinctive. Open Air Museum of Lithuania stores 
1 337 exhibits collected in this region. The museum 
has a sector of Lithuania Minor too. It is represented 
by one farmstead which belonged to the Geruliai fam-
ily. The farmstead was built in 1904 and then it was 
transferred to the museum in 1989. The farmstead 
consists of three buildings: a living house (stuba), 

a stable, and a barn. Its residents were a family of 
wealthy swamp dweller holding a 15 ha farm. Their 
main business was growing potatoes in swampy soil. 
The master Jonas Gerulis planted an oak tree for each 
child born in the farmstead (a total of ten). The farm-
stead is incomplete but there are future plans to ex-
pand the Lithuania Minor sector in the museum. 
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ETNIŠKUMO IR REGIONIŠKUMO ATSPINDŽIAI 
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ MUZIKOJE

Doc. Zita Bružaitė
Vytauto Didžiojo universitetas

Vertinant tematikos aspektu, lietuvių kompozi-
torių muzikoje gan svarbią vietą užima prigimtinės 
kultūros paieškos ir vietoms teikiama reikšmė1.

Kolektyvinės tapatybės bendrystė ir jos kultū-
rinių simbolių paradigma etniškumą ir regioniškumą 
kintančiame istorijos fone skleidžia įvairiai2. Raiš-
kiausia muzikos etniškumo ir regioniškumo ženklų 
pajauta yra susijusi su recepcijos, t. y. jos atlikimo, 
formomis, tačiau muzikos tekstas, jo vaizdinė ir grafi-
nė sąranga popieriuje, gebant skaityti ir suvokti muzi-
kos simbolių gramatiką, leidžia pažvelgti į etniškumo 
ir regioniškumo ypatybes per statiškesnę – natų pa-
vyzdžių – prizmę.

Autorinis muzikos tekstas yra prasminis kūrinio 
visumos paveikslas, kurio suvokimas apima garsinės 
kalbos žodyną, metaforų įvairovę, pavyzdžiui, vien 
tik melodijos apibūdinimo atveju: ji susideda iš visu-
mos taisyklingai atliktų garsų ir frazių, bet kaskart ji 
gali būti atliekama vis kitaip3.

Fiksuoti natografiniai ženklai (rankraščio ar fak-
similės fragmentai) ekspozicijose tampa laiko, aplin-
kos ir santykio į jį kaip eksponatą diskurso dalimi. 
Kompozitoriaus kūrinio ar jo visos kūrinijos ryšys 
su kaičia aplinka, globalizacijos procesais, koreliuo-
jančiais ir dabar jau išnykstančiais arba užslėptais 
etniškumo, regioniškumo segmentais, virto tapatybės 
ženklais, suformavusiais epochos, kartų, grupių ar 
atskirų individų bruožus, besiskleidžiančius XX a. pr. 
ir vid. kompozitorių kūriniuose – su daugiau ar ma-
žiau raiškiais Pietų Lietuvos (Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis – rauda, rugiapjūtės daina) ar Šiaurės Rytų 
Lietuvos (Juozas Gruodis – sutartinė) segmentais.

Etniškumas yra nuolat besikeičiantis ir atsinau-
jinantis, daugialypis bei dimensinis reiškinys, susijęs 
ir su socialiniu kontekstu4. Individualumas, kurį re-
prezentuoja rankraštis, dėl XX a. pr. – XXI a. tech-
nologinės rašymo sistemos nyksta, tampa unifikuota 
ir antiekspozicine forma, naudinga skaitmeninant, 
tačiau pragaištinga unikaliam eksponatui. Kad būtų 
išsaugota nuosekli istorinė tąsa, unikalūs kompozici-
niai metodai, o kartu ir formų paveikslai, šiuolaiki-
nės (XXI a.) muzikos kūrinių natas jau dabar vertėtų 
pradėti kompleksiškai signifikuoti kaip reikšmingą 
ekspozicinį elementą etniškumo ir / ar regioniškumo 

požymiams pristatyti bei atpažinti. Nors ypatingas įž-
valgas šiuo klausimu galima sieti su ostinatiškumu, 
arba vadinamuoju elementų kartojimu dėl vyraujan-
čių lietuvių profesionaliojoje muzikoje minimalizmo 
tendencijų (Bronius Kutavičius „Vienas penkiose“, 
Mindaugas Urbaitis „Lietuvių liaudies muzika“, Vi-
dmantas Bartulis „Tas pats peizažas“) ir jose slypinčių 
konstruktyviai vartojamų muzikos kalbos elementų 
(Rytis Mažulis „Atkelk vėlių vartelius“, Ričardas Ka-
belis „Kalno sutartinė“), ekspozicinėse erdvėse tokių 
natografinių pavyzdžių nėra dėl keleto priežasčių:

a) pernelyg esame arti nuo tik ką vykusių muzi-
kinių procesų;

b) ne visada esama unikalaus ekspozicinės me-
džiagos turinio;

c) ekspozicinių erdvių parengimo, teminio pri-

Juozo Gruodžio dainos „Rudens tylumoj“, sukurtos 
Leipcige 1923 m., rankraščio faksimilė. Iš Kauno miesto 
muziejaus skyriaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus rinkinių
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taikymo specifiškumas, kai informacija tampa vaizdi-
nės kultūrinės atminties talpykla5.

Muzikos teksto (natų) samprata susijusi su dau-
geliu elementų. Tai – kalba, savotiška archeologija, 
dėl kurios randasi sudedamosios dalys popieriuje – 
nuo rankraščio, faksimilės iki leidinio bei interpreta-
cijos (natų teksto gyvo atlikimo). Originalūs kūriniai 
dichotomiški: jau XX a. pr. jie skaidosi į etniškumo ir 
globalumo atomus (lietuvių liaudies daina ar jos into-
nacinė derminė aliuzija ir Europos ar Naujojo pasau-
lio muzikinių kultūrų atspindžiai).

Etniškumo ir / ar regioniškumo sąveikas pras-
minga peržvelgti pasitelkus lietuvių kompozito-
rių – klasikų, vidurinės ir dabarties kartų6 – kūrybą. 
Vadinasi, aptartume nutolusio ir esamojo laiko vyrau-
jančias etniškumo tendencijas.

Regioniškumo simboliai (Dainavos kraštas, 
Aukštaitija) raiškūs XX a. pr.: M. K. Čiurlionio har-
moninis ostinatiškumas, savotiška statika priešinama 
su reljefinga melodija; nuolatinė harmonijos kai-
ta, polėkis ir masyvumas, faktūros daugiabalsišku-
mo įvairovė yra aukštaitiškos atributikos elementai 
(J. Gruodžio kūriniai). Net ir nevartojant konkrečių 
citatų originalioje muzikoje, tik pagrindines muzikos 
kalbos ritminio, garsaeilio, melikos atramas, gauna-
mas rezultatas, kurį vyresnių kartų kompozitoriai, 
kaip Mikas Petrauskas, nevengė įvardyti savęs paties 
atradimu: Kartais aš net pats stebiuosi, kaip jau tuo-
met aš galėjau rast tiek lietuviškų gijų7.

Būta ir atvirkštinių modelių, pavyzdžiui, Jurgio 
Karnavičiaus instrumentinės muzikos fenomenas re-
miasi vakarietiškos ir slaviškos patirties simboliais, o 
papildomi liaudies muzikos elementai nesuformuoja 
aiškių etniškumo ir regioniškumo tendencijų, tik per-
teikia apibendrintą aliuziją. Tokią perspektyvą – per 
globalaus pažinimo lauką ateiti iki liaudies muzikos – 
greičiausiai lėmė ir aplinkos veiksniai: kompozito-
rius J. Karnavičius buvo iš retesnių menininkų, kurio 
ankstyvasis muzikos pažinimas ir gyvenamoji aplinka 
buvo labiau susiję su miesto tradicijomis8. Čia reikėtų 
pažymėti, kad dauguma moderniai komponuojančių 
vidurinės kartos atstovų atėjo ne iš Lietuvos didmies-
čių (Julius Juzeliūnas, Bronius Kutavičius, Feliksas 
Bajoras ir t. t.).

Paprastai iš lietuvių liaudies muzikos į profesi-
onalią kūrybą perkeliami keli joje slypintys būviai: 
nekintantis (statiškasis) ir šiek tiek kintantis (impro-
vizacinis). Abiejų sąveika ir lemia, kiek etniškumo 
ar regioniškumo galiausiai lieka. Jei pagrindinis ele-
mentas yra statika – tuomet ji labiau suponuoja ben-
drąsias tradicijas (šiuo atveju bendrųjų tradicijų esmė 
apibrėžiama Vakarų Europos muzikos standartais ir 
patirtimi). Jei pasikliaujama improvizaciniu menu – 
raiškesni etniniai elementai (pavyzdžiui: dainose 

vyraujanti ornamentika, rubato9, glissando10, kurie 
kiekvieną kartą interpretuojami kitaip). Dėl šios prie-
žasties seniausios kartos kūrėjų natografiniai pavyz-
džiai daugiau atspindi statikos konstrukcijas, o XX a. 
II p. (susijusi su intensyviu liaudies dainų rinkimu, 
šifravimu) suformuoja laisvesnes įtakas originalių 
kompozicijų autoriams. Galime daryti prielaidą, kad 
yra daugelis įvairių būdų tą pačią melodiją užrašy-
ti kitaip ir kiekvieną kartą gauti skirtingą to paties 
skambesio pavidalą.

Ryškūs etniškumo ir regioniškumo atspindžiai 
lietuvių profesionaliojoje muzikoje sistemingai sklei-
džiasi ankstyvųjų kūrėjų – M. K. Čiurlionio, J. Gruo-
džio, Stasio Vainiūno, vidurinės kartos – J. Juzeliūno 
ir B. Kutavičiaus – muzikoje. Su M. K. Čiurlionio ir 
B. Kutavičiaus muzika sietini Pietų Lietuvos regioni-
niai elementai, su anksčiau minėtais kūrėjais – Aukš-
taitijos.

M. K. Čiurlionis antruoju kūrybos periodu, ku-
ris prasideda po jo studijų Varšuvos muzikos institute, 
atranda gimtojo regiono liaudies muzikos lobyną, ta-
čiau necituoja lietuvių liaudies melodijų. Jos atpažįs-
tamos iš santūrių motyvo posūkių, ritmo, kvartinių ir 
trichordinių intonacijų raiškos (pavyzdžiui: Preliudas 
a-moll, Preliudas Des-dur11). Leipcigo studijų metais 
M. K. Čiurlionis diatoninį lietuvių liaudies muzikos 
reljefą užpildo išraiškingesniais polifoniniais, linea-
riniais sprendimais, chromatika ir taip gerokai „ištir-
pina“ apčiuopiamas etniškumo gijas, dėl to keičiasi 
ir muzikos pobūdis – ji tampa nervinga, ekspresyvia, 
harmoniškai nepastovia garsine tėkme12. Dainoms 
M. K. Čiurlionis13 rinkosi tuos pavyzdžius, kurie 
skleidė ramų tekėjimą: Ritmo monotonija – tai vie-
na svarbiausių ir, drįstu pasakyti, gražiausia mūsų 
dainų ypatybė. Pritaikydamas liaudies dainas forte-
pijonui, tiek harmonizuodamas jas mišriam ar lygių 
balsų chorui, M. K. Čiurlionis stengėsi išryškinti bū-
dingiausius dainų bruožus. Atskirų balsų reljefingos 
linijos susilieja į chorą kaip vienį ar išsiskleidžia į 
individualias linijas. Esantys chromatizmai atspindi 
spalvinę kaitą ir pabrėžia tam tikro regiono (dzūkų, 
žemaičių) intonacines savybes. Dzūkų liaudies dai-
nų savybės ryškios ar vos girdimos simfoninėse poe-
mose, kameriniuose instrumentiniuose kūriniuose, iš 
kurių kompozitorius „pasiskolino“ monotonijos idė-
ją. Ją įprasmina tiek pasikartojanti gaida, tiek nesi-
keičianti ritminė formulė, ritmo sekvencija, išreikšta 
asimetriniais (tritakčiais) sakiniais ar frazėmis. Toks 
neporiškumas vyrauja ir lietuvių liaudies dainose.

Tautiškumas su aiškiai artikuliuotais regioni-
niais elementais itin būdingas visai J. Gruodžio kū-
rybai, iš kurios išaugo lietuvių nacionalinės muzikos 
kamienas. Tokios refleksijos, įprasmintos motoriniais 
sinkopių ženklais, jis siekė sąmoningai, studijuoda-
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mas lietuvių liaudies dainas. Ji paveikė J. Gruodžio 
kūrinių melodiją, ritmą, harmoniją, kuri yra disonan-
sinė, gausi chromatizmų14.

Stasio Vainiūno kūrinių regioniškumą taikliau-
siai atspindėtų jo mintis apie ištikimybę dviem mei-
lėms – fortepijonui ir sutartinėms, kuriomis įvairiais 
lygmenimis kuriami ritmo kontrastai15. Kaip ir J. Ju-
zeliūno muzikoje, S. Vainiūno muzikinė architekto-
nika susieta su konkrečiu regionu (su Rytų ir Šiaurės 
Lietuva). Kitaip nei anksčiau minėti autoriai, J. Ju-
zeliūnas sutartinės žanrą instrumentiniuose kūriniuo-
se paįvairina garsažodžiais – taip jis išgauna naujas 
tembrines galimybes. Tai simfonija Nr. 5 „Lygumų 
giesmės“ (dalys „Sėdauto“, „Kalnuti“), sonata bal-
sui ir vargonams „Melika“ („Linagauda“, „Judabra“, 
„Sedula“). Tačiau globalumo percepciją J. Juzeliūnas 
skleidžia jau ne tik Vakarų Europos, bet ir pasaulio 
muzikos kryptimis (Afrikos, Indijos tautų muzikos 
tradicijos). Jis įžvelgė nemažai indų, afrikiečių mu-
zikos panašumų su lietuvių muzika. Dėl šios prie-
žasties įvairios jungtys kompozitoriui buvo įdomios, 
o klausytojui – naujos („Afrikiečių eskizai“ – II da-
lis „Irkluotojų daina“). Stengdamasis nenutolti nuo 
autentiškos aplinkos, specifinio dainavimo būdų, 
kompozitorius ir originalioje kūryboje siekia kitaip – 
moderniai – traktuoti vokalą, todėl vokalo skambe-
sys labiau priartėja prie liaudies muzikos dainininko, 
jo organiškos emocinės ir fonetinės žodžių raiškos, 
o balsas tampa instrumentu, skleidžiančiu efektus, 
šūksnius, rečitaciją.

Dauguma vidurinės lietuvių kartos kompozi-
torių, norėdami išlaikyti lietuviško charakterio atri-
butiką, pradėjo intensyviau naudoti lietuvių liaudies 
instrumentus, tarsi vieną iš daugelio lietuviškumo 
žymių. Avangardo kompozitoriai, bėgdami nuo ties-
muko lietuvių liaudies muzikos citavimo, pasitelkė 

lietuvių liaudies instrumentus ir atnaujino lietuvišką 
dvasią avangardinėmis priemonėmis (B. Kutavičiaus 
kūrinyje „Dzūkiškos variacijos“ – nuo liaudies dainos 
citatos, kanklių iki M. K. Čiurlionio harmonizuotos 
dainos). Kai kurie vidurinės kartos autoriai „tapatu-
mo“, „etniškumo“ sąvokas dažnai atspindi apiben-
drintai – susieja jas pagal kalbos, atlikimo manieros, 
geografinės, kultūros bei istorijos vienovę: Esu lietu-
vis ir tuo viskas pasakyta.16

Po vadinamojo „formalizmo“ stiliaus periodo17 
naujųjų muzikos komponavimo technologijų atradi-
mas (Vytauto Barkausko, J. Juzeliūno, Vytauto Mon-
tvilos ir kt. kūryba) ir etninių elementų jungimas 

Julius Juzeliūnas. Styginių kvartetas Nr. 4 „Raga a Qu-
atro“. Rankraščio faksimilės fragmentas. Iš Lietuvos muzi-
kos informacijos centro archyvo

Bronius Kutavičius. 
Oratorija „Iš jotvingių 

akmens“. Rankraščio 
faksimilės fragmentas. 

Iš Lietuvos muzikos 
informacijos centro 

archyvo
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kompozitorių kūrybą nuspalvino ekspresyviu žody-
nu, todėl apie 1960 m. lietuvių muzikoje ėmė ryškėti 
naujų poslinkių. Visų pirma stengiamasi išsivaduoti 
iš romantinės muzikos įtakos: harmonija, melodika 
tampa sudėtingesnės, atsisakoma lietuvių liaudies 
dainų citavimo tradicijų, iki tol sėkmingai puoselė-
tų pokario kartos autorių (Balys Dvarionas, S. Vai-
niūnas ir kt.). Dar tik ateinančias, naujas išraiškos 
priemones ir technologijas (dodekafonija, aleatorika, 
sonoristika) V. Barkauskas, J. Juzeliūnas, V. Mon-
tvila ir kiti XX a. 8 deš. autoriai mėgina jungti su 
lietuvių liaudies kūryba, tačiau kitaip pertvarko, si-
gnifikuoja kokybiškai naują tapatybės abėcėlę. Šiuo 
laikotarpiu buvo sukurta nemažai muzikos kūrinių, 
kuriuose pastebime spalvingą ir visiškai naują lietu-
vių liaudies dainų pritaikymą: atskirų charakteringų 
motyvų (ypač sutartinės žanro elementų) vartojimas 
muzikos kalboje, jų derinimas su orkestru ar specifi-
nėmis atlikėjų sudėtimis; autentiškų liaudies motyvų 
gretinimas su aleatoriniais momentais (V. Montvilos 
„Gotiškoji poema“, J. Juzeliūno „Patarlių simfonija“, 
B. Kutavičiaus „Pasaulio medis“ ir pan.). Tai lėmė 
šiuo laikotarpiu radęsi autentiški folkloro ansambliai 
bei jų atliekamos dainos, tautines tradicijas gaivinan-

tis Povilo Mataičio pastangomis sovietiniu laikotar-
piu įkurtas Lietuvių folkloro teatras18.

B. Kutavičiaus etniškumą, nutolusį nuo mūsų 
dėl pagoniško turinio, įprasmina originalūs kūrinių 
sprendimai, formos ieškojimai ir unikalūs natų raštai, 
verti demonstruoti ekspozicijoje. Kiekvieno kūrinio 
atlikėjai skirtingi, kiekvienas naujas opusas – kitas 
sprendimas. Dėmesys skambesiui, instrumentų išdės-
tymui, teatrališkumui lėmė unikalias B. Kutavičiaus 
oratorijų sąsajas su senąja lietuvių mitologija, ne-
tradiciniu arba kintančiu atlikėjų išdėstymu scenoje, 
Lietuvos pietinio regiono skambesio savybėmis (ora-
torija „Iš jotvingių akmens“).

Nuo XX a. 8 deš. neoromantinės muzikos kū-
rėjai vis dažniau pradeda vartoti poetizuotus etninius 
muzikos ženklus. Šio laikotarpio kūrėjų aplinkoje 
(Algirdas Martinaitis, M. Urbaitis, V. Bartulis, Onu-
tė Narbutaitė) etniškumo ir regioniškumo elementai 
raiškiausi A. Martinaičio kūriniuose, kurie kreipia že-
maitiška linkme. A. Martinaitis muzikos tėkmei greta 
neoromantikų mėgstamų „įrankių“ – trigarsio, ma-
žoro ir minoro – suskambėjimo pateikia ir gražaus – 
negražaus lietuviško pasaulėvaizdžio būvio aliuzijų 
(„Paserbenčio dainos“). Kilęs nuo Raseinių, iš Paser-

Algirdas Martinaitis. „Paserbenčio 
dainos“. Rankraščio faksimilės 
fragmentas. Iš Lietuvos muzikos 
informacijos centro archyvo

Rytis Mažulis. „Atkelk vėlių 
vartelius“. Kompiuterinės 
faksimilės fragmentas. Iš 
knygos: Mažulis R. Trys 
vokaliniai kanonai, Vilnius, 
2007
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benčio kaimo, prieš penkiolika metų autorius parašė 
dainas chorui pagal brolio Marcelijaus Martinaičio 
tekstus ir taip šį ryšį patvirtino su tėviške: Pamenu, 
vienoje dainoje „Naktis o diena“ specialiai užslap-
tinau (1982 m., niūrūs laikai) to krašto laidotuvių 
giesmės motyvus, tuo pasakydamas – kraštas miręs, 
praūžė „didžioji melioracija“, palauždama gamtą ir 
žmones.19

A. Martinaičio muzikos tekstas gerokai praple-
čia „etniškumo“ sampratą koduotomis tragiškomis 
nuojautomis, kreipiančiomis Lietuvos gamtos, kalbos 
išlikimo perspektyvų link (ekologinių20 idėjų kūriniai 
„Paskutiniųjų sodų muzika“, „Sakmė apie šūdvaba-
lį“, „Cantus ad futurum“ ir t. t.), ir rytietiško mąstymo 
koreliacijomis („Gyvojo vandens klavyras“, „Rojaus 
paukščiai“).

XX a. II p. ir dabartiniuose jaunesnės kartos kū-
rėjų darbuose etniniai ir regioniniai riboženkliai daž-
niausiai panaikinami: stipriai sumaišomi elementai21 
su lietuvių ir pasaulio tautų bei profesionaliosios mu-
zikos kontekstais ar kitų menų (ypač vaizduojamųjų) 
kūriniais. Labiau orientuojamasi į apibendrinto etni-
nio lauko bendrybes, kurios pristatomos ir perkuria-
mos mito bei simbolių naratyvais (Donatas Zakaras 
„Meditacija su sutartinėmis“, Jonas Jurkūnas „Joj 
bernelis ing vainelį“, Algirdas Klova „Dūdamuzi-
ka“, Lino Rimšos, Jono Jurkūno, Giedriaus Svilai-

nio, Martyno Bialobžeskio kompozicija „ZAP. Keturi 
elementai“, Linas Rimša „Sutartinės Party“ ir kt.). 
XXI a. jaunajam kūrėjui etniškumo sąsaja su šiuo-
laikinėmis muzikos išraiškos priemonėmis ir siekis 
archajinius ir modernius elementus jungti organiškai 
beveik tampa contra naturam veiksmu, kurį be speci-
alių autoriaus atodangų yra sudėtinga atpažinti. Toks 
muzikinis autoriaus tekstas (su etninėmis ar regioni-
nėmis sąsajomis arba be jų) atspindi koherentinę są-
sają su aplinka: daugelis XX a. pr. muzikos autorių 
į didžiųjų miestų kultūrą atėjo tiesiog „iš gamtos ir 
papročių pasaulio“, sąmoningai ar intuityviai reflek-
tuodami etniškumo ir regioniškumo ženklus; studijos 
užsienio šalių didmiesčiuose jiems suteikė kitą, glo-
balaus ir nuoseklaus pažinimo, patirtį, kurios atskiros 
dalys buvo inkrustuotos į bendrą muzikinį „audinį“, ir 
kuris yra matomas / perskaitomas išlikusiuose muzi-
kos tekstų rankraščiuose.

Apibendrinant kai kuriuos etniškumo įrankius, 
galima teigti, kad etniškumas ir globalumas yra ne-
išvengiamas dualinis modelis, natografijos ir gyvojo 
atlikimo formomis lietuvių muzikoje transliuojamas 
labiau unifikuojant muzikos skambesį su Vakarų Eu-
ropos tradicija: XX a. vid. – labiau išryškinant natū-
ralius, autentiškus būvius, XXI a. – juos suaudžiant į 
bendrą multikultūrinį kilimą.
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REFLECTIONS OF ETHNICITY AND REGIONAL CULTURE IN THE WORK OF 
LITHUANIAN COMPOSERS

Assoc. Prof. Zita Bružaitė
Vytautas Magnus University

A composer’s musical text is a semiotic illus-
tration of the musical piece as a whole, the percep-
tion of which includes the proceeding side of the 
phonic lexicon. In the spaces of the exposition, the 
recorded notational symbols (manuscript or fac-
simile fragments) become part of time, the envi-
ronment and the discourse of its relationship as an 
exhibit. The relationship of a composer’s piece or 
their entire body of work to the changeable environ-
ment, the processes of globalisation as well as the 
correlating and already disappearing or hidden seg-
ments of ethnicity and regional culture have become 
symbols of identity that have shaped the face of an 
epoch, generations, groups or specific individuals, 
revealing itself in the work of composers from the 
beginning or middle of the twentieth century with 
more or less apparent segments in Southern Lithu-
ania (M. K. Čiurlionis: threnodies, hay making 
songs) and in the North-East (J. Gruodis: polyphon-
ic chants). However, ethnicity is a multi-faceted and 
multi-dimensional phenomenon that constantly re-
builds and renews itself and is related to social con-
text: individuality, represented by the example of a 
manuscript from the turn of the twentieth century, is 
now disappearing due to the technological notation 
systems of the twenty-first century, becoming a uni-
fied and anti-expositional form that is useful from 
the perspective of digitalisation but ruinous from 
the perspective of a unique exhibit. For the sake of 
historical continuity, unique compositional methods 
and, at the same time, illustrations of form, contem-
porary musical pieces of the twenty-first century 
should already be transferred for comprehensive 
signification as an important expositional element 
for the presentation and identification of ethnic and/
or regional characteristics. Special insights with re-

gard to this question can be linked to renewed trends 
towards ostinato through the predominant tenden-
cies of minimalism in Lithuanian professional mu-
sic (B. Kutavičius, M. Urbaitis, V. Bartulis) and the 
constructively applied elements of musical language 
that lie within (R. Mažulis, R. Kabelis), but there 
are no such notational examples in the expositional 
spaces because we are much too close to the musical 
processes that have just occurred.

By the beginning of the twentieth century, the 
dichotomy of the original musical piece was already 
splitting into ethnic and global atoms (the Lithu-
anian folk song or its intonational-melodic allusion 
and reflections of music from Europe or the New 
World). Symbols of regional culture (Dainava region, 
Aukštaitija) are clearly expressed at the beginning of 
the twentieth century as well: M. K. Čiurlionis’ har-
monic ostinato and idiosyncratic statics juxtaposed 
with a surging melody; constant harmonic change, 
drive and massiveness as well as the variety of the 
polyphonic texture are all elements of Aukštaitija re-
gionality (in the work of J. Gruodis). Even without 
the use of specific musical references in original mu-
sic, and implementing only the musical fundamen-
tals of rhythm, sound sequences and melody results 
in work that composers from older generations did 
not mind calling self-discovery: “Sometimes even I 
am surprised at how I could find so many Lithuanian 
threads back then” (M. Petrauskas). However, in the 
twenty-first century, the quest to find a link to eth-
nicity becomes an act that runs counter to the nature 
of the young composers and is difficult to identify 
without the author specifically revealing it. Thus the 
composer’s musical text (with ethnic and regional el-
ements or without them) reflects a coherent link to 
their environment.  
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ETNIŠKUMO RAIŠKA MIKO PETRAUSKO MUZIKINĖJE 
VEIKLOJE

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė
Kauno miesto muziejaus skyrius
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Mikas Petrauskas (1873–1937) – viena iš ryš-
kiausių XX a. I p. lietuvių muzikinės kultūros isto-
rijos asmenybių. Jis buvo kompozitorius, pirmosios 
lietuviškos operos „Birutė“ bei pirmųjų lietuviškų 
operečių autorius, chorų organizatorius ir dirigentas, 
pedagogas, dainininkas, muzikos propaguotojas, ak-
tyvus lietuvybės skleidėjas carinės Rusijos okupuo-
toje Lietuvoje, Peterburge, o vėliau lietuvių išeivijoje 
JAV.

Kauno miesto muziejaus skyriuje M. ir K. Pe-
trauskų lietuvių muzikos muziejuje saugomas Miko 
Petrausko fondas, kurį sudaro daugiau nei 670 eks-
ponatų. Eksponatus muziejui perdavė M. Petrausko 

žmona Ona Petrauskienė, duktė Protelė Skalandie-
nė, brolienė Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė ir kiti 
asmenys. 1971 m. beveik 200 vienetų M. Petrausko 
muzikos kūrinių rankraščių ir spausdintų natų mu-
ziejui perdavė Kauno politechnikos instituto (da-
bar – Kauno technologijos universitetas) biblioteka, 
kuri perėmė šį palikimą iš Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto, kai sovietų valdžia 1950 m. universitetą 
uždarė.

Muzikos kūrinių rankraščiai bei spausdinti lei-
diniai, laiškai, užrašų sąsiuviniai, įvairių renginių 
programos, nuotraukos ir kitokia archyvinė medžia-
ga byloja apie M. Petrausko viso gyvenimo pastangas 
muzika stiprinti lietuvių etninį identitetą.

Straipsnio tikslas – apžvelgti muziejuje sau-
gomą M. Petrausko kultūrinį palikimą ir atskleisti 
lietuvių etniškumo raiškos formas jo įvairiapusėje 
muzikinėje veikloje.

Sceninių veikalų kūrimas ir pastatymai, lietu-
vių liaudies dainų rinkimas ir harmonizavimas, cho-
rų steigimas ir vadovavimas jiems, Lietuvių muzikos 
konservatorijos Amerikoje steigimas ir pedagoginis 
darbas, muzikos kūrinių leidyba Amerikoje, koncer-
tinė, lektoriaus, publicistinė veikla – tai svarbiausios 
M. Petrausko etninės raiškos formos, kuriomis jis 
skleidė ir stiprino lietuvybę ne tik XX a. pr. Lietuvo-
je, bet ir lietuvių bendruomenėse Peterburge, o ypač 
Amerikoje.

Studijuodamas Peterburgo konservatorijoje, 
M.  Petrauskas 1903 m. pastatė pirmąją operetę „Ka-
minkrėtys ir malūnininkas“, kuri buvo ir pirmasis 
lietuvių muzikos sceninis kūrinys. Muziejuje sau-
gomas šios partitūros rankraštis. 1905 m. rugpjūčio 
mėn. M. Petrauskas šią operetę pastatė Vilniuje. Ne-
mažai žinių apie šį įvykį randame chore dainavusio 
Juozo Tallat-Kelpšos atsiminimų rankraštyje: Choro 
repeticijos vyko Jurgio prospekte daktaro Antano Vi-
leišio bute. <...> Kas vakaras. Apie 3 savaites. <...> 
ir galop atėjo vaidinimo diena. Tą pačią dieną turė-
jome iš ryto generalę repeticiją scenoje su orkestru. 
Vienų vieną repeticiją scenoje, vienų vieną repeticiją 
su orkestru! Sceną turėjome tik tą dieną, kuriai bu-
vome išsinuomavę Teatrą; o orkestras, orkestrantai Mikas Petrauskas
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profesionalai reikalavo per daug pinigų už antrą re-
peticiją. Vaidinimas įvyko Miesto salėje [dabartinė-
je Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – aut. past.] 
prie Aušros Vartų. <...> po operetės ėjo koncertinė 
dalis – choras. Choras labai gerai sudainavo. Buvo 
ovacijos. M. P. gavo didelę puokštę gėlių, kurią čia 
pat scenoje išdrąskė ir visiems padalino. Dėkojo kie-
kvienam atskirai ir su visais broliškai bučiavosi. <...> 
Po operetės pastatymo M. P. greit išvyko į Petrapi-
lį baigti konservatoriją. Stoty susirinko visas choras 
ir dar daugybė žmonių jį lydėjo. Išlikusi skrajutė in-
formuoja, kad 1908 m. Peterburge šią operetę pasta-
tė J. Tallat-Kelpša. Atsiminimuose jis rašė: Operetėje 
choras buvo antraeilis dalykas, bet pati operetė vaka-
ro programoje buvo svarbiausia dalis. Ne tik vakaro 
programoje, bet ir bendrai mūsų kultūros gyvenime, 

operetės pastatymas buvo didelės reikšmės įvykis.
1906 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto salėje 

M. Petrauskas drauge su „Vilniaus kanklių“ draugija 
pastatė pirmąją lietuvišką operą „Birutė“. Šį istorinį 
įvykį mena pirmojo spektaklio programa ir vėlesnių 
„Birutės“ pastatymų Lietuvoje bei JAV miestuose 
programos. 1928 m. Bostone išleistas operos kla-
vyras. Daugiausia leidybą finansavo ir organizavo 
dr. Jonas Vitkus iš Klivlando, kuris buvo įamžintas 
nuotraukoje su M. Petrausku 1927 m.

Muziejuje saugomos ir kitų M. Petrausko sce-
ninių veikalų natos – operečių „Adomas ir Ieva“, 
„Apvesdinkit mane“, „Velnias išradėjas“, „Tarnaitė 
pamokė“, „Prieglauda“, „Šventoji naktis“, „Vaikas 
ar mergaitė“, „Užburtas kunigaikštis“ rankraščiai, 
taip pat keletas spausdintų klavyrų: „Šventoji nak-

Pirmosios lietuviškos operos – Miko Petrausko „Birutės“ – pirmojo pastatymo programa. 1906 m. lapkričio 6 d.
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tis“ (1916 m. išleido Amerikos L.R.K. Vargonininkų 
sąjunga), „Girių karalius“ (1919 m. išleido Lietuvių 
muzikos konservatorija Bostone), „Consilium facul-
tatis“ (1921 m. išleido „Švyturio“ bendrovė Kaune). 
Yra išlikusių kai kurių operečių programų.

Išskirtinę vietą M. Petrausko sceninėje kūryboje 
užima jo antroji opera „Eglė žalčių karalienė“, pasta-
tyta Bostone 1924 m. Pastatyme dalyvavo jo įkurtos 
„Gabijos“ draugijos choras ir solistai, Žalčio partiją 
dainavo pats M. Petrauskas. Šį reikšmingą M. Petraus-
ko darbą primena operos klavyras, išleistas 1924 m. 
Bostone, operos pirmojo pastatymo programos kopi-
ja, nuotraukos, kuriose matome pastatymo dalyvius ir 
atskirai M. Petrauską, vilkintį Žalčio kostiumu.

Operečių bei operų pastatymai glaudžiai siejasi 
su M. Petrausko, chorų organizatoriaus ir dirigento, 
veikla. J. Tallat-Kelpšos atsiminimų rankraštyje skai-
tome: Dirbdamas su choru Mikas Petrauskas buvo 
visą laiką visiems lygiai mandagus, atidus, nors savo 
reikalavimuose griežtas. <...> Kiekvieną tėmydavo, 
viską pastebėdavo. Kiekvienas jautė, kad jis yra Mi-
kui P. reikalingas ir svarbus asmuo. Kiekvieną dalyvį 
gerbdamas M. P. dalyviuose sukeldavo savigarbos ir 
pareigingumo jausmą. Visi M. P. už tai mylėjo. Pasi-
vėlinimų į bandymus beveik nebūdavo. M. Petrausko 
muzikinis išsilavinimas, taip pat jo asmeninės savy-
bės padėjo jam pasiekti norimų rezultatų, steigiant ir 
ugdant chorus įvairiuose JAV miestuose. Muzieju-

je saugomose nuotraukose matome M. Petrauską su 
įvairiais chorais – tai „Sietynas“ Šenandore, „Auš-
relė“ Vusteryje 1919 m., „Gabijos“ draugijos choras 
Bostone 1916 m.

Kalbant apie M. Petrausko etninę raišką, ypač 
reikšmingos yra lietuvių liaudies dainos, kurias jis už-
rašinėjo, harmonizavo, jų melodijas įpindavo sceni-
niuose kūriniuose, apie jų svarbą rašė straipsniuose. 
Muziejuje saugoma 1909 m. Čikagoje išleista M. Pe-
trausko brošiūra „Iš muzikos srities“, kurioje jis ne tik 
supažindina JAV gyvenančius tautiečius su lietuvių 
liaudies dainomis ir instrumentais, bet ir poetiškomis 
metaforomis žadina lietuvių tautinę sąmonę: Turėda-
mi tokį gausų turtą muzikos srityje, kaip mūsų daina, 
turime ją palaikyti. Tegul muzikai renka, užrašinėja 
dainas nuo žmonių ir apvelka tas melodijas harmoni-
jos rūbu, apdabina jas savo vaidentuvės gintarais ir 
įvairiais žemčiūgais, o visuomenė tegul jas maloniai 
priima ir dainuoja kaip kas gali, – pavieniui ir bū-
reliais, ir visa minia. Harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų rankraščiuose (apie 70 vienetų) matome M. Pe-
trausko įrašus, kuriuose jis nurodo melodijos kilmės 
vietą, kai kur – ir pateikėją. Šie įrašai atskleidžia, kad 

Miko Petrausko operos „Eglė žalčių karalienė“ klavyras, 
išleistas „Gabijos“ fondo Bostone 1924 m.

Mikas Petrauskas – Žaltys savo operoje „Eglė žalčių kara-
lienė“. Bostonas, 1924 m.
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M. Petrauskas užrašinėjo lietuvių liaudies melodijas, 
kurias jam padainuodavo iš įvairių Lietuvos regionų 
kilę ir į JAV emigravę žmonės. Tarp dainų pateikėjų 
yra ir žinomų kultūros žmonių, kaip antai Lietuvos 
knygnešys, žurnalistas, spaustuvininkas, laikraščių 
ir knygų leidėjas, kraštotyrininkas Vincentas Šlekys, 
kilęs iš Marijampolės apskrities, Mokolų kaimo, nuo 
XIX a. pab. iki 1926 m. gyvenęs JAV. V. Šlekys – 
vienas iš lietuvių išeivijos inteligentų, su kuriais itin 
glaudžiai bendradarbiavo M. Petrauskas, tai liudija 
išlikusios bendros nuotraukos.

Reikšminga M. Petrausko muzikinės veiklos 
sritis buvo pedagogika. Čikagoje jis įkūrė muzikos 
mokyklą ir pavadino ją Lietuvių muzikos konserva-
torija, o 1915 m. perkėlė į Bostoną. Konservatorija 
veikė M. Petrausko gyvenamajame name, kuris buvo 
ir Amerikos lietuvių inteligentų susibūrimo vieta. 
Čia vyko pokalbiai apie meną, mokslą, apie Lietuvą 
ir kitus pasaulio kraštus, čia M. Petrauskas atliko ir 
lietuvių jaunuomenės tautinio ugdymo misiją. Kon-
servatorija parengė choro vadovų, muzikos mokytojų, 
dainininkų. Tarp M. Petrausko mokinių yra nemažai 
žinomų Amerikos lietuvių ir Lietuvos muzikų: Anta-
nas Sodeika, Jonas Būtėnas, Marijona Rakauskaitė, 
Ksaveras Strumskis, Antanas Bačiulis, Ona Klimavi-
čiūtė-Pocienė ir daugelis kt. M. Petrauskas, statyda-

mas sceninius veikalus ir organizuodamas koncertus, 
glaudžiai bendradarbiavo su savo mokiniais. Jo peda-
goginę ir koncertinę veiklą iliustruoja bendros nuo-
traukos, konservatorijos baigimo pažymėjimas, 
išduotas Krisiui Žemaičiui 1919 m., ir jo portretinė 
nuotrauka su dedikacija: Atminčiai gerb. dailės tvėrė-
jui ir dainininkų auklėtojui Mikui Petrauskui, taip pat 
pluoštas nuotraukų, kuriose matome įvairiais rakur-
sais nufotografuotą M. Petrausko namą. Jame beveik 
dešimt metų vyko intensyvus lietuvių išeivijos muzi-
kinis ir kultūrinis gyvenimas.

M. Petrauskas buvo ne kartą atvykęs į Lietuvą. 
1912 m. jis su pianistėmis Elena ir Jadvyga Neima-
nytėmis surengė koncertinę kelionę po Lietuvą ir į 
Tilžę. Koncertuose prakalbas sakė lietuvių visuome-
nės veikėjas Martynas Yčas. Šis muzikinės kultūros 
įvykis įamžintas specialiai išleistame atvirlaiškyje su 
koncerto dalyvių nuotrauka. 1920 m. rugsėjo 12 d. 
Kaune, Tilmanso salėje, įvyko brolių Miko ir Kipro 
Petrauskų koncertas, kuriame dalyvavo Antanas So-
deika. M. Petrauskas akompanavo solistams. Kon-
certo programoje matome, kad koncerte skambėjo ir 
M. Petrausko dainos bei fragmentai iš sceninių kū-
rinių. 1924 m. M. Petrauskas parvyko į Lietuvą, ke-
tindamas pasilikti tėvynėje. Pirmosios dainų šventės 
nuotraukoje jis užfiksuotas sėdintis tolėliau už prezi-

Miko Petrausko namas Bostone, kuris tapo Amerikos lietuvių inteligentų susibūrimo vieta. Jame veikė Lietuvių muzikos 
konservatorija
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dento Aleksandro Stulginskio su žmona. Jo veiklos 
pėdsakai matomi išlikusiuose spaudiniuose. Antai 
lapkričio 15 d. Vinco Kudirkos vakaro programa liu-
dija, kad M. Petrauskas skaitė pranešimą „Vincas 
Kudirka, kaipo muzikas“. Apie jo pastangas suorga-
nizuoti Liaudies operą primena jo sceninių veikalų 
„Birutė“ ir „Vaikas ar mergaitė“ pastatymo Valstybės 
teatre programa. Deja, šiai M. Petrausko idėjai nebu-
vo lemta įsikūnyti, nes Švietimo ministerija nepasiūlė 
priimtinų sąlygų.

Paskutinius gyvenimo metus Amerikoje M. Pe-
trauskas praleido Baltimorėje ir Detroite. Baltimorės 
lietuvių bendruomenės pagarba muziko nuopelnams 
atsispindi 1927 m. jo jubiliejinio koncerto skrajutėje 
ir po mirties, 1938 m., vykusio jo kūrinių koncerto 
afišoje.

Į Lietuvą M. Petrauskas visam laikui sugrįžo 
1930 m. Nuotrauka su daugybe autografų primena 

M. Petrausko pagerbimą 60-ies metų sukaktuvių pro-
ga, čia matome sukaktuvininką su Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų choru, jo vadovu Konradu Ka-
vecku, universiteto rektoriumi Mykolu Riomeriu, 
operos soliste Vince Jonuškaite.

Apie M. Petrausko reikšmę mūsų tautos kultūrai 
labai gražiai rašė J. Tallat-Kelpša (rankraštis saugo-
mas muziejuje): M. Petrauskas norėjo pasaulį įtikint, 
kad lietuvių daina ir joje apsireiškianti Lietuvos sie-
la yra taip pat vertinga, kaip ir kitų tautų: vokiečių, 
rusų, italų, skandinavų. Savo darbais jis skelbė, kad 
mes esame lietuviai, kad mes turime teisę būti lietu-
viais. Mes jaučiame savyje mūsų senolių valią, kuri 
liepia saugoti mumyse degančią Lietuvos sielą, ap-
sireiškiančią mene, muzikoje, dainoje. Toks buvo 
M. Petrausko gyvenimo tikslas, čia yra jo darbingu-
mo priežastis.

MANIFESTATION OF ETHNICITY IN MIKAS PATRAUSKAS’ MUSICAL ACTIVITY

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė
Department of Kaunas City Museum
M. and K. Petrauskai Lithuanian Music Museum

The department of Mikas and Kipras Petrauskai 
Lithuanian Music Museum at Kaunas City Museum 
stores Mikas Petrauskas’ fund which contains more 
than 640 exhibits. The exhibits were given to the 
Museum by M. Petrauskas’ wife Ona Petrauskienė, 
his sister-in-law Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė; 
Nina Račkauskienė, Viktoras Kuprevičius, Jūratė 
Burokaitė, Marija Šlapelienė, Bronė Šlamienė, Stasė 
Tallat-Kelpšienė and other people. In 1970, almost 
200 pieces of M. Petrauskas’ musical manuscripts 
were given to the Museum by the library of Kau-
nas Polytechnic Institute (now Kaunas University 
of Technology), which in its turn had taken over this 
legacy from Kaunas Vytautas the Great University, 
when in 1950 the University was closed by the Soviet 
government.

M. Petrauskas was one of the most prominent 
personalities of the Lithuanian music culture of the 
first half of the 20th century. Not only was he a com-
poser, author of the first Lithuanian opera Birutė 
(staged in Vilnius on November 6th, 1906) and the 
first Lithuanian operettas, but also an educator, or-
ganizer and conductor of a number of choirs, a singer, 

promoter of music and supporter of Lithuanian cul-
ture not only in Lithuania, which was occupied by 
tsarist Russia at that time, but also in Saint Petersburg 
and later among Lithuanian emigrants in the USA.

The purpose of this paper is twofold: to give an 
overview of Mikas Petrauskas’ cultural legacy and 
reveal the manifestations of Lithuanian ethnicity in 
the composer’s versatile musical activity, whereas 
numerous musical manuscripts, published works, 
letters, notebooks, programmes of different events, 
photographs and other archival material speak of the 
composer’s life-long mission to enhance through mu-
sic Lithuanian ethnic identity.

Mikas Petrauskas wrote and staged music at the 
theatre, collected and harmonized Lithuanian folk 
songs, organized choirs and conducted for them, es-
tablished the Conservatoire of Lithuanian Music in 
America, worked as a teacher, lecturer and publicist – 
these were the most significant ways and means for 
ethnic expression in Petrauskas’ life which he used 
to spread and promote Lithuanian identity not only in 
Lithuania but also in Lithuanian communities in Saint 
Petersburg and especially in America.
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ŠIAURĖS LIETUVA – KRAŠTAS, KUR VISUS DARBUS 
LAIMINO SAULĖ, KIEKVIENĄ ŽMOGAUS ŽINGSNĮ 
LYDĖJO MUZIKOS GARSAI

Rima Binkienė
Biržų krašto muziejus „Sėla“

Stovint Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Etnogra-
fijos salėje lūpos taip ir taria garsiai: Tigi šičia mūsų 
krašta tradicijos, mūsų protėvių, senelių, mūsų šei-
mos papročė. Į lovatiesis, staltiesis, rankluoščis įaus-
tos mergiočių svajones, lūkesčė, mintys.

Taip akys ir bėga surikiuota kraičių skrynių eile, 
juk eksponuojama visa jų evoliucija – nuo paprasčiau-
sių kraičbumblių, kraičkubilių iki puošniausių, įman-
triausiais raštais išraižytų spintų. Tačiau niekaip akys 
neaplenkia, priešingai, stabteli atidžiau įsižiūrėti į 
vieną eksponatą – suolą, kuris stovi tvirtai keturiomis 
kojomis įsispyręs į grindis, patogiai ir išdidžiai išlen-
kęs atkaltę, galuose sunertais ranktūriais. Etninės kul-
tūros tyrinėtojai šį suolą vadina suolu-kalendoriumi. 
Suolo atkaltėje, kuri išlenkta lyg Saulės kelias dan-
gaus skliaute, galima perskaityti meistro pavaizduotą 

visą žemdirbio darbų ciklą, kai Saulė ir Mėnulis lydė-
jo, ženklino ir rikiavo visą metų darbų ratą – nuo pa-
vasario šventės Jurginių (balandžio 23 d.), kai atjojęs 
šv. Jurgis Žemę atrakina, iki rudens – Šv. Martyno 
(lapkričio 11 d.) dienos, kai ateina lauko darbų pabai-
ga ir piemenys sugina gyvulius į tvartus.

Žmonės tikėjo, kad iki Jurginių žemės liesti 
nevalia, kad šiukštu negalima ir medžio šakelės nu-
laužti. Namo parnešta nulaužta šakelė galinti gyvate 
pavirsti ir užtraukti nelaimę visiems namiškiams. Gal 
todėl krikščionių šv. Jurgis gretinamas su pačiu Per-
kūnu, kuris apvaisina Žemę, nudundėdamas pirmuoju 
griaustiniu. Per Jurgines pirmąkart po žiemos iš tvartų 
išgindavo gyvulius, kurių išginimas būdavo palydimas 
įvairiausių dainų, šokių ir magiškų veiksmų. Magija 
lydėjo ne tik pirmąjį išginimą, tikintis sveikų ir pro-

Suolas, puoštas liaudiško kalendoriaus ženklais, žyminčiais žemės ūkio darbų pradžią ir pabaigą. XVIII a. pab. Meistras 
ir radimvietė nežinomi. Fot. Remigijus Timukas
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duktyvių gyvulių1. Magiški veiksmai buvo atliekami 
skatinant javų ar linų augimą, laukiant geresnio būsi-
mo derliaus, todėl ne veltui pagrindiniai minėto suo-
lo puošybos elementai yra augaliniai ir simbolizuoja 
augmenijos suvešėjimą. Dar du simboliai: užbrūkš-
niuotas stačiakampis (lyg dvinytis audinys) vaizduoja 
apsėtą lauką, o atkaltėje palikta centrinė figūra – ožys, 
Perkūno palydovas, vaisingumo ir derlingumo ska-
tintojas, kurio aukojimo Perkūnui ritualas aprašytas 
dar XVI a. Simono Grunau Prūsijos kronikoje. Nuo 
centrinės figūros į abi atkaltės puses Saulė remiasi į 
du gyvybės medžius, pavaizduotus kaip spiralės (sim-
bolizuoja gyvenimo ir mirties, derlingumo, laimės, 
nykimo ir atgimimo idėjas, nuolatinį atsinaujinimą, ci-
kliškumą – sukimosi spirale veiksmą). Iš aukščiausio 
taško Saulė rieda žemyn, ją pasitinka piemenukų išva-
duotojas šv. Martynas, užbaigiantis ganiavos ciklą ir 
paleidžiantis piemenėlius į mokyklą2. Suolo atkaltėje 
pavaizduotas šv. Martynas laiko rankoje pagautą gai-
dį. Tai ženklas, kad jau keltis su pirmaisiais gaidžiais 
nebereikės, kad atėjo lauko darbų pabaiga. Virš auga-
linio ornamento išdrožinėti devyni pusmėnuliai, kurie 
skaičiavo mėnulio savaitę, t. y. triskart po tris paras 
arba trys dangaus skliaute matomos mėnulio fazės, 
kurios buvo skaičiuojamos nuo jo pasirodymo dan-
guje po trijų nebuvimo dienų. Mėnulio mėnesį sudarė 
trys devynių dienų savaitės. Tokia kalendoriaus sche-
ma susijusi su skaičiumi trys, kuris reiškia absoliučią 
tobulybę ir yra bet kurio dinaminio proceso įvaizdis 
(atsiradimas, raida, pabaiga)3. Po augaliniu ornamentu 
pavaizduota vienuolika Saulės simbolių – segmentinių 
žvaigždžių (šešialapės formos), tai simbolizavo vie-
nuolika metų mėnesių, o dvylikto – gruodžio – nėra, 
nes žemės ūkio darbų nebebuvo: žmonės gyveno šv. 
Kalėdų laukimu. Drožinyje krikščioniška pasaulėjauta 
vaizdžiai susipina su senąja – gamtameldiškąja (t. y. 
darbų ir atokvėpių seka).

Kitoje muziejaus salėje – senųjų muzikos ins-
trumentų ekspozicijoje – akys užkliūva už paprastų, 
atrodo, primityvių, bet labai archajiškų pučiamųjų 
instrumentų – daudyčių, ragų, skudučių. Ausyse net 
suskamba jų garsai, o vaizduotė nupiešia, kaip pla-
čios apylinkės anuomet grožėjosi toli sklindančia 
muzika. Tik šiek tiek pasukus galvą į šoną, iš nuo-
traukų į mus giliais žvilgsniais žvelgia Biržų krašto 
kanklininkai (išimtinai tik vyrai) Martynas Lapienė4, 
Krisius Garjonis5, Jonas Plepys6, Petras Lapienė7, Jo-
nas Lapienė8, Kostas Lapienė9. Visi šie kanklininkai, 
ant kelių laikydami kankles, pirštais lengvai užgau-
dami stygas, kankliavo kambaryje tik sau ar savo ar-
timiesiems, ir ne bet kada, o griežtai reglamentuotu 
laiku – per sambrėšką, kai saulė nusileidusi, bet dar 
nesutemę10. Šalia kanklininkų nuotraukų muziejuje 
yra ir jų rankomis nugludintų instrumentų, nes senieji 

kanklininkai skambindavo iki gilios senatvės, kol vi-
siškai pakirsdavo liga ar mirtis11.

Kanklės – vienas iš ryškiausių etninio tapatu-
mo simbolių, styginis instrumentas, naudotas geo-
grafinėse zonose, bemaž sutampančiose su zonomis, 
kur buvo paplitusi ankstyvojo neolito Narvos kultū-
ra (IV tūkst. pr. Kr.). Patys instrumentai, jų muzika ir 
kankliavimas buvo perduodami iš kartos į kartą, todėl 
jie pakankamai autentiško pavidalo mūsų dienas pa-
siekė iš seniausių laikų. Anksčiausias mums žinomas 
šaltinis yra XVII a. Faktai byloja, kad iki XX a. I p. 
Šiaurės Rytų Aukštaitijoje kanklės buvo kaip dvasi-
nės kontempliacijos – didelio susikaupimo, susitel-
kimo, susimąstymo – priemonė12. Kitoje Aukštaitijos 
dalyje bei kituose etnografiniuose regionuose kanklių 
muzika skambėdavo daug plačiau: vestuvėse, laido-
tuvėse, gegužinėse, derliaus šventėse.

Kadangi dauguma tradicinių penkiastygių kan-
klių yra surinkta Šiaurės Rytų Aukštaitijoje, Biržų 
apskrityje (net dešimt kanklių su penkiomis stygo-
mis), ir tautosakos rinkėjai šiuose kraštuose yra už-
rašę įvairių pateikėjų pasakojimų apie tokias kankles: 
<...> kunkliai buvo penkių stygų. Stygos varinės 

Martynas Lapienė (1824–1910), gimęs Krikščių kaime, 
gyvenęs Kviriškio vienkiemyje, Biržų valsčiuje. Kankliuo-
damas giedojo. Penkiastygėmis kanklėmis skambino su-
tartines ir kitas melodijas. Apie 1909 m. Fot. kun. Adolfas 
Sabaliauskas-Žalia Rūta
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<...>13, tai apie jas daugiausiai ir bus kalbama. 
Pagal Romualdo Apanavičiaus XX a. pab. naują 

Baltijos tautų ir lietuvių kanklių klasifikaciją šiaurės 
rytų aukštaičių kanklės pateikiamos atskirai – kaip 
pirmasis tipas. Nuo kitų kanklių jos skiriasi korpu-
su ir mažu stygų skaičiumi. Kanklės išskobtos iš 
vieno medžio gabalo, jų korpusas šešiabriaunis, ke-
turbriaunis arba pusapvalis, drūtgalys aukštesnis už 
plongalį. Drūtgalys nusklembtas truputį įstrižai, yra 
palyginti bukas, čia dar padarytas nedidelis kyšu-
lys mediniams stygų veržikliams iš apačios įstatyti. 
Plongalyje iš trijų šonų paliekamos neaukštos siene-
lės, tarsi lovelis, per kurį skersai korpuso įveriamas 
storas metalinis virbalas stygoms užkabinti. Kad sty-
gos tvirčiau laikytųsi ir nesilankstytų, virbalas neretai 
perkišamas pro storą žąsies plunksną. Puošyba labai 
kukli. Viršutinėje plokštėje išpjaustomos nedidelės, 
dažniausiai apskritimu išdėstytos skylutės, šešialapė 
(keturlapė, penkialapė) žvaigždutė arba kitokių pavi-
dalų išpjovos. Kanklėms pakabinti drūtgalio smaiga-
lyje išgręžiama skylutė, į kurią įveriama virvelė arba 
metalinė kilpa. Šiaurės rytų aukštaičių kanklių pavi-
dalai primena luotą, karstą, geldą, yra tarsi šių daiktų 
sumažinti modeliai14. Su mirties kultu besisiejantys 
archaizmai ir ritualinių tradicijų atgarsiai byloja, kad 
luotas – karstas kanklių arealo gyventojams yra pa-
daręs neišdildomą įspūdį, todėl Šiaurės Aukštaitijoje 
kanklių gamyba siejama su žmogaus mirtimi ir many-
ta, kad geriausia kankles dirbdintis, kai miršta artimas 
žmogus arba kaimynas. Tada reikia eiti į didelę girią, 
kirsti geriausią aukštesnėje vietoje augantį medį ir iš 
jo viršūnės gamintis kankles. Jeigu mirusysis labai 
apverkiamas, tai tuo metu nukirsto medžio kanklės 

turės skurdų, graudų balsą – daug geriau skambės15. 
Kanklių spalva likdavo natūralaus medžio arba nuda-
žydavo juoda spalva.

Šiuo metu muziejaus ekspozicijoje esančios 
penkiastygės kanklės į muziejų pateko dar su pir-
maisiais eksponatais. Jas vietiniai žmonės padova-
nojo 1928–1934 m. Kanklės buvo natūralios medžio 
spalvos. Stygos jau neišlikusios, tik išlikę plongalyje 
perkišti virbalai ir po vieną stygų veržiklį. Tik viene-
rios kanklės dar išlikusios su keturiomis stygomis ir 
virbalu bei visais veržikliais. Visų penkiastygių kan-
klių viršutinės plokštės papuoštos įvairiai: šešialape 
žvaigždute, keturlape žvaigždute ir pailga keturkam-
pe kiauryme, vienoje eilėje išdėstytomis keturiomis 
šešialapėmis žvaigždutėmis, apskritimu išdėstytomis 
skylutėmis. O dvejose kanklėse matosi išraižyti skai-
čiai 1854 ir 1860, kurie, be abejonės, reiškia jų paga-
minimo datą.

Kanklininkas instrumentą derino didžiųjų ir 
mažųjų sekundų pentachordu: trumpiausią penktą-
ją stygą su ilgiausia pirmąja kvintos intervalu, kitas 
nuo viršaus žemyn – sekundomis. Perbraukdami pirš-
tu patikrindavo, ar gerai dera. Derino ir vien kvinto-
mis16.

Kanklių repertuarą daugiausiai sudarė skambi-
namos sutartinės, labiausiai keturinės. Beje, dar re-
miantis 1989 m. ekspedicijoje surinkta medžiaga, 
galima manyti, kad skambinęs kanklininkas giedojo 
ne tik sutartines, bet ir galbūt šventas giesmes, o dai-
navo tikriausiai etnines arba paralelines dainas17.

Nors kanklės laikytos namų muzikos instrumen-
tu, tačiau labai pagarbiai visi žiūrėjo į kanklininkus. 
Pasak žymaus Biržų krašto kanklininko Jono Plepio 

Penkiastygės kanklės. 1854 m. Muziejui padovanojo Laužadiškių pradžios mokyklos mokytojas Jokūbas Šernas 1934 m. 
Fot. Vytautas Didžpetris
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sūnaus Povilo, tėvas buvęs visas vadovas, didžiau-
sias dainininkas ir giesmininkas. Jis „bubeno“ (bū-
gno) mušimu šventadieniais kviesdavęs kaimynus pas 
save poterių. Kanklininkams taip pat buvo priskiria-
mi antgamtiniai gebėjimai18. Jie mokėjo džiaugsmus 
bei vargus išlieti kanklių garsais.

Iš paminėtų pučiamųjų instrumentų pats mažiau-
sias, paprasčiausias, populiariausias instrumentas yra 
skudutis. Beje, kai kuriose Lietuvos vietovėse šį ins-
trumentą vadino ir kitaip. Biržuose sakė skurdutės, kai 
kur vabalninkėnai, arčiau Biržų (Baibokuose) – skur-
dučiai, apie Rimšę – skuduciai. XIX a. vid. kai kur 
žmonės ir skudais vadindavę19. Bet ilgainiui dėl tari-
mo patogumo „r“ raidę pametė, ir liko skudučiai. Šiau-
rės Rytų Aukštaitijoje kolektyviai naudotus skudučius 
pirmasis 1904 ir 1911 m. nuosekliai aprašė kunigas, 
tautosakininkas Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta20.

Skudučiu vadinama tokia dūdelė, tinkamai nu-
drožta ir pritaikyta pūsti. Juo galima išgauti tik vie-
ną garsą. Skudučių komplektą sudaro keletas kartu 
nesurištų ir tam tikru būdu suderintų įvairaus ilgio 
(maždaug 10–20 cm) dūdelių. Tokiu komplektu sku-
dučiuoti reikia keliems muzikantams: dviem, trims, 
keturiems, penkiems ar šešiems. Pagrindinių skudu-
čių komplekte priskaičiuojami penki skudučiai, bet 
jei pridėtas šeštasis, tai jis vadinamas pridėčku, arba 
spiegu. Šešių skudučių komplektų daugiausia aptikta 
apie Biržus, Vabalninką, Zizonis.

Kiekvieno komplekto skudutis turėdavo savo 
vardą. Gal ir keistai skamba pavadinimai: tititiūtitiut, 
kvepas, untutis, kuldukas, spjaudalė, dzūchas, lakys, 
kvapola, užtarytojas. Tokia daugybė vardų buvo to-
dėl, kad skirtingais vardais juos vadino Biržų, Va-
balninko, Papilio, Pandėlio, Kupiškio, Salamiesčio 
muzikantai. Muziejus saugo skudučius, ant kurių už-
rašyti jų vardai21, nors paprastai kiekvieną skudutį tik 
pažymėdavo ramteliais (įpjovėlėmis) arba numeriu, 
kad būtų aišku, kuris garsas tuo skudučiu išgauna-
mas. Įvardytų skudučių komplektą muziejui 1928 m. 
padovanojo Kostas Burbulis, gimęs Biržų valsčiuje, 
Šimpeliškių kaime, ir gyvenęs Biržuose.

Žmonės seniau mokėsi skudučių muzikos ne iš 
natų, o iš klausos. Garsų ilgumui ir pauzėms jie var-
todavo tam tikrus skiemenis ar garsus, kurie imitavo 
pučiamąjį motyvą. Anot etnomuzikologo Stasio Pa-
liulio, skudučiai vardus įgavo atsižvelgus į tai, kokia 
partija buvo jais atliekama Šiaurės Rytų Lietuvos re-
gione skudučiuojamame svarbiausiame kūrinyje – 
„Untytėje“.

Skudučiai dirbami iš įvairios medžiagos. Len-
gviausia pasidaryti iš skėtinių tuščiavidurių augalų: 
builio, garšvos, nendrės. Skudučio vienas galas nu-
pjaunamas pagal bamblį ir turi būti uždaras, o kitas 
galas pjaustomas įstrižai, trumpinant ieškoma rei-

kalingo aukštumo garso. Iš minkštų augalų padary-
tas skudutis nepatvarus, nes išdžiūvęs deformuojasi, 
pakeičia toną, suskyla ir nebetinka naudoti, todėl ge-
riausia skudučius dirbti iš kieto medžio: uosio, kle-
vo. Dirbdamas medinius skudučius, meistras parinktą 
lygaus kamieno medelį (3–4 cm storio) supjaustyda-
vo į tiek dalių, kiek komplekte reikia turėti skudučių. 
Kiekvienoje medelio atkarpoje išgręždavo skylę, bet 
skudučio dugnui palikdavo 1 cm neišgręžtos dalies. 
Paskui vamzdelis apdrožiamas, apdailinamas, pučia-
masis galas iš abiejų pusių įstrižai nupjaunamas ir 
skudutis padarytas22. Belieka suderinti jų garsus.

Skudučius suderinti, kad jie skambėtų reikalin-
gais intervalais (sekundomis, tercijomis ar net kvar-
tomis), visada būdavo svarbiausias darbas. Skudučius 
derino dvejopai: nuo aukštųjų tonų ir nuo žemųjų. Jei 
derindavo nuo aukštųjų, suderindavo du trumpiausius 
skudučius, atitinkamai vieną patrumpindavo, o pas-
kui pagal antrąjį – trečiąjį ir t. t. Jei derindavo nuo 
žemųjų, suderindavo du ilgiausius skudučius. Kai jie 
tarp savęs derėjo, atitinkamai vieną iš jų patrumpin-
davo, pagal antrąjį derindavo trečiąjį ir t. t. Vėliau 
derintojas dar kartą kiekvieną skudutį patikrindavo, 
lygindamas ne tik su gretimu, bet ir su kitais, atidžiai 
klausydamas intervalų tarp skudučių23.

Skudučiai turėjo savo repertuarą, jis būdavo 
savitas atskirose apylinkėse. Tačiau, be specialaus 
repertuaro, būdavo skudučiuojamos ir sutartinės, daž-
niausiai – keturinės. Skudučiams pritariant, giedoda-
vo sutartines, taip pat dainuodavo liaudies dainas.

Muziejaus liaudies muzikos instrumentų rin-
kinys turtingas ir ilgiausių pučiamųjų instrumen-
tų – medinių trimitų, vadinamų daudytėmis. Šis 
instrumentas buvo gerai žinomas visoje Lietuvoje, 
minimas jau XVII a. rašytiniuose šaltiniuose. Teodo-
ras Lepneris veikale „Der Preusche Litauer“ (1690) 
rašo, kad lietuviai turi plačius trombonus, kuriuos jie 
vadina „trūba“. Ji išskaptuota iš pušies, jos antras 
galas kiek platesnis ir apvalus kaip trūbos, aplinkui 
apvyniota tošimi ir ilgumo bus sieksnio. Du vyru pu-
čia tuo pačiu metu kiekvienas į tokią pat trūbą, kurios 
duoda stiprų garsą.24

Daudyčių ilgis 140–230 cm, jos visuomet tiesios. 
Su jomis galima išpūsti ne vieną, bet po kelis (4–5) na-
tūralius garsus. Komplekte užteko turėti dvi daudytes, 
tad jas vienu metu pūsdavo du žmonės. Kai kurių kai-
mų skerdžiai turėdavo vieną daudytę. Jie gausdavo ne 
tik anksti rytą šeimininkes žadindami, bet ir pūsdavo 
galvijus ganydami ar piemenis prižiūrėdami.

Šių instrumentų gamybai tiko kietas medis: uo-
sis, klevas, guoba, beržas. Meistrui reikėjo parinkti 
tiesų, nešakotą medį. Apie 15 cm skersmens medžio 
kamieną nudroždavo tiek, kad du trečdaliai viso jo 
ilgio liktų tik 3–4 cm storio, o kitas galas laipsniš-
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kai platėdavo. Perskėlęs medį pusiau, išskaptuodavo 
skylę, kad jos pradžioje būtų 1 cm, o gale – 10–12 cm 
skersmens ertmė. Daudytės sienelių storį palikęs apie 
1–1,5 cm, suglaustas abi dalis meistras tampriai apvy-
niodavo beržo tošimi, o laibgalyje išdroždavo pūtiklį.

Derindavo daudytes iš klausos, pagal kokios 
nors sutartinės melodiją. Viena (ilgesniąja) daudyte 
derintojas pūsdavo melodiją, o su antrąja – ieškoda-
vo užtarėjo melodijos. Jei išeidavo žemesni tonai, an-
trąją daudytę trumpindavo, kol išgirsdavo reikiamus 
tonus25. Dažniausiai pūsdavo keturines ar šoktines 
sutartines. Nors daudyčių pūtėjai turėjo nusistovėjusį 
tam tikrą repertuarą, tačiau jų muzika nunyko anks-
čiau nei ragų ar skudučių. Tarpukariu šių instrumentų 
beveik nebeliko, o jei kokį ir surasdavo, tai jis jau 
buvo perdžiuvęs ir nebetinkamas naudoti.

Dar vienas muzikinių instrumentų rinkinys, 
puošiantis muziejaus ekspoziciją – ragų komplek-
tas, padarytas 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo proga. Ragus padirbo meistras Stasys 
Einoris, gyvenęs Biržų apskrityje, Vabalninko vals-
čiuje (dabar – Kupiškio rajono Salamiesčio apylin-
kė), Tuitadvario vienkiemyje, o muziejui padovanojo 
1928 m.

Ragai – dažnai naudojamas, gana populiarus mu-
zikos instrumentas, kurio muzikavimo tradicija išliko 
ilgiausiai mūsų krašte. Pavadinimų šis instrumentas 
turėjo net kelis: mediniai trimitai, triūbos, o kartais 

sakydavo dūdytos. Ragų muzika užrašyta Šiaurės 
Rytų Lietuvoje ir iki šių dienų atliekama vietinių fol-
kloro ansamblių. Nors iš kitų Lietuvos vietų užrašytos 
ragų muzikos nėra, tačiau senovėje ragai buvo paplitę 
visoje Lietuvoje: apie tai minima 1564 m. Lietuvos 
istoriko Augustino Rotundo veikale „Pasikalbėji-
mas lenko su lietuviu“. Jis mini trimitus kaip lietuvių 
liaudies žinomus muzikos instrumentus. Su ilgomis 
dūdomis senovės lietuviai ant Neries kranto atvykę 
pasitikti savo kunigaikščio Kerniaus26. XIX a. Simo-
nas Stanevičius ir Simonas Daukantas taip pat pateikė 
žinių, kad ir žemaičiai mediniais trimitais pūtę.

Ragai skiriasi nuo daudyčių tuo, kad jie yra 
trumpesni – nuo 50 iki 110 cm. Rago išorė panaši į 
trimito, o jo forma gali būti ne tik tiesi, bet ir lenkta. 
Komplekte reikėjo turėti 4–5 ragus, ir pūsdavo kie-
kvieną ragą atskiras žmogus – visas ragų pūtikų an-
samblis. Kiekvienu ragu išgaunamas tik vienas garsas 
(tonas). Rago garso aukštumas priklauso nuo instru-
mento ilgio. Ilgaisiais galima išgauti po du garsus. O 
juo ragas trumpesnis, tuo jo tonas aukštesnis. Muzi-
kantai ragus derino iš klausos, pūsdami kokią nors la-
bai gerai žinomą melodiją ir klausydami, ar dera.

Ragai taip pat buvo dirbami iš kieto medžio, ir 
plongalyje išdrožiamas pūtiklis. Meistras parinkdavo 
nešakotą kamieną, 8–10 cm skersmens, padalydavo 
į penkis gabalus. Paskui pagal rago formą nudrožda-
vo, apdailindavo ir išilgai perskeldavo. Išskaptavęs 

Ragų pūtėjai iš Savučių kaimo pučia „Untytę“. Centre – garsus apylinkės muzikantas Mykolas Paliulis, jam iš dešinės 
sūnūs: Alfonsas (tėvo nurodymu padirbęs šiuos penkis ragus) ir Stasys. Kairėje – Paliulių kaimynai Jonas ir Petras Sa-
vickai. Apie 1930 m.
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abi puses, lygiai sudėdavo ir keliose vietose stipriai 
surišdavo. Rago paviršių degutu užtepdavo, plonai 
linais apsukdavo ir apvyniodavo beržo tošimi. Tošis 
prieš vyniojant buvo išmirkoma karštame vandenyje: 
ataušdama ir džiūdama ji tvirtai suverždavo ragą. Kai 
kurie meistrai instrumentus darydavo iš lenkto me-
džio, kad būtų panašesni į gyvulio ragą.

Ragų repertuaras panašus į skudučių, bet esa-
ma keleto skirtumų. Beveik nėra išlikusių duomenų, 
kad sutartinės būtų buvusios ragais pučiamos. Mažai 
pėdsakų, kad ir dainoms ragais būtų pritarinėjama. 
Matyt, garsi ragų muzika nelabai derėjo su vokaline. 
Tačiau dainų melodijas žmonės ragais išpūsdavę, kar-
tais dviem ar trimis ragais palydėdavę armonikos mu-
ziką, o patiems ragams kai kur pritardavę ir būgnais. 

Be ragų ir skudučių muzikos nepraeidavo nė 
kaimo šventės, nė darbymečiai, visas kaimas buvo 
paskendęs šių instrumentų skleidžiamuose garsuo-
se: dideli ir maži, jaunimas ir senimas – visi norėjo 
sueiti draugėn, būti kartu, jausti bendrumą ir dvasinį 
ryšį, todėl ragų gausmas, skudučių komplektų darnūs 
garsai skambėjo per didesniąsias pavasario šventes: 
per piemenų šventę, kurią šventė antrąją Sekminių 
dieną – piemenėliai, dar iš anksto apėję pakiemius, 
surinkdavo sambarius: miežių, maisto. Kaimo aluda-
riai, padarę alaus, o moterys, skarų ryšulėliuose pri-
dėjusios savo spaustų sūrių, pirties dūmu kvepiančių 
rūkytų dešrų, sunešdavo kokiam klojime ar daržinėj. 
Per šienapjūtę (juk pievos buvo toli nuo sodžiaus) 
per darbų pertraukas ar ypač vakare, per rugiapjūtę, 
per įvairių darbų talkas neapsieita be muzikos gar-
sų. O kaip toli girdėdavosi ragų gaudimas ar skudu-
čių skambėjimas per Joninių ar Petrinių šventes, kai 
parugėn išėję, kur aukštam medyje uždegę stebulę, 
visi ir šoko, ir dainavo. Pūtėjai išeidavo šeštadienio 
ar švenčių vakarais kur nors į kaimo galą ar pakluonę 
ir užpūsdavo, o jiems už kelių kilometrų atsiliepdavo 
kito kaimo ragų pūtėjai. Dar kai kurių senosios kartos 
žmonių atmintyje gyvas prisiminimas, kad pavasarį 
ragais pūsti pradėdavę artojai. Jie išeidami į laukus 
pasiimdavo ir ragus. Kai artojai ir arkliai pavargdavo, 
vyrai, sustoję kokiam pusvalandžiui, pūsdavo ragus. 
Ragus pūsdavo ir naktigoniai. Jie arklius ganydami 
prie laužo triūbuodavę. Ryto metą, raiti grįždami 
namo, supūsdavę ir prikeldavę sodžių iš miego...28 
Įdomių istorijų prisiminę pasakojo ir Biržų rajono 
Dirvonakių kaimo senieji muzikantai: Ragų pūtėjo 
Juozapo Balčiūno kūtė buvusi dar neapdengta, tik 

apgrebėstuota. Jie sulipdavę ant stogo ir pūsdavę 
ragus, kad toliau girdėtųsi. Kartą Biržų uriadnikas, 
pirmą kartą šešių kilometrų atstu išgirdęs ragų muzi-
ką, sukėlęs miesto policiją ant kojų, nesuprasdamas, 
kas čia per pavojus skelbiamas.29 Etnomuzikologas 
S. Paliulis pastebėjo, kad ragų nepūsdavo ir jų netu-
rėjo tik prie gerų kelių ar vienas šalia kito prisiglaudę 
kaimai, o ragai gaudė ten, kur žmonės gyveno toliau 
nuo didelių kelių, pelkėtose, miškų apsuptose ar už 
sunkiai pereinamos upės esančiose vietovėse. Ragų 
pūtimu galėjo susišaukti tų kaimų vyrai, kuriuos sky-
rė 5–7 km atstumas. Toks atstumas tarp ragų pūtėjų, 
matyt, buvo ne atsitiktinis reiškinys: ragų garsas gerai 
girdimas, tad galima manyti, kad senovėje jų muzika 
turėjo ne tik meninę, bet ir praktinę paskirtį, pavyz-
džiui, buvo karo ar kitoks signalas. Ragų garsais buvo 
galima labai greitai ir toli pranešti apie pavojų, apie 
besiartinantį priešą30.

Kad būtų vestuvėse pūsta ragais, skudučiais, 
skambinta penkiastygėmis kanklėmis, išlikusių žinių 
labai nedaug. Keletą kartų paminėta esą į vestuves su-
sirinkę žmonės paskudučiuodavę, bet tai nebuvo pri-
lyginta tradiciškai suvokiamoms vestuvių muzikantų 
funkcijoms, nors yra aprašytas atvejis, rodantis, kad 
seniau per vestuves galėjo būti skudučiuojama. Apie 
skudučiavimą vieneriose vestuvėse pasakojo biržietis 
K. Burbulis: Kai užtraukėm „Untytę“, tai ir muzikan-
tų nebereikėjo. Net dvi dienas skudutavom. O kai at-
važiavom pas jaunąjį į Lygalaukių kaimą, tai maršą 
jauniesiems, vietoj muzikantų, išdrožėm mes.31

Perėjus muziejaus etnografijos ekspoziciją, vis 
dar skamba ausyse biržiečių šnekta ataidintys žodžiai: 
Či gi mūsų krašta tradicijos, savastis, vertybes – kėp 
auksa trupinėlė. Ar šiandien nuolat visur skubančiam 
žmogui lieka laiko pamąstyti ir pamėginti suvokti, 
kad mūsų seneliai, dirbdami laukuose, ruošdamiesi 
namų ūkyje, visur lydimi nuolatinių dainų ir muzi-
kos, brangino ir puoselėjo moralę, dorybes, pagarbą, 
grožio supratimą, jautė palaimą, rado nusiraminimą 
ir beveik visus žodinės bei meninės kultūros laimė-
jimus, įsitvirtinusius papročiuose, apeigose, nedaug 
pakitusius dėl darbų ir buities pastovumo, perdavė 
iš kartos į kartą? Kiek šie dalykai aktualūs ir svar-
būs šiandien mums? Ar suvokiame mums perduotą 
pareigą perimti savo etnografinių regionų tradicijas ir 
savitumą, etnokultūros vertybių visumą, saugoti, at-
sakingai puoselėti ir visuomet tęsti?
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NORTH LITHUANIA – THE REGION WHERE THE WORK HAS BEEN BLESSED BY 
THE SUN AND A MAN’S EACH STEP HAS BEEN ACCOMPANIED BY MUSIC SOUNDS

Rima Binkienė
Biržai Region Museum “Sėla”

The most unique exhibits – musical instruments 
representing the specificity of material and spiritual 
culture of North East Lithuania region distinguish in 
the exposition of ethnography housed in Biržai Re-
gion Museum “Sėla”.

The traditions of archaic ethno-music have re-
mained the longest in this region: the singing of glees, 
the music of skudučiai (closed multiple-pipe flute), 
daudytės (blowing aerofone), and the horns. The au-
thentic wind instruments are exhibited in the muse-
um – the sets of daudytės, horns, skudučiai, and old 
traditional kanklės (Baltic psaltery). Musicians’ pho-
tos prove that only men played the latter instrument 
and even several generations of relatives.

Pentachord kanklės introduced in the exposi-
tion appeared in the museum in c 1928–1934. These 
kanklės reflect the regional tradition the most. The 
upper plates of all kanklės are decorated with carved 
stars or small holes. Two kanklės are dated in 1854 
and 1860.

Skudutis is the smallest, simplest, most popular 
instrument of exhibited wind instruments. The set of 
skudučiai is mostly composed of five not connected 

tuned small pipes of various length (10 – 20 cm). 
Each musician playing this musical instrument blows 
a separate pipe. Musicians name each skudutis with a 
separate name or marked with small nicks in order to 
show which sound is produced.

The longest musical instruments are exhibited 
in the museum – wooden trumpets called daudytės. 
Their length is 140 – 230 cm., and 4–5 sounds are 
blown with one daudytė. They were produced from 
hard wood: ash, maple, elm, and birch.

One more set of musical instruments in the 
exposition – the set of horns, made in 1918, on the 
occasion of announcement of the Independence of 
Lithuania. It was presented by a master Stasys Einoris 
to the museum in 1928. The length of horns 50–110 
cm. The set was composed of 4–5 horns. Each horn 
was blown by a separate man who produced only one 
sound. Hard wood was used for the production of 
horns as well.

The task of museologists is to preserve and en-
shrine the traditions and individuality of ethnographic 
regions as well as the unity of ethnocultural values.



56

VAIDINIMAI „SENOVINĖS KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS“ 
IR „VESĖLIOS ANOJ ŠALY“ KAIP REGIONINĖS IR 
ETNINĖS TAPATYBĖS ŽENKLAS

Kristina Jokimienė
Kupiškio etnografijos muziejus

Žmonija kultūros vertybes kaupia tūkstantme-
čiais, o tradicinių vertybių išsaugojimas pratęsia vidi-
nį kiekvienos etninės kultūros pamatą. Prieš 49 metus 
(1966 m.) įvykęs vaidinimas „Senovinės kupiškėnų 
vestuvės“1 buvo reikšmingas kultūrinis įvykis so-
vietinėje Lietuvoje, nes skatino mąstyti apie mūsų 
tautinio savitumo reikšmę ir svarbą. Į sceną perkelta 
išlaikyta kupiškėnų vestuvių tradicija, kurios ištakos 
siekia dar prieškario Lietuvą, o šaknys – ikikrikščio-
niškąjį laikotarpį, buvo pateikta gana autentiškai. An-
gelė Vyšniauskaitė teigia, kad šis vaidinimas – tai ne 
liaudies teatro spektaklis, o autentiškiausios senovi-
nių Kupiškio krašto žmonių vestuvių apeigos (TBV, 
2006: 67). Ypač svarbu, kad „aktoriai“ ne vaidino, bet 
„pasakojo“2 apie savo arba tėvų ir prosenelių gyveni-
mą, todėl to meto Lietuvai3, siekiančiai išlaikyti, iš-
skirti ir apibrėžti savo etninį identitetą, šis vaidinimas 
buvo viena iš galimybių tai įgyvendinti.

Reikia paminėti, kad dabartinio laikotarpio 
(2000 m.) kupiškėnų vestuvių variante, t. y. vaidi-
nime „Vesėlios anoj šaly“, vaizduojami dar senesni 
laikai (XVIII a. II p.) nei vaidinime „Senovinės ku-
piškėnų vestuvės“. Prieš 15 metų Kupiškio kultūros 
centro etnografinis ansamblis „Kupkėmis“ (vado-
vė Alma Pustovaitienė) parengė vaidinimą „Vesė-
lios anoj šaly“ ir pristatė jaunojo pusėje švenčiamus 
vestuvinius papročius. Scenarijus kurtas pagal Balio 
Buračo, Motiejaus Valančiaus surinktą medžiagą, jo 
autorė – Vanda Balsienė. Vaidinime atkurtos vestu-
vės jau nėra girdėtos iš tėvų ar senelių, o tik skaitytos 
minėtų autorių aprašymuose (Zabielienė, 2004: 32). 
Laiko ir papročių lygiagretės nebėra, todėl autentiškai 
atkurti vestuvininkų apeigas „aktoriams“ tikrai nelen-
gva. Etninių tradicijų perimamumas, perdavimas ir 
pritaikymas šiandieniame gyvenime gan sudėtingas, 
tačiau reikalingas lokalinės kultūros tęstinumui.

Ypač svarbus ir unikalus aspektas yra tas, kad 
abiejų vaidinimų kalba – kupiškėnų patarmė, turėju-
si būti kaip lokalizuojanti dimensija, išreiškianti geo-
grafiškai apibrėžtą teritoriją, buvo priimta ir suprasta 
ir kitų Lietuvos regionų atstovų, todėl aktualu yra pa-
analizuoti priežastis, lėmusias patarmės funkcijų iš-
plėtimą.

Šio straipsnio tikslas – nustatyti vaidinimų „Se-
novinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios anoj šaly“ 
kalba atskleidžiamus regioninės ir etninės tapatybės 
ypatumus. Šiame tyrime taikomi analitinis aprašoma-
sis, analizės ir apklausos metodai. Pirmučiausia ap-
tarsime vaidinimą „Senovinės kupiškėnų vestuvės“, 
vėliau – „Vesėlios anoj šaly“.

Lingvistiniu aspektu „Senovinės kupiškėnų ves-
tuvės“ yra tirtos. Išsamumu išsiskiria pačių kupiškėnų 
(Algimanto Jasaičio ir Andriaus Kleniausko) pareng-
tas ir 2006 m. išleistas leidinys „Tai bent vestuvės: 
„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ 40-mečiui“, kuria-
me Audronės Kaukienės ir Klementinos Vosylytės 
straipsniuose analizuojamos vaidinimo „Senovinės 
kupiškėnų vestuvės“ lingvistinės ypatybės. A. Kau-
kienė, aptardama folkloro, režisūros ir kai kuriuos 
mitinius elementus, išskiria vaidinimo kalbos svar-
bą (akcentuoja, kad daugelis vestuvininkų kalbėjo 
gražia, taisyklinga, neiškraipyta, natūralia kupiškė-
nų tarme (Kaukienė, 2006: 89), išvardija kupiškė-
niškus vestuvių veikėjų pavadinimus, pavyzdžiui: 
didisai pamergys ‘vyresnioji pamergė’; pamergiai 
‘pamergės’ ir t. t. K. Vosylytė, atskirai analizuodama 
vestuvių apeigų ciklus, mini retai bevartojamus ku-
piškėniškus žodžius, pavyzdžiui: mėsiedas ‘laiko tar-
pas nuo Kalėdų iki Užgavėnių’, vėnatūra ‘vienturtė’ 
ir t. t., jų formas, pavyzdžiui, gyvintėnai ‘gyventi’, 
vaizdingus posakius, pavyzdžiui, ir mas su Pilypu at-
lapsėjom, aptaria kai kurių skolinių vartojimą ir pan. 
Taigi ši lingvistė atskleidžia kalbines ypatybes, vaidi-
nimo kalbą darančias itin vaizdžią, raiškią ir emocin-
gą (Vosylytė, 2006: 99).

Lygiagrečiai įvertinti etnografinius vaidinimus 
„Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios anoj 
šaly“ neįmanoma, nes lingvistiniu aspektu pastarojo 
vaidinimo niekas netyrė. Galbūt tai ateities perspek-
tyva.

Nors vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestu-
vės“ kalba yra analizuota, bet netyrinėta kupiškėnų 
patarmės koreliacija su lietuvių etnine kultūra, tapa-
tybe, patarmė nevertinta raidos aspektu, todėl šiais 
aspektais analizuosime ir vaidinimą „Senovinės ku-
piškėnų vestuvės“, ir „Vesėlios anoj šaly“.
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Kiekvienos kalbos sistema yra neįkainojamas 
turtas. Anot Deivido Kristalo (David Crystal), jei no-
rime, kad žmonijai sektųsi, tuomet lingvistinė įvairovė 
yra būtina sąlyga, nes gebėjimas kalbėti yra žmogaus 
esmė. <...> kalbų vaidmuo nepamainomas, nes kul-
tūros perduodamos šnekamąja ir rašomąja kalba 
(Crystal, 2005: 40–41). Taigi abu šie vaidinimai atei-
ties kartoms išsaugo kupiškėnų patarmės (kaip vienos 
iš lietuvių kalbos variantų) pavyzdį, kuris kaip tam ti-
kras kultūrinis variantas reikšmingas ir pasauliniame 
lingvistiniame kontekste.

Šis D. Kristalo teiginys galėtų būti vertina-
mas kaip abejotinas, nes tiek Roberto Gotjo (Robert 
Gauthiot) „Le Parler de Buividze“ (1903, Paris), 
tiek „Kupiškėnų žodyno“ 1–4 tomuose (2007, 2010, 
2012, 2014) ir kituose šios patarmės tyrinėjimuose bei 
kompaktinėse plokštelėse išleisti kupiškėnų patarmės 
tekstai (žr. Markevičienė Ž. Aukštaičių tarmių teks-
tai, Vilnius, 2001, d. 2; Rytų aukštaičiai kupiškėnai, 
sud. A. Balčiūnienė, K. Varnauskaitė, A. Leskaus-
kaitė, Vilnius, 2010 ir kt.) fiksuoja būtent šnekamąjį 
patarmės variantą. Tad kuo remiantis vaidinimus „Se-
novinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios anoj šaly“ 
galima išskirti iš pateiktų patarmės pavyzdžių? Pir-
miausia tuo, kad juose fiksuojami verbalinis ir ne-
verbalinis patarmės aspektai. Galima ne tik girdėti, 
bet ir matyti, kaip iš tiesų šia patarme kalbama, kokie 
kalbėtojų gestai ir mimika, laikysena ir pan. Kiti iš-
vardyti kupiškėnų patarmės šaltiniai neverbalinio as-
pekto nefiksuoja.

Vadinasi, vaidinimai „Senovinės kupiškėnų ves-
tuvės“ ir „Vesėlios anoj šaly“ pagrįstai galėtų būti 
laikomi vienu iš reikšmingiausių šnekamosios kupiš-
kėnų patarmės paminklų. Vaidinimų kalba neabe-
jotinai atskleidžia Kupiškio regiono kultūrą ir galėtų 
būti vertinama kaip šią kultūrą lokalizuojantis dydis. 
Tai iš esmės atitiktų Laimos Anglickienės pateikiamą 
kalbos ir regioninio dialekto sąsają: lietuvių kalba ref-
lektuoja lietuvių kultūrą (visumos vienetas) ⇒ X re-
gioninė tarmė <...> reflektuoja X regioninę kultūrą4 .

Vis dėlto galima iškelti hipotezę, kad XX a. II p. 
vykęs vaidinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ 
ir XXI a. pr. etnografinis vaidinimas „Vesėlios anoj 
šaly“ praplėtė šią vienkryptę sąsają. 1972 m. Juozas 
Baltušis rašė, kad „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ 
vaidinimo kalba iš karto peržengia gimtosios padan-
gės ribas, lygia dalim pagauna ir jaudina tiek suval-
kietį, tiek žemaitį ir kitų tautų žmones (TBV, 2006: 
46). Režisierius Juozas Miltinis laiške vaidinimo re-
žisieriui Povilui Zulonui teigė, kad Tai istorija nebe 
vien kupiškėnų. Tai lietuvių tautos istorija. (TBV, 
2006: 127), o išeivijoje įkurtos Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijos pirmininkas Vilius Pėteraitis lei-
do ir platino vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestu-

vės“ plokšteles, kad užjūrio lietuviai galėtų klausyti 
ir gėrėtis savo tėvų tradicijomis ir papročiais (TBV, 
2006: 130). Taip ir Kupiškio kultūros centro etnogra-
finis ansamblis „Kupkėmis“, nors ir sutrumpintame 
vestuvių variante ar epizoduose, suteikia progą išvys-
ti pagoniškos pasaulėžiūros ir krikščioniškų papročių 
sintezę vestuvių apeigose. Jie reprezentuoja vestuvių 
papročius tarptautiniuose (Graikija, Portugalija, La-
tvija, Norvegija ir kt.), regioniniuose folkloro festiva-
liuose ar šventėse. Reikia pasakyti, kad be vaidinimo 
„Vesėlios anoj šaly“ kiltų grėsmė lokalinės kultūros 
tradicijų tęstinumui. Nors vaidinimuose vartojama 
kupiškėnų patarmė tiesiogiai reprezentuoja regioni-
nes ribas, bet remiantis pateiktais „Senovinių kupiš-
kėnų vestuvių“ vaidinimo vertinimais ir tarptautinių 
festivalių pagrindiniais tikslais galima būtų teigti, kad 
patarmės lokalizacijos ribos yra praplėstos. Vaidini-
mai Lietuvoje ir už jos ribų buvo / yra vertinami ir 
suvokiami kaip lietuviško tapatumo ženklas.

Vertėtų išsiaiškinti veiksnius, lemiančius re-
gioninės kalbos funkcijos (lokalizacijos) išplėtimą. 
Svarbiausias veiksnys, matyt, yra tas, kad kupiškėnų 
patarmė (X) reflektuoja autentišką vestuvių tradici-
ją5, kuri natūraliai būtų reflektuojama kita tam tikram 
Lietuvos regionui būdinga patarme, pavyzdžiui: ute-
niškių, telšiškių ir pan. (patarme Y, Q). Kitaip tariant, 
iki XX a. vid. tradicinių vestuvių pagrindinės dalys 
buvo būdingos visiems Lietuvos regionams ir kaimo 
tradicija dar natūraliai gyvavo žmonių atmintyje.

Kitas svarbus veiksnys yra pačios vestuvių tra-
dicijos (apeigos) reikšmė žmogui, nes ji yra susijusi 
su kardinaliais jo gyvenimo pokyčiais: Kaimo kultū-
roje XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje vestuvės buvo 
viena iš žmogaus gyvenimo ciklo perėjimo apeigų, 
kuomet jaunųjų artimieji, bendruomenė padėdavo 
jauniesiems pereiti iš vieno statuso į kitą, išleisdavo 
iš vienos šeimos, bendruomenės ir priimdavo į kitą 
(Šidiškienė, 2010: 174). Todėl regiono kalbos loka-
lizacinė funkcija nebetenka aktualumo, nes net kita 
kalba perteikiama bendražmogiška aktuali patirtis 
dažnai vertinama kaip sava. Žmonių gyvenimo kaitos 
ciklų reprezentacija panaikina konkrečia patarme for-
muojamą skirtį savas / svetimas6.

Trečias veiksnys, praplečiantis regioninės kal-
bos lauką – emocinė-meninė įtaiga, leidžianti kito 
regiono žiūrovui susitapatinti su personažo išgyve-
nimais. Taigi šie trys veiksniai išplečia regioninės 
patarmės funkciją, todėl galima teigti, kad minėta 
L. Anglickienės schema nėra universali. Ji atskleidžia 
tipiškus bendrinės kalbos ir dialekto santykius, kurie 
gali pakisti, jei inkorporuojami aptartieji veiksniai, 
todėl galima pateikti išsamesnę schemą, atspindinčią 
tipiškus / netipiškus bendrinės kalbos ir dialekto san-
tykius.
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Ši schema atskleidžia, jog vaidinimas „Seno-
vinės kupiškėnų vestuvės“ XX a. vid. reflektavo ne 
tik kupiškėno, bet ir lietuvio etninę tapatybę, todėl 
galima įžvelgti dvipusę lietuvių kultūros ir kupiškė-
nų patarmės sąveiką. Tačiau tapatybė konstruojama 
pabrėžiant kultūros formų savitumą, ieškant visuo-
menę konsoliduojančių ir integruojančių elementų, 
simbolių. Ją konstruojant, vyksta ir atsiribojimas nuo 
svetimų elementų, siekiama ,,atskirti“ nebūdingas 
ypatybes (Bauman, Gingrich, 2004). Akivaizdu, kad 
vaidinimo kalbos skirtybių reikšmė buvo sumenkinta, 
o į branduolio poziciją iškeltas konsoliduojantis visą 
lietuvių tautą elementas: autentiška tradicija, susijusi 
su esminiais žmogaus gyvenimo lūžiais.

Svarbu įvertinti beveik prieš pusšimtį metų lie-
tuvių etninę tapatybę formavusį kultūrinį reiškinį 
šiandien. Gal dabar jis atskleidžia tik mūsų provin-
cialumą, nemokėjimą žvelgti į ateitį ir siekį laikytis 
šiandieninėje globalizacijos epochoje nebeaktualių 
realijų? Ar nūdienos žiūrovui aktualus vaidinimas 
„Vesėlios anoj šaly“? Ar ir dabartiniam lietuviui vai-
dinimai „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios 
anoj šaly“ reflektuoja ne tik regioninę, bet ir Lietuvos 
kultūrą ir yra susiję ne tik su kupiškėno, bet ir su lie-
tuvio tapatybe.

Apklausus 20 vaidinimą „Senovinės kupiškė-
nų vestuvės“ mačiusių respondentų, paaiškėjo, kad 
daugeliui jų šis vaidinimas dabar reflektuoja tik ku-
piškėnų kultūrą (11 respondentų). Kiek mažiau res-
pondentų (8) teigė, jog jis atspindi tiek Kupiškio 
regiono, tiek ir visos Lietuvos kultūrą. Vienas res-
pondentas manė, kad vaidinimas reprezentuoja tik 
rytų aukštaičių kultūrą, ir dar vienas – kad jis atspindi 
aukštaičių tradicijas ir kultūrą.

Apklausus tiek pat respondentų (20), paaiškėjo, 
kad vaidinimas „Vesėlios anoj šaly“ daugeliui reflek-
tuoja tik kupiškėnų kultūrą (7 respondentai). Tiek re-
gionui, tiek visai Lietuvai būdingus papročius įžvelgė 
5 respondentai. Tiek pat pateikėjų (5) visiškai nematė 
etnografinio vaidinimo „Vesėlios anoj šaly“. Čia rei-
kėtų pridurti, kad apklausoje dalyvavo kupiškėnai, 

kurie per 15 metų galėjo pamatyti šį vaidinimą. Tik 
3 manė, kad vaidinimas reprezentuoja visų aukštaičių 
tradicijas ir kultūrą. Teiginio, kad vaidinimas repre-
zentuoja tik rytų aukštaičių kultūrą, nė vienas respon-
dentas nepasirinko.

Apklausos duomenys rodo, kad vaidinimų kal-
bos funkcijos siaurėja (vaidinimo kalba siejama su 
tarminiu tapatumu). Taigi kyla klausimas, kas lemia 
XX a. vid. fiksuotos dvipusės lietuvių kultūros ir ku-
piškėnų patarmės sąveikos nykimą. Greičiausiai pa-
grindinė šios sąveikos kaitos priežastis – nutrūkusi 
autentiška vestuvių tradicija. Irmos Šidiškienės tyrime 
rašoma: <...> sinkretinio pobūdžio vestuvių apeigų 
pasirinkimas rodo, jog jaunimas nori tapatintis ne tik 
su perimta tėvų kultūra, bet ir iš kitų kultūrų įsisavin-
tais elementais <...>, kurie rodo naujai konstruojamą 
tapatumą (Šidiškienė, 2010: 190), todėl natūralu, kad 
dabar ne tik vaidinimo kalbą, bet ir pateikiamus pa-
pročius ir etninę medžiagą linkstama tapatinti tik su 

Vaidinimų „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios 
anoj šaly“ tapatinimas su X regiono / regionų ar visos Lie-
tuvos kultūra XXI a.
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kupiškėnų (aukštaičių) kultūra. Tad eliminavus svar-
biausią veiksnį – autentišką tradiciją, būdingą visai 
lietuvių kultūrai, eliminuojamas ir abipusis lietuvių 
kultūros ir kupiškėnų patarmės / kultūros ryšys.

Aptarus vaidinimų „Senovinės kupiškėnų vestu-
vės“ ir „Vesėlios anoj šaly“ kalbos lauko koreliaciją 
su regionine ir etnine tapatybe, galima prieiti prie šių 
išvadų:

XX a. vid. II p. vykusio vaidinimo „Senovi-
nės kupiškėnų vestuvės“ kalba – kupiškėnų patar-
mė reflektavo ne tik lokalią kupiškėnų kultūrą, bet ir 
kitų regionų ir visos Lietuvos kultūrą. Šis patarmės 
funkcijos išplėtimas susijęs su tuo, kad tuo metu dar 
nebuvo nutrūkusi tradicinių vestuvių tąsa, todėl vai-
dinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ XX a. vid. 
II p. buvo susijęs ne tik su kupiškėno, bet ir su lie-
tuvio etnine tapatybe. Iš esmės vaidinimas „Vesėlios 
anoj šaly“ reflektuoja tiek lokalią kupiškėnų kultūrą, 
tiek ir visos Lietuvos kultūrą, tačiau šiandienos rea-

lijose pastebima tradicinių vestuvių ir papročių tęs-
tinumo nykimo tendencija. Nors lokaliniam kultūros 
tęstinumui yra iškilusi nykimo grėsmė, abu vaidini-
mai Lietuvoje ir už jos ribų buvo / yra vertinami ir 
suvokiami kaip lietuviško tapatumo ženklas, o tarmė 
gali atspindėti ne tik regioninę, bet ir etninę tapatybę 
tada, kai tradicijų ir papročių laikymasis ir vertinimas 
tampa tautinę tapatybę konstruojančiais elementais.

Dabartiniu metu ši patarmės funkcija yra su-
siaurėjusi, nes vaidinimo kalba, kaip rodo apklau-
sos duomenys, dažniau reflektuoja tik kupiškėnų (ar 
aukštaičių) kultūrą. Tai lėmė vestuvinių tradicijų kai-
ta, daugelis lietuvių vaidinimuose nebeįžvelgia re-
prezentuojamų ir jiems žinomų tradicijų bendrumo, 
todėl šiandieniniame kontekste vaidinimai „Senovi-
nės kupiškėnų vestuvės“ ir „Vesėlios anoj šaly“ gali 
būti laikomi svarbiu kupiškėnų kultūros reiškiniu, 
reflektuojančiu tik šio regiono kultūrą ir neapimančiu 
visos Lietuvos.

Nuorodos
1  Pirmasis tarpukario „Kupiškėnų vestuvių“ spektaklis suvai-

dintas 1922 m., tačiau nėra išlikusio aprašo ar įrašo, kurį būtų 
galima tolygiai analizuoti, todėl šio spektaklio straipsnyje ne-
minėsime.

2  Profesorė A. Kaukienė prisimena, kad privačiame pokalbyje 
šio vaidinimo režisierius ir aktorius P. Zulonas teigė, kad akto-
riai per repeticijas patys kūrė personažų tekstus, t. y. atmintinai 
nesimokė parašyto teksto.

3  1966 m. Lietuva išgyvena „atšilimo“ laikotarpį po ypač sti-
prios rusifikacijos, trėmimų, represijų ir pan.: 6-ajame dešim-
tmetyje vykęs valdžios institucijų lietuvinimas prisidėjo prie to, 
kad viešojoje erdvėje lietuvių kalbos skambėjo daugiau. Kiek 
liberalesnė politika taip pat stiprino lietuviškas mokyklas. Po 
stalininio įšalo metų daugiau laisvės gavo menininkai, kultū-
ros veikėjai ir visa inteligentija. <...> Po 1956 m. įvykių Ven-
grijoje ir Lenkijoje jis ėmė stabdyti kultūrinį „atšilimo“ proce-
są ir Lietuvoje. Valdžia ėmė ideologiškai spausti ir atleidinėti 

neįtikusius kultūros darbuotojus, kritikavo meno ir mokslo kū-
rinius, sustiprino ideologinę cenzūrą ir taip nubrėžė aiškias 
„atšilimo“ ribas. Plačiau žr.: Vaiseta T. „Atšilimo“ laikotarpio 
pokyčiai. Prieiga per internetą: http://www.šaltiniai.info/index/
details/241, žiūrėta 2015-02-27.

4  Aliūkaitė D. Kalba ir dialektas kaip kultūrą lokalizuojantys 
dydžiai: tapatumo aspektas (išraiškos), Baltų kalbų tarmės: 
rašytinis palikimas, Šiauliai, 2005, p. 27–34.

5  Čia turima omenyje esmines autentiškų lietuvių vestuvių apei-
gų dalis, kurios buvo bendros visiems Lietuvos regionams. Ži-
noma, nekvestionuojama, kad būta ir svarbių regioninių skir-
tumų.

6  Apie universalią skirtį savas / svetimas plačiau žr.: Sapir E. 
Language, Encyclopaedia of Social Sciences, New York, 1933, 
Vol. 9, p. 64; Bauman G., Gingrich A. Grammars of Identity / 
Alterity: A Structural Approach, Oxford, 2004, p. 18–37.
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PERFORMANCES “THE ANCIENT KUPIŠKĖNAI WEDDING” AND “THE WEDDING 
IN THE OTHER COUNTRY” AS THE REGIONAL AND ETHNICAL SIGN OF IDENTITY

Kristina Jokimienė
Kupiškis Ethnographic Museum

The object of the present article is “The Ancient 
Kupiškėnai Wedding” (1966) and “The Wedding in 
the Other Country” (2000), as well as their languages 
as regional and ethnical sign of identity.

The aim is to ascertain the revealed regional and 
ethnical peculiarities of the languages by the perfor-
mances “The Ancient Kupiškėnai Wedding” and “The 
Wedding in the Other Country”. By analyzing the ex-
pression of linguistic functions and location bounda-
ries of ethnographic performances, the influence of 
linguistic localization is examined. Analytical-de-
scriptive, analysis and interrogation methods are used 
in the present research. The material is collected from 
the movie “The Ancient Kupiškėnai Wedding” (di-
rector E. Šaltis), from the performance sound record 
(1972, Vilnius Recording Studio) and from the record 
of the ethnographical performance “The Wedding in 
the Other Country” (DVD, 2004). The other informa-
tion was taken from major and auxiliary archives of 
Kupiškis Ethnographic Museum.

The language of performance “The Ancient 

Kupiškėnai Wedding” and the continuity of the wed-
ding tradition in the second half of the 20th century 
were related not only to the local native, but also to 
Lithuanian ethnical identity. Consequently, the locali-
zation of sub-dialect was expanded. The performance 
“The Wedding in the Other Country” reflects both the 
local native culture and Lithuanian culture. Howev-
er, the loss of tendency of the wedding tradition and 
custom continuity is noticeable in nowadays. Both 
performances were/are valued and comprehensible 
as the sign of Lithuanian identity in Lithuania and 
abroad. Currently, the function of Kupiškis sub-dia-
lect is narrowed. This is because the language of per-
formance, as the interrogation data prove, more often 
reflects only the culture of Kupiškis or Aukštaitija re-
gion. Therefore, in today’s context, the performances 
“The Ancient Kupiškėnai Wedding” and “The Wed-
ding in the Other Country” might be considered as 
an important phenomenon of Kupiškis culture that re-
flects only the culture of this region not including the 
level of the whole Lithuania.
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ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VEIKLOS 
FORMOS: ETNIŠKUMO IR REGIONIŠKUMO FORMOS

Deimantė Aidukaitė
Alytaus kraštotyros muziejus

Istorinių ir gamtinių faktorių skirtumai turėjo 
įtakos Lietuvos ūkio sritims, specifiniams verslams 
ir kultūros ypatumams. Dzūkijoje, garsėjančioje ne-
aprėpiamais miškais ir smėlėtomis nederlingomis 
dirvomis, paplito dzūkams būdingi verslai – drevinė 
bitininkystė, grybavimas, uogavimas, grikių augini-
mas. Etnografinės Dzūkijos teritorija taip pat skiriasi 
nuo kitų tam tikrais kultūriniais ypatumais, kuriems 
įtakos galėjo turėti ir tai, kad maždaug iki XIII a. šia-
me regione buvo jotvingių žemės. Čia ilgiau nei kur 
kitur išliko archajinės kultūros formos, saviti tikėji-
mai ir apeigos.1

Šiais laikais žmonių gyvensena atskirose Lietu-
vos dalyse ryškiau nesiskiria – tyrėjų apibrėžiamas 
tradicine kultūra grįstas etnografinis savitumas ne 
visada akivaizdus. Anot Vytauto Didžiojo universi-
teto docentės Dalios Senvaitytės2, bendras lietuvių 
tapatumas, tautinė, o ne etnografinių regionų savimo-
nė, savęs siejimas su gyvenamuoju miestu Lietuvoje 
tampa populiaresnis nei savęs tapatinimas su vienu 
ar kitu etnografiniu regionu, todėl stiprindami ir puo-
selėdami specifinius istoriškai susiformavusio Dzūki-
jos regiono kultūrinius ypatumus Alytaus kraštotyros 
muziejaus muziejininkai stengiasi naudoti pačias 
įvairiausias ir patraukliausias priemones, norėdami 
pristatyti savo krašto identitetą.

Šio straipsnio tikslas – pasidalyti Alytaus kraš-
totyros muziejaus patirtimi, pristatyti jo veiklą ir for-
mas, kuriomis dabarties visuomenei komunikuojamas 
etniškumas ir regioniškumas. Daugiausia dėmesio 
skiriama masiškiausiam muziejaus organizuojamam 
renginiui – Grikių šventei. Tai labiausiai konferenci-
jos temą „Etniškumas ir regioniškumas XXI amžiaus 
muziejuose“ atspindintis reiškinys, kurio idėja yra 
unikali.

Pastaruosius kelerius metus muziejaus veikla 
plėtojasi įvairiomis kryptimis. 2013 m. atidaryta šiuo 
metu naujausia muziejaus archeologinė ekspozicija 
„Kai sieloms neliko medžių“. Joje nušviečiama Aly-
taus krašto istorija nuo seniausių laikų iki XVI a., 
kai vietovei buvo suteiktos miesto teisės. Lietuvoje 
ir kaimyninėse šalyse pristatomos keturios regiono 
savitumą reprezentuojančios kilnojamosios parodos: 
pirmoji – „Mūsų protėvių dvasia“ supažindina su 

Alytaus miesto ir rajono piliakalniais, antroji – „Ir po 
šimto metų tamsoj žiba...“ šiuolaikinei visuomenei 
pristato XX a. pr. dzūkiškus marškinius. Trečioji – tai 
minėtos archeologinės ekspozicijos tąsa, paroda per-
teikia jotvingių vardo vartojimo apraiškas šiandieni-
niuose įvairiausių objektų pavadinimuose. Naujausia 
kilnojamoji paroda „Be lietuviškos kalbos neišgyven-
si nė dienos“ atskleidžia Dzūkijos regiono knygne-
šystės ypatumus, supažindina su garsiausiais vietos 
knygnešiais.

Populiarinant muziejuje sukauptas vertybes 
bei muziejininkų tyrinėjimus, buvo išleista keletas 
leidinių. 2012 m. pasirodė katalogas „Raštai margi, 
prijuostėn sudėti“. Leidinyje pateikiama išsami in-
formacija apie visas muziejaus etnografijos rinkinyje 
saugomas prijuostes, tekstas iliustruotas jų nuotrau-
komis. Dailiais raštais puoštas prijuostes dzūkės ry-
šėjo ilgiausiai, beveik iki XX a. vid. Tai itin vertingi 
audimo ir siuvinėjimo pavyzdžiai, bylojantys apie 
moterų kūrybingumą bei skonio sampratą. Muziejus 
gali pasidžiaugti ir itin retomis Lietuvos muziejų fon-
duose saugomomis prijuostėlėmis. Jomis pagal senus 
dzūkiškus papročius buvo puošiami kryžiai. 2013 m. 
muziejininkai pristatė leidinį „Alytaus rajono pilia-
kalniai“, skatinantį atrasti ir iš naujo pažvelgti į vieną 
iš gražiausių praeities palikimo dalių – piliakalnius, 
atkreipti dėmesį į jų kultūrinį ir istorinį unikalumą, 
priminti jų apsaugos ir išsaugojimo būtinybę. Leidi-
nys parengtas kaip patrauklus Alytaus rajono pilia-
kalnių žinynas, jame gausu iliustracijų.

Greta edukacinės, ekspozicinės, leidybinės mu-
ziejaus veiklos organizuojami masiniai renginiai, ku-
rių forma ir turinys sudomina ir pritraukia gausius 
lankytojų srautus. 2013 m. įvyko pirmoji Grikių šven-
tė, kurios sumanytoja ir organizatorė buvo etnologė 
Gintarė Dusevičiūtė. Motyvų suorganizuoti Dzūkijos 
sostinėje – Alytuje – pirmąją šventę, kurios pagrindi-
niu akcentu taptų grikiai, buvo ganėtinai daug, juolab 
kad tokia siaura tematika regiono tradicijas propa-
guojančių renginių Pietų Lietuvoje nėra gausu.

Grikiai, kaip viena „kosmopolitiškiausių“ auga-
lų kultūrų, į Europą atkeliavusi iš Azijos žemyno, nuo 
seno prigijo ir bene geriausiai deri Lietuvoje, Dzūki-
jos smėlynuose. Sėti, auginti grikius – tai dzūkiška 
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tradicija, turinti gilias šaknis. Archeologiniai radiniai 
rodo, kad lietuviams grikiai buvo žinomi jau XIII a.3 
Grikių svarba dzūkams buvusi didelė, nes grikio mo-
tyvas yra persmelkęs visus tautosakos žanrus. Apie 
grikius išgirstame padavimuose ir pasakose, patarlė-
se, priežodžiuose ir mįslėse. Tik Dzūkijoje dainuotos 
grikių rovimo dainos, išsiskiriančios muzikine ir poe-
tine raiška. Dar svarbesnė ši augalų kultūra buvo kas-
dienybėje: iškultų grikių stiebai vartoti kaip pašaras 
bei gydomoji priemonė gyvuliams. Grikių žiedai iki 
šiol žinomi liaudies medicinoje – jų dedama į žolelių 
mišinius, skirtus organizmui stiprinti4. Anksčiau dzū-
ko vaišių stalas neįsivaizduotas be grikinių patiekalų, 
siejamų su lietuviškos virtuvės savitumu.

Grikių šventė kasmet organizuojama miesto Jau-
nimo parke pirmąjį rugsėjo penktadienį – pasirinkta 
strategiškai palankiausia vieta ir laikas. Šioje šventė-
je harmoningai susipina tradicija ir modernumas. Da-
lyviai supažindinami su senosiomis grikių apdirbimo 
technologijomis. Šiuolaikinės įmonės demonstruoja, 
kaip ir kur dar galima panaudoti grikius XXI a., vyks-
ta meninės improvizacijos, varžytuvės, degustacijos 
ir kt. Greta įvardytų ir jau nusistovėjusių šventės pro-
gramos dalių kaskart stengiamasi pasiūlyti dalyviams 
vis daugiau veiklos alternatyvų ir įdomių reginių. Sie-

kiama, jog kiekvienos Grikių šventės akcentu taptų 
muziejinėje praktikoje dar nenaudoti elementai.

Tradiciškai šventėje visi kviečiami pasiklausyti 
„Grikių istorijų“, kurios supažindina, kokį kelią nu-
eina grikis, kol atsiduria ant mūsų stalo. Edukacinio 
užsiėmimo „Grikių istorijos“ metu dalyviai gali ir pa-
tys išmėginti grikių apdirbimą tradiciniais darbo įran-
kiais: grikius iškulti spragilais, atskirti grūdus nuo 
pelų, juos sumalti girnomis, o miltus išsijoti. Pasy-
viausiems programos dalyviams siūloma pažvelgti į 
„Grikio kelio“ etapus ant drobės spaustose nuotrau-
kose.

Grikių šventė – ne šventė be grikinės babkos. 
Dzūkiška grikinė babka (dar vadinama boba) – tai 
pats įdomiausias dzūkų patiekalas. Anksčiau šį apei-
ginį kepinį dzūkės gamino šventėms, laukdamos 
garbingų svečių, o kartais mirusiųjų minėjimo progo-
mis ir pusiaugavėniui. Babka kepama iš nelukštentų 
grikių molinėje krosnyje. Tai daug žinių ir įgūdžių 
reikalaujantis receptas, kurį pakankamai sudėtinga 
paruošti miesto sąlygomis, todėl patyrusios šeiminin-
kės iš Dzūkijos nacionalinio parko šventėje pasakoja 
apie grikinės babkos gamybos subtilybes ir, žinoma, 
ja vaišina.

Renginyje vyksta ir kitų tradicinių pietrytinės 

Grikių šventė 2013 m. Grikinė „babka“. Fot. Galina Tamošiūnienė
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Lietuvos valgių, dabar dzūkų kulinariniu paveldu va-
dinamų, gaminimas ir degustacija. Iš grikinių miltų 
gaminama buzaitė. Iš grikių kruopų verdama košė, 
kepami grikiniai blynai. Taip pat lankytojai kviečiami 
paskanauti specifiniu skoniu ir aromatu pasižyminčio 
grikinio medaus, supažindinama su jo subtilybėmis. 
Visi norintys vaišinami grikių žiedų arbata, turinčia 
gausybę gydomųjų savybių.

Idėjų, kokių patiekalų galima pasigaminti iš gri-
kių, siūloma pasisemti iš muziejaus parengto ir iš-
leisto kulinarinių atvirukų rinkinio „Grikio kelias“. 
Rinkinyje, pristatytame antrojoje Grikių šventėje, 
spausdinami autentiški grikinių patiekalų receptai, 
kurie puikiai pritaikomi ir šiandien. Grikinių gėrimų 
(arbata, šnapsas) ir patiekalų (kleckienė, prėskas, bu-
zaitė, babka, blynai, kukuliai) receptūros atvirukuose 
užrašytos tarmiškai. Jas pateikė Dzūkijos nacionali-
niame parke esančių kaimų gyventojos.

Pirmojoje Grikių šventėje vyko grikinių patie-
kalų varžytuvės, pavadintos „Visa dzūkelio sveikata 
iš grikio...“. Jose dalyvauti panoro 14 dalyvių, ku-
rie pristatė tradicinius ir netradicinius grikių valgius. 
Vertinimo komisijai teko atsakinga užduotis – išrinkti 
„Patraukliausią“, „Tradiciškiausią“ ir „Egzotiškiau-
sią“ patiekalus. Ko gero, patys netikėčiausi pristatyti 
patiekalai buvo grikių chalva ir kisielius.

Per šventę tradiciškai šurmuliuoja mugė, kurioje 
galima įsigyti grikinio medaus, grikinių miltų, grikių 
žiedų arbatos ir kitų gėrybių. Renginyje pristatoma, 
kur šiais laikais galima pritaikyti grikius ir jų pro-
duktus. Dalyvaujančių įmonių atstovai demonstruoja 
savo produkciją – nuo paprasčiausių grikių kruopų, 
dribsnių ar makaronų iki ne tiek žinomo jų panaudoji-
mo – grikių lukštų pagalvės, čiužiniai, automobiliniai 
masažuokliai, žaislai, biokuras. Kviečiami kom-
petentingi lektoriai iš Alytaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro, Prienų sveikos gyven-
senos klubo „Versmenė“, „Žolinčių akademijos“, ku-
rie skaito pranešimus apie maistines bei gydomąsias 

grikių kruopų savybes, jų atsiradimą mūsų kraštuose.
Pirmojoje Grikių šventėje buvo pasiektas šaly-

je analogo neturintis „Masiškiausias košės valgymo“ 
rekordas – vienu metu Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Dainavos 1-osios rinktinės ruoštą grikių košę 
valgė 824 dalyviai. Savanoriams išdalijus košę, visi 
rekordo dalyviai vienu metu pakėlė savo šaukštus į 
viršų. Įvykis įregistruotas agentūroje „Factum“ prie 
Lietuvos kultūros fondo. Kad rekordas būtų įrodytas, 
organizatoriai turėjo išpildyti tam tikras sąlygas: nu-
matyti tinkamą skaičiavimo būdą, pateikti patieka-
lui pagaminti naudotų produktų ir jų kiekių sąrašą. 
Nuspręsta iš anksto susumuoti indelius (lėkštes), iš 
kurių valgyta. Taip pat, kad faktas būtų paliudytas, 
reikėjo pridėti nesuinteresuotų asmenų patvirtinimą 
apie dalyvių skaičių bei kompaktinę plokštelę su nuo-
traukomis ir filmuota medžiaga. Tiesa, gana panašaus 
pobūdžio rekordas dar tais pačiais metais buvo page-
rintas – Vilniuje, pirmajame Bulvių festivalyje, susi-
rinko daugiau nei 1 250 bulvių košės valgytojų.

Antrojoje Grikių šventėje lankytojams buvo pa-
siūlyta daugiau pajudėti. Visi norintys išbandyti savo 
fizines ir intelektines jėgas galėjo tai padaryti suorga-
nizuotoje Grikiadoje – baudgrikių metime, grikvar-
žybėse bei grikšaškių turnyre. Baudgrikių žaidime 
reikėjo kamuolius-grikių maišelius mesti į krepšį, 
kuo tiksliau pataikyti ir surinkti kuo daugiau taškų. 
Grikvaržybių estafetėse jauniausiems dalyviams, pa-
siskirsčiusiems į komandas, pasiūlytos nuotaikingos 
ir netikėtos rungtys: iškrauti grikių maišus iš vežimo, 
juos nugabenti su slidėmis iki tam tikro taško, perbėgti 
su nešuliu lentą, kuri uždėta ant nupjauto rąsto gaba-
lo ir pan. Grikšaškių turnyro dalyviai savo loginius ir 
strateginius gebėjimus išmėgino prie šaškių lentos.

Stengiantis į šventės veiklą įtraukti pačias įvai-
riausias visuomenės amžiaus grupes, mažiausiems 
dalyviams kaskart organizuojamas vaikų kūrybos ir 
meninių improvizacijų, sukurtų skirtingomis tech-
nikomis, konkursas. Vaikams įrengtoje kūrybinėje 

Grikių šventė 2013 m. Varžytuvės „Visa dzūkelio sveikata 
iš grikio...“. Fot. Galina Tamošiūnienė

Grikių šventė 2013 m. Masiškiausio košės valgymo rekor-
das. Fot. Galina Tamošiūnienė
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erdvėje pasakojama „Grikučio pasakėčia“. Profesio-
nalūs menininkai padeda vaikams kūrybiškai pri-
taikyti grikius, vyksta geriausio piešinio, koliažo ir 
aplikacijos bei lipdymo darbelių konkursas.

Įprastai Grikių šventėje skamba tradicinio ir 
šiuolaikinio improvizuoto folkloro grupių ir meno 
kolektyvų atliekama muzika. Pirmojoje šventėje kon-
certavo Dzūkijos nacionalinio parko Margionių ir 
Marcinkonių ansambliai, jaunimo folkloro entuzias-
tų grupė „Prie progos“, improvizuoto folkloro gru-
pė „Kamanių šilelis“ ir Lietuvos sunkiojo patriotinio 

roko grupė „Thundertale“. Antrojoje buvo pakviesti 
liaudiškos muzikos kapela „Punelė“, folkloro ansam-
blis „Raskila“ iš Birštono, folkroko grupė „Kreizas“ 
iš Jurbarko.

Renginio projektą kasmet paremia Alytaus 
miesto savivaldybė, kuri skiria vis didesnes lėšas, kad 
šventė būtų suorganizuota ir įgyvendinta. Manydami, 
jog dar ne visos su šia augalų kultūra siejamos raiš-
kos formos yra išnaudotos, planuojame trečiąją Gri-
kių šventę.

Nuorodos
1 Senvaitytė D., doc. dr. Etnografinių regionų savitumus paveikė 

ir baltų gentys, Vytauto Didžiojo universitetas. MCMXXII. Pri-
eiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/etnografiniu-regionu-
savitumus-paveike-ir-baltu-gentys, žiūrėta 2015-04-09.

2 Ten pat.
3 Norkūnienė V. Grikiai šilinių dzūkų materialiojoje kultūroje, 

Dainava, 2010, Nr. 2 (20), p. 21.
4 Ten pat, p. 25.

Grikių šventė 2014 m. Grikšaškių turnyras. Fot. Galina Tamošiūnienė
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Grikių šventė 2014 m. Meninės improvizacijos. Fot. Galina Tamošiūnienė

ETHNICITY AND REGIONALISM FORMS IN ALYTUS LOCAL LORE MUSEUM

Deimantė Aidukaitė
Alytus Local Lore Museum

Dzūkija is the region famous for its scenic pine 
forests, hills and sandy soils, also Dzūkija stands out 
by its buckwheat fields. To sow and to grow buck-
wheat is tradition of inhabitants of south-east Lithu-
ania. People have been growing buckwheat here for 
eons, so they know how to use it to create delicious 
cakes (locally called “babkos”). Buckwheat is cul-
tural identity and uniqueness representing plant of 
Dzūkija. Because of that, the Buckwheat Festival 
takes place in Alytus on the first Friday of September, 
organised by Alytus Local Lore Museum.

The article presents what forms of communi-

cation is ethnicity and regional distribution in the 
nowadays society, focusing on the mass Museum 
event – a buckwheat festival. It harmoniously com-
bines tradition and modernity. Festival participants 
are introduced to the old technologies of buckwheat 
processing. Modern companies are demonstrating 
what can be done with buckwheat in the twenty-first 
century. Artistic improvisation, competitions, tasting 
and other events take place in this festival. The peo-
ple who work in Alytus Local Lore Museum annually 
face the challenge – what forms of ethnicity recovery 
to present in order to surprise festival participants.
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TRADICINĖS ŽEMAIČIŲ SKULPTŪROS TĘSĖJAI – ŠIŲ 
DIENŲ TELŠIŲ APSKRITIES MEISTRAI

Elvyra Spudytė
Žemaičių muziejus „Alka“

Žemaitija nuo seno turėjo savas medžio skulptū-
ros tradicijas. Dauguma XIX a. kūrusių meistrų buvo 
iš prigimties talentu apdovanoti savamoksliai, įkvėpi-
mo sėmęsi iš tikėjimo, bažnytinės dailės, dažnai patys 
tapę bažnytinės dailės kūrėjais.

Žemaičių „Alkos“ muziejaus medinių skulp-
tūrų rinkinyje saugoma 940 eksponatų: skulptūros, 
bareljefai, pastatomi kryžiai, altorėliai, koplytėlės. 
Pirmasis gaunamų eksponatų knygoje įrašytas ekspo-
natas – šv. Jono Nepomuko skulptūra. Jos kitoje pusė-
je įrėžta 1849 m. data. Apie 1860 m. ją iš griūvančios 
Daubtiltės koplytėlės namo parsinešė Kalnėnų kaimo 
gyventojas Antanas Činskis. 1932 m. skulptūrą jis pa-
dovanojo muziejaus direktoriui Pranui Geniui.

Daug skulptūrų iki 1940 m. buvo surinkta iš 
pavienių asmenų. Žemaičiai noriai dovanojo šven-
tųjų skulptūras iš jau sunykusių koplytėlių, saugotas 
namuose. Daug skulptūrų buvo surinkta per ekspe-
dicijas. Jau pirmoji 1934–1935 m. organizuota eks-
pedicija nustebino profesorių Igną Končių, kai buvo 
surasta labai reta stovinčio šv. Jurgio skulptūra.

Seniausia rinkinio skulptūra – angelas – pažen-
klinta 1704 m. data. Ji stovėjo Patausalės (Telšių ra-
jonas) koplyčioje, kuri buvo nugriauta po 1863 m. 
sukilimo.

Laikas išsaugojo nedaug žinių apie dievadirbius. 
Dokumentuose dažnai užfiksuotos tik meistrų pavar-
dės, bet daugiau duomenų nėra pateikta. Tik apie ne-
daugelį senosios kartos meistrų surinkta daugiau žinių.

AUGUSTINAS POTOCKIS (1844 / 1852–
1945) gimė ir gyveno Luokėje, Telšių apskrityje. 
Paties meistro nukaltas akmeninis antkapio kryžius 
ženklina jo amžinojo poilsio vietą Luokės kapinėse. 
Įraše ant kryžiaus jis užsirašė skulptoriumi. A. Po-
tockis garsėjo kaip dievadirbys, kalvis, akmenskal-
dys, kaip nagingas stalius ir visų amatų meistras. Jo 
išdrožti šventieji išsiskiria monumentalumu, santūru-
mu. Jo nukaltomis viršūnėmis – kryžiais papuošta ne 
viena Luokės apylinkėse stovėjusi koplytėlė.

KAZIMIERAS MOCKUS (1870–1944) gimė 
Kinčiulių kaime, Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje. 
Garsėjo įvairiais medžio darbais. Drožė skulptūras, 
rankšluostines, prieverpstes, lovų užgalius, kultuves, 
šaukštus, darė muzikos instrumentus. Kūrė pasaulie-

tines skulptūras. Šešiolikos metų išdrožė pirmą rū-
pintojėlį, kurį įkėlė į pušies drevę prie miško keliuko 
Byvainės girioje. Dešimt metų gyveno Amerikoje, 
dirbo anglių kasyklose. Grįžęs į Lietuvą paveldėjo 
žmonos tėvų ūkį ir 30 ha žemės. Susilaukė 6 vaikų. 
Buvo linksmas žmogus. Jo pasakymas Pondie, tu 
mane sutvėrei, o aš tave padirbau ir pragėriau tapo 
populiariu meistrų posakiu.

KAZIMIERAS VARNELIS (1871–1945) gyve-
no Alsėdžiuose, Telšių apskrityje. Buvo savamokslis 
dievadirbys, turėjo nedidelį žemės sklypą, bet, amži-
ninkų liudijimu, neturėjo potraukio prie žemės darbų. 
Tačiau buvo linkęs prie dailės dalykų, puikiai piešė ir 
drožė šventųjų skulptūras, buvo įvairių kaimo vaidi-
nimų, ypač per Užgavėnes, pramanytojas.

Senieji meistrai ypač mėgo drožti žemaičiuose 
populiarių šventųjų skulptūras, kaip Jono Nepomuko, 
žmonių dažnai vadinto mažybiškai – Joneliu, Jurgio, 
Izidoriaus, Antano, Juozapo, Florijono, Roko, Rūpin-
tojėlio, Švč. Mergelės Marijos atvaizdus, Kristaus 
gyvenimo siužetus.

Šiais laikais meistrai paprastai jau gilinasi į 
meno istoriją ir ikonografiją. Vieni stengiasi tęsti se-
nųjų meistrų tradicijas, mėgina jais sekti, net atkartoti 
jų darbo procesą naudodami paprasčiausius įrankius. 
Kiti imasi modernios stilistikos ir raiškos formų. To-
bulesni ir įvairesni įrankiai palengvina darbą. Kūry-
bos procesas pagreitėja, tačiau dažnai tokių darbų 
vidinė energija silpnesnė.

Žymesni Žemaitijos liaudies meistrai, dieva-
dirbiai, sėkmingai tęsiantys senosios skulptūros tra-
dicijas, gyvena ir kuria Telšių ir Plungės rajonuose. 
Dauguma jų gimė tarpukario Lietuvoje, kiti jau so-
vietiniu laikotarpiu. Vieni mokėsi amatų mokyklose 
ir buvo savo amato žinovai, o drožti pradėjo sovieti-
niu laikotarpiu, kai visos gyvenimo sritys buvo ide-
ologizuotos. Jie buvo priversti kurti pagal „naujas 
taisykles“, kurias diktavo naujoji santvarka. Buvo 
kuriamos šokėjų, dainininkų, darbininkų, mitologinių 
personažų skulptūros. Ypač populiarūs buvo taiko-
mojo meno kūriniai – pypkės, lazdos, vazos, deko-
ratyvinės lėkštės, laikrodžiai, peleninės, suvenyrai 
su raganomis, velniais. Daugumos liaudies meistrų 
kūrybos pobūdis pasikeitė atkūrus Lietuvos nepri-
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klausomybę. Meistrai vis labiau ėmė domėtis senų-
jų dievadirbių kūriniais, ieškoti įkvėpimo tradicinėje 
žemaičių skulptūroje, skaityti literatūrą apie šventųjų 
gyvenimus, jų vaizdavimą mene.

Šie liaudies meistrai yra Lietuvos tautodailinin-
kų sąjungos nariai, dalyvauja parodose Lietuvoje ir 
užsienyje. Meistrų pavardės ir jų darbai tampa vis 
plačiau žinomi ir pelno pripažinimą bei įvertinimą 
įvairiuose konkursuose, parodose. Ne vienas Žemai-
tijos meistras įvertintas garbingu Lietuvos tautodaili-
ninkų respublikinių parodų apdovanojimu – „Aukso 
vainiko“ laureato vardu.

Pagal amžių, išsilavinimą ir darbų profesionalu-
mą Telšių apskrityje gyvenusius ir gyvenančius meis-
trus galima suskirstyti į dvi grupes.

Pirma meistrų grupė – tai meistrai, gimę XX a. 
pr., mirę sovietiniu laikotarpiu ar dar tebegyvenantys 
ir tebekuriantys. Jie niekur nesimokė ar baigė pradi-
nes mokyklas. Tik vienas kitas baigė amatų mokyklą. 
Šie meistrai yra Aukščiausiojo apdovanoti drožimo 
talentu ir puikia vaizduote. Jų darbai ypatingi: neturi 
proporcijų, figūros statiškos, neatitinka jokių taisy-
klių, bet darbai pilni išmonės ir fantazijos. Kūriniai 
dvelkia šiluma ir niekur nematytų personažų įkūniji-
mu. Įspūdžiui sustiprinti darbai nudažyti aliejiniais ar 
vandeniniais dažais. Šiai grupei (pagal gimimo datą) 
galima priskirti meistrus, kurie yra apdovanoti visa-
pusiškais meniniais gebėjimais ne tik drožti medį, bet 
puikiai valdo kitas meno sritis, kaip piešimą, grafiką, 
karpinių meną, margučių skutinėjimą, kalvystę.

JONAS PAULAUSKAS (1912–2008) gimė 
valstiečių šeimoje Rūdupių kaime, Luokės valsčiu-
je, Telšių apskrityje. Vaikystė prabėgo piemenaujant 

pas ūkininkus. Jau tada pasireiškė polinkis į lipdymą, 
drožimą. Mokėsi Rūdupių pradinėje mokykloje, Tel-
šių amatų mokykloje, Kauno suaugusiųjų mokyklo-
je. Svajojo apie inžinieriaus profesiją, bet prasidėjęs 
Antrasis pasaulinis karas nutraukė visus planus. Dirbo 
įvairiose institucijose, sukūrė šeimą ir atsidėjo kūry-
bai ir drožybai. Meistrui labiausiai rūpėjo taikomoji 
dailė, bet nebuvo abejingas ir skulptūrai. Sovietiniu 
laikotarpiu buvo nepamainomas žemaitiškų klumpių 
drožėjas įvairiems meno kolektyvams. Atkurtoje ne-
priklausomoje Lietuvoje meistras, kiek leido sveikata, 
drožė rūpintojėlius, nukryžiuotuosius, koplytstulpius.

JONAS IGNOTAS (1921–1997) gimė valstie-
čių šeimoje Syderių kaime, Žarėnų valsčiuje, Telšių 
apskrityje. Mokėsi pradinėje mokykloje, Telšių ama-
tų mokykloje. Polinkis į meną pasireiškė jau vaikys-
tėje, o rimčiau drožyba pradėjo užsiimti nuo 1950 m. 
Išbandė taikomąjį meną, tapybą, skulptūrą ir monu-
mentaliųjų paminklų kūrimą. Sovietinio laikotarpio 
temos – dekoratyvinės vazos, lėkštės, šokėjų, dai-
nininkų, lietuvaičių įamžinimas. Nepriklausomybės 
metais sugrįžo prie senosios žemaičių skulptūros, bet 
dėl blogos sveikatos drožybai skyrė mažiau laiko.

STANISLOVAS RIAUBA (1904–1982) gimė 
Godelių kaime, Platelių valsčiuje, Kretingos aps-
krityje. Jį augino viena motina. Nuo mažens patyrė 
vargą ir skurdą. Mokyklos nelankė, bet savarankiš-
kai išmoko skaityti ir rašyti. Buvo tikras gamtos vai-
kas: žavėjosi augalais, žvėreliais, paukščiais, stebėjo 
jų gyvenimą. Piemenaudamas peiliuku pradėjo drožti 
paukštelius, žvėrelius, dėžutes, rėmelius, susidomėjo 
dievadirbių darbais. S. Riauba jau pirmuosius darbus 
ėmė dažyti – taip sustiprindavo skulptūros išraišką. 

Stanislovas Riauba. Drakonas. 1978 m. Medis, polichromija, 29 x 64 x 14 cm. 2007 m. Fot. Kęstutis Stoškus
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1964 m. S. Riaubos darbai buvo pirmą kartą ekspo-
nuoti Vilniuje. Išraiškingi darbai nustebino ir suža-
vėjo meno žinovus. Susižavėjęs S. Riaubos kūryba, 
Paulius Galaunė sakė: Tokie meistrai nedažnai gimsta 
ir tokie pasaulyje retai sutinkami.

ADOMAS KVASAS gimė 1924 m. lapkričio 
21 d. Kretingsodžio kaime, Kretingos valsčiuje, Kre-
tingos apskrityje. Tėvas buvo visų amatų meistras, 
motina gabumais ir darbštumu irgi neatsiliko. Augda-
mas patyrė daug vargo ir nepriteklių. Dirbo įvairius 
darbus: žiedė puodus, darė žaislus, drožė suvenyrus. 
Savamokslis meistras turi lakią vaizduotę ir savo gy-
venimo filosofiją: į visas negandas žvelgia su ironija 
ir humoru. Iš liepos išdrožti jo darbai – išraiškingos 
teminės kompozicijos, keliančios šypseną dėl šaržuo-
tų, pavaizduotų judančių figūrų su labai išryškintais 
veidais. Ypač išsiskiria meistro sukurtos Užgavėnių 
kaukės. Jos labai įvairios: dekoratyvinės, suvenyri-
nės, natūralaus dydžio. Meistras vaizduoja kasdienio 
gyvenimo negeroves. Jo sukurtos kompozicijos išjuo-
kia girtuoklius, nevykėlius, įvairius neigiamus perso-
nažus, jos ne tik pralinksmina žiūrovus, bet atlieka 
ir auklėjamąją funkciją. Nuo 1989 m. pradėjo drožti 
personažus, kompozicijas religine tema.

Kita meistro drožybos tema – lėlių, Žemaitijoje 
vadinamų balvonais, drožyba. Jų paskirtis – bažny-
čioje saugoti Kristaus karstą Velykų naktį.

JUSTINAS IR REGINA JONUŠAI – vyras ir 

žmona, gyvena ir kuria Godelių kaime, Plungės ra-
jone. Vienmečiai, gimė 1926 m. Augo gretimuose 
kaimuose, mokėsi ir sujungė savo gyvenimus. Kaž-
kada buvo didelė sodyba su visais žemaičių kraštui 
būdingais pastatais, šiandien išlikusi tik nedidelė jos 
dalis. Sodyba išgražinta Reginos ir Justino sukurtais 
darbais: rūpintojėliais, koplytėlėmis, šventųjų skulp-
tūromis. Jonušai istorijos ir senienų mylėtojai, todėl 
jų sodyboje kai kuriose patalpose eksponuojami bui-
tiniai-etnografiniai daiktai.

Regina savo kūrybinį kelią pradėjo nuo paveiks-
lų piešimo, bet turėjo slaptą svajonę – išmokti drožti. 
1962 m. pabandė ir negalėjo nuo drožimo atsitrauk-
ti. Kūrė skulptūras religine, pasaulietine tematika. 
Abu meistrai skulptūras dažo ryškiomis, sodriomis 
spalvomis, jų darbai nepasižymi proporcijomis. Kita 
mėgstama meistrų tema – Užgavėnių kaukės. Jos pa-
didintos, didelėmis nosimis, išsprogusiomis akimis, 
dažytos.

KAZIMIERAS STRIAUPA gimė 1932 m. ko-
vo 1 d. Kūbalių kaime, Žemaičių Kalvarijos valsčiuje, 
Telšių apskrityje. Mokėsi Rotinėnų pradinėje moky-
kloje, Alsėdžių progimnazijoje. Visą gyvenimą dirbo 
vairuotoju. Medžio drožyba susidomėjo 1992 m., ta-
pęs pensininku. Mirus žmonai, reikėjo kažkuo užpildy-
ti netektį, todėl drožimas meistrui tapo išsigelbėjimu. 
Drožė sau, nesilaikydamas jokių formulių, jokių skai-
čiavimų ar proporcijų. Pamažu plėtojo pasaulietinius, 

Adomas Kvasas. Racionalizatorė. 1989 m. Medis, beicas, 34 x 33,8 x 11 cm. 2007 m. Fot. Kęstutis Stoškus
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anekdotiškus siužetus, vaizdavo politikus, kuriuos sub-
tiliai pašiepdavo. Drožė Užgavėnių kaukes.

Labiausiai meistro fantazija atsiskleidė, pra-
dėjus drožti šventųjų skulptūras ir jų kompozicijas. 
Ypač fantazijai nebuvo ribų įkūnijant Žemaičių kal-
nų, kurie buvo giedami Dovainių kaime gavėnios ir 
advento laikotarpiais, aprašymus.

Du kartus, 2006 ir 2011 m., K. Striaupa tapo res-
publikinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ 
laureatu.

ADOLFAS GEDVILAS gimė 1935 m. kovo 
6 d. Ruišėnų kaime, Telšių rajone. Mokėsi Ruišėnų 
pradinėje mokykloje. Kai prasidėjo Antrasis pasauli-
nis karas, ir mokslams atėjo galas. 1961 m. įsidarbino 
liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“ masinės 
produkcijos drožėju. Pavargęs nuo monotoniško dar-
bo, A. Gedvilas pradėjo dirbti Klaipėdos „Dailės“ 
kombinate. Atsivėrė kūrybinės platumos. Taikomojo 
meno dirbiniai: pypkės, lėkštės, rankšluostinės, va-
zos, lazdos, vėliau bareljefai su Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių veidais, pagoniškos Lietuvos personažai 
užvaldė meistro mintis ir sielą. Meistro sukurti droži-
niai išpuošė jo sodybą, esančią netoli Telšių, Ryškėnų 
kaime, kurią meistras pavadino Žemaičių karaliaus 
Ringaudo dvaru.

VYTAUTAS KONSTANTINAS SAVICKIS 
gimė 1936 m. lapkričio 3 d. Šakėnų kaime, Judrėnų 
valsčiuje, Klaipėdos apskrityje. Mokėsi Mikų pradi-

nėje mokykloje, Judrėnų septynmetėje mokykloje, 
Telšių taikomosios dailės technikume, kurio nebaigęs 
pradėjo dirbti staliumi. Nuo 1961 m. prasidėjo kūry-
binis meistro gyvenimas, užvaldęs jį visam gyveni-
mui. Sunku suskaičiuoti, kiek išdrožta dekoratyvinių 
lėkščių, šaukštų, medalių, lazdų, rankšluostinių, su-
venyrų. Visi jie saviti, ornamentuoti tik meistrui bū-
dingomis ornamentų kompozicijomis paplito po visą 
pasaulį. Kita meistro stichija – dekoratyvinių stulpų – 
stogastulpių kūrimas. Visi jie ąžuoliniai, vieni puošti 
skulptūromis, kryžiais, kiti – įvairių ornamentų, už-
rašų kompozicijomis stovi sodybose, laukuose, žen-
klina iškilių žemaičių tėviškes, amžino poilsio vietas, 
piliakalnius.

PRANAS DUŽINSKAS gimė 1937 m. lapkri-
čio 19 d. Karštenių kaime, Žarėnų valsčiuje, Telšių 
apskrityje. Mokėsi Žlibinų pradinėje mokykloje ir 
Kantaučių septynmetėje mokykloje, vėliau – Telšių 
ir Klaipėdos mokyklose, Kauno technologijos tech-
nikume. Drožinėti pradėjo dar būdamas vaikas, o ga-
lutinai medis paviliojo, kai dirbo mokykloje darbų 
mokytoju. Pajutęs, kad medis jį vis labiau užvaldo, 
baigė mokytojo karjerą ir atsidavė kūrybai. Sukūrė 
savo techniką – gruntavimą su beicavimu, įvaldė dau-
gybę technikų, vienodai kruopščiai ir meniškai kuria 
taikomojo meno darbus, skulptūras ir monumentalius 
darbus – dekoratyvinius stulpus-skulptūras.

Meistras stengiasi išlaikyti senąsias drožybos 

Kazimieras Striaupa. Kristaus apraudojimas. 2005 m. Medis, polichromija, aukštis 30 cm, pagrindas 35 x 20 cm.  
2007 m. Fot. Kęstutis Stoškus
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tradicijas. Pastaruoju metu kai kuriuos darbus polich-
romuoja.

Tryškiuose, jo įrengtame muziejuje, galima iš-
vysti visą meistro drožybos istoriją. Iš visų pusių į 
lankytojus žvelgia įvairiausi personažai: muzikantai, 
šokėjai, dainininkai, šventieji. Šalia stovi buitinės 
tematikos bareljefai, taikomosios paskirties droži-
niai – laikrodžiai, dekoratyvinės lėkštės, ažūrinės de-
koratyvinės vazos. Šalia darbų rikiuojasi padėkos 
raštai, apdovanojimai, kuriuos meistras pelnė už da-
lyvavimą parodose, už meniškumą ir meistriškumą, 
profesionalumą.

Dar vienas meistro bruožas – smalsumas. Jo ve-
damas, meistras išbandė savo jėgas kituose taikomo-
sios dailės žanruose: paragavo kalvystės, juvelyrikos, 
popieriaus karpymo, išmėgino tapybą, piešimą, ka-
ligrafiją, margučių skutinėjimo meną. Visi išmėginti 
žanrai ir sukurti darbai pasižymi profesionalumu, kū-
rybiškumu. 2014 m. P. Dužinskas tapo respublikinės 
liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatu.

VYTAS JAUGĖLA gimė 1938 m. spalio 18 d. 
Paupio kaime, Viduklės valsčiuje, Raseinių apskri-
tyje. Mokėsi vidurinėje mokykloje, Rietavo žemės 

ūkio technikume. Dirbo įvairiose institucijose. Drož-
ti pradėjo, kai 1960 m. žiemos palydų karnavalui pri-
reikė kaukių. Rimčiau drožyba užsiima nuo 1967 m. 
Meistras mieliau renkasi humoristines darbų temas, 
kurios leidžia išraiškingiau pavaizduoti pasirinktą 
herojų.

Meistro darbai išsiskiria savotiška maniera: gru-
boki, neišdailinti, stambių bruožų, originalūs. Meis-
tras mielai kuria koplytstulpius, kryžius, paveikslus, 
daro menines fotografijas.

JUOZAS IGARIS gimė 1959 m. lapkričio 19 d. 
Smiltinių kaime, Telšių rajone. Juozas mokėsi vidu-
rinėje mokykloje, dėl prasto regėjimo buvo išsiųstas 
į Vilniaus A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinę 
mokyklą. Grįžęs į Telšius, dirbo įvairius darbininkiš-
kus darbus, o 1985 m. įsidarbino transportuotoju liau-
dies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“. Šioje įmonėje 
Juozas pabandė drožti. Patiko, atsiskleidė gebėjimai. 
Pradėjo domėtis Lietuvos praeitimi, jos didžiavyriais. 
Ypač mėgsta istorinius ir religinius siužetus. Juozo 
darbai primityvūs, neturi idealiai išlaikytų proporcijų, 
pasižymi naivumu, bet kartu ir nuoširdumu.

Kita meistrų grupė – jauniausia pagal amžių, 
gimę sovietiniu laikotarpiu, XX a. 6–7 deš. Visi jie 

Pranas Dužinskas. Šv. Florijonas. 2002 m. Medis, po-
lichromija, aukštis 63 cm. 2007 m. 2007 m. Fot. Kęstutis 
Stoškus

Vytas Jaugėla. Pieta. 2004 m. Medis, aukštis 50 cm. 
2007 m. 2007 m. Fot. Kęstutis Stoškus
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yra įgiję profesinį išsilavinimą, baigę taikomosios 
dailės technikumus, turintys žinių ir profesionalumo. 
Jų darbai proporcingi, taisyklingi, technika puiki. 
Darbai sukurti naudojant daugiau technikos, mažiau 
drožybos peiliuku. Jų darbai išsiskiria plastiškumu, 
profesionalia drožyba. Darbai natūralios medžio spal-
vos, padengti laku arba beicu, tik retkarčiais dažomi.

STEPONAS KAMINAS gimė 1950 m. gruo-
džio 30 d. Nerimdaičiuose, Telšių rajone. Baigęs aš-
tuonmetę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės 
technikumą.

Drožimo menu susidomėjo dar piemenaudamas, 
vėliau aliejiniais dažais tapė peizažus, tačiau pasi-
rinko medžio drožybą. S. Kamino kūryboje vyrauja 
bareljefai, vaizduojantys įvairius buitinius siužetus. 
Mėgsta kurti taikomosios dailės dirbinius: dekoraty-
vines lėkštes, laikrodžius, dėžutes, baldus. Paskutinį 
dešimtmetį Steponas susidomėjo žemaitiškomis ko-
plytėlėmis, koplytstulpiais ir šventųjų skulptūromis. 
Jų tematika nėra gausi, bet skulptūros vientisos, pro-
porcingos. Pastaruoju metu šventųjų skulptūras ban-
do polichromuoti.

Santūrus, mažakalbis meistras teigia nebegalįs 
atsisakyti drožybos, nes kūrybos džiaugsmas ir ga-
lutinis kūrybos rezultatas – tai akimirkos, dėl kurių 
verta gyventi. 2014 m. S. Kaminas tapo respublikinės 
liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatu.

RŪTA KAVALIAUSKIENĖ gimė 1952 m. rug-
sėjo 13 d. Kaišiadoryse. Augo ir vidurinę mokyklą 
baigė Rokiškyje. Paskui studijavo Kauno S. Žuko tai-
komosios dailės technikumo medžio skyriuje.

Kūrybinį kelią pradėjo nuo nykštukų, vėliau su-
sidomėjo rūpintojėliais, o galiausiai atsirado angelai. 
Rūtos angelai – santūrūs, susimąstę. Dauguma po-
lichromuoti, beicuoti pastelinėmis spalvomis. Uni-
kalūs Rūtos angelai išsiskiria iš kitų meistrų sukurtų 
angelų. Tai ne tradiciniai angelai, bet angelai su jiems 
paskirta globos sritimi. Daugumos angelų drabužio 
apatinė dalis papuošta reljefiniu piešiniu, apibūdinan-
čiu tai, kuo rūpinasi ir globoja konkretus angelas. Tai 
„Sėjos“, „Rugiapjūtės“, „Nakties“, „Vakaro“, „Pava-
sario“, „Ramybės“, „Kalėdų“ ir kiti angelai. Rūtos 
skulptūros yra išskirtinės, muzikalios, spinduliuoja 
vidinę šilumą, vidinę harmoniją.

RIMANTAS LAIMA gimė 1958 m. lapkričio 
10 d. Skuodiškių kaime, Mažeikių rajone. Baigęs vi-
durinę mokyklą, įsidarbino Plungės liaudies kūrybos 
gaminių įmonėje „Minija“.

Drožti peiliuku pradėjo aštuonerių metų. Tas pei-
liukas buvo pagrindinis darbo įrankis iki darbo „Mi-
nijos“ įmonėje. Darbas įmonėje nebuvo kūrybiškas, 
nes reikėjo vykdyti planus ir drožti pagal kitų meistrų 
sukurtus etalonus. Tik pradėjęs dirbti savarankiškai, 
R. Laima galėjo išskleisti fantaziją. Labiausiai patiko 

drožti rūpintojėlius ir Užgavėnių kaukes. Droždamas 
kaukes, meistras nežaboja fantazijos, nes kuo bai-
sesnės, išraiškingesnės, tuo didesnė jų paklausa. Ri-
manto Užgavėnių kaukės buvo pripažintos geriausios 
2006 m. Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodoje-kon-
kurse Plateliuose.

Kiek vėliau, pasisėmęs žinių apie šventųjų vaiz-
davimą, išdrįso drožti šventųjų skulptūras. Rimanto 
skulptūros statiškos, santūrios, beicuotos ruda spalva. 
Sukūrė ir pastatė ne vieną monumentalų kryžių, ko-
plytstulpį, stogastulpį. Jie puošia Žemaitijos pakeles, 
ženklina istorines vietas.

ANTANAS VAŠKYS gimė 1964 m. sausio 12 d. 
Didvyčių kaime, Plungės rajone. Baigęs vidurinę mo-
kyklą, mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume. 
Dirbo liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“ 
etalonų kūrėju, paskutiniu metu laisvas menininkas.

Drožimas paviliojo nuo penktos klasės. Būda-
mas devintokas, dalyvavo pirmojoje parodoje Plun-
gėje. Meistras yra senųjų technologijų mėgėjas ir 
propaguotojas. Naudodamasis kirviu, vedega ir kitais 
tradiciniais darbo instrumentais, jis bando atkartoti 
senųjų dievadirbių darbo procesą. Pastaruoju metu 

Rūta Kavaliauskienė. Tėviškės angelas. 2001 m.
Medis, polichromija, aukštis 68 cm 2007 m. Fot. Kęstutis 
Stoškus
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vis dažniau darbus polichromuoja. A. Vaškio sukurti 
kryžiai, koplytstulpiai, skulptūros, paminklai, skirti 
tremtiniams, įvairiems jubiliejams, įvykiams atminti, 
puošia bažnyčių šventorius, kapines, miestelių aikš-
tes. 2015 m. tapo respublikinės liaudies meno paro-
dos „Aukso vainikas“ laureatu.

VAGNORIŲ ŠEIMA. Romanas (gimė 1953 m. 
rugpjūčio 31 d.) ir Benisė (gimė Didvyčių kaime 
1952 m. rugsėjo 8 d.) Vagnoriai ir jų trys vaikai – 
Darius, Diana ir Tomas, jų žmonos ir anūkai – visi 
įsimylėję medį, visi labai draugiški ir darbštūs, kū-

rybingi ir visada besišypsantys. Atrodo, kad jų gy-
venimas be jokių sunkumų ar nepriteklių. Šeimyna 
gyvena iš medžio drožybos. Jie yra nuolatiniai mugių 
dalyviai Lietuvoje ar už jos ribų. Mugėse ne tik par-
davinėja sukurtus darbelius, bet maloniai bendrauja 
su visuomene, demonstruoja drožimo įgūdžius, dali-
jasi patirtimi. Jų darbai labiau taikomosios paskirties, 
bet puikiai drožia ir skulptūras, kurios profesionalu-
mu nenusileidžia tikrų skulptorių darbams. Angelai, 
nykštukai, rūpintojėliai, šventųjų skulptūros sužavi 
visus, kas išvysta šios šeimos sukurtus darbus.

Šaltiniai ir literatūra

Telšių rajono tautodailininkai, sud. E. Spudytė, Žemaičių mu-
ziejaus „Alka“ Mokslinis archyvas (toliau – ŽMA MA) – 494.

Telšių rajono liaudies menininkai: ekspedicijos medžiaga, 

ŽMA MA – 177.
Tradicinė žemaičių skulptūra, sud. E. Spudytė, Vilnius, 2008.

CONTINUING THE TRADITION OF SAMOGITIAN CULTURE BY NOWADAYS 
MASTERS IN TELŠIAI DISTRICT

Elvyra Spudytė
Samogitian museum “Alka”

The art of wooden sculpture came from an old 
tradition of Samogitian culture long time ago. Most 
of the artists, who created in the 19th century, were 
self-taught and endowed by nature. They got their in-
spiration from religion, ecclesiastical art or often fell 
in the ecclesiastical art themselves.

A valuable collection of traditional folk sculp-
ture contains 940 exhibits: sculptures, bass-reliefs, 
sanding crosses, little altar sand chapels in Samogi-
tian museum “Alka”.

The sculpture of St. John of Nepomuk was the 
most popular, and Samogitians always called him 
little Johnny. Also, native Samogitians loved other 
sculptures, such as: St. George, St. Isidor, St. An-
thony, St. Joseph, St. Florian, St. Rock, and Pensive 
Christ. Additionally, people always depicted Bless-
ed Mary, Virgin Mary and many other life scenes of 
Christ.

However, there is little knowledge of the carvers 
of ancient gods. Documents show only some names, 
but more data is not provided. There is only some in-
formation gathered about few old generation artists.

Among other things, nowadays masters are also 
interested in art history and iconography. Some try 
to continue the tradition of old masters, trying to fol-
low them, even to replicate their work by using sim-

ple tools. On the contrary, others take a modern style 
and try new forms of expression. A variety of modern 
tools makes work easier and creative process goes 
faster, but the works usually have weaker internal en-
ergy.

Notable Samogitian folk artists continuing the 
old carving tradition still live in Telšiai and Plungė 
districts. Most of them were born during Soviet Union 
time and have studied in craft schools. That period of 
life brought ideological ideas and artists were forced 
to pursue under new rules, which were dictated by 
the new system. Granting all this, new mythological 
characters of sculptures were created, such as: danc-
ers, singers, workers, etc. However, the sculptures 
of saints were not exposed. After the Restoration of 
Independence of Lithuania, the majority of folk art 
masters have changed too, they became increasingly 
interested in the works of the old gods, keeping in-
spiration from old traditional Samogitian sculptures.

Nowadays, artists are the members of Lithuani-
an Folk Artists’ Union, they participate in exhibitions 
in Lithuania and abroad. Likewise, their names and 
works are widely known and are highly evaluated in 
various competitions, many of them have received a 
valuable award “Golden Wreath” in the annual repub-
lican exhibitions of Lithuanian folk art.
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GYVENAMASIS PREKYBINIS NAMAS IŠ KAUNO IR 
JO EKSPOZICIJOS LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
MUZIEJAUS MIESTELYJE

Violeta Reipaitė
Inga Levickaitė-Vaškevičienė
Lietuvos liaudies buities muziejus

Įvadas

Vienas namas Lietuvos liaudies buities mu-
ziejaus (toliau – LLBM) miestelyje yra atkeltas iš 
Kauno. Tai gyvenamasis prekybinis namas, stovėjęs 
Savanorių prospekto pradžioje, pažymėtas 31 nume-
riu. Šis pastatas yra originalių formų ir planinės struk-
tūros. Išsiskiria pagrindinio fasado skaidymu, įvairiu 
dekoru, įmantria durų ir vartų puošyba, langų forma 
bei jų sudalijimu, pritaikytu parduotuvės vitrinoms. 
Turi būdingą miestelio posesijų užstatymui įvažiavi-
mą į kiemą (bromą). Formos, proporcijos, planavi-
mas, konstrukcijos ir dekoras yra miestietiški.

Straipsnio tikslas – atskleisti šio pastato atsiradi-
mo muziejuje istoriją ir tolesnį jo erdvių pritaikymą: 
pristatyti istorinius tyrimus, išsamų architektūros api-
būdinimą, perkėlimą į LLBM ir apibūdinti jau įreng-
tas bei būsimas ekspozicijas.

Apie muziejaus miestelio pastatus daugiausia 
yra rašęs dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Straips-
nyje „Lietuvos liaudies buities muziejus: miestelis“ 
jis daug dėmesio skyrė miestelio kūrimo istorijai, o 
pačius pastatus apibūdino trumpai, išskirdamas sta-
tybos laikotarpį, perkėlimo į muziejų datą ir erdvių 
pritaikymą ekspozicijoms. Gyvenamojo prekybinio 
namo iš Kauno pastatymą dr. E. J. Morkūnas datuoja 
XX a. pr.1 Jam priklauso ir pastato architektūros api-
būdinimas LIMIS (Lietuvos integrali muziejų infor-
macinė sistema) portale2. Dalis straipsnyje aprašomų 
eksponatų taip pat paviešinti LIMIS portale. Siuvimo 
mašinos apibūdintos kataloge „Mūsų jaunystės tech-
nika“3. Už informaciją apie audėją Justiną Tolutaitę 
dėkojame Žemaičių muziejui „Alka“.

Rengiant straipsnį naudotasi ir Kauno apskri-
ties archyve (toliau – KKA) esančiais dokumentais, 
LLBM archyve saugoma medžiaga bei LIMIS portale 
pateiktais duomenimis.

Pastato istoriniai tyrimai

Tiksli į muziejų atkelto namo pastatymo data kol 
kas nežinoma. Aišku, kad XIX a. II p. nekilnojamąjį 

turtą prie tuo metu vadinamo Peterburgo kelio (šos-
se) valdė Leizeris Monasevičius. 1883 m. tiriamojo 
namo vietoje stovėjo medinis namas, o kieme vyko 
flygelio perstatymas. Savininkas turtą užstatė Vil-
niaus žemės bankui. 1901 m. užstatytą turtą išpirko 
Kazimieras Keršys. 1903 m. per inventorizaciją už-
fiksuotas 117 kvadratinių sieksnių (4,552 m2) skly-
pas, apstatytas mediniais namais. Mediniame vieno 
aukšto name prie gatvės tuo metu buvo 6 išnuomo-
ti kambariai. 1906 m. name įrengta aludė, o kituose 
sklype buvusiuose namuose – nuomojami butai.

1908 m. sklype įvyko didžiulis gaisras, per kurį 
sudegė kieme stovėję mediniai pastatai: gyvenamasis 
flygelis, arklidės, sandėliai. Namas prie gatvės nenu-
kentėjo. Valda perėjo piliečiui Jankeliui Rabinovičiui. 
1909 m.4 per inventorizaciją aprašytas prie gatvės 
stovėjęs vieno aukšto medinis namas su mansarda. 
Jo pirmame aukšte buvo įrengtas butas, kurį sudarė 5 
kambariai, o mansardoje – du butai (po 2 kambarius). 
Butai buvo nuomojami.

Tarpukaryje sklypą su pastatais valdė Rabinovi-
čių šeima. Sklype prie gatvės stovėjo dviejų aukštų 
medinis gyvenamasis namas, kieme prišlietas dviejų 
aukštų flygelis ir medinis sandėlis, kurį 1926 m. nu-
griovė kaip keliantį gaisro pavojų. Vietoje jo 1932 m. 
buvo pastatytas mūrinis sargo namelis su įrengta 
skalbykla5.

1932 m. savininkas kreipėsi į Statybos komisi-
ją, kad leistų nutinkuoti medinį dviejų aukštų namą 
iš lauko pusės. Prašyme nurodyta, kad namas statytas 
1912 m. iš geros kokybės rąstų, dengtas skarda. Bu-
tai įrengti patogiai: veikia vandentiekis, kanalizacija, 
yra vonios ir klozetai, tarnaičių kambariai, sudėtos 
parketinės grindys, o sanitarinėse patalpose – plytų. 
Laiptinė į antrą aukštą dengta, laiptai mediniai. Pra-
džioje Statybos komisija leidimo aptinkuoti namą iš 
išorės nedavė. Po pakartotinio prašymo sutiko, tačiau 
perspėjo, kad nekonservuotos medžio sienos po tinku 
greitai supus.

1939 m. duomenimis, 540 m2 sklype užfiksuo-
ti du mediniai dviejų aukštų namai ir vienas mūrinis 
dviejų aukštų namelis – skalbykla.
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Sovietiniu laikotarpiu pastatas buvo nacionali-
zuotas ir jame įrengti butai. Iki perkėlimo į LLBM 
priklausė Kauno 6-ajai butų ūkio valdybai.

Perkėlimas į LLBM

1990–1992 m. gyvenamasis prekybinis namas iš 
Kauno buvo perkeltas ir pastatytas LLBM miestely-
je. Pastatą kelti pasiūlė tuometinis Miestelio skyriaus 
vedėjas dr. E. J. Morkūnas. Sprendimas dėl perkėli-
mo buvo priimtas 1988 m. rugsėjo 27 d. Muziejaus 
mokslinės tarybos posėdyje dalyvavo šie tarybos 
nariai: muziejininkai Vytautas Stanikūnas, Ruslanas 
Antipovas, Janina Samulionytė, mokslininkai dr. Al-
girdas Antanas Baliulis, dr. Zigmuntas Kiaupa, dr. El-
mantas Meilus, habil. dr. Vacys Milius, Kazys Misius, 
prof. Jurgis Rimvydas Palys, dr. Gediminas Rudis. 
Posėdžio protokole akcentuota, kad namas tiek archi-
tektūra, tiek paskirtimi, tiek pastatymu charakteringas 
Lietuvos miesteliams ir galės atstovauti pastatams su 
įvažiavimu. Pastatą numatyta statyti muziejaus mies-
telyje, Girkalnio namo posesijoje ir priglausti prie 
Žeimelio namo tvoros.6

Tačiau įrengti namą užtruko. 2006–2010 m. mu-
ziejus vykdė valstybės investicijų projektą „Lietu-
vos liaudies buities muziejaus miestelio komplekso 
užbaigimas“. Projektas buvo finansuojamas iš Lie-

tuvos tūkstantmečio programos. Jo tikslas – užbaigti 
miestelio aikštės perimetrinį užstatymą, kad miestelis 
reprezentuotų XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos mies-
telių architektūrą, amatus ir buitį. Įgyvendinus šį pro-
jektą, gyvenamasis prekybinis namas iš Kauno buvo 
įrengtas.

Pastato architektūros apibūdinimas

Pastatas yra stačiakampio plano, dviejų aukš-
tų, dvišlaičiu stogu. Antro aukšto priekinė siena ati-
traukta nuo pirmo aukšto fasado plokštumų apytikriai 
vienu metru. Virš fasadinės sienos yra įžambiai įreng-
tas stogas su balkonu. Pietinis pastato galas apkaltas 
skarda. Šiaurinis galas su ugniasiene, išmūryta iš ply-
tų, tinkuotas.

Pirmame aukšte yra dvi patalpos, o palaiptė-
se – du sandėliukai. Antrame aukšte – trys patalpos 
ir laiptinė. Pirmame aukšte įrengtas įvažiavimas, už-
daromas puošniais dvivėriais vartais. Dvejos durys į 
pastatą taip pat puošnios. Pagrindinio fasado durys ir 
vartai yra vieno stiliaus, sukomponuoti iš įvairių pro-
filių tašelių. Patalpa apšviesta viena didele vitrina.

Antrame aukšte (iš kairės dešinėn) yra trijų var-
čių langas su maža orlaide, dvivėrės, sąlaidinės durys, 
įstiklintos dviem stiklais. Virš durų – vienvėris vieno 
stiklo langelis. Balkonas šaltkalvio darbo, ažūrinis. 

Namas „in situ“, Kaune, Savanorių prospekte, prieš keliant jį į muziejų. Fot. Eligijus Juvencijus Morkūnas
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Nuo durų dešinėn langas toks pat, kaip pirmasis, o 
dar kitas (trečias) – toks pat, kaip pirmasis, tik be or-
laidės. Ketvirtas langas toks pat, kaip pirmasis, tik or-
laidė įrengta dešinėje varčioje. Paskutinis, penktasis, 
langas vėl toks pat, kaip pirmasis.

Fasadas horizontaliai apkaltas dailylentėmis, o 
pirmame aukšte virš durų ir langų apkalta tokio pat 
profilio lentelėmis, tik stačiai. Iš stogo kyšo du dūm-
traukiai, tinkuoti ir apskardinti, skirti dviem krosnims. 
Stogo plokštumos galuose įrengti lietvamzdžiai. Į 
juos vanduo subėga skardiniais loveliais. Namo pa-
matas – plytų mūras. Prie durų įrengtos mozaikinio 
betono pakopos (originalai). Įvažiavimas į kiemą 
grįstas lauko rieduliais. Jo anga iškalta dailylentėmis.

Rytinis fasadas dažytas žalsva spalva, langų 
apvadai antrame aukšte – žali, langų rėmai – balti. 
Pirmo aukšto dvivėriai vartai – geltonos ir smėlio 
spalvos. Virš vartų varčios įrengtos medinės grotelės. 
Durų rankenos – tarpukaryje veikusių Kauno metalo 
dirbtuvių darbo. Visi langai yra su antraisiais langais. 
Balkono lauko ir vidaus durys yra sąlaidinės, įstiklin-
tos. Durys į prekybinę patalpą su tambūru.

Kiemo (vakarinis fasadas) antro aukšto fasado 
plokštumos nesutampa maždaug per vieną metrą. 
Antro aukšto siena įrengta ant gembių. Pirmo aukš-
to siena atitraukta į pastato vidų maždaug per vieną 
metrą. Susidariusioje ertmėje įrengti mediniai laiptai, 

vedantys į antrą aukštą. Prie ugniasienės yra langas ir 
durys į antrą aukštą. Durys vienvėrės, sąlaidinės, da-
žytos baltai. Laiptų apačioje, kapitalinėje sienoje, yra 
trijų įstiklintų varčių langas (į virtuvę) ir šalia sąlaidi-
nės, vienvėrės, dvigubos durys. Viena varčia atveria-
ma laukan, kita – vidun. Antros durys viensluoksnės, 
su vyriais (zoviesais) ir užraktu pakabinamai spynai. 
Šios durys veda į sandėliuką, įrengtą paradinių laip-
tų palaiptėje. Įvažiavimo į kiemą lubos ir lubos po 
gembe iškaltos baltai nudažytomis apdailos lentelė-
mis (amerikonkomis). Grindų plokštuma prieš laiptus 
ir duris išbetonuota, o vakariniu ir šiauriniu pasieniu 
įrengta nuogrinda iš lauko akmenų. Stogo plokštu-
mos galuose įrengti apskriti lietvamzdžiai iš cinkuo-
tos skardos. Stogo plokštumoje įrengti du pusapvaliai 
stoglangiai stačiais įstiklintais langais. Gembinė pas-
tato dalis paremta dviem stulpais.

Antro aukšto grindys plačių lentų, šviesiai dažy-
tos. Lubos iškaltos dailylentėmis ir nudažytos baltai. 
Sienos tinkuotos iš vidaus. Paradinių laiptų lubos iš-
kaltos dailylentėmis, nudažytos baltai. Mažųjų kam-
barėlių apdaila tokia pat, kaip ir didžiojo kambario. 
Visos durys antrame aukšte vienvėrės, sąlaidinės, 
išskyrus duris į balkoną. Pirmame aukšte yra tam-
būras su vidinėmis vienvėrėmis durimis, įstiklinto-
mis šešiais stiklais. Tambūro vidinė siena sutampa 
su vitrinos vidine siena, kurią sudaro keturi įstiklinti 

Gyvenamasis prekybinis namas iš Kauno Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelyje. Fot. Eligijus Juvencijus Morkūnas
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tarpsniai. Jų apačioje yra ketverios durelės, o viršu-
je kiekvienas tarpsnis užsibaigia keturių stiklų langu. 
Abipus tambūro durų įrengti trijų stiklų langai. Įėji-
mas į vitriną yra per sąlaidines įstiklintas duris.7

Manufaktūros parduotuvės „Gražina“ 
ekspozicija

Ekspozicijos gyvenamajame prekybiniame 
name iš Kauno įrengtos 2013 m. Kol kas jos keturios: 
pirmame aukšte – manufaktūros parduotuvė „Graži-
na“, antrame aukšte – J. Tolutaitės audykla ir siuvykla 
bei siuvimo mašinų ir siuvinėjimo pavyzdžių paroda.

Tarpukario manufaktūros parduotuvėse prekiau-
davo ne tik audiniais. Pirkėjai jose galėdavo įsigyti 
visą aprangą, pradedant skrybėle ir baigiant batais. 
Ypač paklausūs buvo audiniai mokinių, šaulių uni-
formoms, dvasininkų sutanoms siūti. Kita labai po-
puliari prekė – kaliošai. Geri prekybininkai stengėsi 
reaguoti į pirkėjų poreikius, todėl siūlydavo kance-
liarinių prekių, įvairių religijos reikmenų, žaislų. Kai 
kuriose manufaktūros parduotuvėse prekiavo ir žiba-
lu, netgi užsakinėjo karstus. Prekes sudėliodavo taip, 
kad jų atrodytų labai daug.

Manufaktūros parduotuvėje „Gražina“ pristato-
mas muziejuje saugomas miestelio prekių rinkinys. 
Čia rodomas platus prekių asortimentas – nuo įvairių 

smulkmenų, pavyzdžiui, segtukų, sagų, šukų ir t. t. 
iki jau pasiūtų drabužių, avalynės, pačiūžų. Lankyto-
jai gali susipažinti su didžiule audinių, kurių daugu-
ma įvežtinių (su išlikusiomis metalinėmis tarpukario 
muitinės plombomis), kolekcija. Medžiagų rietimai 
išdėstyti per visą sieną įrengtose lentynose, sudėti 
ir ant specialaus stovo. Eksponuojamos kopėtėlės, 
kuriomis palipdavo pardavėjas, norėdamas pasiekti 
aukštai padėtas prekes.

Keli eksponatai yra ypač įdomūs. Tai dvi ant 
prekystalio stovinčios stačiakampio plano vitrinos 
prekėms sudėti iš tarpukaryje Kėdainiuose, Gedimino 
gatvėje, veikusios manufaktūros parduotuvės. Pirmo-
sios vitrinos išilginė vertikali plokštuma aukštesnė, 
kita – žemesnė. Galai sudaro gulsčią trapeciją. Viršus 
ir visi šonai įstiklinti. Viršus atidaromas su vyriais ir 
užkabinamas kabliuku. Čia sudėti siuvimo bei siuvi-
nėjimo reikmenys, įvairių tarpukario Lietuvos įmonių 
prekių etiketės, reklaminiai lapeliai. Antroji vitrina – 
keturbriaunės lygiašonės piramidės formos. Viršus ir 
apačia yra iš lentų, o briaunos – iš tašelių. Viena jos 
plokštuma atveriama su vyriais ir suktuku. Vitrinoje 
įtaisytos dvi stiklinės lentynėlės. Joje eksponuojami 
siuvinėjimo siūlai ir nėriniai, medinių žaisliukų ko-
lekcija.

Pastato lange įrengtoje parduotuvės vitrinoje ro-
domi vyriški ir moteriški drabužiai, apavas, aksesu-

Tarpukario manufaktūros parduotuvės „Gražina“ interjeras. Fot. Eligijus Juvencijus Morkūnas
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arai. 2014 m. manufaktūros parduotuvės „Gražina“ 
ekspozicija papildyta naujais eksponatais – šalikėlių 
ir kojinių rinkiniais.

Žakardo staklių audyklos ekspozicija

Antrame namo aukšte įrengta žakardo staklių 
audyklos ekspozicija. Žakardo staklėmis audė gar-
si audėja J. Tolutaitė (1889–1883), kuri tarpukaryje 
Alsėdžiuose (Plungės rajonas) turėjo savo audyklą. 
Amato Justiną išmokė sesuo ir audėjas latvis. Austi 
užsakovams ji pradėjo nuo 1912 m. Pasakojama, kad 
sužavėtas audėjos darbais lietuvių tautos patriarchas 
Jonas Basanavičius jai padovanojo auksinę mone-
tą, o prezidentas Antanas Smetona – auksinį žiedą8. 
Įdomu, jog 1959 m. J. Tolutaitė buvo išaudusi kili-
mą, kurio apmatams panaudojo geltonus medvilnės 
siūlus, o ataudams per ilgesnį laiką šukuojant galvą 
surinktus savo plaukus9.

LLBM J. Tolutaitės žakardo staklių audyklos 
rinkinį įgijo 1984 m. Jį sudaro 157 eksponatai. Da-
lis audėjos audinių saugoma Žemaičių muziejuje 
„Alka“. 2002 m. čia buvo surengta jų paroda.

Svarbiausias ekspozicijos eksponatas – žakardo 
audimo staklės. Šias stakles, leidusias mechanizuo-
ti sudėtingo audinio pynimo metodą, 1801 m. sukū-
rė prancūzas audėjas Jozefas Mari Žakardas (Joseph 
Marie Jacquard)10. Stakles sudaro du rėmai (šlaunys). 
Jie tarpusavyje sujungti keturiais skersiniais ir užkli-
juoti. Abiejuose šonuose ant rėmo yra padarytas pa-
aukštinimas, ant kurio pakabinti muštuvai su skietu. 
Tarp šlaunų įtaisyti trys velenai ir vienas suapvalin-
tas skersinis. Ant dviejų viršutinių skersinių įtaisytas 
programinis mechanizmas, kuris kilnoja apačioje pa-
kabintas nytis. Jis valdomas traukėmis ir žemai įtaisy-
tu pakoju. Programiniame įrenginyje įdėta iš kartono 
perforacinių kortų sudaryta programa raštams išgauti. 
Ant staklių yra užrašai kirilica: Grand prix / Patente / 
Lielupes Wilni / Патенть П. Вилумсонъ г. Митава 
Кальвенское шоссе Но. 18. Tai rodo, jog staklės 
pagamintos Mintaujoje (dabar – Jelgava Latvijoje) 
XX a. pr. Dar vienerios, mažesnės, to paties gaminto-
jo J. Tolutaitės žakardo audimo staklės kol kas saugo-
mos saugykloje.

Ekspozicijoje taip pat eksponuojamos žakardo 
staklių programos, skietai, kiti audimo reikmenys, 
audiniai, audimo raštų pavyzdžių juostos (vienoje yra 
171 pavyzdys!). Ant sienos pakabinti audėjos žemės 
ūkio ir liaudies meno dirbinių parodose nuo 1929 m. 
iki 1938 m. gauti pagyrimo raštai.

Siuvyklos ekspozicija ir siuvimo mašinų paroda

Greta audyklos įrengta ir siuvyklos ekspozici-

ja bei siuvimo mašinų ir siuvinėjimo pavyzdžių pa-
roda. Siuvykloje rodoma dalis daiktų, priklausiusių 
garsiam Rumšiškių miestelio siuvėjui Jonui Klimui 
(1912–1992). Jo rinkinyje – 58 eksponatai. Be siuvė-
jo darbo įrankių, ypač vertingi yra tarpukario laiko-
tarpio dokumentai: amato kortelė, „Singer“ siuvimo 
mašinos pasas, banko kvitai su mokesčių įmokomis. 
Labai įdomus vyriškų drabužių madų žurnalas „Sty-
les for men. / Winter 1941 / 1942“ su užrašais vokie-
čių, anglų ir prancūzų kalbomis. Muziejuje jis kol kas 
vienintelis. Eksponuojamas ir paties siūtas kostiu-
mas, kuriuo apsivilkęs J. Klimas grodavo vestuvėse.

Be siuvėjams reikalingo inventoriaus, siuvyklos 
ekspozicijoje galima susipažinti su tarpukario vyriš-
kais ir moteriškais apatiniais drabužiais, siuvinių ruo-
šiniais.

Siuvimo mašinų bei siuvinėjimo pavyzdžių 
parodoje lankytojams pristatoma 15 įvairių siuvimo 
mašinų: nuo rankinių su plokštelėmis siuviniui padė-
ti, pagamintų XIX a. vid., iki vėlesnių, kojinių, va-
romų elektra. Dalis jų rodyta LLBM parodų salėje 
2010–2011 m. eksponuotoje parodoje „Mūsų jaunys-
tės technika“.

Siuvimo mašinos tėvyne yra laikomos JAV. 
1851 m. verslininkas, išradėjas (ir net aktorius) Aize-
kas Meritas Singeris (Issac Merit Singer) patentavo 
pirmą praktišką siuvimo mašiną „Singer“. Tais pačiais 
metais jis ir teisininkas Edvardas Klarkas (Edward 
Clark) Niujorke įkūrė „Singer“ siuvimo mašinų kom-
paniją, pavadintą „I. M. Singer and Co“. 1855 m. ji tapo 

Audėjos Justinos Tolutaitės naudotos žakardo audimo sta-
klės. Fot. Rimgaudas Žaltauskas 
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didžiausia tarptautine kompanija pasaulyje. 1870 m. 
buvo sukurtas „Singer“ prekės ženklas – raudona „S“ 
raidė su siuvančia mergina. 1890 m. jis tapo vienas iš 
žinomiausių prekės ženklų pasaulyje. Pirmas „Singer“ 
siuvimo centras, kuriame rengti siuvimo kursai, buvo 
atidarytas JAV 1927 m. Tokia patirtis pritaikyta ir ki-
tose šalyse.11 Įdomu, jog „Singer“ siuvimo kompanija 
1902 m. atidarė fabriką Rusijoje, Podolske. 1918 m. 
jį nacionalizavo bolševikai. Siuvimo mašinų gamyba 
buvo nutraukta. Fabrikas pradėjo gaminti metalinius 
puodus, keptuves, lygintuvus ir tik 1924 m. pasirodė 
pirmoji sovietų gamybos siuvimo mašina „Gosšvei-
mašina“, vėliau žinoma kaip „Podolsk“.12 Tarpukario 
Lietuvoje „Singer“ siuvimo mašinos buvo pačios po-
puliariausios. Jomis prekiauta itin aktyviai: buvo su-
kurtas agentų, siūlančių išsimokėtinai pirkti siuvimo 
mašinas, tinklas, organizuoti nemokami „Singer“ siu-
vimo bei siuvinėjimo kursai. Parodoje stovi trys „Sin-
ger“ ir viena „Podolsk“ siuvimo mašinos.

LLBM saugoma ir parodoje pristatoma Lietuvo-
je gana reta kojinė „White“ siuvimo mašina. Pava-
dinimas „White“ yra vienas iš žinomiausių siuvimo 
pramonėje. Skiriamasis šių siuvimo mašinų bruo-
žas – elegantiškas medinis stalelis su stalčiukais. 
Įmonės istorija prasidėjo 1858 m. JAV, kai Tomas H. 
Vaitas (Thomas H. White) Masačusetse, Templetono 
miestelyje (Massachusetts, Templeton), atidarė mažą 
siuvimo mašinų parduotuvę. Nors kokybės atžvilgiu 
„White“ siuvimo mašinos dažnai laikytos antromis 
po „Singer“, 1940 m. būtent „White“ siuvimo maši-
na buvo padėta saugoti į ateities kartoms skirtą laiko 

kapsulę – „Civilizacijų kriptą“ JAV, Ogltorpo (Oglet-
horpe) universitete.13

Parodoje eksponuojama ir XX a. pr. Vokietijoje 
pagaminta cilindro formos rankinė mašina kojinėms 
megzti. Į muziejų ji buvo įgyta iš Kėdainių su pradėta 
megzti kojine. Kojines megzdavo Marijona Morkū-
naitė su broliu Marijonu ir parduodavo savo manu-
faktūros krautuvėje.

Lentynose sudėliotos įvairiaspalviais mulinė 
siūlais siuvinėtos staltiesės, staltiesėlės, užuolaidos. 
Toks siuvinėjimas tarpukaryje buvo labai populiarus. 
Nagingos moterys ir merginos siuvinėdavo ne tik sau, 
bet ir darbus parduodavo.

Išvados

2014 m. gyvenamasis prekybinis namas iš Kau-
no ir įdomiausi jo eksponatai buvo pristatyti interneto 
svetainėje „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“. Sie-
kiama, kad jau įrengtos ekspozicijos būtų ne statiš-
kos, o veikiančios, skatintų geriau pažinti ir išmokti. 
Parduotuvės „Gražina“ ekspozicijoje interpretatorius 
tampa tarpukario pardavėju, siūlančiu įvairias prekes. 
Dažnai lankytojai mielai įsitraukia į vaidinimą (tai 
liudija žaismingi užrašai atsiliepimams skirtame są-
siuvinyje).

Siuvyklos ekspozicijoje planuojama vesti edu-
kacinį užsiėmimą apie siuvėjo amatą vaikams ir su-
augusiesiems. Greta esančią, kol kas tuščią, patalpą 
numatoma pritaikyti parodoms: čia bus eksponuoja-
mas vieno žmogaus viso gyvenimo drabužių rinkinys.
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KAUNAS RESIDENTIAL-COMMERCIAL HOUSE AND ITS EXPOSITIONS IN THE 
TOWN OF LITHUANIAN OPEN-AIR MUSEUM

Violeta Reipaitė
Inga Levickaitė-Vaškevičienė
Open-Air Museum of Lithuania

Kaunas residential-commercial house is situated 
in the Open-Air Museum of Lithuania. It was built 
at the end of the 19th c. – the beginning of the 20th 
c. in Kaunas suburbs (Savanoriai avenue in the pre-
sent day). The house was moved to the museum in 
1990–1992.

The building has unique shapes and a planned 
structure. It stands out with the main façade divi-
sion, rich décor, elaborate door and gate decora-
tions, windows shape and their partitioning fitted for 
shop’s showcases. It has a possession passage into the 

courtyard typical for town. The shapes, proportions, 
planning, constructions and décor of Kaunas residen-
tial-commercial house are all city style.

Interwar manufactory shop “Gražina” is estab-
lished on the first floor of the museum. Interwar sew-
ing houses and expositions of renowned Alsėdžiai 
(Plungė district) jacquard loom weaver Justina 
Tolutaitė’s weaver shop – on the second. Sewing 
machines and embroidery from the collection of the 
Open-Air Museum of Lithuania are exhibited in the 
sewing house. 
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