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KULTŪRINIO TURIZMO VYSTYMAS IR JO POVEIKIO
REGIONŲ PLĖTRAI VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI
Alvydas Aleksandravičius
Aleksandro Stulginskio universitetas
Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.
El. paštas: aleksandravicius@gmail.com
Straipsnyje analizuojami teoriniai ir praktiniai kultūrinio turizmo poveikio regioninei plėtrai aspektai. Kultūrinis turizmas yra neatsiejamas regioninės plėtros elementas, o kai kuriose vietovėse gali būti netgi pagrindinis jos
vystymo veiksnys. Plėtojant kultūrinį turizmą sukuriamos paslaugos parodo regiono aplinką, identitetą, išryškina jo
savitus bruožus bei remiantis regiono fiziniu, socialiniu ir kultūriniu potencialu sudaro prielaidas panaudoti esamą
kultūros paveldą, įtraukti vietos bendruomenę į jo vystymą, pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę.
Pagrindiniai žodžiai: regioninė plėtra, kultūrinis turizmas, kultūrinio turizmo vystymas, kultūrinio turizmo
ištekliai.

Įvadas
Tyrimo aktualumas ir problema. Turizmas yra daug funkcijų apimanti ekonominė veikla, kuri turi ir stiprų socialinį bei kultūrinį poveikį. Turizmas duoda ne tik pajamas, bet ir sudaro
palankias sąlygas įsidarbinti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Nors turizmo sektorius
yra palyginti mažas, bet jis yra sparčiai augantis ekonomikos sektorius. Richards (2005) atlikta
analizė rodo, jog pasaulinė turizmo rinka kiekvienais metais išauga vidutiniškai apie 7 procentus. Pasaulinės turizmo organizacijos duomenys taip pat patvirtina šią tendenciją.
Vis didėjanti ir besikeičianti turizmo rinka skatina diversifikuoti patį turizmą ir jo produktus. Craik (1997) atkreipia dėmesį, jog pastaruoju metu ypač populiarėja individualius poreikius tenkinančios turizmo formos, kurias būtų galima apibūdinti kaip: teikiančias malonumą,
praturtinančias žinių poreikį. Tokiai turizmo formai yra priskiriamas kultūrinis turizmas.
Kultūrinis turizmas, palyginti su visa turizmo rinka, užima nedidelę jos dalį, tačiau būtent ši turizmo forma sparčiausiai auga. Pasaulinės turizmo organizacijos (2006) duomenimis,
kultūrinis turizmas užima penktadalį visos turizmo rinkos. Kultūrinis turizmas tampa pagrindine
paskata aplankyti autentiškas vietoves, kuriose yra išlikęs kultūros paveldas, kuriose vietos gyventojai nesunaikinę vietinių papročių ir tradicijų (Craik, 1997). UNESCO (2003) dokumente
teigiama, jog kultūrinis turizmas teigiamai veikia kaimo vietovių ekonominę ir socialinę sritį,
formuoja ir stiprina jų identitetą, saugo istorinį ir kultūros paveldą. Tai yra veiksminga priemonė
siekiant plėtoti šalies ar regiono socialinę, ekonominę bei visuomeninę gerovę ir išlaikyti unikalumą ir autentiškumą (Baltijos šalių.., 2003).
Tyrimo objektas – kultūrinis turizmas kaip regioninės plėtros veiksnys.
Tyrimo tikslas – įvertinti kultūrinio turizmo vystymo poveikį regioninei plėtrai.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų analizė ir sintezė, kokybinis vertinimas, indukcija, dedukcija, grafinis vaizdavimas, apibendrinimas.
Kultūrinio turizmo poveikio regionų plėtrai vertinimas
Kultūrinis turizmas yra neatsiejamas kaimo ir regioninės plėtros elementas, o kai kuriose
vietovėse gali būti netgi pagrindinis jos vystymo veiksnys. Vystant kultūrinį turizmą sukuriamos
paslaugos turi atspindėti regiono aplinką, išryškinti jo savitus bruožus bei remtis regiono fiziniu,
socialiniu ir kultūriniu potencialu, panaudoti esamą kultūros paveldą, įtraukti vietos bendruomenę į jo vystymą, pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę. Nustatyti kultūrinio turizmo plėtros poveikį gyventojų gyvenimo kokybei yra sudėtinga, kadangi skirtingi žmonės skirtingai supranta gyvenimo gerovę. Sukurta ne viena metodika, skirta gyvenimo kokybei vertinti, tačiau pasaulinė gyvenimo kokybės tyrimų patirtis rodo, jog susiduriama su daugybe problemų, kurios
trukdo atlikti atskirų individų / bendruomenės gyvenimo kokybės vertinimus (Regional quality..,
2004; Local quality.., 2005).
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Mokslinėje literatūroje išryškėja skirtingos nuomonės dėl gyvenimo kokybės vertinimo
rodiklių sistemos sudarymo. Vieni mokslininkai (Juškevičius, 2005; Flynn, 2002) pasisako už
tai, kad turėtų būti sukurta suderinta gyvenimo kokybės rodiklių sistema, kiti (Johansson, 2001;
Crafts, 1997) vadovaujasi nuostata, kad sukurtas BVP vienam darbuotojui ar gyventojui yra universalus rodiklis, objektyviai parodantis ir gyvenimo kokybės lygį.
Dėl skirtingo įvairių pasaulio šalių išsivystymo lygio skiriasi asmenų ir pačios visuomenės gyvenimo kokybė, tačiau kokybės tyrimų sritys dažniausiai yra tos pačios (Camfield, 2003):
1) ekonominė sritis apima gyventojų gaunamas pajamas ir jų struktūrą, ekonominį aktyvumą;
2) socialinė sritis analizuoja žmonių gebėjimą palaikyti socialinius ryšius, socializacijos
procesą;
3) politinė sritis apima visuomenės sprendimų, dalyvavimo, žodžio, veiklos laisves;
4) aplinkos sritis apima sveiką, neužterštą aplinką;
5) kultūros sritis apima saviraiškos būdus, poilsį ir laisvalaikį, jų prioritetus, vertybes.
Suvokimas, jog gyvenimo kokybę galima vertinti tik ekonominiu požiūriu yra gerokai
pasenęs. Žinoma, ekonominiai aspektai svarbūs vertinant gyvenimo kokybę, tačiau neapima kitų
svarbių žmogaus ar visuomenės gyvenimo kokybės aspektų: fizinė ir psichinė sveikata, išsimokslinimas, raštingumas, skurdas ir kt. (Flynn, 2002; Kaimiškųjų vietovių, 2006). Vis labiau
gyvenimo kokybės tyrėjai gilinasi į socialinius aspektus: gyventojų nedarbą, mirtingumą, gyvenimo trukmę ir kitus. Daugelis mokslininkų savo darbuose gyvenimo kokybę sieja su žmonių
gerove (Paluckienė, 1999; Quality, 2005), visavertiško gyvenimo suvokimu arba kaip pasitenkinimą gyvenimu (Šumskienė, 2005; Camfield, 2006). Tokie gyvenimo kokybės sampratos kaitos
aspektai parodo, jog atskirais visuomenės vystymosi raidos etapais asmens gerovė ir gyvenimo
kokybė turėjo tik jai būdingus bruožus arba ją tiesiog įtakojo tuometinė aplinka – ekonominė,
socialinė, politinė.
Kultūrinio turizmo plėtojimas kaimo vietovėje yra priklausomas nuo aplinkos, kultūrinio
išskirtinumo, socialinės sąveikos, saugumo ir gerovės. Tačiau jeigu turizmas yra blogai suplanuotas arba pernelyg plačiai išvystytas, jis gali ne tik sunaikinti šias svarbias savybes, bet ir
stabdyti kaimų atsinaujinimą bei ekonominį vystymąsi, taip mažindamas galimybes gerinti regiono bendruomenių gyvenimo kokybę.
Kultūrinis turizmas regioninės plėtros aspektu turi būti paremtas abipuse viešojo ir privataus sektoriaus partneryste, įtraukiant į šios veiklos planavimą tiek turizmo paslaugų teikėjus,
tiek ir gavėjus, taip pat turi būti užtikrinama, kad kultūrinių išteklių kokybė ir vientisumas bus išsaugoti ir teiks ekonominę ir socialinę naudą, t. y. teiks ne tik finansinę, bet ir kultūrinę naudą
regionui. Dapkus (2008) teigia, jog kultūrinės vertybės, kultūros paveldas, vietos produktų vartojimas – apibūdina pagrindinius kultūrinio turizmo bruožus ir turi didelę įtaką regionui (1 pav.).
Kultūrinio turizmo ekonominis poveikis regiono gyvenimo kokybei gerinti yra svarbi
plėtojimo aplinkybė tiek valstybinio, tiek regioninio planavimo srityse. Turistai dalyvauja kuriant darbo vietas, didinant pardavimus, pelną, mokestines įplaukas ir pajamas. Starkevičiūtė
(2003) išskiria tiesioginį, netiesioginį ir dirbtinį ekonominius poveikius. Visi iš šių poveikių gali
būti matuojami kaip bendra produkcija arba pardavimai, užimtumas, pajamos, pridėtinė vertė.
Tiesioginis poveikis atsiranda pirminiuose turizmo sektoriuose – transportavimo, apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir mažmeninės prekybos. Stiprus kultūrinio turizmo poveikis jaučiamas
turizmo versluose – apgyvendinimo, nuomos, rankdarbių pardavimo, maitinimo įstaigų, turistų
pervežimo, pramogų ir mažmeninės prekybos veikloje. Netiesioginis poveikis atsiranda per tolesnius išlaidų ciklus, kai savo išlaidomis turizmo pramonė veikia kitas ūkio šakas. Dirbtinis poveikis yra tokie veiklos pasikeitimai, kurie daro įtaką namų ūkio išlaidoms iš tiesioginių ir netiesioginių pajamų. Visi pardavimai, pajamos ir darbo vietos, kurios atsiranda dėl namų ūkių išlaidų
iš darbo užmokesčio, vadinami dirbtiniu poveikiu.
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Skatina regiono ekonomikos ir socialinių sričių vystymąsi
KULTŪRINIO
TURIZMO ĮTAKA
REGIONUI

Saugo istorinį ir kultūros paveldą, padeda sukurti patrauklų
regiono įvaizdį
Išryškina regiono identitetą
Palengvina bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą
Remia kultūrą ir padeda atnaujinti regiono turizmo infrastruktūrą

1 pav. Kultūrinio turizmo vystymo įtaka regionui
Šaltinis: Baltijos šalių kultūrinio turizmo politikos dokumentas, 2007.

Kultūrinis turizmas gali būti kaip regiono ekonomikos diversifikavimo įrankis, padedantis patekti į naujas rinkas vietos produktams. Tai gali būti papildomas pajamų šaltinis ūkininkams ir kitiems su žemės ūkiu susijusiems žmonėms, kadangi kultūrinį turizmą galima plėtoti tose teritorijose, kurios netinka jokiai kitai ūkinei veiklai (Starkevičiūtė, 2003). Kultūrinio turizmo
plėtojimas tampa nauja ūkinės veiklos sritimi, kuri duoda pajamų kaimo vietovėse, sukuria daugiau darbo vietų ir keičia nepalankią žemės ūkio gamybinę veiklą į paslaugų sektorių, plečiant
apgyvendinimo, maitinimo, transporto, prekybos ir pramogų sektorius.
Kultūrinis turizmas, teikdamas socialinę-kultūrinę ir aplinkosauginę naudą, gerokai prisideda prie vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo. Svarbūs yra atvykstančių turistų ir vietos
gyventojų socialiniai kontaktai, išaugęs kultūros paveldo svarbos ir apsaugos suvokimas, tvirtesni
vietos gyventojų tarpusavio ryšiai. Kultūrinio turizmo plėtojimas yra veiksmingas siekiant išsaugoti gamtos bei kultūros vertybes, šventes ir tradicijas. Kultūrinis turizmas taip pat prisideda prie sutvarkytos vietovės aplinkos, restauruojamo kultūros paveldo, plečiamos kelių infrastruktūros, žmonių užimtumo. Dėl kultūrinio turizmo yra atkuriamos senosios tradicijos ir kuriamos naujos. Tačiau intensyvi kultūrinio turizmo plėtra gali lemti ne tik teigiamus, bet ir neigiamus pokyčius regione.
1 lentelė. Kultūrinio turizmo vystymo poveikis regiono plėtrai
Sritis

Poveikis
Teigiamas
Gamtos ir kultūros išteklių išsaugojimas, puoselėjimas, atnaujinimas

KULTŪRINĖ

EKONOMINĖ

Vietos amatų plėtojimas, tautinio paveldo produktų pardavimas
Pagyvėjęs kultūrinis gyvenimas
Senų tradicijų ir švenčių atgaivinimas
Sukuriama infrastruktūra (transporto,
viešojo maitinimo, prekybos, pramogų)
Sukuriamos naujos darbo vietos vietiniams gyventojams
Papildomas pajamų šaltinis
Pritraukiamos investicijos iš išorės
Didėjantis pragyvenimo lygis
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Neigiamas
Bandymas plėtoti ir didinti paslaugų įvairovę gali sukelti daugiau grėsmių: kazino,
daugybė restoranų ir kt.
Svetimybių atsiradimas kalboje ir gyvensenoje
Vietos kultūrinio identiteto silpnėjimas
Išaugusios paslaugų kainos, neatitinkančios vietos gyventojų gaunamų pajamų
Didelė miesto gyventojų konkurencija į
darbo vietas
Papildomos išlaidos teritorijų priežiūrai,
valymui, ekologiniam stabilumui palaikyti

Sritis

SOCIALINĖ

Poveikis
Teigiamas
Mažėjanti vietinių gyventojų migracija
Stiprėjantis pasididžiavimo savo vietove jausmas
Vietovėje sukurta turizmo infrastruktūra padeda gerinti vietos gyventojų
buitį ir laisvalaikį
Tvirtesni bendruomenės tarpusavio ryšiai
Skatinamas vietos gyventojų mokymosi poreikis
Sutvarkyta vietovės aplinka

APLINKOSAUGINĖ

Kraštovaizdžio puoselėjimas
Gamtos vertybių saugojimas

Neigiamas
Didėjantis nusikalstamumas
Vietovių pasirinkimo sumažėjimas
Tarpusavio santykių pablogėjimas
Trukdymas vietos gyventojų poilsiui
Asmeninės erdvės apribojimas
Galimas narkomanijos, užkrečiamųjų ligų
paplitimas
Ardoma miško paklotė, kyla miško gaisrai
Sumažėja kraštovaizdžio unikalumas, didėja aplinkos tarša, triukšmas
Mažėja biologinė įvairovė, naikinama augalija

Neigiami kultūrinio turizmo vystymo aspektai ekonominei, kultūrinei, socialinei ir gamtos aplinkai gali sukelti poreikį didelėms investicijoms, reikalingoms teritorijos priežiūrai, tvarkymui, socialinei infrastruktūrai, todėl kultūrinį turizmą būtina vystyti suderintai.
Neplanuotas ir nevaldomas kultūrinis turizmas gali sukelti nepageidaujamų veiksnių tiek
pačiam regionui, tiek jo gyventojų gyvenimo kokybei (International Tourism..., 1995), t. y.:
1. Visuomenės priešiškumą;
2. Kultūrinę degradaciją;
3. „Kultūrinį šoką“;
4. Vietovės komercializacijos procesą;
5. „Demonstracinio efekto“ pasireiškimą.
Visuomenės priešiškumas. Dideli lankytojų srautai sezono metu vietovėje gali sukelti
daugybę nepatogumų vietos gyventojų gyvenimo kokybei. Maitinimo įstaigos, viešasis transportas, pramogų infrastruktūra, kuria vietiniai gyventojai naudojosi, dabar tenkina ir turistų poreikius. Dėl to didėja paslaugų ir prekių kainos, dažnai neužtenka paslaugų teikėjų pajėgumų.
Kultūrinė degradacija. Siekiant ekonominio augimo ir dėl to plėtojant turizmą gali atsirasti neigiamas poveikis. Vietovė siekia išsiskirti savo kultūriniu „egzotiškumu“, kad tenkintų turistų poreikius. To padarinys – kultūrinio bei gamtinio autentiškumo praradimas – kultūrinė degradacija. Neigiamą poveikį gali paskatinti vietos gyventojų ir atvykstančių turistų papročių ir
kalbos skirtumai, kurie atsiranda nesant įprastų fizinių ir psichologinių sąlygų. Tai vadinama
„kultūriniu šoku“.
Kultūrinio ir gamtinio autentiškumo praradimą taip pat nulemia kultūros komercializacijos procesas, kadangi jis sietinas su vietinės kultūros kaip pritraukiančio veiksnio regioninio turizmo rėmimo komplekse panaudojimu (Gladki, 1998).
„Demonstracinis efektas“ labiausiai pastebimas tose vietovėse, kur yra didelis skirtumas
tarp vietinių gyventojų ir į tą vietovę atvykstančių lankytojų ekonominio statuso. Šis efektas didžiausią įtaką daro jauniausiems bendruomenės nariams, nes jie nori ir stengiasi perimti atvykusių aukštesnio statuso lankytojų mados ir elgesio stilių (Gladki, 1998).
Labai svarbu vystant kultūrinį turizmą yra kultūros komercializavimas. Anglų mokslininkas Greenwood (1989) vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti kultūros komercializavimą turizmo kontekste. Jis teigė, jog komercializuojami kultūros produktai greitai praranda savo esmę, kadangi
vietiniai gyventojai dažnai reprezentuodami juos palaipsniui praranda entuziazmą. Pačiuose vietovės rengiamų švenčių, ritualų, apeigų, amatų ir liaudies programų pristatymuose nebelieka au7

tentikos. Komercializacijos procesas, orientuodamasis į užsienio turistus, sutrumpina, pagrąžina
ar kitaip adaptuoja autentiškus pasirodymus, kad būtų patenkinamas turistų skonis. Tačiau Craik
(1997) teigia, jog sukomercintas turizmas nebūtinai privalo prarasti savo autentiškumą. Autentiškumas yra sukuriamas pačių dalyvių per tam tikrą situaciją. Nors tai pradžioje atrodo netikra,
laikui bėgant gali atskleisti autentiškumą. Viena vertus, pataikaujant turistams atitolinama pristatomoji kultūra nuo unikalios vietovės kultūros, tačiau neatsižvelgiant į turistų norus galima prarasti didžiąją dalį atvykstančių lankytojų.
Teorinių šaltinių analizė rodo, kad kultūrinio turizmo vystymo poveikis regiono gyventojų gyvenimo kokybei gali būti vertinamas ir kokybiškai, ir kiekybiškai. Kokybinis poveikis yra
sunkiau išmatuojamas, todėl šiuo klausimu dažniau diskutuojama, kaip būtų galima išspręsti šią
problemą. Jį galima stebėti, tačiau sudėtinga nustatyti, kurios regiono sistemos dalys jautriausios
šiam poveikiui. Todėl kiekybinis kultūrinio turizmo vystymo poveikis yra lengviausiai ir dažniausiai vertinamas.
Išvados
1. Plėtojant kultūrinį turizmą būtina atsižvelgti į regiono aplinkos, kultūrinio išskirtinumo, neatsinaujinančių išteklių išsaugojimą, o atsinaujinančius išteklius būtina vartoti tokiu
tempu, kad gamta spėtų juos atkurti.
2. Plėtojant kultūrinį turizmą pirmenybę reikia teikti toms paslaugų ir infrastruktūros
rūšims, kurios parodo ypatingus regiono bruožus, padeda mažinti poveikį aplinkai bei didinti
pridėtinę vertę regiono bendruomenei socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu.
3. Kultūrinio turizmo plėtojimas gali padėti suderinti kaimo plėtrą, padidinti darbo vietų
gyvybingumą ir tolygų jų paskirstymą kartu išsaugant tradicinį kaimo gyvenimo būdą, sudarant
geras sąlygas žmogaus socialinei raidai bei glaudesniam bendruomenės narių bendradarbiavimui, siekiant gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę.
4. Vystant kultūrinį turizmą, padidėja rizika prarasti regiono autentiškumą, kadangi derinantis prie turistų poreikių ir norų, keičiant tradicijų formas ir turinį dažnai kultūros ir gamtos
vertybės sunyksta ir virsta „komercionizuota“ priemone. Dėl to sumažėja regiono konkurencingumas, mažėja regiono gyventojų užimtumas. Plėtojant kultūrinį turizmą būtina rasti ribą tarp
modernizacijos, novatoriškumo ir autentiškumo, tobulinti turizmo technologijas neprarandant regiono kultūros ir nesunaikinant tradicinio kraštovaizdžio.
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Development of Cultural Tourism and it’s Theoretical Aspects of Impact on the Life Quality
Summary
Cultural tourism is an authentic and specific tourism unit, associated with cognitive activity, which aims to
recognize a cultural infrastructure: its history, cultural heritage, traditions, lifestyles, customs, unique landscapes,
museums, festivals and local community. Cultural tourism can be seen from the latest "new" tourism phenomena.
Development of cultural tourism is a new area, which brings revenue and earnings in region, create more job places,
changes unforable agricultural production activities into sectors of services. Social benefit of cultural tourism is very
important for making better quality of life for regional people: it is create stronger relationships between local population, expand catering, transport, shopping and entertainment sectors.
Research object - cultural tourism as a factor in regional development.
Research aim – estimate the impact of cultural tourism development on regional development.
Research methods: analysis and synthesis of literature and documents, induction, deduction, graphical representation.
Keywords: regional development, cultural tourism, development of cultural tourism, resources of cultural tourism.
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Alvydas Aleksandravičius, Asta Steikūnienė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Universiteto 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.
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Anotacija
Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys ir Aleksandro Stulginskio universitetas kartu
su ASU Studentų atstovybe įgyvendindami projektą „Akademinio jaunimo ir mokinių etnokultūrinės savimonės
stiprinimas per Suvalkijos / Sūduvos ir Dzūkijos / Dainavos regionų etninės kultūros pažinimą“ atliko tyrimą, kurio
tikslas ištirti studentų ir moksleivių etnokultūrines orientacijas, nuostatas ir gebėjimus. Tyrime dalyvavo 816 respondentų, didžiąją jų dalį sudarė Suvalkijos ir Dzūkijos regionų mokyklų moksleiviai. Studentų aktyvumas nebuvo
didelis, jie sudarė apie 10 proc. visų apklausoje dalyvavusių respondentų.
Raktiniai žodžiai: etninė kultūra, etnokultūrinė savimonė, gyvoji tradicija, jaunimas, vertybės.

Įvadas
Etninė kultūra visada gyvavo kaip bendrosios kultūros dalis ir, kaip teigiama Etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymo (1999) preambulėje, „... yra tautos būties, išlikimo ir
tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas“. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje etninės kultūros padėtis yra komplikuota. Globalizacija, migracija, tradicinio kaimo nykimas bei kiti šiuolaikiniai procesai keičia etninės kultūros suvokimą, reikšmę, sudėtingus daro jos atpažinimo mechanizmus. Etninės kultūros tyrinėtojų nuomone (Trinkūnienė, 2007), veikia dvi pagrindinės
tendencijos – objektyvių ir subjektyvių veiksnių nulemtas etninės kultūros nykimas ir greta atsirandantys nauji etninės kultūros „išlikimo keliai ir pavidalai“; autorė nagrinėja ir modernių technologijų įtaką etninės kultūros raiškai.
Etninės kultūros reikšmę sunku įvertinti, nes ji tautos būties ir stiprybės esmė ir išlikimo garantas. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 82-2414) teigiama,
kad „...tik savo etnine kultūra besiremianti tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietinį
brandumą, dalyvauti pasaulio civilizacijoje kaip lygiavertė partnerė, išlaikyti tokiai partnerystei ir
bendradarbiavimui būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą...“. Minėtame įstatyme teigiama,
kad vienas iš etninės kultūros valstybinės globos uždavinių yra ugdyti brandžios tautinės savimonės asmenybę, integruojant etninę kultūrą į švietimo sistemą (Žin., 1999, Nr. 82-2414).
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme (Žin., 1997, Nr. 2-16) taip pat įtvirtinta būtinybė ugdyti tautinę savimonę, užtikrinti lietuvių tautos etninės kultūros, kultūros savitumo ir papročių išsaugojimą. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003,
Nr. 63-2853) nurodyta, kad švietimo tikslas perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei formuotis, taip pat užtikrinti tautos,
krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą. Moksleivių
etninės kultūros ugdymas yra įtvirtintas ir Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijoje
(patvirtinta 2009 m. lapkričio 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2365).
Todėl jaunimo etnokultūrinės savimonės ugdymas yra labai aktualus tiek kultūros, tiek
švietimo įstaigų veiklos uždavinys, nes tik taip galima išsaugoti tautos per šimtmečius sukurtą, iš
kartos į kartą perduodamą ir nuolat atnaujinamą kultūros vertybių visumą, padedančią išlaikyti
tautinį tapatumą, ir etnografinių regionų savitumą. L. Klimkos (2006) teigimu, iš esmės tai tolygu pilietiškumo ir patriotizmo brandinimui.
L. Klimkos (2006) nuomone, visuomenės švietimo turinys turėtų jungti tris sandus: gimtąją kalbą, istorinę atmintį ir etninės kultūros žinias. Tačiau šis procesas yra sudėtingas, nes priklauso nuo daugybės veiksnių, įtakojančių visuomenę, neabejotinai ir nuo ekonominės situacijos,
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ir nuo administravimo veiksnių. Daugiausia rūpesčių, šio autoriaus nuomone, kelia etninės kultūros sklaida tarp vaikų ir jaunimo, tradicijų ir vertybinių nuostatų perimamumas.
Reikia pažymėti, kad po 1990 metų dėmesys tiek kultūros geografijai (Petrulis, 2005),
tiek bendriems kultūrinio tapatumo tyrimams labai išaugo (Matulionis, Kasparavičienė, 2014).
Atskirų Lietuvos etnografinių regionų kultūrą išsamiai nagrinėja Lietuvos istorijos instituto etnologai (Šaknys, 2009). Jaunimo kultūrinį identitetą, jo prioritetus, taip pat ir požiūrį į etninę kultūrą tyrinėjo Socialinių tyrimų instituto mokslininkės Krukauskienė E., Trinkūnienė
I., Žilinskaitė V., ASU tyrėjai A. Steikūnienė, R. Povilaitis ir kiti.
Akivaizdu, kad greta teorinių ir empirinių tyrinėjimų etninės kultūros gyvavimui ir tradicijų tęstinumui svarbi pačios visuomenės savimonė ir ypač jaunimo nuostatos ir veikla.
Tyrimo metodika
2015 m. kovo 2016 m. balandžio mėnesiais Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys ir Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) kartu su ASU Studentų atstovybe vykdė projektą „Akademinio jaunimo ir mokinių etnokultūrinės savimonės stiprinimas per
Suvalkijos / Sūduvos ir Dzūkijos / Dainavos regionų etninės kultūros pažinimą“. Viename iš projekto etapų buvo atliktas sociologinis tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti studentų ir moksleivių
etnokultūrines orientacijas, nuostatas, žinias ir gebėjimus.
Tyrimo objektas – įvairių kursų studentų ir 12 bei 17–18 metų amžiaus mokinių etnokultūrinė savimonė.
Tyrime dalyvavo 816 respondentų, didžiąją jų dalį sudarė Suvalkijos ir Dzūkijos regionų
mokyklų moksleiviai. Studentų aktyvumas nebuvo didelis, jie sudarė apie 10 proc. visų apklausoje dalyvavusių respondentų. Tyrime dalyvavo 451 mergina arba 55,3 proc. visų respondentų ir
365 vaikinai, arba 44,7 proc. visų respondentų. Kaip jau minėta, didžioji dalis tyrimo dalyvių
buvo moksleiviai. Aktyviausiai dalyvavo jaunesnių klasių moksleiviai, t. y. 323 šeštokai, kurie
sudarė 39,6 proc. visų respondentų. Iš 11–12 klasių mokinių dalyvavo 231 (28,3 proc.), o apie
10 proc. visų respondentų sudarė studentai (79 arba 9,7 proc.). Kadangi anketa buvo viešai skelbiama internete, buvo atsakiusiųjų, kurie, matyt, nė vienai iš nurodytų grupių savęs nepriskyrė.
Tyrime daugiausia dalyvavo Kauno rajono moksleivių (243 moksleiviai arba 29,8 proc.),
Varėnos rajono moksleiviai (115 arba 14,1 proc.), Lazdijų rajono (110 arba 13, 5 proc.), Alytaus
miesto (103 arba 12, 6 proc.), Kalvarijos savivaldybės (60 arba 7,4 proc.) ir t. t. (žr. 1 pav.).
Alytaus r.
Alytaus m.
Birštono sav.
Druskininkų sav.
Kauno r.
Kauno m.
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Lazdijų r.
Marijampolės r.
Prienų r.
Šakių r.
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Kitas rajonas / miestas

5,5
12,6
0,1
0,6
29,8
2,6
7,4
0,4
13,5
2,1
2,7
0,2
14,1
2,9
5,5

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2015–2016 m. proc.

Tik kai kurie ASU studentai nurodė savo fakultetą, bet tyrime dalyvavo visų fakultetų atstovai, kiek aktyvesni buvo Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai, ypač studijuojantys Kultūros ir turizmo vadybos studijų programoje. Į klausimus atsakė nemažai miškininkų, agronomų,
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inžinierių, hidrotechnikų ir žemėtvarkininkų, todėl tvirtai galima teigti, kad tyrimas apėmė įvairių studijų programų studentus.
Elektroninėje anketoje respondentams buvo pateikti 37 klausimai. Dalis klausimų buvo
orientuoti į bendras respondentų žinias apie etninę kultūrą (1–13 klausimai), dalis – į tai, ką jie
moka (14–23 klausimai), keletas klausimų suformuluota siekiant išsiaiškinti jaunimo vertybines
nuostatas ir siekius. Buvo planuota atskirai aptarti studentų ir moksleivių atsakymus, tačiau, patogumo dėlei pasinaudojus elektronine anketa, atsakymų rezultatai yra pateikiami bendrai.
Tyrimo rezultatai
Pirmoji klausimų grupė susijusi su kalendorinėmis šventėmis. Pateikti klausimai buvo
nesudėtingi, tikintis, kad į juos galės atsakyti ir jaunesnių klasių moksleiviai. Prašyta respondentų pažymėti ne daugiau kaip tris teisingus atsakymų variantus.
Į pirmąjį klausimą, kas tai yra Velykos ir kas per jas vyksta, 727 respondentai (91,4 proc.)
teisingai nurodė, kad tai yra margučių šventė, per kurią ridenami kiaušiniai (723 atsakymai,
91,2 proc.), einama lalauti, kiaušiniauti (466 atsakymai, 57,1 proc.). Tačiau panašu, kad tam tikros painiavos respondentų supratime yra, kadangi net 259 arba 31, 7 proc. respondentų nurodė,
kad Velykos – tai pavasario lygiadienis, kad per Velykas yra kepama kiaušinienė (54 atsakymai,
6,6 proc.), deginami laužai (23 atsakymai, 2,8 proc.), deginama Morė (22 atsakymai, 2,8 proc.),
šokama per laužą (15 atsakymų., 1,8 proc.). Kad Velykos yra rudens lygiadienis, pažymėjo
3,1 proc. atsakiusiųjų (26 atsakymai).
Kūčių prasmė taip pat, atrodytų, jaunimui neblogai žinoma. Daugelis nurodė, kad tai ritualinė vakarienė (604 atsakymai arba 74 proc.), šeimos, giminės susitelkimo ir pagerbimo šventė
(644 atsakymai, 78,9 proc.). Tačiau, kad tai yra ir vėlių pagerbimo apeigos, nurodė tik mažiau
nei pusė respondentų (316 atsakymų arba 38,7 proc.). Šieno dėjimo po staltiese tradiciją pažymėjo net 604 atsakiusieji, apie būrimus Kūčių vakarą žino 13,3 proc. Tačiau net 120 apklausos dalyvių (14,7 proc.) įsitikinę, kad Kūčios yra svarbiausių metų darbų pradžia, 109 (13,4 proc.) manymu, per Kūčios reikia šventinti puokštes ir žolynus, 78 (9,6 proc.) teigia, kad tuo metu reikia
valgyti mėsos patiekalus ir blynus, o 42 (5,1 proc.) Kūčias priskiria pavasario lygiadieniui, nurodydami, kad tai yra ir Gandrinės (36 atsakymai arba 4,4 proc.).
Bene linksmiausios metų šventės – Užgavėnių tradicijas tyrimo dalyviai apibūdino gana
tiksliai. Kad tai yra žiemos palydos 494 (60,5 proc.) su persirengėlių vaikštynėmis (568 arba
69,6 proc.), pažymėjo didesnė dalis respondentų, tačiau beveik visi žino, kad reikia valgyti blynus
(712 atsakymų arba 87,3 proc.), sudeginti Morę (677 atsakymai arba 83 proc.) ir stebėti Kanapinio
ir Lašininio kovą (629 atsakymai, 77,1 proc.). Kad tai kartu ir gamtos atbudimas nurodė net 245
(30 proc.) atsakiusieji, o kad Užgavėnės sutampa su rudens darbų pabaiga (66 atsakymai arba
8 proc.) ir draudimu daug valgyti (63 arba 7,7 proc.) pažymėjo beveik po 8 proc. tyrimo dalyvių.
Tik po 2,2 (18 atsakymų) ir 2,4 proc. (20 atsakymų) ketina dažyti kiaušinius ir garbinti vandenį.
Jurginėms apibūdinti buvo pateiktas tik vienas teisingas atsakymas. Jį pasirinko 23,8 proc.
visų atsakiusiųjų arba 207 tyrimo dalyviai. Dauguma savo atsakymuose pasiklydo, kad tai šienapjūtės pradžia (21 proc. arba 183 respondentai), žolynų pagerbimo šventė (20,2 proc. arba 173), lauko darbų pradžios šventė (20,6 proc. arba 179). Tiesa, tik 10,7 proc. arba 93 respondentai nurodė,
kad Jurginės sutampa su pirmuoju arimu ir tik 32 arba 3,7 proc. mano, kad tai kupoliavimas.
Tik vieno teisingo atsakymo tikėtasi ir apibūdinant Vėlines arba Ilges. Iš tiesų dėl šio klausimo jokių sunkumų nekilo – kad tai yra mirusiųjų pagerbimo šventė pažymėjo net 87,5 proc. dalyvių arba 734 respondentai. Likusieji 12,5 proc. atsakymus pasirinko labai įvairius – kad tai yra
rudens lygiadienis, rudens darbų pabaiga, pavasario darbų šventė, net pavasario lygiadienis.
Neblogai jaunimas žino ir Joninių šventę, bent jau pagrindinius jos akcentus. 610
(74,8 proc.) žino, kad tai paparčio žiedo ieškojimas, 72,8 proc. arba 594 dalyviai išskyrė vainikų
pynimą. Vainikų leidimas į vandenį žinomas 537 respondentams arba 65,8 proc. visų dalyvių,
šokinėjimas per laužą – 488 arba 59,8 proc. Kad tai ilgiausios metų dienos šventė, pažymėjo 481
tyrimo dalyvis. Tačiau nemažai daliai jaunimo atstovų (183 arba 22,4 proc.) vainikai, paparčio
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žiedas, puokštė išsirutuliojo į Verbų šventę, 128-iems Rasos – trumpiausios metų dienos šventė.
98 dalyviai Jonines tapatina su sėjos pabaiga. Kitų atsakymų skaičius yra nedidelis.
Klausimas apie verbos prasmę ir paskirtį buvo suformuluotas gana aptakiai ir prašoma
pažymėti vieną teisingą atsakymą. Daugiau kaip pusė – 57,7 proc. arba 471 dalyvis pasirinko atsakymą, kad tai kadagio, žilvičio, beržo šaka, kuria plakami miegaliai ryte, linkint sveikatos. Tačiau 313 tyrimo dalyvių (38,4 proc.) supainiojo dabartinis modernios verbos įvaizdis, paskatinęs
pažymėti, kad tai yra puokštė, kuriama iš augalų šakelių ir gėlių. Kitus atsakymų variantus pasirinko vos 2–3 proc. visų dalyvių.
Kaip rodo tyrimo duomenys, pagrindinės kalendorinės šventės yra švenčiamos visose
šeimose, kadangi atsakiusiųjų kitaip dalis labai maža – tik 3 asmenys arba 0,4 proc. Daugumoje
šeimų švenčiama pagal senąsias tradicijas (443 atsakymai arba 54,3 proc.). Kad tradicijų laikomasi tik iš dalies, pažymėjo 23,9 proc. (195 atsakymai). Kad šventės yra švenčiamos, tačiau tradicijų nesilaikoma, nurodė santykinai nedidelis skaičius respondentų – 29 arba 3,6 proc. Situaciją, kiek minėtos šventės yra svarbios pačiam jaunimui, turėjo parodyti prašymas jas reitinguoti
pagal jų reikšmę jiems (nuo 1 iki 7 vietos, kur svarbiausia žymima „1“, o nesvarbiausia „7“).
Neabejotinai svarbiausiu laikomas Kūčių-Kalėdų laikotarpis (478 atsakymai arba 61 proc. tyrimo
dalyvių). Tačiau nemaža dalis visų apklaustųjų į pirmą vietą iškėlė Naujuosius metus (362 arba
46,4 proc.) arba savo gimtadienį. (352 arba 44,7 proc.). Labai panašiai vertinamos ir Vėlinės
(241 atsakymas arba 31,7 proc.) bei Velykos (244 arba 31,2 proc.), jas savo reitinge į pirmą vietą
iškėlė beveik po trečdalį tyrimo dalyvių. Beje, 20, 5 proc. arba 157 į sąrašo viršų iškėlė Helovyną, kiek mažiau – Valentino dieną (130 arba 17,2 proc.).
Įdomu buvo sužinoti, kiek jaunimas dalyvauja (nebūtinai dažnai) arba ar yra linkęs dalyvauti tradicinėse šventėse. Akivaizdu, kad patraukliausios yra linksmiausios šventės – 90,6 proc.
yra dalyvavę Užgavėnėse, 82,0 proc. (637 atsakymai) – Joninėse. Nors į klausimyną buvo įtrauktos ir ne pačios populiariausios šventės, tačiau pasirodė, kad nemažai jaunimo jas žino ir jose dalyvauja: daugiau kaip pusė (54,6 proc., 421 atsakymas) švenčia Atvelykį, šiek tiek mažiau – Žolinę (49,7 proc., 382). Kaimo bendruomenių organizuojamoje Derliaus šventėje taip pat dalyvauja ar dalyvavo 41,8 proc. (320) jaunimo. Tačiau Mildos šventė populiarumu dar gerokai nusileidžia Valentino dienai – kad nedalyvavo ir nesidomi Mildos švente atsakė 43,9 proc.
(334 dalyviai).
Į klausimą, ar verta išsaugoti senąsias lietuvių tradicijas, 79,2 (646) proc. respondentų atsakė teigiamai, dar 14,2 proc. (116) pažymėjo „galbūt“. Kad tai nereikalinga, pažymėjo tik
12 visų tyrimo dalyvių arba 1,5 proc. visų atsakiusiųjų.
Dalis tyrimo klausimų (klausimų blokas nuo 14 iki 24 klausimo) buvo skirtas išsiaiškinti,
kokių praktinių etnokultūrinės veiklos įgūdžių turi jaunimas, ką jis geba atlikti.
Į klausimą, ar moka šokti tradicinius lietuvių šokius, didesnė pusė nurodė, kad šokti nemoka (57 proc., 465 atsakymai), o kad moka nurodė 41,4 proc. (338 atsakymai). Mokančių šokti
buvo prašyta patikslinti, kas juos išmokė šokti liaudies šokius, pažymint, jei reikia, kelis atsakymo variantus. Didžiausias vaidmuo čia tenka mokyklai – tai nurodė 29,4 proc. arba 240 atsakiusiųjų. Toliau pagal svarbą pažymėtas šokių kolektyvas, šventės, tėvai, kultūros centras, seneliai,
giminės, draugai, įrašai internete. Tik 8 studentai nurodė, kad liaudies šokių išmoko universitete.
Panašiai buvo suformuluotas klausimas ir apie liaudies dainas. Daugiau kaip pusė atsakiusiųjų, t. y. 53,7 proc. arba 438 respondentai, atsakė, kad liaudies dainų nedainuoja, 44,9 proc.,
kad moka ir dainuoja. Į Klausimą tiems, kurie moka liaudies dainas, kas juos išmokė pirmiausia
nurodyta mokykla (32,1 proc., 292 atsakymai), toliau eina seneliai, tėvai, folkloro ansamblis,
kultūros centras, draugai, internetas, radijas ir televizija. Apskritai, tėvų bei senelių vaidmuo yra
panašus (35,2 proc., 320 atsakymų).
Jokiu tradiciniu muzikos instrumentu nemoka groti 78,4 proc. (640 atsakymų) mokinių ir
studentų. Mokančių yra tik 18,3 proc., 3,3, proc. į šį klausimą neatsakė. Labai daug dalyvių neatsakė į klausimą, kur jie išmoko groti – net 60,3 proc. Atsakiusieji pirmiausia nurodė mokyklą,
panašiai tiek pat išmoko iš tėvų, senelių, ansamblyje, kultūros centre, iš draugų.
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Ne itin aišku, kokiu tradiciniu instrumentu jaunimas gali groti, kadangi ir į šį klausimą
neatsakė daugiau kaip pusė tyrimo dalyvių – 59,4 proc. (485 atsakymai). Taip pat nemažai pasirinko atsakymą „kitu instrumentu” (16,7 proc.), dėl to, žinoma, situacija netapo aiškesnė.
Lietuvių liaudies pasakas žinančių jau yra 55,1 proc. arba 450 atsakiusiųjų, jų nežinančių –
43,3 proc., neatsakė į šį klausimą labai nedidelė dalis (1,6 proc.). Pasakas sekti daugelį moksleivių
ir studentų išmokė tėvai ir seneliai (26,4 proc. ir 27 proc.) Mokykla liko antroje vietoje – ją nurodė maždaug kas penktas tyrimo dalyvis (21,5 proc.). Svarbus pasakų šaltinis yra knygos – taip atsakė 20,5 proc. arba 167 apklaustieji. Kiti atsakymai neviršija 2–3 proc. visų atsakiusiųjų.
Lietuvių liaudies žaidimus žino ir moka žaisti 66,1 proc. mokinių ir studentų. Dažnas jų
išmoko mokykloje, bet tėvų ir senelių vaidmuo taip pat didelis – taip atsakė net 40,7 proc., o
kartu sudėjus ir atsakymą „išmokė giminės”, išeitų, kad net 53, 2 proc. žaidimų „mokėjimą“ atsinešė iš šeimos ir giminaičių.
Velykos – viena žinomiausių jaunimo tradicinių švenčių, todėl natūralu, kad į klausimą,
ar marginate margučius, 90,9 proc. atsakė „taip“. 7,4 proc. arba 60 asmenų nurodė, kad „ne“.
Perimant kiaušinių dažymo tradiciją, didžiausias vaidmuo tenka tėvams ir seneliams, giminėms.
Tačiau ne paskutinė vieta tenka mokyklai ir draugams ir, žinoma, esama nuostatos, kad „išmokau pats“. Kūčių stalą galėtų paruošti 77,3 proc. apklausos dalyvių. Didžiausia patirtis šiuo atveju buvo perimta iš šeimos.
Vienas iš klausimų buvo apie tai, kokią muziką mėgsta respondentai ir kaip sudėliotų savo
pasirinkimą pagal jos reikšmę jiems. Visų muzikos krypčių ir žanrų į klausimyną nebuvo galima
įtraukti. Buvo prašoma nurodyti, kad tai, kas jiems yra svarbiausia, jie keltų į pirmąją vietą, o kas
mažiausiai svarbu į pabaigą, iki 8-os vietos. Pasirodė, kad liaudies muziką kaip pirmąjį prioritetą
pasirinko 14,2 proc. apklausos dalyvių, o į paskutinę vietą ją nukėlė beveik kas penktas tyrimo
dalyvis (22,2 proc.). Mažai įdomus jaunimui ir džiazas, klasikinė muzika, tačiau reikia įvertinti,
kad didelė dalis apklaustųjų visgi yra tik šeštokai, tad natūralu, kad daugumos muzikinis skonis
dar labai keisis. Pasirinkimų viršūnėje yra populiarioji muzika (32,9 proc.).
Kiek jaunimas linkęs įsitraukti į etnokultūrinę veiklą, galima spręsti iš klausimo, kur jie
norėtų ar galbūt norėtų dalyvauti. 433 arba 57,3 proc. norėtų dalyvauti pažintinėse kelionėse ir
žygiuose po Lietuvą, juose jau dalyvauja 5,6 proc. ir galbūt norėtų dar 18,8 proc. Tačiau beveik
pusės jų visai nedomina dalyvavimas folkloro ansamblyje, liaudies šokių kolektyve, tradiciniai
amatai ar kraštotyros veikla, kulinarinio paveldo būreliai.
Keletas klausimų buvo suformuluoti norint nustatyti, kaip tyrimo dalyviai suvokia savo
regioninį tapatumą. Kad save visų pirma laiko lietuviu, nurodė 76, 5 proc. arba 556 atsakiusieji, o europiečiu – 54, 2 proc. (357 atsakymai). Tačiau pabrėžiamas ir etnografinis tapatumas –
dzūku save laiko 36,3 proc. (240) respondentų, suvalkiečiu 24,7 proc. arba 152 dalyviai, aukštaičiu –
22,3 proc. arba 131 respondentas. Kaip matome, regioniškumas pabrėžiamas daug silpniau – save
mažiausiai laiko arba visai nelaiko dzūku, suvalkiečiu, aukštaičiu, žemaičiu daugiau kaip pusė
visų atsakiusiųjų. Nemažai pasirinko ir apibūdinimą „kraštietis“ – šakietis, kaunietis, marijampolietis ir t. t.) – (45,2 proc. tyrimo dalyvių).
Tęsiant klausimus regioninio tapatumo ir sąmoningumo tema, tyrimo dalyviams buvo
suformuluotas klausimas apie tai, ar jie galėtų atskirti savo regiono kultūrinius ypatumus pagal
drabužius, kulinariją, architektūrą, tarmę ir pan.
17,9 proc. įsitikinę, kad visada galėtų tokius skirtumus pastebėti, tačiau net 40,9 proc.
(334 atsakymai) nėra tuo visiškai tikri, nors mano kad galėtų. Tačiau beveik kas penktas dalyvavęs tyrime pažymėjo, kad tikriausiai negalėtų tokių skirtumų nurodyti (21 proc., 171 atsakymas), o dar 17,4 proc. arba 142 asmenys atsakė, kad nežino. Taigi, beveik 40 proc. studentų ir
moksleivių nurodyti kokių nors regiono kultūrinių skirtumų nelabai gali.
Beveik pusės respondentų nuomone, regiono etnografinį savitumą išsaugoti yra labai
svarbu (46,2 proc., 377 atsakymai). Mažai svarbu (20,6 proc., 168 atsakymai) ir visiškai nesvarbu (4 proc., 33 atsakymai), taigi kartu sudėjus maždaug kas ketvirtam jaunuoliui. 7 proc. įsitikinę, kad svarbiausia yra ne regiono, o lietuvių tautos apskritai etninė kultūra (57 atsakymai),
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dar 2,2 proc. nurodė, kad svarbiausia europietiška ir globali kultūra. Nemažas skaičius dalyvių
pasirinko atsakymą „nežinau“ (17,5 proc., 143 atsakymai).
Keletas klausimų buvo suformuluota jaunimo požiūriui į tarmes atskleisti. Pirmiausia
buvo bandoma išsiaiškinti, ar jų aplinkoje kalbama tarmiškai. Šiuo klausimu atsakymų variantų
nebuvo pasiūlyta daug – ar jūsų aplinkoje kalbama tarmiškai, retkarčiais kalbama, nekalbama.
Daugiausia savo atsakymuose respondentai pažymėjo, kad tarmiškai kalba močiutė, senelis
(45,9 proc., 332 atsakymai; 43,6 proc., 308 atsakymai), giminės (35,9 proc., 255), mama
(34,2 proc., 253 ), tėtis (31,7 proc., 228). Kiek mažiau tarmiškai kalba draugai (26,9 proc., 185
atsakymai) ir mokytojai / dėstytojai (23,2 proc.,159 atsakymai). Tačiau tarmiškai nekalba apie
50,2 proc. draugų, taigi apie pusė jaunimo.
Klausimas apie tai, kiek pats respondentas kalba tarmiškai, patikslina nuostatas dėl tarmių vartojimo. Daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių jaunuolių stengiasi tarmės nevartoti nei
bendraudami su draugais (53,2 proc., 373 atsakymai), nei su mokytojais, kaimynais, viešoje
vietoje. Taip pat beveik pusė tarmiškai nekalba su tėvais, seneliais, giminėmis. Taigi, net savoje
aplinkoje, savo krašte jaunimas linkęs riboti tarmišką kalbą. Priežastys, dėl kurių vengiama kalbėti tarmiškai, nurodomos įvairios, trečdalis (31 proc., 253) nurodė, kad nemoka, bet norėtų išmokti tarmiškai kalbėti. Bet kas penktas respondentas (20 proc., 163 atsakymai) atsakė manantis, kad reikia kalbėti tik bendrine kalba, o 12,1 (99 atsakymai) proc. pažymėjo, kad tarmiškai
kalbėdamas jaučiasi nepatogiai, kiti – kad jo tarmės kiti nesupranta (6,5 proc., 53 atsakymai),
kad jo tarmė negraži (8,3 proc., 68 atsakymai). Beveik 11 proc. pažymėjo, kad mokykloje liepia
kalbėti bendrine kalba, o studentai atsakė, kad universitete savaime pradėjo kalbėti bendrine kalba.
Tačiau tiek moksleiviams, tiek studentams lietuvių kalba labai svarbi (65,3 proc., 533
atsakymai) ir svarbi (27, 2 proc., 222 atsakymai), taigi, 92,5 proc. nuomone, lietuvių kalbą būtina išsaugoti. Kad tai mažai svarbu teigė tik 3,7 proc., o kad visai nesvarbu 1,6 proc. Kartu jie
sudarė tik 5,3 atsakiusiųjų.
Tyrime dalyvavo daugiausia rajonų ir kaimo vietovių moksleiviai, todėl buvo įdomu,
kaip, o tiksliau, kur jie įsivaizduoja savo ateitį. Klausimas buvo iš esmės skirtas vyresniųjų klasių
mokiniams, ypač būsimiems abiturientams, bet kadangi turimi duomenys yra bendri, natūralu,
kad yra tam tikrų netikslumų. Tyrimo duomenys rodo, kad vyrauja jaunimo noras gyventi dideliame Lietuvos mieste (304 atsakymai arba 37,3 proc.). Savo krašte, gimtajame regione norėtų
likti 15,1 proc. respondentų (123 atsakymai), dar 6,1 proc. (50 atsakymų) nurodė konkrečiai, kad
norėtų gyventi ir dirbti kaimo vietovėje. Kitą šalį rinktųsi 16,3 proc. (133 atsakymai). Nežinančių
dalis pakankamai didelė – net 19,1 proc. (156), o jeigu pridėtume ir neatsakiusius į šį klausimą
(1,1 proc. arba 9 atsakymai), gautume apie penktadalį visų dalyvavusiųjų tyrime. Kai kurie
(5 proc. arba 41 atsakymas) nurodė, kad jiems nėra svarbu, kur gyventi.
Išvados
1. Visos tyrime dalyvavusios jaunimo grupės turėjo nemažai pagrindinių žinių apie etninę kultūrą, tačiau jų gebėjimų lygmuo gerokai žemesnis.
2. Jaunimo žinias apie etnokultūros reiškinius ir gebėjimus tas žinias taikyti daugiausia
lemia vyresnės kartos – tėvai, seneliai. Taigi šeimos vaidmuo išsaugant ir perteikiant tradicijas
išlieka svarbus. Gana didelis vaidmuo tenka ir mokyklai.
3. Dauguma tyrimo dalyvių teigia, kad tiek etnografinio regiono tradicijas, tiek tarmes išsaugoti labai svarbu, tačiau tarmiškai kalba tik apie pusę visų jaunuolių, tarmės vartojimą stengiamasi riboti net savo aplinkoje, savo krašte.
4. Veiklos rūšys, susijusios su etnokultūrine veikla, tarp jaunimo nelabai populiarios, išskyrus keliones ir žygius po Lietuvą.
5. Didelė dalis respondentų nurodė, kad norėtų gyventi kitoje šalyje ar bent dideliame
mieste, todėl etninės kultūros situacija tęstinumo, gyvosios tradicijos išsaugojimo regione prasme išlieka sudėtinga.
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Summary
The article analyses the study carried out in 2015 by Alesandras Stulginskis University and in various regions of Suvalkija and Dzūkija schools results. Purpose of the article is to reveal the relationship of young people
with ethnic culture traditions - their knowledge, skills, attitudes, value orientations and priorities.
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KULTŪROS IR TURIZMO STUDIJŲ ORGANIZAVIMO YPATUMAI
Vilma Atkočiūnienė
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El. paštas: vilma.atkociuniene@gmail.com
Straipsnyje nagrinėjami kultūros ir turizmo vadybos studijų organizavimo aspektai. Atskleidžiami pagrindiniai veiksniai, kurie turi įtakos kultūros ir turizmo vystymuisi, lemia kultūros ir turizmo studijų programos įgyendinimą, pasiūlyti metodai aktyvesniam studijų procesui užtikrinti.
Pagrindiniai žodžiai: kultūros ir turizmo vadyba, į studentus orientuotos studijos.

Įvadas
Sparčiai keičiasi individualūs ir visuotiniai prioritetai, nuolat kinta pasaulis. Svarbu greičiau į tai reaguoti, išnaudoti galimybes, keistis ir prisitaikyti prie pokyčių. Klimato ir technologijų pasikeitimas laikomas esmine problema, turinčia didelį poveikį turizmui ir kultūros paveldui.
Būtina, kad pramonė mažiau prisidėtų prie šiltnamio dujų emisijų, turizmo vietovės (produktai),
integruojant kultūros paveldą, būtų pritaikytos prie turizmo paklausos modelio, kūrybinės ir kultūros industrijos pokyčių. Bendras iššūkis tiek kultūros, tiek turizmo sektoriams – išlikti konkurencingiems, kartu apimant darną ir pripažįstant, kad ilguoju laikotarpiu konkurencingumas priklauso nuo valdymo sprendimų ir darbuotojų, jų patirties, kvalifikacijos, išsilavinimo ir kt. Anot
D. Citvarienės, S. Čižaitės-Rudokienės, R. Dikšaitės ir kitų (2015), globalizacijos ir demokratizacijos, didėjančio įtikinėjimo ir manipuliacijos, informacinių apgaulingų žinių ir socialinių tinklų plėtros amžiuje įvairūs kūrybos produktai ir jų platinimas tampa ne asmeninio, o bendruomeninio veiksmo ir vartojimo veiksniu, tiesiogiai darančiu įtaką bendravimo procesams ir bendrąja
(rinkos) prasme, ir socialine (pilietine) rinkai oponuojančia prasme.
Kultūros ir turizmo ekonomika ir valdymas turi būti pagrįsti principais, leidžiančiais paslaugų teikėjams ir vartotojams drąsiai sutikti naujus iššūkius. Padėti asmeniui įgyti šiuolaikinį
pažinimo ir technologijų lygį, ūkio poreikius atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai yra aukštojo mokslo studijų paskirtis. Europoje turizmo studijas siūlo daugiau nei 80 universitetų. Lietuvoje turizmo studijų programas siūlo 6 aukštosios universitetinės mokyklos, 11 neuniversitetinių aukštųjų mokyklų ir 36
formalaus profesinio mokymo įstaigos (Lekešytė, Mejerytė-Narkevičienė, 2013). Galima daryti
prielaidą, kad panaši situacija yra ir su Kultūros vadybos studijų programomis.
Straipsnis, kurio tikslas – identifikuoti iššūkius kultūros ir turizmo sektoriuose bei pasiūlyti metodus aktyvesniam studijų procesui užtikrinti, yra skirtas prie Kultūros ir turizmo studijų
programų dirbantiems ir pagal jas besimokantiems.
Atliekant tyrimą naudoti tradiciniai tyrimo metodai: literatūros analizės, indukcijos ir dedukcijos, analizės ir sintezės, sugretinimo, grafinio vaizdavimo.
Iššūkiai turizmo ir kultūros sektoriams
Kultūra yra viešosios politikos objektas bei svarbus konkurencinės kovos įrankis globalios rinkos kontekste. Pagal Hermanną Voesgeną (2005) „šiandien kultūros vadyba inicijuoja,
nukreipia ir kontroliuoja kultūros procesus. Mums sekasi planuoti, organizuoti, įgyvendinti, turime efektyvius instrumentus ir pakankamai aukštus tarptautinius meno valdymo standartus, tačiau, stebėdami pozityvius procesus, kartais užmirštame paprastus klausimus, kodėl mes tai darome, kokiomis vertybėmis vadovaujamės priimdami sprendimus”.
Italų ekonomistas P. L. Sacco (2011), atstovaujantis Europos kultūros ekspertų tinklui,
pranešime „Kultūra 3.0: naujos Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų 2014–2020
metų perspektyvos“, paskelbė, kad dabartinę Europos kultūros situaciją galima pavadinti pereinamąja, vedančia į visiškai naują raidos etapą, pakeisiantį XX a. kultūros modelį. Šiuos pokyčius
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P. L. Sacco (2011) pirmiausia sieja su kultūrinės veiklos ekonomine pridėtine verte, skaitmeninėmis technologijomis, kultūros produktų gamintojo ir vartotojo, gamybos ir vartojimo atskyrimu, istorinio precedento neturinčių kultūros vartotojų, rinkos, paklausos masto išaugimu. Naujosios kultūros eros ypatybė yra pirmiausia gamintojų skaičiaus didėjimas, kai darosi vis sunkiau
atskirti kultūros gamintoją nuo vartotojo ir kai tas pats individas įkūnija ir vieną, ir kitą vaidmenį, nes jie tarpusavyje sukeičiami, o gaminimas ir vartojimas tampa skirtingomis to paties ciklo fazėmis. Pastarieji pokyčiai paskatino kultūros autonomijos bei integracijos į kitas ekonomines, ypač turizmą, veiklas augimą, formuojasi naujas kultūrinių veiklų turinys ir geografija, kuri
savo ruožtu suformuoja poreikį naujiems planavimo ir valdymo įgūdžiams bei žinioms.
Pagal R. Dapkų (2008) esama tiesioginės tarpusavio priklausomybės tarp regioninės plėtros ir turizmo. Turizmas gali būti sėkmingai plėtojamas tik darnios plėtros regione, kartu turizmas regioniniu lygmeniu yra ilgalaikę regiono plėtrą skatinanti ir vietos bendruomenės socioekonominę padėtį keičianti jėga. Darniojo turizmo grupės ataskaitoje „Veiksmai siekiant darnesnio turizmo Europoje“ (2005) pažymima, kad būtina toliau siekti turizmo plėtros. Tačiau dar ir
2016 m., įgyvendinant šį tikslą, nėra į tvaresnius pakeisti turizmo produktų gamybos ir vartojimo
modeliai, grindžiami darnaus vystymosi principais. Turėtų būti labiau koncentruojamasi į principą, kad gerai valdomas didelių srautų turizmas gali ir turi būti toks pat darnus, kaip ir mažų
srautų, specialių interesų turizmas. Turėtų būti labiau pabrėžiamas iš turizmo gaunamų pajamų
išlaikymas ir didinimas, užtikrinant didesnes išlaidas aplinkai ir Europos išskirtinėms kultūroms
ir didesnei visuomeninei vertei.
Turizmo sektoriuje yra didelė konkurencija, kuri įveikiama tik su unikaliais turizmo produktais, kuriuos norint sukurti būtina atlikti turizmo plėtros perspektyvų analizę regione, surasti
turistus patraukiančius unikalius vietovės gamtovaizdžio ir kultūros bruožus, imtis vadybinių
priemonių. Tarptautiniu lygmeniu ieškant naujų taikos ir žmogiškųjų vertybių sklaidos priemonių kultūra, kaip visuomenės švietimo ir ugdymo priemonė, per mažai vertinama. Tiek turimo,
tiek kultūros sektoriai susiduria su dideliais iššūkiais (1 lentelė).
1 lentelė. Iššūkiai turizmo ir kultūros sektoriams
Iššūkiai turizmo sektoriui
• Paklausos sezoniškumo mažinimas ir darnumo
didinimas;
• Turizmo transporto poveikio aplinkai nuolatinis vertinimas ir taršos mažinimas;
• Darbo vietų turizmo sektoriuje gerinimas;
• Turizmo paslaugas teikiančios bendruomenės
gerovės ir gyvenimo kokybės užtikrinimas bei gerinimas, susidūrus su geopolitiniais pokyčiais;
• Išteklių naudojimo ir atliekų gamybos sumažinimas;
• Gamtos ir kultūros paveldo apsauga bei įvertinimas;
• Formuojant turizmo paslaugų asortimentą užtikrinama, kad atostogos būtų prieinamos visiems;
• Turizmo kaip pasaulinės darnios plėtros priemonės naudojimas;
• Reikalingas aukštas veikėjų profesionalumas
kultūros paveldo vertybėms paversti kultūros turizmo produktais;
• Sudėtingas regioninis bendradarbiavimas tarp
turizmo srities privataus ir viešojo sektoriaus institucijų;
• Turizmas daro įtaką ir yra veikiamas regiono
įvaizdžio, kultūrinio ir istorinio paveldo saugoji-

Iššūkiai kultūros sektoriui
• Skaitmeninės technologijos išplečia ne poreikio ir
(masinio) vartojimo, o kultūros produktų gamybos galimybes;
• Išlikęs sovietinis kultūrinis ir mąstymo paveldas:
kolektyvinės vertybės, specifinė „inteligento“ samprata, meno ir ekonomikos atskirtis, valstybės dominavimas kultūros sektoriuje, meno rinkos kritikos stoka ir
menka patirtis, kūrybinių grupių ir kūrybinės klasės
silpnas pilietinis angažuotumas;
• Lietuvos viešojo komunikacinio lauko atskirtis nuo
bendros ES kultūrinės komunikacinės srities ir kt.;
• Komunikacija ir medijos yra tapusios vienomis
svarbiausių priemonių tikrovės reprezentacijai, o medijuota komunikacija veikia kasdieninę ir profesinę veiklą, tapatybes, bendravimą;
• Auganti etnokultūros priklausomybė nuo viešosios
nuomonės;
• Kultūros sektorius vis labiau skatinamas orientuotis į
medijas, prisitaikyti ir veikti pagal naujųjų medijų taisykles, ypač komunikuojant su auditorijomis bei tikslinėmis grupėmis;
• Tikslinių kultūros produktų kūrimas ir viešinimas
(komunikacinis laukas) galimas tik pasinaudojant naujausiomis komunikacinių technologijų galimybėmis;
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mo tradicijų;
• Politine prasme turizmas svarbi priemonė inicijuojant ir gerinant politinius santykius tarp šalių.

• Kultūros ir sąmoningumo raida vis labiau priklauso
nuo kūrybinės ir kultūros industrijos poveikio intensyvumo ir tikslingumo;
• Tradicinės kultūros institucijos nepakankamai sėkmingai išnaudoja kūrybinės ir kultūros industrijos patirtis ir kompetenciją.

Šaltinis: parengta autorės pagal „Veiksmai siekiant darnesnio turizmo Europoje“ (2005); Dapkus (2008);
Kuizinienė (2011); Citvarienė, Čižaitė-Rudokienė, Dikšaitė ir kiti (2015).

Buvusios valstybinės globos kultūrai netekimas šalyje sutapo su kultūrine krize, meno
rinkos nestabilumu, vertybių kaita, naujojo identiteto stoka tiek vietiniu, tiek tarptautiniu kontekstu. Nuo 1990 m. atsivėrusios užsienio rinkos buvo nepažįstamos nei savo sudėtimi, nei veiklos principais (Citvarienė, Čižaitė-Rudokienė, Dikšaitė ir kiti, 2015).
Kultūra kaip ir politika, mokslas, religija praranda savo autonomiją ir tampa priklausoma
nuo medijų, o gerai valdomas turizmas gali sujungti ekonomines veiklas. Modernios institucijos
stebi, analizuoja ir kartu su kultūros ir turizmo bendruomenės atstovais aptaria naujosios kultūros
ir turizmo komunikacijos klausimus. Tačiau vis dar yra menkas gyventojų aktyvumas, netinkamas subsidiarumo principo įgyvendinimas, atsakomybės stoka, nepakankami kūrybiškumo ir
verslumo įgūdžiai (Lietuva, 2030) trukdo įgyvendinti socialines inovacijas.
Nors organizuojami forumai, konferencijos, kuriuose aptariami Lietuvos turizmui, kultūrai ir lietuviškai tapatybei iškylantys iššūkiai, tačiau vis dar trūksta viešosios diskusijos kultūros
ir turizmo, socialinių inovacijų ir kultūros animacijos klausimais. Mažai kvalifikacijai kelti skirtų
mokymų, kultūros ir turizmo studijų programos universitetuose yra nepakankamai inovatyvios, o
absolventai jų neatpažįsta kaip atitinkančių darbo rinkos poreikius.
Besikeičiantis požiūris ir reikalavimai studijoms
Studijos universitete yra grįstos mokslu, jomis siekiama parengti išsilavinusį, dabartinio
pasaulio poreikius atitinkantį žmogų. Nors universitetai nėra orientuoti į konkrečių specialistų
rengimą, studijų programos turėtų atspindėti šalies, regiono ar sektoriaus poreikius. Dar 2005 m.
V. Žydžiūnaitė, G. Merkys, S. Jonušaitė nagrinėjo socialinio pedagogo profesinės adaptacijos
problemas ir nustatė, kad reikalingi pokyčiai specialisto veikloje ir studijose, esama didelio poreikio studijas labiau orientuoti į praktiką. 2011 m. buvo apibrėžtos ir aprašytos į studentus
orientuotos studijos. K. Peilakauskaitė, A. Varanauskas (2011) apibrėžė į studentus orientuotas
studijas kaip naują požiūrį į aukštojo mokslo sistemą ir jos kultūrą, paremtą įvairiais mokymosi
metodais, glaudesne komunikacija tarp mokančio ir besimokančiojo, skatinantį studento savarankiškumą bei įsitraukimą į mokymosi procesą. Autoriai išskyrė 9 į studentus orientuotos sistemos principus. Pagal du iš jų – studijų esmė yra dialogas, t. y. glaudesnis bendradarbiavimas tarp
studentų ir dėstytojų, o dėstytojo darbas tampa orientuotas ne į nurodymą, bet į įgalinimą.
Pasak J. Cox‘o (2011), į studentą orientuotas mokymas reiškia pagalbą studentams atrasti
savo mokymosi stilių, suvokti savo motyvaciją bei įgyti veiksmingų mokymosi įgūdžių, kurie
pravers visą gyvenimą. Keičiasi dėstytojo vaidmuo, jis turi padėti studentams užsibrėžti pasiekiamus tikslus, skatinti, naudodamas įvairius mokymo metodus, studentus vertinti save ir kolegas, padėti jiems dirbti kartu grupėse ir užtikrinti, jog jie žino, kaip panaudoti visus prieinamus
mokymosi išteklius. Studentai jau ateina turėdami savo suvokimą, todėl labai svarbu stengtis pažinti studentą ir lanksčiai reaguoti. Studentų žinių įsisavinimas priklauso nuo skirtingų užduočių
tipų. Studentų žinių įsisavinimo rodikliai (išdėstyti piramidės principu) rodo, kad skaitymas ir
paskaitos atsiduria piramidės viršūnėje ir tepriimama vos 10 ir mažiau procentų (1 pav.). O įsisavinimo piramidės apačioje atsiduria diskusijos, praktinis atlikimas ir kitų mokymas.
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Vidutiniai studentų žinių įsisavinimo rodikliai
Paskaitų skaitymas
10 %

Skaitymas

20 %

Audiovizualinės priemonės

30 %

Demonstravimas

50 %

Diskusija

75 %

Praktinis atlikimas

90 %

Kitų mokymas

EMBED

1 pav. Mokymosi piramidė (Cox, 2011)
Kuriant Kultūros ir turizmo vadybos studijų programą Aleksandro Stulginskio universitete (toliau ASU) buvo koncentruojamasi į integruotą kultūros ir turizmo paslaugų valdymą. Buvo
aiškinamasi, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint dirbti kultūros ir turizmo vadybininku? Kokias
žinias ir kokius gebėjimus, būtinus kultūros ir turizmo vadybininkui, galima pasitelkti kuriant
kultūros ir turizmo valdymo struktūras, siekiant kurti inovacijas ir konkurencingą aplinką? Kokios vadybos reikia kultūros ir turizmo sričiai?
Siekiant užtikrinti, kad studentai studijų proceso metu įgytų reikiamas darbdavių pageidaujamas ir sėkmingai profesinei veiklai reikalingas kompetencijas, studijų programos rengėjai atliko
ir rėmėsi profesinės veiklos lauko tyrimu. Studijų programa „Kultūros ir turizmo vadyba“ buvo parengta ieškant atsakymų, kaip galima būtų pasipriešinti ir atsispirti kultūrai ir lietuviškai tapatybei
iškylantiems iššūkiams, labiau atitikti darbo rinkos poreikius. Buvo siekiama suvokti Kultūros ir
turizmo studijų programos aktualumą visuomenei, valstybei plačiąja prasme, numatyti studento galimybes įsidarbinti baigus studijas, atitikti darbo rinkos poreikius. Dėl to rengiant ir atnaujinant
studijų programas, buvo svarbu įtraukti dalininkus iš privataus, nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus, t. y. darbdavius, taip sudarant prielaidas padidinti studentų įsidarbinimo galimybes.
Nuo 2014–2015 studijų metų ASU organizuojamos Kultūros ir turizmo studijų programos
tikslas – ugdyti kompetentingus, socialiai atsakingus plačios erudicijos kultūros ir turizmo vadybininkus, suvokiančius regionų savitumus bei nuolat kintančią kultūros vertybių visumą, gebančius
analizuoti bei kūrybiškai vertinti naujas šalies ir tarptautinės aplinkos kultūrines ir turizmo galimybes, tapti kultūrinių iniciatyvų kūrėjais bei įgyvendintojais. Studijos siejamos su ASU vykdomos
mokslinės veiklos rezultatais, kultūros ir turizmo Baltijos regione vystymo poreikiais bei etnografinės ir geografinės aplinkos kitimo tendencijomis; nacionalinės turizmo plėtros programos kryptimis; įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų, verslo įmonių, viešųjų įstaigų bei visuomeninių
organizacijų poreikiais; sparčiai augančiais turistų srautais Baltijos regione.
ASU Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos rengėjai ir kiti mokslininkai
A. Lekešytė, K. Mejerytė-Narkevičienė (2013), kurie tyrė studentų motyvaciją karjeros galimybėms turizmo sektoriuje, nustatė, kad dauguma studentų mažai žino apie esamas turizmo sektoriaus karjeros galimybes, jiems yra sunku apibrėžti sritis, kuriose jie gali įsidarbinti pabaigę studijas. Nors būsimieji turizmo specialistai demonstruoja tikslingą studijų pasirinkimą, dauguma jų
yra prisirišę prie stereotipinių turizmo ir laisvalaikio sektoriaus darbo vietų, beveik neįsivaizduoja kitų sričių, kuriose galėtų pritaikyti savo įgytas žinias ir kompetencijas.
ASU Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos atveju kultūros ir turizmo vadybininkas – tai infrastruktūrinių kultūros gyvavimo sąlygų profesionalus organizatorius ir inovatyvių turizmo produktų kūrėjas ir įgyvendintojas. O kultūros ir turizmo vadyba – tai galimybių suteikimas
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kultūrai ir turizmui integruotai vystyti, „dirvos“ parengimo technika, sugebėjimas pasitelkti regiono išteklius, planavimo, teisės, ekonomikos žinias moderniosios visuomenės sąlygomis.
Skirtingų metodų taikymas yra dėstytojo ir studento sutarimas, kuris lemia nevienodą
kiekį žinių ir įgūdžių, turi įtakos savimotyvacijai.
Siekiant, kad studijų programose, skirtose įvairių sričių (turizmo ir kultūros vadybos, administravimo, komunikacijos, kūrybinių industrijų, medijų ir kt.) specialistų rengimui, turininė sandara ir rengiamų specialistų profilis akivaizdžiai suteiktų pagrindą, įgalinantį suprasti kultūros
lauko specifiką ar komunikuoti profesine šio lauko kalba, labai svarbu mokymosi formos.
A. Jakubė, A. Juozaitis (2012) metodinėse rekomendacijose „Bendrųjų kompetencijų ugdymas
aukštojoje mokykloje“ išskyrė 5 mokymosi formas:
- savivaldusis mokymasis, pagrįstas vidine nuostata ir vidiniu motyvu;
- tęstinis mokymasis su kolega ar mokymasis poromis;
- tęstinis mokymasis mažoje grupėje;
- mokymasis su dėstytoju individualiai;
- mokymasis grupėje, vadovaujant dėstytojui:
paskaitos,
diskusijos ar pratybos.
Pastarosios mokymosi formos yra diegiamos kultūros ir turizmo vadybos studijų programoje. Dėstytojai skatinami pripažinti, kad studentai mokosi skirtingais būdais ir turi skirtingus
mokymosi stilius. Todėl turėtų būti ugdomas kūrybiškumas, o pats mokymasis turėtų būti laikomas aktyviu, dinaminiu procesu. Mokymo(si) proceso dinamiškumą padedama pasiekti per 4
praktikas: mentorystę; savanorystę; vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšį; pagalbą „studentas studentui“.
IŠVADOS
1. Įgyvendinant Kultūros ir turizmo vadybos studijų programą nuolat analizuojama ir
vertinama vadybininko atsakomybė ir jo vaidmenys, leidžiantys priimti profesionalius ir atsakingus sprendimus.
2. Bendradarbiaujant su praktikais analizuojama įgyta patirtis, stebimos kultūros ir turizmo sektoriaus vystymosi tendencijos, ieškoma ir stengiamasi nustatyti besikeičiantį kultūros ir
turizmo vadybininko funkcijų lauką.
3. Dėstytojų moksliniai tyrimai ir metodiniai pasiekimai atliepia praktinius poreikius, padeda tam laukui legitimizuotis, suteikti mokslinį pagrindą bei formuoti kultūros ir turizmo vadybininko ateities perspektyvas.
4. Į studentą orientuotos studijos labiau priimtinos dėstytojams, kurie nori sužinoti daug
naujo, mėgsta mokytis iš studentų, siekia užtikrinti refleksiją.
5. Diegiant naujus dėstymo ir kompetencijos vertinimo metodus, yra siekiama dinamikos, daugiau bendraujama su studentais, teikiama pagalba parodant, kur reikia eiti, atskleidžiant
studento pasirinkimo perspektyvas. Siekiama, kad studentai būtų aktyvūs, savarankiški, įsitraukę į
studijų procesą ir atsakingi.
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Žodžio „grožis“ etimologija lietuvių kalboje įpareigoja grožio patirtį suprasti kaip, iš vienos pusės, daikto
atsigręžimo į mus, o, iš kitos, nusigręžimo nuo mūsų fiksaciją. Tokia lietuviško žodžio „grožis“ etimologinė rekonstrukcija leidžia išvengti tų kardinalių prieštaravimų, į kuriuos yra įsipainiojusi klasikinė Vakarų estetika. Kita
vertus, lietuviško žodžio „menas“ etimologinių užuominų eksplikacija leidžia iš naujo aktualizuoti meno kūrinio tiesos problemą. Žodžių „grožis“ ir „menas“ lietuvių kalboje etimologinis bagažas yra dvi šios temos plėtotės etnokultūrinės nuorodos.
Pagrindiniai žodžiai: grožis, šviesa, fotografija, menas, transcendencija.

Įvadas
Kaip žinome, graikiškos kilmės senas žodis ,,estetika“, ilgą laiką tarnavęs įvardijant juslinio pažinimo teoriją, dabartinėje diskursų inventorizacijoje yra tapęs disciplinos, apibrėžiamos
kaip filosofinė grožio teorija, pavadinimu. Iš tiesų, tokia estetikos apibrėžtis įsivyrauja tik moderniaisiais laikais, grožio patirčiai laipsniškai įgyjant autonominio įvykio pobūdį. Nesunku pastebėti, jog modernybės šaltiniu tampant matematinei gamtotyrai, įsitvirtinant kiekybinei tikrovės
sampratai („tikra yra tik tai, ką galima suskaičiuoti“), grožis pradeda atsilikti nuo tikrovės idėjos
kaip didinga iliuzija, kuriai įvaldyti užgimsta autonomiška filosofijos disciplina. Kita vertus, yra
pagrindas teigti, jog tokia negatyvi grožio atskirties nuo būties intuicijos patirtis labiau išreiškia
laikmečio tendencijas nei pačių dalykų padėtį.
Svarbiausioji grožio sampratos dilema, lydinti visą Vakarų mąstysenos istoriją ir iš dalies žyminti vakarietiškos kultūros žmogaus dvasios posūkį, yra tokia – grožis yra objektyvi ar
subjektyvi sąvoka?
Antikoje nežiūrint niuansų įvairovės dominavo iš esmės objektyvistinė grožio samprata,
kai grožis yra suprantamas kaip savita objektų kokybė, randama gražiuose daiktuose arba, kitaip
tariant, kaip atitinkama pačių daiktų savybė. Iliustratyvus šios pozicijos teiginys skelbia, kad
grožis yra ne mažiau objektyvi sąvoka nei kitos sąvokos, o grožio ontologinį prioritetą pažymi
dar ir tai, kad grožis yra formų forma (Sezemanas, 1997, p. 186–188).
Savo ruožtu subjektyvistinė grožio samprata atsiranda tik brandžios modernybės laikais ir
visų pirma siejama su D. Humo aiškiai artikuliuota ištara, kad esą grožis nėra pačių daiktų savybė, bandant įrodyti, jog grožis užgimsta tik žmogaus dvasioje (mind), kuri kontempliuoja daiktus (Hume, 2002).
Posūkis subjektyvistine linkme aiškinantis grožio sampratą, iš vienos pusės, žymėjo
nuostolingą grožio sąvokos ontologinių implikacijų atsisakymą, o, iš kitos, paskatino daug didesnį dėmesį skirti grožio patirties, dabar jau įgijusios estetinio sprendinio taikymo sferos pavadinimą, savitumo apmąstymui. Štai I. Kantas, kuris nuosekliai laikosi subjektyvumo nuostatos,
įrodinėja, kad grožis yra tai, kas mums patinka nesuinteresuotai (Kantas, 1991, p. 63–92), todėl
estetiniai sprendiniai esmiškai skiriasi nuo etinių ir pažintinių sprendinių. Kita vertus, I. Kanto
savitumą žymi tai, kad transcendentalinės filosofijos kūrėjas supranta solipsistinio subjektyvizmo pavojus, todėl grožio patirties apmąstyme prarastą objektyvumą užsimoja pakeisti intersubjektyvumu, estetinį sprendinį apibrėždamas kaip tokį, kuris savo raiškoje bando suderinti realiai
subjektyvią prigimtį ir idealią pretenziją į visuotinumą (Kantas, 1991). Nežiūrint to, ką sako žinomas posakis, iš tiesų dėl skonio visados yra ginčijamasi, siekiant įtikinti aplinkinius savojo estetinio skonio sprendinio visuotiniu galiojimu.
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I. Kanto transcendentalinė filosofija apskritai gali būti pavadinama trans-subjektyvumo
kritinės analizės filosofija.
Neneigiant subjektyvaus momento reikšmės grožio patirtyje vis dėlto svarbu būtų susigrąžinti tokios patirties apmąstymą į būties teorijos kontekstą, daug glaudžiau susiejant su pačios
būties apmąstymo užduotimi jau vien dėl to, kad išvengtume grožio kaip malonios, turinčios pozityvią bendražmogišką reikšmę, fikcijos sampratos.
Šio straipsnio objektas – grožio sąvoka ir meninės kūrybos samprata.
Tikslas – pasiaiškinti grožio sąvokos ir meno misijos supratimą atskaitos tašku pasirenkant lietuviškų žodžių „grožis“ ir „menas“ etimologinę transkripciją, drauge pabandant įvertinti
tai, kaip minėtų žodžių lietuviškoji etimologija dera su klaikinės filosofijos tekstuose pateiktomis
grožio ir meno apibrėžtimis.
Lietuvių kalba pateikia neįtikėtinai savitą, intriguojančią ir drauge labai perspektyvią
grožio temos konceptualizavimui sampratą, išreikštą lietuviško žodžio „grožis“ etimologiniame
kode, kurį čia ir pabandysime išlukštenti, etimologiškai užduotą mįslę siekdami įminti pasitelkę
hermeneutinės transkripcijos priemones. Kita vertus, bus siekiama parodyti, kad lietuviško žodžio „menas“ etimologija veda Platono filosofijos linkme, rasdama čia pateisinimą ir savotišką
užbaigtumą. Straipsnyje laikomasi daug kartų paliudyto heidegeriško požiūrio, kad principinių
žodžių etimologizacijų seka arba, dar kitaip tariant, įvardijimų prasmės archeologiniai kasinėjimai atveria žodžių pavadinamąją galią, kai paslėpties / nepaslėties žaismėje aptiktas žodis tampa
mąstymo ir būties tapatumo garantu, taigi būties namais (Heidegeris, 1986). Dėl pasižadėjimo
hermeneutinei metodologijai temos plėtotėje ypatingą reikšmę įgyja garsusis Antano Maceinos
priedas prie studijos „Filosofijos kilmė ir prasmė“ pavadinimu „Lietuvių kalba ir filosofija“
(Maceina, 1978, p. 287–315), kur lietuvių filosofijos patriarchui dėl labai solidaus argumentavimo pavyko atkreipti dėmesį į prigimtinį lietuvių kalbos metafizinį paslankumą. Šio straipsnio
motto galima būtų laikyti filosofo žodžius apie tai, kad kalbos ir filosofijos santykio duotybėje
kalba nėra tik filosofijos priemonė, esą teisingiau būtų sakyti, kad pati kalba jau yra filosofija
(Maceina, 1978, p. 289).
Grožis ir didingumas
Lietuvių kalba teikia akivaizdžią nuorodą, kad gražus yra grąžus. Toks įvardijimas nėra
grynoji A=A tipo tautologija kaip, tarkime, teiginiai Kaunas yra Kaunas, kefyras yra kefyruotas,
kai paaiškinimo reikalaujantis dalykas yra aiškinamas per save patį. Iš tiesų, čia pateikiame kvazitautologijos pavyzdį, kai paaiškinimo reikalaujantis žodis yra aiškinamas per kitą žodį, turintį
nosinę šaknyje, tokiu būdu randant aiškinamo žodžio reikšmės ir etimologinės kilmės turiningo
paaiškinimo perspektyvą. Dar kartą kviečiame nepražiopsoti, kad lietuvių kalboje žodis „gražus(i)“ nurodo į tai, kas grąžu (yra grąžus ar grąži), kitai tariant, į tai, kas gręžiojasi aplink savo
ašį, t. y. atgręžia, prikausto mūsų dėmesį (subjektyvus momentas) savo savaiminiu vertingumu
(objektyvus momentas), tarkime, kaip būties šviesos pliūpsnis, ir nusigręžia, išsprūsta iš pragmatinio akiračio kaip nepateisinęs utilitarinio pobūdžio lūkesčių įvykis (objektyvus lygiai kaip ir
subjektyvus momentas). Taip žmogus, be visa ko kito, atsigręžia į pranokstantį žmogišką baigtinę patirtį būties didingumo įvykį. Todėl lietuvių kalbos žodis „grožis“ leidžia išvengti to sudvejinimo, kurio laikosi klasikinė estetika šalia grožio įvesdama didingumo kategoriją kaip būtiną
papildymą, nes kitose Europos kalbose žodis „grožis“ , regis, dažniausiai yra suprantamas kaip
patogus dailumas.
Lietuvių kalbos žodis „grožis“ savaime talpina nurodą į atgręžiančią dėmesį, pribloškiančią, kartais šiurpinančią didingumo patirtį kaip savo paties prasminį sandą. Dar kitaip tariant, lietuviško žodžio „grožis“ etimologija neįpareigoja iškelti didingumo patirties už savaime didingos atsigręžiančio ir drauge nusigręžiančio daikto patirties. Grožis ir didingumas čia yra tik to paties būties nuotykio skirtingi įvardijimai, nors tai nereiškia, jog kalbame dabar apie papildančias viena kitą lygiavertes paraleles ar lygiagrečius įvardijimus. Prioritetinis įvardijimas pagal etimologines
nuorodas lietuvių kalboje, kaip atrodo, yra žodis „grožis“, o žodis „didingumas“ savo reikšme čia
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tarsi iš anksto yra „įmontuotas“ pilnavertėje žodžio „grožis“ reikšmės atodangoje, išsivynioja lietuviško žodžio „grožis“ etimologizacijos perspektyvoje drauge su kitomis nuorodomis.
Grožis esmiškai skiriasi nuo patogaus dailumo. Galbūt galima pasakyti net taip, jog gražus (būtent grąžus) daiktas pats atsigręžia į mus savo pilnatvės taške ir vėl nusigręžia nutolimo
traukoje. Priešingai gražumui (grąžumui), nudailinimas ir nudailėjimas yra rezultatų įtvirtinimo
arba pasikartojančių procesų įsitvirtinimo kokybė.
Lietuvių kalbos žodyne nurodoma, jog frazeologizmas ,,turiu dailaus laiko“ reiškia: daug
laiko (Dabartinės..., 1993, p. 108). Tai reiškia: turiu daug patogaus laiko, kai niekas manęs ypatingai niekur neskubina. Gretindami galime pastebėti, jog grožio (grąžumo) patirtis yra savotiškas iššūkis laiko tolydumui, kai nedalomame laiko momente išryškėja atsigręžimo / nusigręžimo
ritmika.
Nebus pernelyg patetiška pasakyti, kad taip suprantama grožio patirtis yra pastūmėta į
būties pusę arba, dar tiksliau tariant, pačiam pasauliui persistūmus į kitą pusę, išlieka toje pačioje
būties tiesos apmąstymo perspektyvoje, nes kaip tik grožio patirties atveju išryškėja maksimaliai
įmanomas kontrastas utilitariškai prakiurusio žvilgsnio tironijai ir atšiaurus abejingumas bet kokiam suinteresuotumui, vedančiam į išdailinimą.
Grožio ir dailumo supriešinimas lietuvių kalboje leidžia išvengti dėmesį blaškančios ir
konceptualumą išbarstančios dvisklaidos į grožį ir didingumą. Kita vertus, nežiūrint to, ką sako
patys žodžiai, vis tik galima paklausti – ar tokiame žodžių gretinime išryškėjanti prasmės divergencija nėra tik vienos kalbos savitikslis kaprizas, ar tai yra svarbu platesniame forsuoto konceptualumo kontekste?
I. Kantas „Sprendimo galios kritikoje“ estetinę sprendimo galią būtent kaip subjektyviąją
teleologiją susieja su objektyviąja gamtos fizioteleologija, kuri tarsi ir skatina ieškoti jau teologinio atsakymo, bet savo pajėgomis tokio sprendimo pateikti negali. Tokia „Sprendimo galios kritikos“ sandara leidžia arba, dar tiksliau tariant, įpareigoja grožį apibrėžti dar ir kaip betikslį tikslingumą arba objekto formos tikslingumą. Be jokios abejonės, tokia grožio apibrėžtis orientuoja
grožį suprasti kaip dekoratyvumo siekį ir iš pradžių gali mus labai nuvilti.
Iš tiesų, visai neatsitiktinai laisvo grožio gamtoje labiausiai vykusiu pavyzdžiu I. Kantas
laiko gėlę. „Užtai gėlė, pavyzdžiui, tulpė, – rašo I. Kantas, – laikoma gražia, nes mes suvokiame
tam tikrą jos tikslingumą, kurio, spręsdami apie ją, mes nesiejame su jokiu tikslu“ (Kantas, 1997,
p. 88). Kita vertus, kaip atrodo, tokio nuviliančio skonio sprendinio apie grožį įsitvirtinimo ir
grožio patirties redukavimo į menkaverčius pavyzdžius I. Kanto filosofijoje išankstinė prielaida
yra būtent grožio kaip dailumo vedinio samprata vokiečių kalboje. Tačiau I. Kanto genialumas ir
įžvalgumas, apeinant minėtą kliūtį, lėmė, jog estetinės sprendimo galios kritikoje (sprendimo galios kritikos pirmoji dalis) I. Kantas grožio analitiką neįtikėtinai rezultatyviai papildo didingumo
analitika, tokiu būdu atstatydamas estetinės sprendimo galios pilnavertiškumą.
Žodžio ,,grožis“ lietuviškos etimologijos įtraukimas į diskusiją dėl grožio vertės ir prigimties net tokios diskusijos savotiško subjekto teisėmis, jokiu aspektu nesumenkina I. Kanto
didingumo analitikos reikšmės mūsų laikų estetikai. Kaip nesunku pastebėti, potenciãlios galimybės ką nors pradeda reikšti tik tada, kai tokios galimybė pradedamos aktualizuoti. I. Kanto
tekstai, svarbūs šios temos plėtotei, yra neįtikėtinai pavykęs žmogaus estetinių intuicijų konceptualus aktualizavimas. Tai įpareigoja tapti ypač atidiems I. Kanto tekstui.
Kuo ypatinga yra didingumo patirtis ir kaip ji gali būti priskiriama estetinės sprendimo
galios sferai?
I. Kantas rašo: „Gamta didinga tuose reiškiniuose, kurių stebėjimas pateikia jos begalybės idėją“, toliau pridurdamas, jog tai „gali įvykti tik tada, kai didžiausios mūsų vaizduotės pastangos pasirodo esančios nepakankamos įvertinti tam tikro objekto dydžiui“ (Kantas, 1997,
p. 107–108). Žinoma, matematiškai vertindama dydžius vaizduotė nepatiria gluminančių išbandymų, nes tokiame vertinime skaičių progresijos būdu, tarsi susmulkinant begalybę, kiekvieną
matą galima padaryti adekvatų kiekvienam dydžiui. Savo ruožtu, kaip pastebi I. Kantas, „e s t e t i š k a i vertinant dydžius jaučiamos pastangos atlikti tokį suvienijimą, kuris pranoksta vaizduo25

tės sugebėjimo nuoseklią pagavą išplėtoti iki visuminio stebėjimo“ (Kantas, 1997, p. 108). Kitais
žodžiais tariant, vaizduotė čia tarsi patiria savo neadekvatumą tokio stebėjimo užduočiai, pasimato tai, jog joks vaizdinys negali išsemti begalybės idėjos arba, kitaip tariant, bet kokios įvaizdinimo pastangos prapuola bedugnėje.
Pagal kitą apibrėžimą „d i d i n g a t a i , p a l y g i n t i s u k u o v i s a k i t a y r a m a ž a “
(Kantas, 1997, p. 102). Tačiau, nedidelė paslaptis, jog ,,gamtoje negali būti nieko, ko, kad ir kaip
dideliu tai laikytume, nebūtų galima, kitu atžvilgiu tiriant, sumažinti iki be galo mažo; ir atvirkščiai, nėra nieko tokio mažo, ko, lyginant su dar mažesniais mastais, nebūtų galima mūsų vaizduotėje padidinti iki pasaulio dydžio“ (Kantas, 1997, p. 102). Vadinasi, jokio jutimų objekto iš
tiesų negalime vadinti didingu. Tačiau „kaip tik dėl to, kad mūsų vaizduotėje glūdi siekimas
žengti į begalybę, o mūsų prote pretenzija į absoliutų totalumą kaip į realią idėją, pats šis mūsų
sugebėjimo vertinti jutimais suvokiamo pasaulio daiktų dydį ir šios idėjos neatitikimas sužadina
mumyse tam tikro antjuslinio sugebėjimo pajautimą“ (Kantas, 1997, p. 102).
Žodelyčiais „tam tikras“ galima bet kokį objektą nusiųsti į miglas, tačiau čia padėtį gelbsti pats I. Kantas, labai aiškiai antjuslinio sugebėjimo pajautimu pavadindamas jusliškume įsišaknijusios vaizduotės savojo neadekvatumo proto idėjoms pagavą. „Panašiai, – rašo I.Kantas, –
kaip estetinė sprendimo galia, vertindama grožį, vaizduotę ir jos laisvą žaismą susieja su i n t e l e k t u , kad būtų sutariama su intelekto s ą v o k o m i s apskritai (jų neapibrėžiant), lygiai taip pat,
spręsdama apie daiktą kaip didingą, ji šį sugebėjimą susieja su p r o t u , kad subjektyviai atitiktų
jo i d ė j a s (neapibrėžta, kurias)“ (Kantas, 1997, p. 108).
Vis tik sustatyta proporcija yra atvirkštinė ta prasme, jog antruoju atveju prognozuojamo
atitikimo nepelnome; vaizduotės santykis su grynojo proto neapibrėžtomis idėjomis yra iš principo neadekvatus, kaip tik čia vaizduotė prieina savo ribą ir patiria kažką panašaus į palaimą žadinančią katastrofą. Tačiau tokia patirtis priklauso estetinio sprendinio sferai, nes čia kalbame
apie jusliškume įsišaknijusios vaizduotės antjuslinio sugebėjimo pagavą kaip, paradoksaliai tariant, tokios vaizduotės sugebėjimą pajausti būtent savo nesugebėjimą įvaizdinti proto idėjas.
Ar tokia vaizduotės nesugebėjimo įvaizdinti proto idėjas patirtis yra vien tik negatyvaus
pobūdžio? Iš tiesų, I. Kanto filosofija daugelį kartų nurodo į žmogaus baigtinumo idėją. Kita vertus, I. Kanto filosofijoje sufokusuotas dėmesys į žmogaus baigtinumą nėra kokia nors nuoroda į
homo sapiens defektyvumą. Yra kaip tik priešingai; pavyzdžiui, žmogaus baigtinumo refleksija
praktinio proto kritikoje leidžia atpažinti tokią turiningo gyvenimo prielaidą kaip pareigos duotybę. Tačiau ir kantiškoji estetika leidžia atpažinti baigtinės būtybės „žmogus“ negatyvios patirties pozityvumą. Trumpai tariant, vaizduotės neadekvatumo proto idėjoms pajautimas nurodo į
sielos sugebėjimą patirti tokį didingumo įspūdį, kuris pranoksta kiekvieną jutimų mastą. Tai iškelia žmogaus dvasią virš gamtos ir yra, kalbant šiandieniniu žargonu, kilnios poetinės rezignacijos šaltinis.
Menantis menas
Tačiau ženkime kitą žingsnį, keldami tokį klausimą – kaip grožio patirtis gali tapti meno
kūrinio tiesa? Kita vertus, ar išvis yra teisėta kaip nors kalbėti apie meno kūrinio tiesą, jeigu moderniųjų laikų estetika grožį jau yra linkusi traktuoti kaip tai, kas atlieka nuo tiesos? I. Kantas, atradęs grožio patirties galimybę padalytų sielos sugebėjimų sferoje, iš dalies prisideda prie tokios
tendencijos įtvirtinimo, nors, iš kitos pusės, grožio kaip tarpinės grandies tarp tiesos ir gėrio
apibrėžimas I. Kanto filosofijoje palieka šiokią tokią landą sąsajų paieškai.
Jeigu dėl vienų ar kitų priežasčių nuvertėja grožio reikšmė būties idėjos artikuliacijai, kyla pagunda dar labiau garsiai išsakyti savo pretenzijas meno kūrinio atžvilgiu, ypač dėl meno neva principinio prasilenkimo su tiesa, esminio neadekvatumo. Kita vertus, ne tik moderniųjų laikų
matematinė gamtotyra, stumianti grožį apibrėžti kaip iliuziją, kaip sielos sapną gali pasėti abejones dėl meno misijos, ne mažiau intriguojantis diskusijų dėl meno likimo dalyvis nuo seno yra
platonizmas apskritai, nuvertinantis juslinę patirtį, įtaigojantis meno kūrinį apibrėžti kaip į jusliškumą panirusios sielos sapną sapne, t. y antrojo laipsnio sapną, – neatsitiktinai gi pats Platonas
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buvo įsitikinęs, jog poetus reikia išvyti iš tobulos valstybės. Tačiau įdomiausia tai, kad, regis, yra
rimtas pagrindas teigti, jog kaip tik to paties Platono filosofinis palikimas leidžia labiausiai turiningu būdu apmąstyti meno kūrinio tiesos klausimą, ypač tada, jeigu drauge išdrįsime tokį klausimą toliau susieti su lietuvių kalbos dovanojamais etimologiniais lobiais. Išties, kaip pamatysime, lietuvių kalbos sugebėjimas antrinti Platono pozicijoms yra pribloškiantis dalykas.
Pradėkime nuo nusistovėjusios, daug kartų išsakytos interpretacijos apie Platono filosofijoje randamą grožio sampratą. Penktoje Valstybės knygoje kaip tik per grožio pavyzdį siekiama
išplėtotai paaiškinti skirtumą tarp tikrosios būties ir tarsi būties, tarp idėjos ir jusliškai patiriamo
daikto, tarp pirmavaizdžio ir atvaizdo. Esą yra mėgėjai klausytis ir gėrėtis gražiais garsais, gražiomis spalvomis, formomis ir visais tais kūriniais, kuriuose pasireiškia šių dalykų grožis, bet jų
protas nesugeba įžvelgti paties grožio prigimties ir jį pamilti, todėl jie gyvena šešėlio pasaulyje,
tarsi būties sferoje ir esą yra filosofai, kurie įžvelgia grožį patį savaime, įstengia mąstyti patį
grožį, ir visa, kas jį sudaro, todėl jie iškopia į tikrosios būties sferą (Platonas, 1981, p. 203–204).
Tačiau tokia spiritualistinė grožio apibrėžtis čia visgi yra kažkoks pernelyg paslaptingas ritualas,
kuris nėra nuosekliai plėtojamas kitur, nes ir Platonui, nežiūrint jo spiritualistinių užmojų, visiškai akivaizdu, jog grožio patirtis yra galima tik kaip juslinės patirties atvejis.
Tarkime (toliau bus keliama nekorektiška hipotezė), grožio patirties spiritualizacija platonizme (priskirkime čia ir Sokratą) neatskiriamai yra susijusi su čia išplėtota labai griežta, nedviprasmiška to meto visuomenėje paplitusio homoseksualizmo kritika, – platonizmas yra pirmasis istorijoje labai aiškiai užsiangažavęs homoseksualumo praktikos kritikas. Šiandien gražia ar dailia
vadinti visų pirma esame linkę moterį, tačiau, skaitantys antikinę literatūrą, tikrai yra pastebėję, jog
tais laikais neretai gražiu buvo pavadinamas jaunuolis. Platonas, kaip ir Sokratas, yra ultraradikalus
homoseksualizmo kritikai. Dar didesnis redukcionistas nei šis eilučių autorius, galimas daiktas,
ryžtųsi įrodinėti, jog platonizmo atsiradimas apskritai yra apspręstas tokios kritikos poreikio.
Be to, neatsitiktinai straipsnio pradžioje buvo užsiminta apie žodžio „estetika“ kilmę. Šio
žodžio reikšmės bei prasmės transformacijos ar mutacija neužginčija kilmės pagrindo. Grožis yra
galimas tik kaip juslinės patirties atvejis. Posakis ,,tas žmogus yra gražus savo vidumi“ yra teisingas ir vartotinas, tačiau privalu neužmiršti, jog žodis „gražus“ čia nurodo į prasmės perkėlimą,
yra metafora.
Žinia, Platonas daug radikaliau nei Sokratas įtvirtino esmės prioritetą jusliškai patiriamo
reiškinio atžvilgiu. Kita vertus, toks supriešinimas įpareigoja pasiaiškinti – kokiu būdu galima
,,pataikyti“ į esmę, į daikto nenykstantį eidosą (idėją), koks liftas leidžia peršokti prarają tarp jusliškai patiriamo reiškinio ir mąstomos esmės platoniškosios įžvalgos horizonte? Įvertinkime tai,
jog mąstymo ir juslinės patirties kaip ontologiškai skirtingo rango sugebėjimų paprasčiausias
gretinimas pats savaime dar negarantuoja sprendimo platoniško tipo konceptualizacijos erdvėse.
Tačiau galop vis dėlto išaiškėja, jog nugrimzdusią į jusliškumą ir dėl to praradusią
,,taikiklį“ sielą ne vieną kartą, – neįtikėtina, – gelbsti tas pats jusliškumas, laiminguoju atveju
įgyjantis ypatingą grožio patirties konfigūraciją.
Sielos nuopuolis, apie kurį filosofas kalba sielos praegzistencijos teorijoje kaip apie nukritimą iš aukštybių į žemumas, gali būti suprastas labai paprastai, t. y. kaip išsiblaškymas erdvėje ar
išsibarstymas laike, apskritai nesurinktumo nuopuolis, tačiau, pagal Platoną, siela iš šio pasaulio
reiškinių gali pradėti prisiminti daiktų esmiškumą, pažadinta kaip tik grožio patirties. Būtent šio
pasaulio grožio patirtis, anot eidosų teorijos kūrėjo, veda į tokią atsiminimo aktualizacijos užduotį,
kuri leidžia susieti grožį su tiesa. Savo ruožtu lietuvių kalba tokią atminties aktualizacijos užduotį,
kuri įgalina susieti grožio idėją su esmės, būties ir tiesos raiška, siūlo pavadinti menu.
Lietuvių kalbos žodyne nurodomos dvi neva skirtingos žodžio „menas“ reikšmės:
1. Kūrybinis tikrovės atspindėjimas vaizdais.
2. Užminimas, mįslė, atmintis.
Čia nurodomi net tokie sakymo antrąja reikšme pavydžiai: Tavo menas kaip senos avies,
Šitas žmogus seno meno (daug mena). Pavyzdžiai iš Armoniškių ( dabartinė Baltarusija, Gardino
sritis, Varanavo r.). – www. lkz lt.
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Pakartotinis sugrįžimas prie Platono nėra tik paprasčiausia užgaida, žinant nesmagią situaciją, kad moderniųjų laikų estetika yra tapusi negyvybinga disciplina būtent dėl to, jog ji atskyrė
grožio patirtį nuo būtiškųjų esmės versmių. Kita vertus, kartais kyla eretiška mintis, kad lietuvių
kalba yra net labiau imli Platono įžvalgoms nei senoji graikų kalba.
Truputėlį kitu rakursu platoniškoji grožio samprata ir galimybė nusakyti meno pretenzijų
prasmingumą atsiskleidžia garsiajame Platono filosofijos pasaže, kai filosofas kalba apie skirtingus šviesos tipus ir pamini Saulę bei Gėrį, kaip gretinamų, bet skirtingų šviesos tipų šaltinius
(Platonas, 1981, p. 238–239). Čia labai aiškiai, iš vienos pusės, kalbama apie fizinę pasaulio
šviesą, o, iš kitos, apie esmiškai kitokios prigimties šviesą, kurią, remdamiesi vėlesnių laikų terminais, pavadinkime metafizinės šviesos tipu (jeigu tai traktuotume kaip sąmonės apšviestumo
idėją, būtų galima pastebėti, jog tokia idėja modifikuotais pavidalais itin ryškiai išsiskleidė viduramžių via illuminativa doktrinoje, Apšvietos amžiaus metaforikoje, kita vertus, M. Heideggerio
kūryboje prošvaistės prasmėvaizdis nurodo į pačios tikrovės sandarą), o toks šviesos tipų sugretinimas savo ruožtu leidžia pabandyti meno tiesos klausimą apibrėžti per fotografijos ir meno kūrinio kaip skirtingų tikrovės atvaizdavimo būdų sugretinimą.
Galbūt kam nors iškils klausimas – ar toks fotografijos ir meno gretinimas nėra tik pigus
temos ,,sustumdymas“ išgalvotu pagrindu, nes apeliuojama į antikos autorių, kalbant būtent apie
reikalus, kurie šios istorinės epochos kultūrai nėra žinomi aktualios realizacijos pavyzdžiais?
Visgi tik pasiteisindamas pasakysiu, jog šitoks, galbūt iš dalies dirbtinai suorganizuotas kontekstas, regis, leidžia gerai žinomam ir daug kartų komentuotam pasažui įgyti papildomas galimybes
ir išryškina naujas sąlygas.
Platono žodžius apie šviesos tipus iš dalies dešifruoja „fotografijos“ etimologija: gr. phōs
(kilm. phōtos) – šviesa + gr graphō – rašau. Taigi žodis „fotografija“ graikiška savo kilme visų
pirma nurodo į šviesos užrašymo užduotį. Fotografas rūpinasi šviesa, šiuo, kaip sako filosofas,
brangiu turtu, nes fotografuojant fiksacijos susitikimas su objektu įvyksta tik išvykstant į šviesos
tunelio greitkelį. Žinome ir tai, jog trūkstant natūralios šviesos fotoaparatas išnaudoja savo autonominį šviesos šaltinį, t. y. vienokią ar kitokią fotoblykstę. Kita vertus, reikalo esmės nekeičia
faktas, jog Platono laikų Atėnų akropolio ramybės nedrumstė turistų fotoblykstės, o fotosintezės
privilegijuotais pavyzdžiais tuo metu čia buvo alyvmedžių giraitės ir vynuogienojų plantacijos.
Sykiu galima pabandyti įsivaizduoti, kokią išskirtinę reikšmę šio senovės krašto žmonėms turėjo
Saulės šviesos perteklius ir niuansuota įvairovė.
Iš tiesų, senovės Graikijos saulės šviesos turtingumas ir dosnumas, išviešinantis / nuslepiantis žaismas, užliejantis kalnų viršukalnes, plokštikalnius bei lygumas, nėra tik ūkinio gyvenimo
faktorius. Tokia meteorotopika tapo graikų logoso sandu su visomis pasekmėmis Vakarų kultūrai. Beje, didžiąja dalimi mirguliuojančių įsaulėje kalnų kraštas, nepatogus dėl raižytumo kelionėms sausumoje, nevirto atšiauria dykyne visų pirma dėl jūros intymaus, niekados neprarandamo
artumo, atmušančio, mainančio, švelninančio saulės dyglius. Išfiltruota jūros druskoje šviesa
pradeda tarpininkauti tarp žvilgsnio ir žvilgesio, o tokiose sąlygose išaugęs žmogus pasmerktas
tapti f o t o l a t r u .
Kalbant apie meną visados patogu grįžti prie fotografijos įvykio kaip prie negatyvaus reljefo pavyzdžio. Paprastai sakoma, jog fotografija tarnauja atminčiai, pastebint, kad šeimos albumas arba laikraštinė fotokronika siekia sustabdyti momentinius įvykius; panašiai kaip, tarkime,
muziejininkystė, kaupianti ir eksponuojanti prabėgusių laikų reliktus, fotokronika saugo prarasto
laiko atvaizdus. Tačiau atmintis vis tik nėra įprasta saugykla ar talpykla jau vien todėl, jog atmintis neturi erdvinės konfigūracijos, o, be to, yra padalyta laike. Todėl iš atminties neįmanoma
kažką paprasčiausiai ištraukti, o, regis, labiau yra taip, jog tik atsiminimo metu pati atmintis
kiekvieną kartą iš naujo užgimsta, tarpsta ir kaip tokia yra atsinaujinantis kūrybiškumas. Be visa
ko kito, atminties kreatyvinį pobūdį rodo tai, jog mes turime galimybę užmiršti.
Dar kitaip tariant, atmintis visados reiškiasi tik kaip procesas, t. y. tik tapsmo metu tampa
menanti atmintis, tampa menu, o, iš kitos pusės, galima pasakyti taip, jog menas yra nepadalyta
laike arba surinkta atmintis.
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Fizinės šviesos užrašymas galutine prasme yra fotografija, tačiau Saulės šviesa pasaulyje
drauge yra analogijos nuoroda į Gėrio spinduliavimą. Paminėtame Platono filosofijos pasaže teigiama, jog Saulė yra Gėrio analogija, užuomina ir nuoroda. „Gėris, – rašo Platonas toliau, – nėra
būtis, reikšmingumu ir galia jis pranoksta ją.“ (Platonas, 1981, p. 240). Betgi taip suprantamas
Gėris, anot Platono, pačiai būčiai teikia būtiškumą, esmę ir pažinumą (Platonas, 1981, p. 240),
yra tikrosios būties sąlyga ir tokios būties pagavos garantas. Kita vertus, Platonas ypač akcentuotai pažymi, jog taip suprantamas Gėris pats yra nepažinus. Esą galima artėti į Gėrio pažinimą per
eidosų pažinimą, tačiau absoliuti šviesa nepažini, kaip ir absoliuti tamsa. Platonas leidžia suprasti, kad būtis yra pažini, nes turi savo prielaidą Gėryje, tačiau pats Gėris kaip beprielaidinis visa
ko pradas yra nepažinus. Iš tiesų, taip suprantamo Gėrio apibrėžtyje mąstymas randa savo ribą,
tačiau būtent tokią ribą, kuri tik ir įgalina mąstymą. Tokia riba mąstymo neriboja įprasta to žodžio reikšme, galima pasakyti net taip, kad tokia riba užtvenkia mąstymą. Dar kitaip tariant, tik
paslapties kontekste įgyjama mąstysena tampa būties mąstysena.
Drąsiai galime teigti, kad Platonas Gėrio kaip beprielaidinio visa ko prado teorijoje pirmą
kartą Vakarų mąstysenoje išsako transcendencijos nuojautą. Kadangi čia tokia nuojauta išsakoma
labai išsamiai, išplėtotu pavidalu, kyla pagunda teigti, jog Platonas nusako transcendenciją. Tačiau daugiau nei teisėtas yra klausimas – ar transcendencija gali būti nusakoma kokiu nors būdu?
Apofatinė teologija yra puiki tokio neišsakomumo iliustracija, tačiau vien dėl to ji yra maksimaliai neturininga disciplina.
Kaip akivaizdu, Platonas pateikė teologinį transcendencijos nuojautos aprašą, forsavo
Dievo kaip visiškai Kito, kaip principinio bevardiškumo idėją. Aišku, jog Platono forsuojama
transcendencijos įžvalga nėra tapati biblijinei Dievo sampratai, tačiau Platono pastabos ne kartą,
taip pat žinomas faktas, pasitarnavo vėlesniems laikams, kai buvo siekiama atnaujinti teologinę
transcendencijos nuojautą. Nedidelė paslaptis, jog Aristotelio metafizika neišsaugo tokios nuojautos įtampos.
Platono požiūriu viskas šiame pasaulyje yra tik atvaizdas arba atvaizdo atvaizdas. Išskyrus transcendenciją! Transcendencija – bevaizdė! Taigi kaip tik Platono filosofijos kontekstai
leidžia aktualizuoti transcendencijos ir meno santykio klausimą, prisimenant, jog menas, pagal
dažniausiai tiražuojamą apibrėžtį, yra kūrybinis tikrovės atvaizdavimas.
Siekis įvaizdinti transcendenciją visose Šventojo rašto religijose yra traktuojamas kaip didelis papiktinimas, kaip pati didžiausia nuodėmė, vadinama stabmeldyste. Kaip atrodo, biblijinį
pasakojimą apie aukso veršį iš tiesų reiktų suprasti ne kaip atnašavimo turtams pasmerkimą, bet
kaip nusakymą to kolapso, kurį žmogus patiria bandydamas pasigaminti Dievo atvaizdą. Tačiau
kodėl mes tada taip skrupulingai puošiame savo bažnyčias, o mišių metu sielą skandiname vargonų
muzikoje? Banalus, bet teisingas atsakymas yra toks – grožis artina žmogų prie transcendencijos,
tačiau tokiame priartėjime svarbu suturėti vaizduotę, neleisti jai užskubėti. Vaizduotė gi iš principo
yra neadekvati transcendencijai ir bandymai čia kažką įvaizdinti iš anksto yra pasmerkti pralaimėjimui. Tačiau menas būtent tokiu savo neadekvatumu kaip tik ir paliudija transcendenciją.
Drauge čia leisiu sau pastebėti, užbėgdamas už akių galimai klaidingai interpretacijai, jog
straipsnyje kalbama ne apie kokį atskirą meno tipą ar porūšį, bet apie meną apskritai; blogai būtų
suprastos šio straipsnelio intencijos, jeigu kažkas čia įžvelgtų bandymą priešpastatyti, pavyzdžiui, sakralinį meną pasaulietiniam menui. Gi, vadinamasis sakralinis menas gali būti tik liturgijos dalis be didesnių estetinių pretenzijų, o pasaulietiniu vadinamas menas gali tapti labiausiai
autentišku transcendencijos liudytoju. Kita vertus, temos plėtotei svarbiu Platonas tampa ne todėl, jog interpretacijos autorius neva simpatizuoja idealizmui kaip pasaulėžiūrinei pozicijai, atmesdamas kitokio pobūdžio tikrovės intuicijas ir pasirinkimus. Realizmas mene taip yra estetinė
programa, reikalaujant sutirštinimo ir išretinimo kontrastų neva veidrodiniame tikrovės atvaizdavime. Čia bandome atsiriboti tik nuo to atskiro atvejo, kai menas neprasilaužia pro kasdienybės
luobą ir neužgriebia esmės perspektyvų, nebenuskaidrina žmogaus sąmonės. Tačiau kažin ar toks
nepavykusio meno faktas gali būti vadinamas menu tikrąja to žodžio prasme. Fotografinis tikrovės atvaizdavimas yra vienas dalykas, o menas – kitas. Fotografija neturi simbolio gelmės, kai
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tuo metu net ir realistinio nusiteikimo vaizduojamasis menas yra paveikus įkūnytų simbolių sukuriama įtampa išsakyti neišsakomybę arba, kitaip tariant, dėl tokių pretenzijų atvaizduojamas
paveiksle objektas tampa simboliu, t. y. nuoroda į gilesnius tikrovės sluoksnius.
Keletą žodžių atskirai, plėtojant šią temą, reikia tarti apie muziką, kuri neturi įvaizdinimo
intencijos, nors pati gali būti įvaizdinama klausytojo vidujybės kriauklėje. Kita vertus, galima
kelti klausimą – ar toks muzikos įvaizdinimas, susidrumstus vaizduotei, nenaikina muzikos esmės? Kitas klausimas – ar pats muzikos galimybės faktas nerodo, jog žmogaus klausa retkarčiais
gali tapti labiau pralaidi nei regėjimas? Šiaip ar taip, kaip sakyta, muzika pati savaime neapsunkina savo raiškos atvaizdo našta.
Galbūt iš tiesų muziką galima vadinti labiausiai ,,transcendentiniu“ menu, prisimenant ištarmę apie tai, jog Dievas Mozei Liepsnojančiame Krūme apsireiškė ne vaizdu, bet balsu, ištardamas, Esu, kuris Esu. Nesunku pastebėti, jog ši ontoteologinių implikacijų ištara drauge skamba
kaip muzikinė frazė. Vaizdinio laukimo požiūriu Liepsnojantis Krūmas yra tuščias ekranas, kurio
tuštumą čia dabar pažymime didžiųjų raidžių kombinacija, tačiau užpildantis, skelbiantis atminties atnaujinimą yra garsas, vokalinė balsinė artikuliacija. Žinoma, tai visiškai nereiškia, jog Dievo būtis yra muzikinės prigimties (šį nekorektišką iš esmės teiginį leidžiu čia prasprūsti tik dėl
to, kad atkreipčiau dėmesį, jog muzika nesunaikina transcendencijos).
Klasikinė muzika kartais pavadinama dangiškuoju menu, nes kylant krištoliniais muzikos
laiptais iš tiesų galima pavojingai priartėti prie transcendencijos skaidrumo paslapties, tačiau
principinė, užtvenkianti mūsų sielą riba išlieka, nepradingsta muzikos garsuose. Toks muzikinis
priartėjimas, liudijantis neišsakomybę, yra pilnutinė (neįtikėtinai saldi, bet ir be galo karti) žmogaus palaima.
Išvados
Lietuvių kalbos žodžio „grožis“ etimologija užmina mįslę apie daikto atsigręžimo ir nusigręžimo patirtį, liudijančią būties dramatizmo raišką. Dėmesys etimologijai šiuo atveju leidžia
pastebėti, jog žodžio „grožis“ negalima konvertuoti į žodį ,,dailumas“. Iš tiesų, šių žodžių reikšmių tariamas artumas slepia šiais žodžiais pažymimų prasmės sekų disonansą, šaižų „susipjovimą“. Galima net teigti, jog titulinis pavadinimas ,,dailieji menai“ yra nomenklatūrinis nesusipratimas lietuvių kalboje, vidujai prieštaringas įvardijimas. Žodžio „grožis“ etimologija įpareigoja
atsakingiau apibrėžti meno pavyzdžius, keliant ne tik didesnius profesionalumo reikalavimus
menininkams, bet ir siekiant patikslinti meno sąvoką, siejant meno raišką su esminiais iššūkiais
žmogui, būties intuicija ir paties žmogaus baigtinumu. Tai, be visa ko kito, ypač svarbu mūsų
epochoje, kurioje ne vienas eterį teršiantis popso dainininkas neretai save vadina menininku.
I. Kanto ir Platono tekstų interpretacija leidžią meną apibrėžti kaip vaizduotės neadekvatumo transcendencijai liudijimus, taigi kaip negatyvaus pobūdžio, bet vis tiek labai turiningą
paliudijimą. Skirtingai nei apofatinė teologija, išpažįstanti kontempliacijos tylos svarbą, menas
yra labai triukšmingas tokio neadekvatumo liudininkas, galima net pasakyti, – pernelyg plepus.
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Art as a meaningful challenge to inadequacy. Two ethnocultural links
Summary
The etymology of the word “beauty” in the Lithuanian language provides us with the obligation to realize
the experience of beauty as the fixation of the turning of the object towards us on one hand and as the turning its
back towards us on the other hand. Thus the etymological reconstruction of the word “beauty’ in the Lithuanian language marks by a dotted line the same meaningful charge, which, for example, in I. Kant’s esthetics, only the analysis of two categories - beauty and splendor is able to grab. I. Kant is extremely important for the evolution of this
theme because he precisely depicts the controversies, experienced by imagination, which become especially obvious
in striving to reflect the ideas of the mind. On the other hand, the etymology of the world “art” in Lithuanian language indicates the significance of Plato’s philosophy to the development of the philosophy of art. While presenting
the issue of the transition from the experience of natural beauty to the truth of a piece of art, Plato’s philosophical
legacy procures exclusive significance. The depiction of transcendental apprehension, developed in Plato’s philosophy, enables us to recognize the inadequacy of imagination towards the idea of transcendence. On the other hand,
this enables us to recognize art as a negative though a very meaningful testimony of transcendence.
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XIX AMŽIAUS ATSPINDŽIAI KAIMO KAPINĖSE
Rita Garškaitė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Studentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r.
Kapinės, kaip sakrali vieta ir gimtojo krašto metraštis, yra viena labiausiai gerbiamų ir puoselėjamų vietų.
Tačiau laikas naikina ne tik žmonių atmintį, bet ir jų paliktus pėdsakus. Nykstant kaimams, keičiantis istorinėms ir
politinėms sąlygoms, užmarštis apgaubia senąsias miestelių ir kaimų kapines. Kapinės nyksta. Todėl ypač svarbu ne
tik aprašyti išlikusius neveikiančių senųjų kapinių elementus, bet ir nagrinėti kapines kaip sinkretinį kultūros reiškinį. 2001 metais UNESCO įtraukė Lietuvos kryždirbystę į nematerialių pasaulio paveldo objektų sąrašą. Tai skatina
dar labiau domėtis ne tik kryžių statymo, jų kilmės ir puošybos klausimais, bet ir kapinėmis, kaip svarbia kultūros
paveldo dalimi.
Pagrindiniai žodžiai: kapinės, kultūros paveldas, antkapiniai paminklai.

Įvadas
Kas yra kapinės? Pagal Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą (Valstybės..., 2007), priimtą LR Seimo 2007 m. gruodžio 20 d., kapinės – žemės plotas žmogaus palaikams, taip pat kremuotiems ar balzamuotiems, laidoti kapuose, rūsiuose, kolumbariumų nišose ar
kitose vietose, kuriose išbarstomi arba užkasami kremuoti žmogaus palaikai. Kapas – vieta, kurioje
užkasti žmogaus (žmonių) palaikai. Tačiau šis kapinių apibrėžimas mums atrodo nepakankamas,
jame trūksta kažko, ką sunku įvardyti, apibūdinti. Kapinės mums yra kažkas daugiau, negu specialios paskirties žemės sklypas. Jos suvokiamos kaip su kitu pasauliu susijusi erdvė, jos turi sakralų
matmenį. Taigi kapinės yra dvasinės kultūros paveldo dalis. Kapinių elementai – antkapiai, kryžiai,
koplyčios, tvorelės ir kt., yra materialusis kultūros paveldas. Kultūros paveldas – karta iš kartos
paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etiniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu (Valstybės..., 2004). Kartu kapinės yra objektas, konsoliduojantis kaimo, miestelio bendruomenę. Kapų ir kapinių tvarkymas, Vėlinės ir kitos kapinių šventės telkia ne
tik kaimo žmones, bet ir skatina giminystės ryšių išlaikymą bei sutvirtinimą.
Dėl kultūrinio daugiasluoksniškumo aprašyti, analizuoti kapines yra sudėtinga. Kapinės
kaip sinkretinis kultūros reiškinys dar nesulaukė pakankamo mokslininkų dėmesio. Išsamiau ištyrinėta yra mažųjų formų architektūra, memorialiniai paminklai. Apie atskirų Lietuvos regionų
kapines yra rašęs V. Milius.
Šiame darbe analizuojama 2004–2012 m. per „Versmės“ leidyklos, leidžiančios monografijų „Valsčių istorija“ seriją, organizuojamas ekspedicijas autorės surinkta medžiaga apie šiaurės
rytų Lietuvos (Rokiškio rajono Juodupės, Kamajų, Obelių, Kriaunų, Pandėlio, Kazliškio, Jūžintų
seniūnijų ir Biržų rajono Papilio seniūnijos) kaimų ir miestelių kapines (ištyrinėta per 210 kapinių).
Tyrimo objektas – XIX a. materialusis kultūros paveldas šiaurės rytų Lietuvos kaimų ir
miestelių kapinėse.
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, oficialių dokumentų, Lietuvos valstybės istorijos
archyvo duomenų ir faktinės medžiagos, surinktos per ekspedicijas į šiaurės rytų Lietuvos kaimų
ir miestelių kapines, analizė.
Rezultatai
Dauguma šiaurės rytų Lietuvos kapinių buvo įkurtos per valakų reformą XVI a. susiformavus kaimams. Kai kurios konfesinės kapinės įkurtos susiformavus religinėms bendruomenėms. Pagal bendruomenių skaičių antra po katalikų šalies religinė bendrija yra Lietuvos Sentikių bažnyčia. Sentikybė – bažnyčios ir religinės bendruomenės, nepripažįstančios XVII a. Rusų
stačiatikių bažnyčioje patriarcho Nikono įvykdytos reformos ir saugančios senąsias religines tradicijas ir apeigas. Pirmieji sentikiai į Lietuvą atsikėlė XVII a. pabaigoje, o XVIII a. prasidėjo
masinė emigracija į šalį (Potašenko). Vienas iš sentikių centrų yra šiaurės rytų Lietuvoje, todėl
šiame krašte yra nemažai sentikių kapinių (Obelių seniūnijoje tyrinėta 12, Kriaunų seniūnijoje –
3, Juodupės – 2, Papilio – 1 kapinės ir t. t.). Iš konfesinių kapinių dar paminėtinos dažnos šiaurės
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rytų Lietuvoje evangelikų reformatų, įsikūrusių Papilio Radvilų dvare XVI a. viduryje, kapinės.
Juodupės, Kamajų, Pandėlio ir Obelių seniūnijose yra neveikiančios žydų kapinės, Juodupės seniūnijoje Apūniškio miške – latvių kapinės.
Kaimo kapinės įrengtos dažniausiai už pusės kilometro ar toliau nuo kaimo, pakilesnėje
vietoje ar kalvoje (Obelių seniūnijoje tik 7 kapinės yra lygumoje, o Kriaunų seniūnijoje –
2 kapinės), prie vieškelio ar kaimo kelio, kartais pamiškėje ar miške. Jei kapinės yra ne miško
zonoje, tai jos dažniausiai apaugusios įvairiais lapuočiais medžiais, ypač būdingi beržai, klevai,
uosiai, liepos. Yra ir alyvų krūmų, sausmedžių. Neveikiančios kapinaitės tankiai apaugusios medžiais, krūmais, aukšta žole.
Kapinėms būdinga jų teritorijos ženklinimas. Kai kuriose kaimo kapinėse yra išlikusios
XIX amžiaus akmeninės tvoros ar jų fragmentai. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje tveriant
tvoras dideli akmenys buvo sulipdyti kalkėmis, kurios per ilgą laiką ištrupėjo, tvoros suiro (Čižų,
Krylių, Lingėnų ir kt. kapinės). Kai kurias neturinčias tvorų kapines juosia grioveliai (Latvių,
Mikniūnų kapinės).
Čedasų, Kamajų ir Duokiškio senosios kapinės yra prie bažnyčių. 1830 metų parapinės
Kamajų bažnyčios vizitacijos akte (Lietuvos..., 669) nurodyta, kad kapinės yra prie bažnyčios, o
kitos kapinės yra už pusės varsto. Šios kapinės neaptvertos, jose yra du kryžiai. 1850 metų vizitacijos akte rašoma: „Parapijos kapinės yra Rokiškio grafystės žemėse už pusės varsto nuo bažnyčios, jose yra keturi mediniai kryžiai. Aplinkui apkasta ir medžiais apsodinta. Labai netinka
laidoti, nes, iškasus duobę, karstą reikia leisti į vandenį, ir todėl parapijiečiai nekasa duobių“
(Lietuvos..., 669). Iš XIX amžiaus bažnyčių vizitacijos aktų matyti, kad XIX a. viduryje net
svarbiausios parapinės kapinės, esančios netoli bažnyčių, dar neturi jas juosiančių akmeninių
tvorų, Aleksandravėlės kapinėse pastatyti tik vartai.
Kapinės pagal statusą skirstomos į neveikiančias, riboto laidojimo ir veikiančias (Valstybės..., 2008). Veikiančiomis kapinėmis laikomos visos kapinės, kuriose gali būti formuojamos
naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojant į jau esamus, taip pat laidojant
kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose arba išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke. Neveikiančioms priskiriamos kapinės, kuriose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų.
Neveikiančios kapinės skirstytinos į dvi grupes: 1) kapines, kuriose dalis kapų dar prižiūrima; 2) baigiančias išnykti apleistas kapines. Juodupės seniūnijoje užfiksuota 16, Kamajų – 45,
Kriaunų – 14, Obelių – 34, Papilio – 9 neveikiančios kapinės. Kai kurios neveikiančios kapinės
jau baigia išnykti (Trumpiškių, Bajorų ir kt.). Tokioms kapinėms būdinga tai, kad jos yra miškelyje arba laukuose. Kelio ar tako į kapines nėra. Tvoros nėra. Kapinės apaugusios žolėmis, įvairiais medžiais ir krūmais. Kapų žymių nelikę.
Papilio seniūnijos Garšvų, Kuprių, Miegonių, Prūdelių ir Kraštų kaimų kapinės yra įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą. Kai kurios paminėtos kapinės jau baigia išnykti. Pavyzdžiui, Miegonių kaimo kapinės yra miškelyje. Kelio ar tako į kapines nėra, pamiškėje – suarti laukai. Tvoros nėra. Kapinės apaugusios dilgėlėmis, kiečiais, avietėmis, ievomis ir
šermukšniais. Kapų žymių nelikę. Kapinėse rasta: vienas antkapinis paminklas – į tašyto akmens
postamentą įleistas lietas ketaus kryžius; kito paminklo liekanos – akmeninis postamentas, kuriame iškalti metai „1910“. Prūdelių kaimo kapinės – laukuose apaugusi pušimis, beržais, alyvomis, drebulėmis ir sausmedžiais kalvelė. Rastas tik vieno antkapinio paminklo akmens postamentas su skyle kryžiui. Panašus ir Kuprių kaimo kapinių vaizdas: kapinės apaugusios medžiais,
krūmais, žolėmis, jose yra vienas nuvirtęs akmeninis paminklas, metalinės tvorelės liekanos, 2
akmeniniai tvorelės stulpeliai.
Riboto laidojimo statusą turinčios kapinės – tai kapinės, kuriose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau gali būti laidojama esamose kapavietėse, formuojant naujus kapus,
arba pakartotinai į esamus kapus, praėjus ne mažiau kaip 20 metų po paskutinio palaidojimo
(pvz., Apūniškio miške esančios Sodelių ir Apūniškio kaimų kapinės).
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Ne visose tyrinėtose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių paminklų. Seniausias rastas antkapinis paminklas yra 1828 metų Radžionių kapinėse. Tai neveikiančios, baigiančios išnykti miško pakraštyje esančios kapinės. Tvoros nėra. Kapinėse yra du antkapiniai paminklai. Vienas iš jų – 156 cm aukščio akmens postamentas, kuriame iškalta 1828 ir pricementuotas 57 cm aukščio kitokio atspalvio akmens kryžius, priskirtinas XX a. Vienas iš seniausių
paminklų yra prie poeto kunigo Antano Strazdo kapo – ant tašyto akmens postamento pritvirtintas geležinis kryžius. Akmenyje iškalta: Autor piesni/ Pulkim unt kialiu/ K. A. Drozdowski/ umarl/ w 1833 r/. Įrašytų į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą Garšvų kapinių seniausi antkapiniai paminklai yra superintendento (protestantų bažnyčioje – dvasininkas, vadovaujantis bažnytinei apygardai) Aleksander Moczulski šeimos. Seniausias paminklas – tai lietas ketaus
kryžius (kryžmos – 102x65 cm), įleistas į lietą metalo postamentą, kuris pritvirtintas prie 40 cm
aukščio akmens plokštės. Kitoje kryžiaus pusėje yra užrašas: HENRIETTA / Z / SZREIBEROW
/ MOCZULSKA / URO. 1798 R. UMAR. 1841 R. D. 17 LIPCA /. Superintendento Moczulski,
mirusio 1866 m., paminklas savo forma yra panašus į aprašytąjį, tik didesnis.
XIX a. – XX a. pradžios antkapiniai paminklai pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti,
gali būti mediniai, akmeniniai, mūriniai, geležiniai.
Mediniai paminklai yra archainės tradicijos išraiška. Medis yra sakrali medžiaga. Iki
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios prioritetas buvo teikiamas mediniams paminklams, o akmeniniai ir geležiniai, kaip pagaminti iš nesakralios medžiagos, buvo tik pakaitalai. Mediniai paminklai, pagal K. Čerbulėną (1968), skirstomi į tris grupes: lentinius (krikštai), stulpinius ir dėžinius
(koplytėlės prie medžių, ant žemės). Stulpiniai paminklai skirstomi į stogastulpius, koplytstulpius ir kryžius. Stogastulpiai ir koplytstulpiai – seniausi ir būdingiausi Lietuvai paminklai, tačiau
tyrinėtose šiaurės rytų Lietuvos kapinėse jų, kaip ir XIX a. pabaigos – XX a. pradžios antkapinių
paminklų, nerasta. Kai kuriose kapinėse dar randama medinių kryžių, kurie yra stulpinių paminklų vėlyvoji forma. Medinis kryžius buvo statomas kaip bendrasis kapinių kryžius ir kaip antkapinis paminklas. Mediniai kryžiai yra įvairių aukščių. Neveikiančiose Mikniūnų kaimo kapinaitėse
(Kamajų seniūnija) rasti 3 nuvirtę mediniai kryžiai, vieno kryžiaus aukštis – 560 cm, kryžmų ilgis – 160 cm. Čižų kaimo kapinaitėse (Kamajų seniūnija) yra nuvirtęs ir bebaigiąs supūti kryžius, kurio aukštis apie 700 cm, kryžmos – 180 cm. Latvių kapinėse (Juodupės seniūnija) yra išlikusių iki 100 cm aukščio medinių kryžių. Tačiau teigti, kad šie mediniai kryžiai yra priskirtini
XIX amžiui, nėra jokio pagrindo. Nuo XX amžiaus vidurio mediniai paminklai vėl tampa populiarūs. Jiems būdingas gausus puošybos elementų naudojimas ir skirtinga stilistika.
Akmeniniai XIX a. paminklai, pagal A.Širmulį (1999), grupuojami taip: 1) stulpiniai
(koplytstulpiai, akmeniniai memorialiniai stulpai ir kryžiai); 2) dėžiniai (akmeninės koplytėlės
ant sudėtų akmenų pagrindo).
Rytų Aukštaitijoje dažni monolitiniai keturkampiai akmeniniai stulpai, kurie, manoma,
atsirado kaip medinių stogastulpių tąsa, tiktai jų viršūnės užbaigtos ne stogeliais, o nedideliais
kaltais, rečiau lietais geležiniais kryželiais. Obeliskai stačiakampio skerspjūvio, į viršų plonėjantys, pagrindas ir viršutinė dalis pastorinti. Dabar nuo kai kurių paminklų kryžiai nulūžę ties jungimu su akmens obelisku.
Obeliskai yra priskiriami klasicistinio stiliaus antkapiniams paminklams, dominavusiems
XIX a. ir XX a. pradžioje iki Pirmojo pasaulinio karo. Obeliskai yra stačiakampio skerspjūvio, į
viršų plonėjantys. Obeliskų yra įvairių modifikacijų, tačiau tyrinėtose kapinėse dažniausios yra
tokios:
1) tiesūs, liekni obeliskai, pastatyti tik ant vieno laipto;
2) liekni, į viršų smailėjantys obeliskai ant puošnaus gausiai profiliuoto postamento, be
akroterijų;
3) masyvūs, neaukšti stulpai, apvainikuoti akroterijais, pastatyti ant profiliuoto postamento.
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1 pav. XIX amžiaus obeliskai Lukštų ir Jūžintų kapinėse
Obeliskai yra įvairių aukščių. Dagilių kapinėse yra vientiso tašyto akmens obeliskas, kurio aukštis per 350 cm. Jame iškaltas užrašas: 1890/ KAZIMERAS/ WERBIEJUS/. Obelisko viršūnė užbaigta kaltu rėminiu kryžiumi. Kapo žymių nėra. Lukštų kapinėse 180 cm tašyto akmens
obeliskas uždėtas ant 75 cm postamento. Obelisko viršūnėje yra lietas stiebinis 68 cm aukščio
kryžius su dobilo lapų formos kryžmų galais. Kitoje obelisko pusėje iškaltas užrašas: JONA/ S
KWRN/ WICUS/ 1887/. Tumasonių kapinėse yra 5 tašyto akmens obeliskai, statyti XIX amžiuje, trys iš jų – 1894 metais. Visų aukštis vienodas – 190 cm. Ant trijų obeliskų išlikę kalti rėminiai 98 cm aukščio kryžiai. Dažnesni yra 180–250 cm arba 80–120 cm obeliskai. Kapinėse, nepriklausomai nuo paminklo statymo metų, vyrauja panašaus aukščio obeliskai: Kriaunų kapinėse
– vidutinio dydžio, Aleksandravėlės – maži, Dagilių ir Obelių – labai aukšti. Žemesniųjų obeliskų geležiniai kryžiai yra aukštesni (iki 150 cm).
Obelisko viršūnė gali būti užbaigta tokio pat arba skirtingo atspalvio akmens kryžiumi. Tokie antkapiniai paminklai būdingesni XX a. pradžiai. Kriaunų kapinėse yra 21 tokio tipo paminklas: 18 paminklų nurodytos datos, iš jų tik 2 yra XIX amžiaus (1890 m. ir 1899 m.), o 16 – XX
amžiaus (1907–1934 m.). Svobiškio kapinėse tokių antkapinių paminklų yra du, Dagilių kapinėse
1911 m. pastatyti taip pat du. Dažniausiai obelisko aukštis siekia 100–180 cm, kryžiaus – 60–
80 cm. 1910 metais Gediškių kapinėse pastatyti du vienodi obeliskai. Jų aukštis – 158 cm, kryžių
aukštis – 75 cm. Ketvirtajame dešimtmetyje ėmė plisti tokios pat formos betono paminklai.
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje didžiųjų Lietuvos miestų kapinėse paplito nupjauto
medžio su nukapotomis šakomis formos akmeniniai antkapiniai paminklai. Šiaurės rytų Aukštaitijos kaimų ir miestelių kapinėse šios formos paminklų randama nedaug. Jie datuojami XX a. 3–
4 dešimtmečiais.
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje labiausiai paplitusi paminklo forma – kryžius. Geležiniai antkapiniai kryžiai pradėti statyti vėliau negu atsirado geležinės paminklų viršūnės, bet jų
konstrukcija ir puošyba yra panaši. Geležiniai antkapiniai kryžiai pagal jų konstrukciją gali būti
vienastiebiai, padaryti iš plokščios – juostinės, keturkampės arba vamzdžio formos strypų, arba
daugiastiebiai, jų statmenoji ir gulsčioji kryžma sumontuota iš dviejų arba trijų tam tikru atstumu
vienas nuo kito nutolusių geležinių strypų. Abiejų grupių kryžiai pasižymi ažūriškumu, nes yra
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papuošti iš lankstytos ar susuktos geležies įvairių formų ornamentais, kurie simetriškai komponuojami iš abiejų statmenos ir gulsčios kryžmos pusių. Daugiastiebiuose kryžiuose ornamentu
užpildomi tarpai tarp pagrindinę konstrukciją sudarančių strypų, kartais puošiamos ir išorinės dalys. Daugelis kryžių puošiami S ir C formos ornamentais. Kai kurių kryžių centrinė dalis būna
papuošta iš lankstytos geležies padarytais spinduliais.

2 pav. XIX amžiaus kalti daugiastiebiai geležiniai kryžiai

3 pav. XIX amžiaus lietas (kairėje) ir kaltas (dešinėje) daugiastiebiai kryžiai
Geležiniai kryžiai gali būti kalti arba lieti. Kriaunų ir Obelių valsčių kapinėse XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje dažniau statomi kalti geležiniai kryžiai kaip paminklų viršūnės. Tyrinėtose kapinėse yra nedaug išlikusių šio laikotarpio geležinių kryžių. Daugiausia jų yra Kriaunų
kapinėse: 26 kalti kryžiai ir 18 lietų. Devyniuose kaltuose kryžiuose nurodytos datos, 4 kryžiai –
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XIX amžiaus. Lietuose kryžiuose dažniau negu kaltuose nurodomi metai: iš 18 lietų kryžių 9 yra
su datomis, 7 iš jų – XIX a. Lieti kryžiai, skirtingai nuo kaltų, didele formų įvairove nepasižymi.
Kai kuriuose lietuose kryžiuose yra išlieti tekstai. Dažniausiai tai lenkiški užrašai, kuriuose nurodoma mirusiojo vardas, pavardė, mirties metai. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviškų
užrašų labai mažai.
Užrašų lietuvių kalba ant senųjų paminklų išlikę nedaug. Akmenyje dažniausiai būna iškalti metai. Daugiau senųjų tekstų yra lietuose kryžiuose. Evangelikų reformatų kapinių lietuose
kryžiuose yra citatų iš Šv. Rašto. Garšvų II kapinės: 1) PETRAS TRECOKAS/ MIR 1888 M./,
kitoje lieto kryžiaus pusėje – WIESZPATIE DABAR LAJBI TARNA TAWO PAKAJUJ/ LUK.
2.29/; 2) ELZBIETA TRECZOKIENIE/ MIR 1881 M./, kitoje pusėje – CHRYSTUS BUS
PAGARBINTAS KUNE MANU/ AR PERGIWASTI AR PER SMERTI FILIP 1.20/; 3)
JOKUBAS/ WEYKSZE/ MIR/ 1886 M./ AMZIAUS/ 76 M./, kitoje pusėje – PASLAWINTI/
KURIE/ NE/ REGIEJO/ IR/ INTI/ KEJO/ JON/ 20.19./, 4) Magdalena Naktineena./ g. Julia 1878
m. m. 4 Febriaria 1900./, kitoje pusėje – Paszlawinte Numirussu/ Kurie Wieszpatija Mirshta/.
Žvirblių kapinės: 1) JOKUBAS MACIS/ GIME 1830 M 25 D. LIEPOS/ MIRE 1872 M. 15 D.
SAUSIA/ NO SUNU MIKALA IR SABRIAS./; 2) ELZBIETA JANUSZOWIECZNIE/, kitoje
pusėje – gime 29 Majo 1833m/ mire 28 Januaria 1880m/. Žvagučių kapinės: 1) Petras Patupa/
Miris 14 d. Morca 1895/; 2) Krisia Patupena/ mirus 1891 m. Oktobra 25 d./. Skrebiškių kapinės
– lieto paminklo kitoje pusėje yra užrašas: SZO PAMINKLO IZGANIMA PASTATE JONAS/
WILIMAS ANT KAPA SAWOS MILOMAS GEDINOS/ ELZ/ BIE/ TOS/ WILI/ MENES/
MIA/ TUSI/ 1881/. Aleksandravėlės kapinėse ant nukritusio nuo obelisko kryžiaus yra užrašas:
CZE ATILSA URSZULA PUKINSKIENIA †1883 M. KOWA 14 D. GIWENA 69 METU./.
Čižų kapinėse ant lieto ketaus kryžiaus yra lentelė su užrašu: MAGDALENA/
SZYMKUNIENIE/ ISZ/ JAKUBANIU/ SU SUNUM/ KUNIGU JOZAPU SZYMKUNU/
PRIESZAM SAWA/ AMZINU ATILSI DUOK JEMS/ WIESZPATIE OSZWIESIBE/
AMZINA TEGULJAS APSZWIECZA/ 1891 M. 1 LAPKRICZA/. Verksnonių kapinėse ant akmens postamento (antkapinis paminklas – 122 cm lietas ketaus kryžius ir 63 cm aukščio akmens
postamentas) iškaltas prašymas: PRASZA/ DAMIHIKAS/ KAUSZAKIS/ SUKALBET/
SWEIKA MARJA/. Panašus prašymas išlietas kitoje ketaus kryžiaus, esančio Kamajų bažnyčios
šventoriuje, pusėje: S.P./ DOMICELA/ KIEBONIENE/ † 29 DECEMBRA/ 1890 M. PRASZA/
SWEJKA MARYA/.
Išvados
1. Daugiausia šiaurės rytų Lietuvos kaimų ir miestelių kapinių įkurta per valakų reformą
susiformavus kaimams, o konfesinių kapinių – susiformavus religinėms bendruomenėms.
2. Ne visose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių paminklų. Vyraujantys
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios antkapiniai paminklai – obeliskai ir kryžiai. Kapinėse, nepriklausomai nuo paminklo statymo metų, vyrauja panašaus aukščio obeliskai: Kriaunų kapinėse –
vidutinio dydžio, Aleksandravėlės – žemi, Dagilių ir Obelių – labai aušti.
3. Geležiniai kryžiai yra ne tik antkapiniai paminklai, bet ir kaip akmens obeliskų ar kitokių antkapinių paminklų viršūnės. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios išlikusių geležinių kryžių
yra nedaug. Kalti kryžiai, skirtingai nuo lietų, pasižymi didele formų įvairove.
4. Užrašų lietuvių kalba ant XIX a. pabaigos – XX a. pradžios antkapinių paminklų išlikę
nedaug. Lietuose kryžiuose dažnesni lenkiški užrašai.
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Reflections of 19th century in village cemetery
Summary
Cemetery is syncretic cultural phenomenon, the part of material and spiritual cultural heritage. Village cemeteries, were formed when villages and religious communities were instituted, are not only the part of a landscape,
but also a sacral, esteemed place, and also an object which consolidates village community. When villages are declining, and with the changing of historical, political and cultural circumstances, the cemeteries of villages and towns
are also changing- some of them are fast declining, the other- become "modern", i.e. the old tombstones, built in
19th cent., because of various reasons, are replaced with the new ones. In this work the features of the cemeteries of
north east Lithuanian villages and towns, and also material cultural heritage, are analyzed with reference to factual
material, historical and other documents.
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ETNOKULTŪRINĖS SAVIMONĖS MOKYMO IR MOKYMOSI
PROCESŲ TAIKYMAS EMIGRACINIUOSE TELKINIUOSE: UŽSIENIO
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE
Egidijus Mažintas
Druskininkai, M. K. Čiurlionio g.
Senovinis ezoterinis salonas
HYPERLINK „mailto:mazint6@yahoo.com“mazint6@yahoo.com
Globalizacijos tendencijų veikiamame pasaulyje ypač svarbu realizuoti savo gyvenimo ir studijų metais
įgytas kompetencijas. Tautinėje veikloje dalyvaujantys asmenys ilgiau išlaiko tautybę, pilietiškumą, tapatybę, nenutrūksta jų ryšys su tautos kultūros ar teisiniu paveldu. Emigracijoje esanti bendruomenė, kaip socialinis reiškinys su
etnokultūrinių studijų mokslo paveldu yra mažai nagrinėtas. Socialinis (su etnokultūrinėmis kvalifikacijomis) darbas
dažnai emigracijoje lietuvių bendruomenėje tampa neaiškia profesija, konkuruoja su kitomis veiklomis. Taip yra dėl
politinių ar ekonominių sprendimų. Šiame straipsnyje nagrinėjama asmenų, baigusių šalies universitetuose socialinius mokslus, galima socialinė ir etninė veikla bei etnokultūrinės savimonės mokymas ir mokymasis užsienyje
esančiose tautiečių bendruomenėse.
Pagrindiniai žodžiai: integracija, etnokultūrinė savimonė, globalizacija, emigraciniai telkiniai, socialinė
veikla (darbas), technologijos ir inovacijos.

Įvadas
Socialinės politikos ideologai bei elitas atgautos nepriklausomybės sąlygomis nusišalino
nuo etninės kultūros bei nacionalinių klausimų įgyvendinimo. Lietuvos žmonės, pergyvenę ir neatsigavę nuo sovietmečiu vykusios sovietinės „socializacijos“ (prisiminkime dainas „mano adresas ne namas ir ne gatvė – mano adresas – SSSR“) ir nuožmaus nacionalinės tapatybės bei prigimtinės etninės kultūros naikinimo politikos (rusinimas), užlipo ant panašaus į euroskeptiškų
veikėjų „grėblio“. Postsovietinės socialinės politikos strategai greitai suvokė europinę denacionalizavimo nuostatą ir prie jos nuolankiai be sąžinės priekaištų uoliai prisitaikė. „Lietuvoje savo
politinę ir ekonominę galią išsaugojo buvusi komunistinė nomenklatūra, sukaupusi didelę sovietinio denacionalizavimo politikos, kovos su „buržuaziniu nacionalizmu“ ir „naujo žmogaus“ ugdymo patirtį. Todėl vietiniam politiniam elitui nereikėjo keisti esminės nuostatos nacionalinio
klausimo atžvilgiu – tik reikėjo tą nuostatą įvilkti į naują retoriką (Rubavičius, 2009). Įdomu, kad
Lietuvoje vadinamasis politinis elitas nėra viešai svarstęs nei denacionalizavimo nuostatos, nei
pilietinio europietiškumo kūrimo gairių ir naujų tos politikos keliamų problemų. Galima tvirtinti,
jog jis ir toliau laikosi europinės denacionalizavimo nuostatos, o kai kurių institucijų (pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijos) veikla humanitarinių mokslų, kurie ir turi plėtoti nacionalinio tapatumo diskursą, atžvilgiu rodo, jog tai nuostatai net stengiamasi užbėgti už akių. Jei tauta
yra gerai integruota tapatybės ir socialinių santykių formavimosi ir sklaidos galimybėmis į regioną ji jaučiasi nepriklausoma ir saugi, visi jos atstovai nepatiria dezintegracijos dėl žmonijai
iškylančių problemų. Tačiau praktikoje patiriant stiprų prievartinį integravimąsi ir plintant naujoms žmonių socialinių santykių ir socialinės politikos formoms, tautai primestos kitos etninės
savimonės vertybės sustabdo nuosavų tautinės tapatybės bruožų vystymąsi (Pileičikienė, 2011).
Pastebimas priešingas reiškinys: tauta išsivaikščioja. Pvz., carinei Rusijai uždraudus lietuvišką
spaudą, susilpnėjo tautiškumo vystymasis ir žmogaus ugdymas remiantis etninės nacionalinės
kultūros paveldu. Vyko masiniai vykimai (o tie, kurie stengėsi diegti tautines vertybes, buvo
tremiami) į svetimas šalis ir valstybes. Šiandien mes matome panašų vaizdą: Statistikos departamento duomenimis, nuo 2006 metų iš Lietuvos emigravo apie 800 tūkst. žmonių. Lietuvių emigracijai būdingos įvairios formos. Daugėja asmenų kurie išvyksta į užsienį su šeimomis, turėdami
universitetų diplomus, ten, dėl daugelio priežasčių, įsidarbina ne pagal savo profesiją.
Straipsnio tikslas – įvertinti socialinio darbo (etnokultūrinės savimonės ugdymo tikslu)
technologijos poveikį emigracijos telkiniams ir to pritaikymą, pasinaudojant literatūros bei praktinio darbo ir gyvenimo emigracijoje metodikos analize ir, apibendrinus rezultatus, rekomenduoti
universitetams kurti lankstesnes etnokultūrines studijų programas bei tautinio edukaciniosocialinio darbo vadybos pritaikymo emigraciniuose telkiniuose mokymo modelius.
39

Tyrimo metodas – tyrime taikyti metodai: literatūros apžvalga bei sisteminės emigracijos
ir socialinio darbo technologijų bei etnokultūrinės savimonės mokymo ir mokymosi procesų
analizė.
Tyrimo objektas – jauno žmogaus (akademinių studijų studentų) įdarbinimo poveikis, daromas sociakultūrinės (etnokultūrinės savimonės) plėtros procesams, nagrinėjant jį šalies didėjančios jaunimo emigracijos dimensijų kontekste, taip pat parengtas tautiečių bendruomenės
ateities įžvalgų, tyrimo ir įdarbinimo proceso optimizavimo modelis.
Tyrimo ribotumas – būta nemažai bandymų kompleksiškai analizuoti emigracijos srautus, tačiau socialinius mokslus studijuojančių studentų žinių panaudojimas atskleidžia kitas galimas jų reiškinių sąveikos ribas. Autorius, emigracijoje skirtingose šalyse praleidęs apie 12 metų,
analizuoja pagalbos teikimo būdus ir socialinio darbo (etnokultūros savimonės diegimo) ypatumus, svarbius tiems asmenims, kuriems staiga atvykus į svetimą šalį yra sunku įsilieti į kitakalbių įmones, taip pat laipsniškos socializacijos etape siūlo etnokultūrinės savanorystės idėjos pateikimą lietuvių bendruomenėse. Skirtinga socialinės-etnokultūrinės praktikos ir teorijų įvairovė
bendruomenėse sutrejina profesionalios, mėgėjiškos ar savanoriškos socialinės veiklos (etninio
darbo) parametrus.
Praktinė reikšmė – tyrimo rezultatai gali būti taikomi kaip pagrindas organizuojamoms
aukštųjų mokyklų, taip pat universitetų, socialinių mokslų studijoms, fakultetų ir emigracinių telkinių etnokultūrinio komunikavimo proceso projektavimui, siekiant pagerinti jų tarpusavio ryšius.
Vertingumas – nežiūrint į tai, kad pasaulinėje prognozavimo praktikoje jau ne pirmus metus esama priemonių, leidžiančių tinkamai įvertinti ir padėti pasirengti įvairaus pobūdžio jaunų
žmonių emigracijos iššūkiams, Lietuvoje bei daugelyje kitų Rytų Europos šalių socialinių mokslų su etnokultūrinėmis dimensijomis procesas vis dar vyksta laikantis centralizuoto planavimo
tradicijų. Dėl šios priežasties etnokultūrinės-socialinės politikos grimasos panašios į kitų atsilikusių pasaulio šalių regionų rengiamų projektų atitrūkimą nuo realios padėties. Nedidelę dalį fasadinės socialinės-etnokultūrinės politikos problemų bandoma analizuoti šiuo straipsniu.
Tyrimo tipas – požiūrio pristatymas.
Socialinių ir etninių mokslų svarba bendruomenėms
Tyrimo eigoje nagrinėjama, kaip socialinių technologijų diegimas, edukacija gali tapti
emigracijoje atsidūrusio asmens profesija ar tiesiog savanoryste (hobiu), kuri padeda praturtinti
vietos bendruomenę ir kartu tobulėti asmeniui, laikinai atitrūkusiam nuo artimųjų rato. Tyrimo
pristatyme bei požiūrio analizėje per specifikacijų atvejus emigracijoje pateikiamas koncepcijų
laukas ir atvejo analizė su literatūros sąrašu. Bendroje apžvalgoje jau galima teigti, kad „integracija padeda išlaikyti tautines šventes, papročius ir tradicijas bendruomenėse (Castels, 2006).
Įsitraukimas į sociokultūrinio (etniniai papročiai) ugdymo telkinius, kelia socialinių mokslo studijų autoritetą, socializacijos svarbą, etninės savimonės išlikimo svarbą emigracijos sąlygomis. O
įsiliejimas į bendruomenių kolektyvus, vaikų ugdymo ir švietimo įstaigas, taip pat darželiuose,
pradinėse-šeštadieninėse, pagrindinėse mokyklose, bendruomenėse ar kultūros centruose, stiprina asmens motyvacijos ir studijų reikalingumo bei įgytų vadybos gebėjimų ir neformalaus bei
etninio ugdymo praktinio pritaikymo parametrus.
Etniniams renginiams – trijų pirštų kombinacija, o Eurovizijai – etninio lietuviškumo naikinimo burbului – aplodismentai.
Aukščiausios šalies valdžios sluoksniuose nuolat skamba korupcijos skandalai, melas,
piktnaudžiavimas valdžia ir valdiškomis tarnybomis. Moraliniai, dvasiniai kriterijai užleidžia savo vietą „projektams, ES pinigų plovimo vajams. Savi įdarbinami savivaldybių valdomose institucijose. O kur pramogaujama? Dažniausiai Lietuvos klubinės kultūros objektuose, t. y. naktiniuose klubuose ir kavinėse, kur paparastai erotizuotose, alkoholio tvaiko perpildytose salėse ir
pramogauja mūsų ateitis – šalies akademinis jaunimas. Ten vyrauja standartinės pramogos ir erotiniai kūniškieji malonumai, pakeliantys arba nuleidžiantys valdininkų reitingus, kaip ir pikantiškos „žvaigždžių ir žvaigždelių“ asmeninio gyvenimo detalės (Mažintas, 2014). Po „Perestroikos
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ir glasnost“ į Lietuvos valdžios struktūras, kurios kūrėsi sovietišku principu, atėjo samdiniai, vagys, plačiąja kultūros prasme beraštė verguomenė, kuri greitai susiliejo su spekuliantų vartotojiška filosofija, o pramoginių komercinių kanalų TV šou versle dominuoja ne tik etnine prasme,
bet ir meniškai mažai išprususi buvusi vestuvinių muzikantų ir negabių bet ambicingos asfalto
kultūros kūrėjų karta. Ilgus metus turėjome tik „Dviračio žynias” – vienintelę kiek įdomesnę
pramoginę teatralizuotą programą. Dabar ir ši išsisėmė, pliekdama kitus valdžios atstovus, o kai
kurie šios laidos vadovai, vėliau, susitapatinę su valdininkijos luomu (A. Valinskui tapus LR
Seimo pirmininku, o buvusiam paribio kaimo muzikantui A. Nedzinskui – Seimo nariu), tapo
politiniais neįgaliaisiais. Šokių ir dainų maratonai, besidriekiantys per TV programas, yra nukopijuoti iš gana nusibodusių Trečiojo pasaulio arba paribio laidų. Iš tokių humoro laidų, kaip
„Dviračio žynios“ jaunimas ir ne tik jis mokosi ne etninio, tautinio, nacionalinio orumo ir pasitikėjimo savo tauta, bet patyčių kultūros, kuri kaip voratinklis apraizgė ne tik per akademinio jaunimo sluoksnius, bet ypač klesti švietimo institucijose ir bendruomenėse.
Natūralu, kad emigracijos statistika liūdina ne tik šalies valdžios institucijas, pedagogus,
universitetų dėstytojus, bet ir savivaldybes, kuriose nuolat tuštėja miesteliai ir kaimai. Daug gabaus jaunimo išvyksta į kitas šalis, ne tik į Europos Sąjungos valstybes, bet ir į kitus žemynus
(Savickienė, 2011). Tarp jų dauguma šalies universitetų absolventų, iš jų ir studijuojantys socialinius mokslus. Pastariesiems dažnai nelengva emigracijoje pritaikyti įgytas žinias ir tenka paplušėti sunkesniuose darbo baruose: gamyklose, fabrikuose ar žemės ūkio įstaigose paprastais
darbininkais. Kaip pritaikyti universitete įgytas socialinių bei etninės kultūros mokslų žinias ir
padėti jaunam specialistui įsitraukti į emigracijoje įkurtus bendruomenės centrus? Integruotis
tarp savo tautiečių su naujomis įdėjomis ir inovacijomis bei tradicine etnine kultūra?
Autoriui keletą semestrų teko dirbti Lietuvos žemės ūkio universitete (šiuo metu Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) Kaune. Šio darbo patirtis leidžia padaryti kai kurias išvadas. „Lietuva yra kone tobulas politikos pomirtinės inkarnacijos – biurokratinės, centralizuotos,
unitarinės bei policinės valstybės ir politikos grotesko, atviros jos bufonados samplaikos – pavyzdys. Į politinę bufonadą įsitraukę ir su įstatymais seniai susipykę politikos verslininkai mūsų
teisėsaugos ir slaptųjų tarnybų nedomina. Bet jas gerokai labiau domina bet koks antistruktūrinis,
realios galios požiūriu nekaltas, bet sunkiau kontroliuojamas judėjimas arba kritinis žodis. Nieko pastovaus šiame nuolatinės kaitos pasaulyje nėra – politinis aktorius ar klounas tyliai svajoja
tapti biurokratu (nes tai vienintelis jo kelias į minimalų emocinį ir finansinį saugumą), o biurokratas, jei jam staiga prireikia legitimacijos, t. y. rinkimų arba jų imitacijos, uoliai ir skubiai puola
mokytis tikros arba virtualios minios juokinimo ir smaginimo meno. Tad biurokratai ir klounai
yra tarpusavyje pakeičiami. Šiandien politika, pasak Zygmunto Baumano, atsiskyrė nuo jėgos.
Jėga veikia sau, o politika mėgina išlikti – ji nieko nebepaaiškina, ji nesiūlo jokių vizijų ir pasaulio atnaujinimo programų. Jei politinės partijos nesusilies su socialiniais, intelektualiniais ir kultūriniais sąjūdžiais – jos mirs. Jau dabar akivaizdu, kad politika tapo technologijos apendiksu, o
pačiu geriausiu atveju – jos kambarine. „Politika jau seniai persikėlė į virtualią erdvę, ji virto rafinuotais komunikacijos žaidimais, kuriuos kuo toliau tuo menkiau kontroliuos ir bejėgiškai stebės nacionalinis elitas“ (Donskis, 2012).
2012 m. balandžio 22 d. ASU vyko renginiai, skirti šios aukštosios mokyklos profesoriaus Viktoro Ruokio 125-osioms gimimo metinėms. Tuo metu gimė kraštotyrinis vaidinimas
apie šį iškilų Lietuvos mokslininką. Etninių papročių gausa spektaklis patraukė ne tik akademinį
jaunimą, bet ir dėstytojus, kitus darbuotojus (Mažintas, 2015). LŽŪU bendruomenė, svečiai iš
užsienio stovėdami ovacijomis pasveikino muzkinio kraštotyrinio vaidinimo „Viktoras Ruokis –
dirvožemių ir lauko riedulių karalius“ (scenarijaus autorius ir meno vadovas E. Mažintas) artistus
– studentus, darbuotojus, dėstytojus. Šiame muzikiniame spektaklyje atgijo vieno spalvingiausių
XX a. mokslininko Viktoro Ruokio, kurio vaidmenį talentingai sukūrė agronomas, Lietuvos
mokslų akademijos akademikas-ekspertas prof. A. Motuzas, gyvenimas ir kūrybinė veikla. Spektaklyje pasirodė ir kiti tarpukario personažai: Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis (šį
vaidmenį atliko žinomas televizijos laidų herojus agronomas doc. dr. A. Amšiejus), Žemės ūkio
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ministras prelatas Mykolas Krupavičius – (jo vaidmenį sukūrė ekologas doc. dr. A. Gavenauskas), Lietuvos universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto dekanas prof. Z. Žemaitis (jį vaidino
Inžinerijos fakulteto laborantas J. Stumbras), prof. S. Kolupaila (vaidmenį atliko Vandens ūkio ir
žemėtvarkos fakulteto doc. dr. V. Damulevičius), trečiosios V. Ruokio žmonos vaidmenį sukūrė
tuo metu ASU veikusio Kaimo kultūros instituto direktorė doc. dr. Svetlana BagdonaitėStatkevičienė, VPU absolventė, praeityje garsi šalies estrados solistė, Daugėliškių valsčiaus klebonėlio Bijūnėlio vaidmeniu debiutavo Agronomijos fakulteto dekanas prof. dr. Viktoras Pranckietis. Čigono Mato Bubio vaidmenį sukūrė LŽŪU doktorantas Povilas Mulerčikas. Kitus įdomius vaidmenis sukūrė doc. E. Jakienė, doc. A. Šaluchaitė, doc. S. Kazlauskaitė, lekt. D. Petrikienė, A. Šnipaitė, studentai – A. Romas, J. Savickas, V. Šmitaitis, M. Rulytė ir kiti. Galima manyti, kad tai buvo neeilinis kultūrinio gyvenimo įvykis, padaręs didelę įtaką visai LŽŪU akademinei bendruomenei.
Kaip visavertiškai dalyvauti sociokultūrinio (etninio mokymo) darbo baruose lietuvių telkiniuose?
Globalizacijos tendencijų paveiktame pasaulyje ypač svarbu realizuoti savo gyvenimo ir
studijų metais įgytas kompetencijas. Tautinėje veikloje dalyvaujantys asmenys ilgiau išlaiko tautybę, pilietiškumą, tapatybę, nenutrūksta jų ryšys su tautos kultūros paveldu (Mažintas, 2006). Jie
atsparesni paklydimams bei neigiamų globalizacijos padarinių įtakai. Deja, populiarūs realybės
šou, komerciniai ir kiti TV projektai kartoja užsienyje žinomus projektus, nepasiūlydami nieko
naujo: kulinarinės kelionės „Skonio reikalas”, „Jokių kliūčių“, „KK2“, „Super LT“, „Lietuvos talentai“ „2 minutės šlovės“ ir t. t. tiražuoja ir skiepija pakitusią etninių, meninių ir dvasinių vertybių
orientaciją, per prievartą konstruojamą plastmasinio, diskotekinio supratimo linkme. Komercinės
kultūros perteklius pažeidė jaunimo etninės savimonės orientaciją. Mokyklos, šeimos ir aukštosios
mokymo įstaigos skiepijamų idealų nuostatos konfrontavo ir kito susidūrus su realiu masinės kultūros siūlomų reiškinių fenomenu. Nepatyrusio jauno žmogaus jausminis spontaniškas kontaktas
klubinės kultūros aplinkoje susidūrė ne su etnine kultūra (kaip kad tarpukaryje buvo „Vilkolaukio“
ar „tautinis teatras“), o su erotikos, pornografijos, bjaurumo estetikos ir primityvių instinktų puoselėjimo tendencijų sklaida, paraližuojančia jaunimo gebėjimą vertinti ir susivokti šios „naujos masinės kultūros” krypties bei tendencijos įvairovėje (Mažintas, 2004).
Emigracijoje esanti bendruomenė, kaip socialinis reiškinys, siejant jį su etnokultūrinių
studijų paveldu, yra mažai nagrinėtas. Socialinis (su etnokultūrinėmis kvalifikacijomis) darbas
dažnai emigracijoje lietuvių bendruomenėje tampa neaiškia profesija, konkuruoja su kitomis
veiklomis. Taip yra dėl Lietuvoje vyraujančių politinių ar ekonominių sprendimų, kurie labiausiai lemia emigraciją. Kokia asmenų, baigusių šalies universitetuose socialinius mokslus, galima
bendra socialinė ir etninė veikla (darbas) kartu su užsienyje esančia tautiečių bendruomene? Iš
dalies atsakymą į tai duoda Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros 2015
metų laidos IV kurso studentų apklausa (kokybinis interviu apėmė 20 studentų).
1 lentelė. Studentų – socialinių pedagogų minčių, įžvalgų ir nuomonių apžvalga
Pagrindiniai
socialinės politikos dalyviai
Valstybė

Šeima

Vyresniųjų kursų socialinius mokslus studijuojančių studentų atsiliepimai apie nūdienos
socialinės (etninės) politikos tikrovę
„Valstybė kosmopolitiška, gėdyjamąsi dainuoti lietuviškai ir turėti etninę tradiciją (kad
ir tautinius drabužius), „Valstybėje socialinė politika – absoliutus nulis“, „Pakrypo valstybės laivas“, „Blaškomės be reikalo“, „Tokio jovalo, kokį matome šiandien, niekad nebuvo. Gal sovietmetyje?“
„Šeimos mišrios, dažnai per TV peršami ne lietuviai bet kitų šalių jaunikiai ir laikoma,
kad tai normalu“, „Pagal socialinę politiką šeima yra pavojuje“, „Daug skyrybų ir nelaimingų žmonių“, „Vaikų negalime turėti, nes per maža valstybės pagalba vaikus auginančiai šeimai“.
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„Nežinome, kad Lietuvos socialinėje politikoje gimtų talentai. Tokių nematėme“, „Mūsų
laikais asmenybės nereikalingos“, „Visi labiau mėgsta pataikūnus ir standartinio elgesio
Asmenybė
asmenis“, „dažniausiai svetimų kultūrų atstovai su skirtingai savita etnine tradicija yra
pernelyg iškeliami, o tautinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ pasirodymų niekad nerodo ir nesame matę“, „Tautiniais rūbais LR Seime būna pasipuošusi tik viena asmenybė
– Rasa Juknevičienė“.
„Etninė kultūra į švietimo institucijas nebuvo įleidžiama net porą dešimtmečių, manyta,
kad tai nacionalizmą skatinantis neformalus ugdymas“, „Socialinė politika švietime keliaklupsčiauja pragmatinei vartotojiškos visuomenės kūrimo strategijai“, „Nėra lietuvybės mūsų šalies švietime tik ES projektai ir seksualinių mažumų šokiai ant mokyklos
griuvėsių“, „Nusižengta Lietuvos konstitucijai įvedant mokinio krepšelį“, „Socialinė politika ir etninė kultūra iškreipta, ypač mokyklose“, „20 metų tautiška mokykla nebuvo
kuriama, nors tarpukaryje švietimo reforma buvo tautiška, nežiūrint diktatoriško prezidento A. Smetonos režimo“, „Lietuvoje tik fasadinė švietimo reforma ir mokymas kosmopolitiškas“, „Gražiausi mokinio ir ugdytojo santykiai ir apibrėžtys tik vadovėliuose:
tikrovėje kraupi atskirtis“, „Sunaikinta per 1000 mokyklų“, „Naikinat mokyklas neatsikMokykla
lausta sociologų, negi nežinota, kad etninėse bendruomenėse mokyklos buvo vieninteliai kultūros centrai, o ne globos ar vaikų dienos centrai“, „Tarp Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerijos ir Socialinio darbo ministerijos nebūta jokios komunikacijos dėl
mokyklų uždarinėjimo“, „Mokyklos veikė kaip etninės savimonės suvienyti bendruomenių centrai, tačiau bendruomenėmis taip pat nepasirūpinta“, „Tautinės socialinės politikos ir tautinės mokyklos nesukūrėme: dabar jau šaukštai po pietų“, „Pavojinga šiais
laikais tapo mokykla: socialinės pedagogės kaip bitės be medaus“, „Vaikai ir jų tėvai
verkia“, „Tarp viso kito, skaudžiausia, kad maži mokiniai jaučia didelę socialinę atskirtį:
biedniokai ir turčiai“, „Visi žino, kad tautinis švietimas sunaikintas, o mokytojui sulaužytas stuburas ir niekas nieko nedaro“.
„Mūsų tauta išsibėgiojo dėl blogos socialinės politikos“, „Demografinė padėtis tautoje
katastrofiška“, „Mūsų tauta serga depresija“, „Ar tu matei?“: „Ar tu matei? O aš mačiau, kaip provokatoriai\į Seimo langus plytas mėtė.\O mitingo organizatorius į teismą
Tauta
pasiaiškint kvietė...\O aš mačiau. Policija tą kartą\Seimą gynė kaip mokėjo...\O neužilgo
patys mitingavo ir prie Vyriausybės basi ėjo...\O žmonės tylom žvelgė ir jų negailėjo...“
(A. Stanislauskas, 2012). „Šalies miestai kosmopolitiški, gal provincijoje etninio mąstymo ir lietuviškų tradicijų dar likę“.
„Socialiniuose moksluose etninei tradicijai ir lietuvių kalbai nėra vietos“, „Kam mokslininkai kuria socializacijos terminus svetimoms valstybėms. Jei saviems kurtų, tai rašytų
Kalba
lietuviškai ir suprantamai, „Daugiau mokomasi svetimų kalbų, bet ne savo“, „Studentų
susidomėjimas savo gimtąja kalba menkas, o etninė kultūra kaip pasirenkamas studijų
modelis ypač retas reiškinys“.
„Etninį paveldą norintys diegti akademinį išsilavinimą gavę bakalaurai, žino, kad darbo
nebus“,„Etninės savimonės nėra ir provincijoje. Jaunimas garbina masinės kultūros reliktus“,„ Socialinį darbą Lietuvoje dirbti neapsimoka“, „ Smulkus verslas merdi, o sociaSocialinis dar- liniame darbe neįmanomai sunku: tokia ekonomika“, „Turėtų valstybė remti socialinį
bas
darbą norinčius dirbti asmenis, jiems mokėti geras algas, tai geriau nei gauti išmokas už
tai, kad nedirbi“, „Supainiota socialinė politika: socialinis neteisingumas pasibaisėtinas:
vaikai prisipažįsta viešai, kad nori būti vagimis“.
„Girdėjome, kad užsienio lietuviai bendrauja ir ten lietuvybės daugiau, nei čia Lietuvoje“, „Mūsų giminės emigravo ir mes gal važiuosime“, „Ten, sako, geriau, va, socialinė
Tauta pasaulyje politika be priekaištų ir atlygis už darbą ten daug didesnis, plius socialinės garantijos“.
Šaltinis: sudaryta autoriaus.

Pažiūrėkime, kur Druskininkų kurorto svečiai pietauja arba leidžia laisvalaikį. Įstaigų pavadinimai kalba patys už save. Picerijos ir kavinės: „Sicilija“, „Sicilija II“, „Čili“, „Armank“,
„Credo“, „Jerevan“, „Armėniška El &El užeiga“, „Mona Liza“, „Ragis“, „Uno cafe“, „Pepės ledai“, restoranai: „Central“, „De Lita“, „Europa Royal“, „Ivolita“, „Violeta“, barai: „Fito baras“,
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„Salt Blues“, „Senfortis“, viešbučiai: „Best Western hotel Central“, „Aqua“, „Eurista“, „Vila Evelina“, „Andante apartamentai“, sveikatos ir grožio centras „Afroditė“ ir t. t. Šių įstaigų savininkai
akivaizdžiai gėdijasi ne tik etninių dzūkiškų, bet ir lietuviškų tradicijų ir etninių širdžiai mielų pavadinimų. Noras įsiteikti svetimtaučiams rodo kurorto strategų ir kultūros bei švietimo įstaigų ribotumą ir nepilnavertiškumą. Tokie pavadinimai kenkia miesto įvaizdžiui. Toks pataikavimas yra
svetimas savas etnines tradicijas gerbiančiai Europai, o pernelyg didelis svetimos etninės kultūros
garbinimas yra tiesiog dvasinės silpnaprotystės užuomazga ir nieko bendra neturi su pilietiškumu
ar patriotizmu. Išvardysiu Dzūkijos partizanų slapyvardžius. Jie ypač tautiški, akivaizdu, kad nebuvo piratai, kaubojai, anglai, amerikonai, Džordžai, Džonai, Emberlaifai, Minai, Jazzu, Žanai ar
Kardinolai kaip dabartinių šou programose dalyvaujančių jaunųjų atlikėjų lietuvių vardai. Dzūkijos
partizanai buvo: Medinis, Savanoris, Radastas, Papartis, Savukas, Lietutis, Liepa, Rytas, Lakūnas,
Margis, Uosis, Žvalgas, Butageidis, Sklandytuvas, Kelmas, Jotvingis, Kibirkštis, Žilvitis, Laisvūnas, Kalnelis, Skiedra, Karvelis, Suvalkas, Sukilėlis, Gervė, Darius, Audra, Strazdas, Lapinas, Perkūnas, Šernas, Karklas, Klevas, Milžinas, Paukštis, Stumbras, Špokas, Lokys, Smilga, Vaidilutis,
Vasaris, Šaulys, Raktelis, Gegutis, Sapnas, Lubinas, Dobilas, Linksmutis, Ąžuolinis, Laimis, Darius ir kt. Anot ASU studentų ir darbuotojų, kurie dalyvavo vaidinime „Viktoras Ruokis – Lietuvos
riedulių ir dirvožemių karalius“, dialogu su žymaus mokslininko praeitimi buvo atskleisti įvairūs
laikotarpiai ir tai prisidėjo prie etninės savimonės stiprinimo.
2 lentelė. Studentų – būsimų socialinių pedagogų – tyrimo metu surinktų įžvalgų kintamumo apžvalga

Pagrindiniai socialinės
politikos dalyviai
Kas turėtų būti Valstybė?

Kokia turėtų būti socialinė politika?
„Aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija yra valstybė, „Tada, kai įgyvendinama tautinė nacionalinė socialinė politika“, „Valstybinė nepriklausomybė
žmonėms“, „Yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo teritorija“, „Darbu, mokslu, turtu sukaupta patirtis“, „Kai pasiaukojimu žmonės kovoja, kad apgintų ir
išlaikytų nepriklausomą gyvenamąją vietą“, „Nacionalizmas svarbiausia valstybės susikūrimo sąlyga“, „Tauta skatina sukurti valstybę“.
Kas yra Šeima?
„Tautos gyvybė“, „Lietuvis kuria lietuvišką šeimą“, „Pamatinė lietuvybės ugdymo ląstelė“, „tautos tęstinumo garantas“, „dvasinio gyvybingumo šaltinis“,
„Šeima stiprinama dvasiniu gyvenimu“, „Tėvų ir vaikų susikalbėjimas, pagarba
tėvams, seneliams, papročiams, tai ir yra šeima“.
Kas yra Asmenybė?
„Tapatybė, kurios dvasinio gyvenimo moto – lietuvybė“, „Asmenybė, kurios
ugdymas grindžiamas tautos istorine praeitimi, pagarba savo tėvams bei protėviams“, „Kai asmens tapatybė įsilieja į visuotinę bendražmogiškąją kultūrą“.
Kakią įsivaizduojate
„Tautinės dvasios židinys“, „Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių
Mokyklą?
mokyklos rėmėju“, „Namų ar dvaro mokykla atlieka ypatingą vaidmenį dramatiškus istorinius išbandymus išgyvenusios lietuvių tautos likime“, „Tai žinių
apie pasaulį ir bendražmogiškų vertybių perteikimas“, „Savo tautos istorinės bei
etnokultūrinės atminties skiepijimas“, „Tautinės savimonės ugdymas“, „Puoselėdama lietuvybę, mokykla stiprina ir savo pačios civilizuotą misiją“.
Kas yra Tauta?
„Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė“, „Niekas negali būti prievartaujamas“, „Savo ryšį su tautine bendruomene nutraukti – didžiausias nusikaltimas“,
„Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą pasaulio lietuvių bendruomenę“,
„Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę“.
Kas yra etninė savi„Tai, kas išskiria mus iš kitų genčių ar tautų“, „Stipriausias tautinės bendruomemonė? Lietuvių kalba? nės ryšys“, „Tai tautinė garbė“, „Lietuvių kalba – archaiškiausia iš indoeuropiečių kalbų“, „Tai amžinoji tautos dvasia“, „Lietuvio savastį skleidžianti šerdis“,
„Lietuvių tautos likimą lemia kalbos vartojimas“.
Kas yra Socialinis
„Pozityvioji tautinė socializacija suprantama kaip pozityvių veiksmų politika“,
darbas?
„Kai asmenys ar jų grupės koreguoja socializacijos subjektų elgseną“, „Kai siekdama įtvirtinti kultūros pozityviuosius komponentus ir sudaro užkardą visuomenei
nepriimtinų kultūros elementų pasekmių įgyvendinimui“, „Sudėtingas asmenybės
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brendimo procesas, apimantis visus žmogaus brendimo etapus“, „Proceso metu
perduodama visuomenės kultūra, taip pat ir etninė elgsena“, „Kai formuojasi individualybė, paklūstanti tam tikroms kultūros tradicijoms ir socialinėms normoms“,
„Tautinė socializacija tautos pragmatinių gyvybinių galių, bet ir jos bruožų raiškos
erdvė ir būdas“, „Socializacija, ignoruojanti etninį-tautinį sąmoningumą ir nacionalinį solidarumą, atveria vartus politiniam bei socialiniam susipriešinimui, susvetimėjimui ir tautos „išsivaikščiojimui“, „Socialinis darbas ir socialinė politika privalo, o ne gali pasitarnauti tautos tęstinumui ir valstybės stabilumui“.
Kaip atrodo mūsų
„Pasaulis vienijasi, migruoja“, „Panašėja Lietuva, ištrindama savo savitumą,
Tauta pasaulyje?
tautybių katile“, „Naikinami tarp lietuvių ir kitų tautų esantys riboženkliai“,
„Agresyvi krikščionybė, puolė LDK agresyviai naikindama senąją lietuvių kultūrą, tikėjimą, papročius, jiems iš dalies pavyko“, „Dėl karų ir okupacinių režimų žuvo daugelis mūsų narsių ir drąsių žmonių“, „Mes buvome priversti trauktis iš Lietuvos“, „Mažai vilčių, kad grįšime į gimtą kaimą – lietuvių tautos lopšį,
baltiškojo etnologinio paveldo šaltinį“, „Tautinio solidarumo grečiausiai nėra ir
emigracijoje?“, „Pasimokyti galime iš žydų ir lenkų, gal ir iš rusų, kad kviečia
savus grįžti į tėvynę“.
Šaltinis:sudaryta autoriaus.

Socialinės politikos grimasos: kairė nežino, ką daro dešinė
Lietuva nėra pasiruošusi priimti vakarietiško išsilavinimo specialistų. Rengiami konkursai yra fiktyvūs, iš anksto susitariama dėl nugalėtojų. Daugiausia tai asmenys-partijų nariai, nes
partijos tapo tarsi įdarbinimo agentūromis. Daugelis mokslininkų, apsigynę doktoratus arba baigę studijas užsienyje, vengia bendradarbiauti su šalies universitetais ir aukštosiomis mokyklomis, nes universitetų administracija pučiasi, plečiasi ir investuoja ne į jaunus gabius protus, o į
nepelningą ir kompromituojantį giminaičių ir partiečių arba iš politikos ar valdžios išvytų personų įdarbinimą. Išanalizavus studentų, studijuojančių socialinius mokslus, požiūrį į emigraciją ir į
tautiečių telkinius užsienyje, matome, kad savanoriška su socialiniu darbu susijusi veikla užsienyje esančios bendruomenėse yra ypač svarbi asmeniui, taip pat ir visuomeniniu, tautiniu bei patriotiniu požiūriu. Siekiant geriau suprasti socialinius mokslus studijuojančių studentų ir tautiečių
telkinių emigracijoje sąsajų procesą, taip pat juos jungiančius ir skiriančius sociokultūrinius elementus bei jų tarpusavio ryšius, pavyko išsiaiškinti, kaip socialinė ir etninė sociokultūrinė veikla
tautiečių bendruomenėje emigracijoje atveria tobulėjimo galimybes. Ji padeda formuoti specialiuosius gebėjimus ir kelti profesinę kvalifikaciją, sukuria tautinės asmenybės tobulinimosi ir ugdymo galimybes ir kryptis, Lietuvos universitetus ar aukštąsias mokyklas baigę asmenys, studijavę socialinius mokslus (su etninės kultūros disciplinomis), išvykę į užsienį gali sėkmingiau integruotis į tautiečių bendruomenes. Matome, kad labai skiriasi studentų įžvalgos apie valstybę,
šeimą, asmenybę, tautą, mokyklą nūdienos šalies socialinės politikos labirintus ir tų pačių svarbiausių žmogaus gyvenime dalyvaujančių dalyvių – valstybės, šeimos, asmenybės, tautos, mokyklos – idealai. „Skaudi praraja tarp realybės ir išsvajotos idealios socialinės politikos prioritetų“ (Steger, 2008). Studentai, stengdamiesi pagrįsti savo asmeninę nuomonę, atsinešę žiniasklaidos straipsnius citavo žymiausių politologų ir švietimo autoritetų mintis. Antai „liberalas ministras G. Steponavičius iš peties kirto su „mokinio krepšeliu“ per tautinės dvasios židinius –
mokyklas. Į švietimo ar kultūros ministrų postus buvo siūlomi mažai tas strategijas išmanantys
asmenys. Politikavimas ir reformų nebuvimas išvedė dešimtis tūkstančius mokytojų į protestų
mitingus, streikus. Neadekvačiai elgėsi ir kiti darbiečiai švietimo ministrai: R. Pavalkis, A. Pitrėnienė, nors kaimo mokyklų naikinimo vajų pirmieji prieš daugiau kaip kelis dešimtmečius pradėjo dr. D. Kuolys, o vėliau ir poetas K. Platelis. Reformos sustojo, buvo klaidingos koncepcijos
bet jų atkakliai ir neprotingai buvo laikomasi. K. Platelis, turėdamas tik inžinieriaus-elektriko išsilavinimą, nebūdamas mokytoju, nepasikuklino perimti švietimo ministro portfelį iš prof.
Z. Zinkevičiaus, leido sunaikinti sulietuvinimo galimybę ir sustabdė jaunųjų lenkų integraciją į
šalies kultūrą, kurią puoselėjo žymus kalbininkas. Toliau buvo tęsiamas Vilnijos krašto lenkinimas ir lietuvybės naikinimas per švietimo sistemą. Šiandieną, atvirkščiai, mažos kaimo mo45

kyklos būtų buvusios tobuli etninės savimonės puoselėjimo taškai, o ne daugiafunkciai centrai,
kuriuose iš provincijos atvežti vaikučiai patyrė patyčių ir brutalią miesto asfalto papročių auklėjimo sistemą. Kiek sunaikinta kaimuose ir miesteliuose tautinės kultūros židinių, ugdančių Tautos genijus, galinčius pasiekti tarptautinį pripažinimą ir bendradarbiavimą? Tik Lietuvos sportininkai, Londono olimpiados medalininkai, ir 2015 m. Europos vicečempionai – Lietuvos krepšininkai išdrįso parodyti, kokius sunkius kelius ir traumas jiems teko pakelti, bet vis tiek iškėlė
gimtosios šalies vardą į tarptautinį lygį. O jei ta mokymo ir sporto bazė būtų bent vidutinė, kaip
kitose valstybėse? Kaip skambėtų Lietuva? Ar ne dvigubai daugiau medalių gautų, o dabar tik
dominuoja pastovus ir nebaudžiamas mažumų, juodinančių valstybę, balsas. Kiek kitas liberalas
sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas ir socialdemokratė R. Šalaševičiūtė uždarė medicinos
punktų ir ligoninių? Keista, kad degradų narkotikams pinigų surandama, o vaikų ligoms – ne. Ar
tai nėra valstybės politikos iškreipimas, sudarant sąlygas, lemiančias vienos grupės degradaciją
kitų ligonių sąskaita? Dvigubas šūvis tautos genocidui. Kas gali paneigti, kad liberalai ir socialdemokratai, Darbo partija Lietuvos Vyriausybėje vykdo Tautos intelekto ir sveikatos skurdinimo
bei demoralizavimo politiką globalizmo naudai? „Jau vien demonstratyvus vaivorykštinės vėliavėlės propogavimas, argi nerodo, kokias moralines nuostatas jie gina ir diegia netgi į darželių
auklėjimo programas? Nors ir liberalams privalomas Konstitucijos, kurioje labai aiškiai įtvirtinta
tėvų, o ne partijų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus, laikymasis“ (Grajauskaitė, 2012).
Tyrimo rezultatai
Siekiant sudaryti studentų įžvalgų modelį, buvo atlikta studentų apklausos analizė. Šiame
tyrime ateities įžvalgų procese buvo bandoma nustatyti socialinio darbo technologijos (etninio
mokymo ir mokymosi procesų) taikymo emigraciniuose telkiniuose – užsienio lietuvių bendruomenėse veikimo principus ir pagal tai parengti rekomendacijas tyrimui atlikti. Šiam tikslui
įvykdyti buvo iškelti tokie uždaviniai:
a) nustatyti socialinės politikos vertinimų, tyrimo etninės savimonės elementų tarpusavio
ryšius;
b) pagal tai, kaip jie sąveikauja, nustatyti konkrečią kiekvieno socialinės politikos dalyvio
– valstybės, šeimos, asmenybės, mokyklos, tautos vietą įžvalgų procese;
c) atlikus analizę, parengti naują socialinės-etninės veiklos vadybos emigraciniuose telkiniuose mokymo proceso modelį aukštosioms mokykloms.
Tyrimo procese aukštųjų mokyklų ir universitetų socialinių mokslų (etninės kultūros)
metodikų analizė padėjo nustatyti emigracinių telkinių ir aukštųjų mokyklų socialinių mokslų fakultetų bendradarbiavimo svarbą ir komunikavimo būtinumą. Buvo apklausta 30 socialinio ugdymo katedros I kurso studentų. Iš jų 70 proc. nenorėtų išvykti iš Lietuvos, jeigu gautų darbą pagal specialybę:
3 lentelė.
Klausimas
Jei atsidurtumėte emigraciniuose
telkiniuose užsienyje ar norėtumėte
dirbti socialinį darbą tautiečių bendruomenėse?
Jeigu atsidurtumėte emigracijoje,
kokios profesijos darbą norėtumėte
dirbti tautiečių bendruomenėse?

Atsakymas
Jei išvyktų, 95 proc. norėtų dirbti socialinį darbą būtent
savo tautiečių telkiniuose.
Svetimose firmose – 5 proc.
Socialine pedagoge arba socialine darbuotoja
Lietuvybės puoselėtojomis
Vaikų laisvalaikio pedagoge
Neformalaus ugdymo specialiste
Pedagogu
Ambasadoriumi, darbo, kuris yra perspektyvus
Vadybininke, etninių projektų kūrimas
Žurnaliste
Lietuviško teatro steigėja ir dramos mokytoja
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Studentų
skaičius

8
4
3
2
2
1
1
1

Kokiame tautiečių bendruomenės
padalinyje pageidautumėte dirbti?

Šeimos padėjėja
Visos specialybės tiktų
Psichologe
Renginių organizatoriumi, jei būtų gerai apmokamas
Specialybė, kovojanti su tėvynės ilgesiu ir nostalgija
gimtinei
Socialinių pedagogų kolektyve;
Vaikų ugdymo ir globos tarnyboje;
Kokį pasiūlys, nesvarbu;
Jaunimo laisvalaikio ir užimtumo centre;
Patriotizmą skatinančiame padalinyje;
Toje grandinyje, kur geriau apmoka, nors ir mažai
mėgstamą darbą;
Pagalbos centruose;
Tautišką nacionalizmą (etninę kultūrą) skatinančioje
veikloje;
Teikiantį malonumą;
Su nusikaltėliais ir paaugliais;
Perspektyviame padalinyje;
Administracijos padalinyje vadybos srityje;
Adaptacijos centre.
90 proc. bet kokį darbą;
10 proc. ieškotų tik gerai apmokamo ir perspektyvaus

1
1
1
1
6
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

O jei negautumėte darbo tautiečių
telkiniuose, ar sutiktumėte dirbti kitą
darbą?
Ar emigraciniuose tautiečių telkiniuo- 100 proc. teigia, kad taip.
se reikalingi: socialiniai pedagogai, etnologai, socialiniai darbuotojai, neformalaus ugdymo specialistai, vadybininkai, mokytojai, vaikų užimtumo ir
laisvalaikio organizatoriai?

Savanoriška veikla atveria tobulėjimo galimybes
Socialinis darbas emigraciniuose telkiniuose yra probleminis ir specialistui, norinčiam pritaikyti savo įgytas universitete etnines ar psichologines, socialines ar humanitarines, teisines ar pedagogines, ekonomines ar vadybos žinias, nes gali kilti grėsmė darbo nuoseklumui ir strateginei
socialinės-etninės veiklos krypčiai modeliuoti. Emigraciniuose telkiniuose socialinės technologijos ar etninės savimonės ugdymo taikymas susijęs su atsitiktinėmis, sunkiai nuspėjamomis aplinkybėmis. „Savanoriška veikla atveria tobulėjimo galimybes: padeda formuoti specialiuosius gebėjimus ir kelti profesinę kvalifikaciją, sukuria asmenybės tobulinimosi ir ugdymo galimybes“
(Kniūraitė, 2008; Grigas, 2008). Savanorystė apima įvairias veiklos sritis, pvz., socialinė pagalba
vaikams, kurių tėvai atvyko gyventi į kitą šalį, taip pat teisinė pagalba tėvams adaptuojantis kitoje
kultūrinėje aplinkoje, taip pat ieškant darbo ar sprendžiant gimtinėje esančias problemas, likusių
nepilnamečių vaikų, sergančių tėvų, giminaičių, būsto ar nekilnojamojo turto pardavimo problemas ar humanitarinė pagalba pasitelkiant ten esančių konsulatų, Raudonojo Kryžiaus ar „Carito“
organizacijas. Savanoriškai socialiai veikdami žmonės atsiskleidžia kaip asmenybės, realizuoja save, kartu prisiima atsakomybę už socialinių permainų kūrimą naujoje aplinkoje, kurioje apsigyveno (Kavolis, 2006). Asmenys, įsitraukę į emigracinių telkinių bendruomenių šventes, renginius ir
socialinį darbą, įgyvendina socialinei ir kartu etninei raidai būtinus principus:
- Produktyvumo – suteikiant socialinę pagalbą;
- Lygių galimybių – kuriant vienodas mokymosi, neįgaliųjų dalyvavimo galimybes;
- Pilietiškumo – suteikiant daugiau galimybių dalyvauti socialiniame gyvenime su etninių
tradicijų ir papročių kultūra;
- Tolydumo – įsipareigojant darbui su socialinės atskirties grupėmis.
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Savanoriška veikla (Jonutytė, 2007) „pasižymi tam tikrais bruožais, atsiskleidžia žmonių
galimybės, prisidedama prie gyvenimo kokybės gerinimo, žmogiškojo solidarumo skatinimo“.
Nesvarbu, kokio universiteto absolventas atsidūrė emigracijoje, jis gali kurti edukacines, tautines, socialines, teisinės pagalbos programas su vietos bendruomene ir į projektų kūrimą įtraukti
savo krašto, gimtojo miestelio ar kaimo, taip pat aukštosios mokyklos bendruomenės narius.
„Tautinių renginių funkcijos ir etninio paveldo puoselėjimas, lietuvių tremties vietų, istorinių
emigracijoje gyvenusių asmenų maršrutai dažnai pamirštami“. (Kavolis, 1991). Iškilių intelektualų manymu, senovės mitai ir legendos, nauji Lietuvos pasiekimai, integracija, senosios savo
gimtosios šalies kultūros, meno ar mitologinio paveldo terapija, edukacija, yra labai solidžios
vertybių ugdymo kryptys socializacijos kontekste, kurios gali būti ypač svarbios daugeliui tautiečių, nesvarbu, koks jų amžius, tikėjimas, išsilavinimas ir pažiūros. Baltų sociokultūrinio darbo
ištakos ir raida emigraciniuose telkiniuose skaičiuojama jau kelis šimtus metų. Lietuvių bendruomenės užsienyje skaitliai didėja. Tačiau susiduriama su patyrusių, savo tautą ir kultūrą, teisę
ar ekonomiką pažįstančių specialistų trūkumu. Mūsų tautai būdingas tam tikras uždarumas dėl
buvusių okupacinių režimų, tai skatina atskirumą, susvetimėjimą, nepasitikėjimą.
Išvados
1. Kai kurių universitetų socialinį darbą, socialinę politiką, etninę kultūrą kuruojantys
institutai ir fakultetai nepakankamai bendrauja su užsienio tautiečių bendruomenėmis.
2. Socialinius mokslus rengiančios aukštosios mokyklos galėtų į tam tikras specialybes
integruoti „emigracinių telkinių socialinės ir etninės kultūrinės veiklos vadybos“ modulius.
3. Socialinius mokslus studijuojančiojo integracija į tautinius bendruomenės telkinius padėtų išlaikyti socialinių mokslų prestižą, emigravusiems tautiečiams neprarasti savo tapatybės, padidinti socialinės politikos ir etninės savimonės, tradicinės papročių kultūros edukacijos svarbą.
4. Įsitraukimas į sociokultūrinį (etninės savimonės) ugdymą užsienio lietuvių telkiniuose
kelia socialinių mokslo studijų autoritetą, padidina socializacijos reikšmę emigracijos sąlygomis.
5. Socialinė politika ir šalies universitetų strategija Lietuvai tapus ES nare patiria globalizacijos ir pasaulinės komunikacijos įtaką, todėl pastebima tautinės nacionalinės mokslo strategijos etninio ugdymo, kaip modelio, erozija, kuri neprisideda nei prie savų, nei prie lietuvių
bendruomenių užsienyje palaikymo. Būtina praplėsti studentų socializacijos ir įsidarbinimo galimybes tiek šalyje, tiek užsienio tautiečių telkiniuose.
6. Neoliberali, „bolševikinė“ į globalizmą orientuota švietimo mokslo ideologija dabartinėmis sąlygomis yra ydinga, atskiri universitetai galėtų pagerinti savo studentų, studijuojančių
socialinius ir etninius mokslus, integraciją į emigraciniuose telkiniuose esančias tautiečių bendruomenes. Taip jie sustiprintų nacionalinę etninę kultūrą, skatintų šalies jaunimą pasilikti studijuoti gimtinėje, o lietuvaičius užsienyje tai daryti Lietuvoje, žinant, kad yra bendradarbiavimo ir
įsidarbinimo galimybė išeivijos lietuviškose bendruomenėse.
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The application of etnical self-awareness teaching and learning processes in foreign
Lithuanian communities
Summary
According to the data provided by the department of statistics, 800 thousand of Lithuanian citizens had
emigrated since 2006. Lithuanian emigration takes different forms. The number of emigrating families, with own
social or etnical studies diplomas of university, but for various reasons apply for jobs out of their fields, is increasing. The question arises how we can help a young specialist to apply the university knowledge obtained and enter
emigration community centres, integrate himself and his new ideas and innovations with other expatriates. The less
discussed issue is how we can help the graduates of higher education institutions to apply their skills and knowledge
in social work etnical self-awareness teaching among other expatriates. The author, who himself has spent 12
years in emigration in different countries, analyses the ways of providing social help to those people, who experience difficulties in adapting themselves in foreign institutions as well as suggests to introduce the idea of volunteer
work in Lithuanian emigrant communities. Social work or specialisto f etnical-culture with emigrant communities is
a problematic issue. There is a great danger to the continuity and strategy of the social activities of a etnos specialist,
wishing to apply his social, humanitarian, pedagogical, and economic or management knowledge, as the application
of social technology(etnical self-awareness teaching) in emigrant communities depends on random and unpredictable factors. The volunteer activity opens possibilities for perfection, helps to model special skills, improves professional qualification, and creates possibilities for personal education and self-improvement.
Keywords: Integration, globalization, etnical self-awareness, emigration bodies, social activities (work),
technology and innovation;
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СКАЗКОТЕРАПИЯ, КАК ТРАДИЦИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ,
ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА, МУЗЫКИ B ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ЯЗЫЧЕСКOЙ МУДРОСТИ
Эгидиюс Мажинтас
Друскининкай
Straipsnyje analizuojama pasakos edukacija (terapija) kaip etnokultūrinės tradicijos kryptis. Straipsnio autorius, dirbdamas su studentais, moksleiviais, neįgaliaisiais pasakos terapijos srityje, yra sukūręs daugelį pastatymų
pagal savo su etnine savimone bei etninės kultūros ugdymu susietus scenarijus, pvz., 2009 m. LŽŪU (ASU) apie
įžymų mokslininką akademiką Viktorą Ruokį, kuris vaizduojamas nuo gimimo iki solidžios senatvės. Jaunystės scenose gausu etninės kultūros tradicijų, sietinų su mokslininko gyvenimu Lietuvos kaime. 2010 m. su Neįgaliųjų Naujuoju teatru autorius sukūrė muzikinį vaidinimą „Lietuvos vilkė – didžioji kunigaikštienė“, apie Vilniaus įkūrėjo
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino šeimą, 2011m. spektaklį – apie mokytoją ir visuomenės veikėją G. Petkevičaitę-Bitę, o 2012 m. dar vieną spektaklį „Pavasario balsai“, skirtą poeto J. Mačiulio-Maironio gyvenimui. Spektakliuose dalyvauja nemažai studentų, taip pat neįgaliųjų grupė ir moksleiviai. Etnokultūrine tradicija persisunkusiuose vaidinimuose vaidmenys skirstomi pagal etninio mokymo ir mokymosi intensyvumą. Spektaklio eigoje aktoriai netenka savo kosmopolitinių blogųjų charakterio savybių ir įgyja naujas etnines kompetencijas ir etnokultūrinio
bendravimo įgūdžių. Spektaklių siužetuose naudojami Lietuvos etnokultūros ir kaimo papročių bei tradicijų paveldo
deimančiukai, iškilios asmenybės ir pasakos terapijos metodu koreguojama dalyvių psichologinė-emocinė būsena.
Spektakliai, kaip etniniai edukaciniai vaidinimai, dažnai buvo rodomi mokyklose ir bendruomenėse. Pvz., 2004 m.
autoriaus vaidinime „Išminčiaus tremtis“ pagal LDK dramaturgų G. Knapijaus ir P. Juškevičiaus kūrinius debiutavęs 8 metų aklas berniukas Deividas Mankevičius, sukūręs Vilniaus turgaus benamio aklo našlaičio vaidmenį, po10
metų tapo studentu ir ateityje rengiasi tapti muzikos mokytoju. Kaip ir akloji Loreta Talulytė, atlikusi „Pavasario
balsuose“ Beatričės Grincevičiūtės vaidmenį, ruošiasi tapti vokalo pedagoge ir liaudies dainų atlikėja.
Ключевые слова: Детская сказка, этническая культура, сказкотерапия, рассказы, мифы, искусство, музыка.

Введение
В сказках важнее всего развитие учениками чувств и питание эмоциональной сферы, потому что это помогает ему получить полноценное психическое развитие. Поэтому
одним из самых доступных средств для развития эмоционального восприятия ребенка, которым во все времена пользовались родители и преподаватели является сказка и этническая традиция. Также психологи отмечают, что опережать нравственное развитие ребенка
не должны даже сверхнужные знания. В основу целого направления современной этнопедагогики-психотерапии, получившего название «сказкотерапия», положена врачующая
способность сказки. Сказкотерапия является одним из самых молодых направлений в современной этно-научной практике, не смотря на то, что она представляет собой самый
древний в человеческой цивилизации метод практической психологии. Такие известные
специалисты как Й. Басанавичюс, С. Даукантас, М. Сланчяускас, М. Д. Силвестрайтис,
С. Нярис, занимались анализом сказок. Kak u Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Борис
Герасимовия Ананьев, Ханс Дикманн, Эрик Берн, Эрих Фромм и др.
Слово, этнические песни и язык являясь необходимым инструментом познания мира, нуждаеться в адеквтном описаний и истолковании. Вы спросите: "Почему именно этническая сказка а не иностранные драмы или сказки других европейсских стран? Разве не
логичней показывать детям мир таким, каков он есть, рассказывая им реальные, поучительные истории «из жизни»? Сказка является для ребенка возможностью создать образ
этого мира и воссоздать внутри себя этническую систему здорового реагирования, сказка
развивает фантазию ребенка, прививает добро, любовь, смелость, романтизм, готовность
принимать любые изменения пространства вокруг, и является таким же необходимым
этапом полноценного развития ребёнка, как, скажем, игра. А запретить своему чаду играть не сможет ни один любящий родитель. Знакомство со литовской сказкой помогает
ребёнку понять родной язык, окружающую этнокультурную действительность. Любая
сказка – это рассказ об отношениях между людьми. Этнический язык сказок понятен малышу. Он еще не умеет мыслить логически, и сказка не утруждает ребенка серьёзными
50

логическими рассуждениями. Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Детская сказка предлагает ребенку образы, которые ему очень интересны, а жизненно важная этническая информация усваивается сама по себе, незаметно.
Результаты исследования
Мало того, приобщаясь к сказке, малыш приобретает абсолютно новый для себя
вид психической активности – умение смело говорить на литовском языке и мысленно
действовать в воображаемых обстоятельствах, а это умение – основа для любой творческой деятельности.
При работе с детьми сказкотерапия как этно-психологический метод накладывает
свои возрастные ограничения. Так, например, малыш должен понимать, что сказочная
действительность отличается от реальности жизни. Не смотря на то, что в каждом конкретном случае нужно учитывать индивидуальные особенности развития ребенка, специалисты отмечают, что навык отличия этнической сказки от реальности развивается у ребенка в возрасте 3,5–4 лет. Понять окружающую действительность ребенку помогает знакомство со сказкой, считают психологи и педагогы (Vasiliauskas, 2006).
Цель статьи. Литовская сказка представляет собой рассказ об основных законах,
действующих в нашей жизни, об отношениях между людьми. В связи с тем, что ребенок
не умеет мыслить логически, сказка не утруждает его серьезными логичными рассуждениями и поэтому ее язык понятен малышу. Также сказка не дает ребенку прямых наставлений, которые он так не любит. Жизненно важная этническая информация усваивается
малышом сама по себе, незаметно, потому что образы, которые предлагает сказка, очень
интересны для него. Умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, говорить на родном языке, что является основой для любой творческой деятельности и абсолютно новым видом этно-психической активности, малыш приобретает, приобщаясь к
сказке. Пример решения сложных ситуативных задач и готовый пример поведения приносят сказки детям, при этом они оставляют ребенку возможность самостоятельно
осмыслить ситуацию (Basanavičius, 2001, c. 15).
Задачи и методы исследования. Сказочное наследие рассматривается прежде всего как материал для характеристики этнической культуры, социальной и нравственной
стороны жизни народа. В сказке получила свое выражение ценностные компоненты сознания, где укоренены духовные идеалы личности, представления о красоте, правде, справедливости. Рожденной литовской веры (язычестве) люди знали от маленького до взрослово что человек должен беречь свой этнический язык, этническое наследие, также здоровье-свое здоровье, затем здоровье планеты и, наконец, здоровье надземное. Земные жители должны дать себе отчет, что они не могут вторгаться в гармонию Мира. Также и здоровье планеты зависит от мудрого использования ее сил...Когда в сказке говориться о здоровье, конечно, имееться виду здоровье не только телесное, но и духовное... В Афинах
здоровье атлетов соединялось с мудростью философов, и государство просветало. Но
можно назвать страны, где спорт стал культом и подавил значение духа. Литовские пословицы и поговорки в сказках яркий пример богатства, краткости и содержательности
литовского языка (Auryla, 1986, 103). В них нередко используется персонификация («Бедность жидкую кашу варит»), аллегория («При строгании длинного вéртела собака жаркóе
уносит»), гипербола, метонимия, сравнения (особенно иронические сравнения «Белый как
дегтярная пена», «Нужен как дыра в мосту»). Часть поговорок обладает стихотворными
признаками (ассонансами, аллитерациями), а некоторые и ритмом. В собраниях рукописей
литовского сказочного фольклора и в печатных источниках накоплено около 200 000 вариантов пословиц и поговорок: «Кто квас(пиво) пьет - сто лет живет», «Хорошо было
отцу с матерью жениться, а ты попробуй женись на чужой девице», «Чтобы тебе
дверь открыли, надо стучаться», «Страх с любовью вместе не ходят», «Знания за плечами не носить», «Везде хлеб с коркой», «Любовь, как роса: не отличает мед от полыни»,
«Куда сердце, туда и глаза» (Креве Мицкявичюс, 1937, 54) и т. д. Сказка, благодаря кото51

рой в состоянии и поведении ребенка происходят позитивные изменения, является терапевтической сказкой. Различными способами может быть произведена сказкотерапевтическая работа с ребенком:
1. Сказку ребенок может сочинять самостоятельно.
2. Существующая авторская и народная сказка, которые могут быть использованы
в этокультурной работе с ребенком.
3. Этническую сказку могут вместе сочинять ребенок и терапевт, при этом они могут драматизировать как ее элементы, так и полностью всю.
Язык новой суказки - это язык образов, которые могут иметь архитипическое и
индивидуальное значение. Каждый оьраз которых «шифрует» уникальное послание бессознательного к нам. В этом смысле интерпретация сказок тесно связана с интерпретацией сновидений (Зинкевич-Евстигнеева, 1998, c. 8)
Художественная терапия, не выделяющая какой-то конкретный вид искусств,
называется арт-терапией. В этом виде терапии гармонично сочетаются трудовая терапия, создание чего-то нового, разрушение и духовная практика (Balys, 1961, 16). Определенного значения не имеет, что создает человек, будь то рисунок, скульптура, статуя или
же деревянная поделка. Главной целью спектакля в Каунасе, в Университете Александра
Стулгинскаса «Викторас Руокис» (режиссер Э. Ф.
Мажинтас) арт-терапии является успокоение душевной или физической боли, нервозности с помощью создания любого предмета этнического
искусства.
В фотографии спектакле с студентами
участвовали преподователи иработники АСУ.
Зрители спектакля о академике В. Г. Руокисе оценивали внутренний мир человека именно по созданным творениям или формирование характера
в этнической традиции в маленькой литовской деревне. Данный вид терапии не предусматривает каких-либо четких рамок по созданию
творений или сюжету. Условно арт-терапию подразделяют на несколько подвигов, а
именно на медитативное пение, танцы, просмотре прекрасного и т. д.
HYPERLINK "http://skazkatera.kiev.ua/?p=29"Цели этнческой сказкотерапии.
Средством встречи слушателя или читателя с самим собой всегда служила народная сказка. Это объясняется тем, что метафора, которая лежит в основе сказки выступает в первую
очередь зеркалом собственного, скрытого, еще не осознанного этнического мира слушателя или читателя, во вторых она выступает «волшебным зеркалом» реального мира. Контакт с самим собой и контакт с другими обеспечивает нацеленность сказкотерапии на развитие этниеского самосознания человека, определяемая сущностью сказок. Способом построения взаимопонимания между людьми в силу присущих ей особых свойств оказывается сказочная метафора. Также сказка позволяет усваивать незаметно и исподволь новые
знания о себе и мире, о необходимых моделях поведения и в ней отсутствуют рекомендации и прямо выраженные нравоучения. Сказки - древнейший жанр устного литовского
народного этнического творчества. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм,
утверждает веру в торжество добра и справедливости. Постмодернистские принципы космополитического маргинализма массовой культуры, открытости, описательности, безоценочности ведут к дестабилизации классических ценностей. Но сказка не столько музейный экспонат, сколько процесс, выходящий из прошлого – в настоящее – будущее. И
меньше всего хотелось бы видеть «умершую» сказочную традицию. Конкретное бытие
сказочной традиции – рассказы, мифы, искусство, наука, религия и т. д. По отношению к
культуре и обществу сказочная традиция имеет системообразующий характер, она близка
к традиции классической этнокультурной эстетики. в современном искусстве есть отрыв
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от реальности. Сказка как эстетическая теория как театральное искусство формировалась
Востоке, Западе и в Прибалтийских народах. Жалкочто адекватной рефлективного отображения реалий эстетической сказочной практики современной Литве трудно узнаваемые.
Определенные сложности могут возникнуть при попытке найти определение сказкотерапии в информационных источниках. Это объясняется тем, что этот термин по-разному
трактуют и используют.
Пусть каждый выберет себе cвой путь по Сказочной стране.
Как инструмент психотерапии сказкотерапию используют в тренинговом воздействии, в развитии, в воспитании и в образовании.С помощью сказкотерапии, как инструмента передачи этнического опыта в устной форме, у ребенка можно воспитать то отношение к миру, которое принято в его окружении. Также этот вид терапии используют как
способ передачи необходимых норм и правил морали, информация о которых заложена в
былинах, притчах, преданиях и сказках. Сказкотерапию можно использовать как инструмент этнокультурного развития, потому что у ребенка развиваются необходимые для существования творчество и фантазии, во время прослушивания, придумывания и обсуждения сказки. При этом ребенок также осваивает основные способы принятия решений. При
слушании сказок человек подсознательно встраивает ее в свою жизнь, таким образом,
сказкотерапию используют как нарратив. Работа со сказкой направлена на оказание помощи и лечения клиенту, поэтому сказкотерапию используют, как метод психотерапии.
Автор этой статьи 2010г.поставил с «Новым театром», где играет слепые актеры сказку
«Литовская вольчица-великая княгиня», о семье ВЛК Гедиминаса. Единственныы путь
сказочной эдукации идут, как это не парадоксально, на балтийскую языческую традицию
(Janulionienė, 2012).
Все сказки мира здесь живут/И их герои – тоже тут
В этнческом спектакле-сказке – общечеловеческие темы получают своеобразное
национальное воплощение. По моему сценарию созданном спектакле раскрыты определенные социальные отношения, показаны быт ВЛК Гедиминаса, его домашняя жизнь, его
нравственные понятия, деревенский взгляд, крестьянсская психология, национальный ум
– все, что делает сказку национально-самобытной и неповторимой. Идейная направленность сказки «Литовская вольчица-великая княгиня» литовских сказок проявляется в отражении борьбы народа за балтийское етнийческое наследие, против крещения, как европизация деревни и городов по другим ценностям, как будто будущее другие народы Европы более точно гадали в костелах чем языческие жрецы своих светилищах.
Балтийское язычество сегодня недостаточно широко представлено в художественной практике (театр, изобразительное искусство, литература, кино), но функционирование
традиции в новой социальной системе не отрефлексировано современной эстетической
теорией. Хотя именно неоязыческая традиция, на наш взгляд, составляет сегодня ядро
культуры, ее код. Именно она формирует так ожидаемую обществом Большую традицию
этнокультурного наследия, реализующуюся через мифологию, коды общения, языки
древней литовской культуры. В каждой сказке находят свое выражение такие эмоциональные компоненты сознания как; радость, негодование, наслаждение (выставление человека в смешном виде), симпатия и антипатия (Karaliene, 2011, c. 12–13).
Сказка также демонстрирует какой отпечаток накладывает на этнопсихологическое
состояние народа историческая эпоха.
С начала 90-х годов в Литве, в основном Вильнюсе и других городах резко возрос
интерес к сказкам как практических оккультным услугам. На телевидении стали появляться программы с участием экстрасенсов и психотерапевтов А. Кашпировского и А.
Чумака. Многие увлекались этим и считали, что могут вылечиться от всех болезней и решить все свои проблемы, но при этом становились жертвами самовнушения. По литов53

скому Балтийскому каналу ТВ каждую субботу показывают «Битву экстрасенсов». Параллельно с экстрасенсами появились также специалисты в области сказочной терапии, магии и астрологии, парапсихологии такие, как В. Казлаускас, Я. Януленене, Л.Лолашвилли,
в Росии-Ю. Лонго, Лилиана и другие. Писательница Т.Зинкевич-Евстигнеева с колегами
открвла 1997 г. Санкт-петербурге институт сказкотерапии. Одновременно с ними появилось множество магов и целителей, публикующих объявления в различных печатных изданиях и, как правило, потом исчезающих и появляющихся под другими именами. Обычно прием ведется в арендованных квартирах в многих городах Литвы. Отличительной
чертой целителей является наличие у них большого количества икон, свечей и осведомленность о сути Вашей проблемы. На приеме Вам расскажут о порче или родовом проклятии, которые лежат на Вас и Ваших близких. Начиная с 2003 года, множество практикующих специалистов отсеялись и на рынке услуг остались те, кто оказывает реальную помощь и не прячется от своих клиентов. Но, конечно, наряду с ними остались и те лже-маги
о методах работы которых уже изложено выше. Прежде чем обратиться за помощью к магу, необходимо определить для себя –нужно ли Вам это на самом деле? Возможно, Вы сами можете решить свои проблемы. Если Вы четко знаете, что нуждаетесь в помощи и хотите повлиять на поведение человека на расстоянии или Ваше состояние, необходимо выбрать специалиста, которому по силам решение Вашей проблемы. Следует заметить, что
большинство магов работает традиционными обрядовыми методами.
Вы попадаете в их владенья, / И вам должно хватать уменья / Все испытания пройти,
/ Не сбившись с верного пути!
Современная постмодернитская музыкально-театральная культура представляет
нам абсурд, чернуху, насилие, оборотничество, антиморализм сочетание естественнонаучного натурализма с психологическим натурализмом плодит гибридов. Живописные
полотна художников выстроенные на многочисленных водянных парках те только Друскининикай, Вильнюсса и в других местах несут туповатые реминисценции, выдуманные
метафоры пустого интелекта, интертекстуальность скульптурных приведеийпроизведений современной литературы и изобразительного искусства, эклектику бесвкусие и визуальный и душевный геморой. В них ощутимы фрагменты литовских сказак. В
древнебалтийской сказочной традиции друзья сказочных положительных героев– это
приведенья, русалки, лилипуты, бесы, домовые, элфы, садовые и огородные кикиморы и т.
д. Коды литовских сказок в полотнах ощутимы в етих местах где приходится бывать десяткам тысяч людей не только из Литвы, но и из других соседных стран. Народное непрофессиональное искусство, имеющее языческую праоснову, обладает несомненной художественной ценностью и требует его дальнейшей художественно-эстетической разработки по причине: cказочная традиция свое конкретное бытие обретает в искусстве, религии,
науке, имеет системообразующий характер по отношению к сказке, сама является системой, имеет свою структурность, целостность, связность, иерархичность и т.д.
Здесь есть колдуньи и драконы, / Они по сказкам вам знакомы. Хитрющие есть
существа, / Вы знаете их имена!
Сказка отображает заключенное в сознании отношение к явлениям общественной
жизни, выраженное не только в потребностях, интересах и стремлениях людей, но и в их
разнообразных чувствах, настроениях, обычаях, нравах, традициях, условиях труда и быта. В этом разделе представляю основные виды воздействий и методы, применяемые
практикующими специалистами в области сказочной терапии, магии, этнического восприятия, которые встречается в литовских народных сказках, и небольшие дополнения в виде
комментариев о возможности их использования и степени эффективности.
Герой самых популярных волшебных сказок – Йонелис Квайлелис (как Ивандурачек, а потом царевич). Он многим помогает, животным и птицам, которые ему за это
благодарны и в свою очередь, помогают ему, братьям, которые часто стараются погубить
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его. Он представлен в сказках как народный герой, воплощение высших моральных качеств - смелости, честности, доброты. Он молод, красив, умен и силен. Это тип смелого и
сильного богатыря. В процессе народной литовской сказки разработаны несколько уникальных методов, позволяющих корректировать энергетический потенциал человека и
получать моментальный результат в моделировании поведения человека на расстоянии.
Вы бедных встретите зверей, / Принес им горе злой злодей. / Вы помогайте им везде, /
Они не бросят вас в беде!
Периоду правления первых древнелитовских князей посвященно множество литературы. Однако литературы, посвященной непосредственно вопросу этнического восприятия образа этих правителей в иностранной и отечественных источникоах, практически
нет. Достаточно недавно в найчом пространстве появилось новое направление, которое
изучает непосредственно образы народов, стран и культур, а также их восприятия в других этническх культурах. Называется это направление имагологией (от лат. Шьфпщ «образ»). Данное направление исследует не только статикуу образов, но и процесы их изменения в различных языках и культурах (Барабаш, Бордюков, Котоленец, 2010, 63).
Пересмотр классических представлений (традиций) о созидании и разрушении, порядке и хаосе, серьезном и игровом в сказке свидетельствовают о сознательной переориентации с классического понимания художественного творчества на конструирование артефактов. Укорененность феноменов древнебалтийского язычества в современной этнической культуре доказывают многообразные формы проявления элементов язычества в повседневной жизни. Литовскому народу свойственно сознание того, что в сказке человек
всегда встречается на своем пути с жизненными трудностями, а своими добрыми поступками он их обязательно преодолеет. Герои наделенный такими качествами как доброта,
щедрость, честность глубоко симпатичен рядовому гражданину.
Значительное место в волшебных сказках занимают героини-женщины, который
воплощают народный идеал красоты, ума, доброты, смелости. В образе Эгле, отражены
замечательные особенности литовской женщины – красавицы, величественная простота,
мягкая гордость собой, недюженный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце.
Сознанию литовского народа именно такой представлялась женская красота.
Таким образом мы увидели, что литовская сказка представляет собой обобщенное,
оценочное и целенаправленное отражение действительности, которое выражает сознание
человека, и в частности сознание русского народа.
Они не представлены в полной мере в доминирующих формах культуры, адекватно
отражающих реальность – философии, психологии, социологии, религиоведении и т. д. В
художественной культуре, эстетике, искусстве имеют лишь ограниченное отражение.
Вы к добрым феям попадете, / В гостях немного отдохнете.
Вот герои сказок, которые идут с одной литовской сказки в другую:
Йонелис Квайлелис (Иван Дурачек). Психологическое значение: начало нового
цикла молодого парня. Именно сегодня первый день новой жизни, он наконец можешь
выбрать направление своего развития, идти туда, куда глаза глядят, и делать все, что заблагорассудится. Но он не отказывается от этой возможности, двигаеться вперед, даже если не знает, что ждет в будущем. Чем это все закончится, будет думать потом. Не оглядывайся назад, забудь о прошлом и с легким сердцем смотри в будущее (Basanavičius,
2001, 16, 51, 31, 160). Неизвестность не так страшна, особенно по сравнению с тем, что
нам хорошо известно, но так нас мучает. Кваилелис Йонелис (Ванька Дурачек) смело идет
вперед и не бойться упасть в пропасть. Он также похож на Шута и независимо от обстоятельств всегда весел, поэтому и непринимает все так близко к сердцу. Он умеет смеяться
над собой, развитый чувство юмора, и он понимает, что жизнь во многом – игра, а он послан на землю не в наказание, чтобы совершенствовать себя и радоваться всему, что может тебе встретиться.
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Волшебник, Раганюс, (Колдун). Он свободен и независим, поэтому сам принимает важные решения, относящиеся к жизни героя. Он справедливо убеждает Йонаса: «Тебе
никто не поможет в этом помочь. Сил у тебя достаточно, ты в состоянии достичь всего, о
чем мечтаешь. Главное, чтобы ты хотел хотеть. Твоя воля, знания, навык находить контакт с людьми, умение рисковать, умение воплощать свои способности являются гарантией успеха в той области, где ты захочешь себя реализовать». Сказочкый колдун хорошо
понимает других людей, но умеет также позаботиться и о собственных интересах. Используй это и достигнешь гармонии» – говорит на прощание Колдун бедному герою из сказки
«Три брата» из простой крестьянской семьи (Masaitiene, 2000, 152) .
Рагана, Лауме, Жрица. Она тоже учит молодого парня: «попробуй обнаружить
скрытые факторы, влияющие на твою жизнь, загляни в свою душу и проверь, не чужды ли
тебе такие качества как чувствительность, нежность. Ты – человек, который неосознанно
может оказывать сильное влияние на окружающих, – помни об ответственности за это. Не
забудь также об интуиции, развивай ее, она поможет тебе не искать объяснений для решений, которые ты примешь. Доверься внутреннему голосу, и он тебя не обманет. Ты несешь в
себе огромную внутреннюю силу, благодаря которой можешь помогать другим, если захочешь (Basanavičius, 2001, 77). В любом случае Ведьма с ее бытовыми мелочями, ценит каждую минуту, которую может посвятить себе или другим. Она ведут себя достоино своего
предназначения, но не возводит себя на пьедестал. Постарайся сохранить в себе искренность чувств и мыслей, избегай холодности в отношениях с людьми (Masaitiene, 2000, 207).
Вельняс, Черт. Неужели ты думаешь, что твоей душой окончательно овладел
Вельняс (дъявол, Велинас) и теперь уже невозможно вырваться из замкнутого круга? Что
если ты однажды совершил ошибку или глупость, то навсегда в этом погряз? Это неправда! (Masaitiene, 1996, 25, 153; 2006). Подвергаясь искушению и греша, ты сам надел на себя вериги, но сам можешь их и сбросить. Что бы это ни было: азартные игры, алкоголь,
секс, наркотики, справиться с этим – в твоих руках. Поверь в свои силы и увидишь, как ты
силен. Ты можешь одним движением разорвать свои кандалы и стать снова свободным
человеком! Но искушения будут сопровождать тебя всю жизнь, и лишь научившись бороться с ними, ты сохранишь свободу. Разумеется, у человека должны быть удовольствия,
но надо во всем знать меру и не допускать, чтобы они полностью захватили тебя.
Они откроют вам секреты. / И верного пути приметы.
Литовские сказки с их богатсвом- пословицами и поговороками была создана до
эпохи феодализма и капитализма, поэтому практическая деятельность людей, социальные
отношения, мировоззрение, мораль, проблемы семьи и воспитания в пословицах и поговорках наиболее часто оцениваются с крестьянской, языческой точки зрения, раскрываются образами крестьянского быта и окружающей среды и природы. Большую тематическую
группу составляют пословицы и поговорки о литовской земле, языке, труде и его значении в жизни человека. В них труд восхваляется («Трудно летом сено возить, зато легко
зимой щипать»), он становится критерием оценки человека («Труд мастера хвалит», «Хорошая ткачиха и на заборе сумеет выткать»), а лень и неряшливость осуждаются
(«Невспаханное поле глаза колет»). У литовцев имеется немало пословиц образно характеризующих основные черты отношений крестьянской семьи («Жизнь без жены как огород без забора», «Неженатый – как волк, а женился – как шелк», «Сноха как перец горька»). Немало внимания уделяется различным аспектам воспитания детей и наставления
молодёжи («Не тот любит, кто обещает, а тот, кто под венец ведет», «Парень - на коне,
девка - в сани»). Большую тематическую группу составляют пословицы и поговорки, констатирующие различные закономерности жизни («С солнцем жить не будешь», «Вода течет, где пониже», «Жить тяжело, когда жить просто») и человеческих отношений («Такое
согласие, что и вода меж ними не пробежит», «Черт две пары посохов стер, пока их вместе свел»), высмеивающие гордыню («Хвалится как дворянин с бумагами»). Нередко в
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пословицах и поговорках выдвигаются противоречивые мысли – одной пословицей одна
и та же вещь утверждается, другой – отрицается: «Кто не работает, тот не ест» и «От труда не богат, а горбат будешь». Пословицы и поговорки трудно периодизировать, так как
многие из них выражают взгляды народа, не связанные конкретно с явлениями отдельных
исторических периодов и в таком случае не утрачтвают своей актуальности и при изменении социально-исторических условий. Некоторые пословицы и поговорки можно связывать с конкретной этнографической и географической местностью («Широк как поместье
Огинского»), конкретными именами («Вылез как Пилипас из конопли», «Не для тебя,
Мартинас, небо голубое»). В литовском языке имеются пословицы, возникшие из других
жанров фольклора, например, сказок («Не выманишь и золотым яблоком», «Ни читать, ни
писать не умею, а меня обещают королём сделать»), песен («Наступил воробей сове на
ногу»), или письменной литературы, например, «Не запрудить течение реки» (Мaironis,
2001, 56), «Терпит виновный, терпит и невиновный» (Žemaitė, 1994, 341). Часть литовских пословиц и поговорок имеет международный характер, например, такие как «Что посеешь, то и пожнешь», а также «Ворон ворону глаз не выклюет» известны многим народам Европы. Таким образом мы увидели, что литовская сказка представляет собой обобщенное, оценочное и целенаправленное отражение этнической культуры и действительности, которое выражает сознание человека, и в частности сознание литовского народа. Они
не представлены в полной мере в доминирующих формах культуры, адекватно отражающих реальность – философии, психологии, социологии, религиоведении и т. д. В художественной культуре, эстетике, искусстве имеют лишь ограниченное отражение.
Выводы
1. Что такое хорошо и что такое плохо, можно узнать с помощью сказки, потому что сказочные герои всегда говорит на родном, понятном языке, делятся на плохих и
хороших. А для разграничения этнического мировоззрения-добра и зла и для определения
симпатий ребенка это очень важно.
2. Дети наиболее часто представляют себя в роли положительного героя и благодаря этому начинают понимать, что такое добро. В реальной жизни и взаимоотношениях с людьми закрепляются нравственные понятия, которые ярко представлены в образах
героев.
3. Во всех литовских сказках крепка этно-языческая традиция, а плохие герои
всегда в конце наказаны, а единственной возможностью избежать наказания – не быть отрицательным персонажем. В виде образов сильных и храбрых богатырей, добрых волшебниц, фей, принцев и рыцарей, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту в
сказках представляется добро и именно поэтому ребенок их воспринимает гораздо легче.
Потому что понятие добра гораздо легче понять, когда оно представлено не в виде свода
правил и законов.
4. Сказки полезны всем. Лечебные сказки разрабатываются не только для детей,
но и для взрослых, потому что она помогает решить множество проблем психики. Однако
специалисты уточняют, что этот психологический метод не является панацеей от всех бед.
Из своего творческого опыта с работы с слепыми и больными актерами, отмечаю что эффект от этой этно-терапии виден только через определенное время. При работе с учениками у сказкотерапии есть определенные правила, например, слепая девушка или актер с
эпилепсией должен четко осознавать, что реальная жизнь отличается от сказки. В каждом
конкретном случае нужно учитывать особенности этнического-психического развития
юноши, и подыскивть путь с сказкой надо искать индивидуально. Нужно знать, что навык
различия между сказочный жизнью и реальностью появляется у детей в возрасте 3,5–4
лет.
5. Некоторые специалисты считают, что человек повторяет сценарий своей любимой сказки в своей жизни. Поэтому, какая сказка станет любимой для вашего ребенка,
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падростка-ученика или взрослого человека вы можете решить с ними. Например, сказка о
Золушке может научить участвующих труду, ответственности и усидчивости. «Снежная
сказка»поэтессы С.Нярис – верить в победу добра над злом. Уделяйте особое внимание
вопросу, кому из героев симпатизирует ученик, студент, ищите в них положительные стороны, если это будут злодеи, обсуждайте кто из них верный друг и т. д.
6. При выборе сказки для постановки с студентами, инвалидами, учениками
нужно учитывать особенности его этнического-психологического развития и то, насколько выбранная вами сказка будет полезна. Повторяющиеся сюжеты в сказках детки замечают и любят. Такая манера повторения сказочного сюжета помогает ученику его запомнить и освоиться в нем литовский язык. Для того, чтобы дети лучше понимали сказку и ее
сюжет им необходимо не только словесное описание этнического действия, но и изображение, говорят психологи. Педагоги это объясняют тем, что основной опорой для прослеживания событий служит именно зрительный образ.
7. Родители во многих случаях также уделяют больше внимания интеллекту ребенка, так как рано начинают обучать малыша, принуждая его, таким образом, к интеллектуальным усилиям, к которым он еще не готов ни морально, ни физически.
8. Сегодня для того, чтобы поступить и закончить престижные школы и детские сады нужно сдавать экзамены, поэтому можно сделать вывод, что большее количество своего внимания современные преподаватели уделяют развитию интеллекта, а этнографичная сфера детской души отходит на второй план.
9. Родители во многих случаях также уделяют больше внимания интеллекту ребенка, так как рано начинают обучать малыша, принуждая его, таким образом, к интеллектуальным усилиям, к которым он еще не готов ни морально, ни физически. Однако
арт-терапевты, педагоги и другие специалисты утверждают, что для малыша важнее всего
развитие его чувств и питание этнияуско-эмоциональной сферы, потому что это помогает
ему получить полноценное психическое развитие. Поэтому одним из самых доступных
средств для развития эмоционального восприятия ребенка, подростка, взрослого которым
во все времена пользовались родители и преподаватели является этническая сказка.
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Fairytale therapy as of etnical self-awareness lithuanian language, music and inborn faith
tradition
Summary
Any of us can make up story about happy life for oneself and it will come true. We can always make things
happen in life if we have enough spiritual strength. We just have to believe that our tale from Lithuania is a true story. Lithuanian tale therapy is a unique method of Lithuanian music, drama, psychological, moral and spiritual
support for children. A child by himself/herself and an educator – story teller participate in the process of fairy tale
invention. The child describes his/her own life scenarios and the ways of their happy development in the fairy tale.
The tale therapy considers fairy tales as a way of character education, as opportunity for discussion and solution of
psychological and social problem of any person, as a way to develop positive and socially active thinking.Fairy tale
therapy helps children understand themselves, and thus creates a sense of psychological security and allows children
to develop their inner creative abilities and vital resources.
Keywords: pupils, etnical self-awareness students, tale(art) teraphy, language, music.
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LIETUVIŲ LIAUDIES MEDICINA KAIP TYRIMŲ IR STUDIJŲ
OBJEKTAS: CHARAKTERISTIKOS, ĮŽVALGOS IR PERSPEKTYVOS
Raimundas Kaminskas
Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra
Visuomenės sveikatos fakultetas
Medicinos akademija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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Straipsnio tikslas: pristatyti lietuvių liaudies mediciną kaip kultūros dalį, aprašant jos įvairiapusiškumą ir
pagrindžiant lietuvių liaudies medicinos, kaip mokomosios disciplinos, naudą. Straipsnis remiasi literatūros šaltiniais ir straipsnių analize. Išvada: Modernioje visuomenėje lietuvių liaudies medicinos paveldo pažinimo skatinimas,
lietuvių liaudies medicinos kaip disciplinos dėstymas studentams.
Pagrindiniai žodžiai: biomedicina, liaudies medicina.

Įvadas
Iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma apibūdinama
kaip etninė kultūra. Tą galime pasakyti ir apie liaudies mediciną, kuri buvo savita etnografiniuose regionuose, kurta visos tautos ir padėjusi išlaikyti tautinį tapatumą bei savitumą.
Liaudies medicina (angl. Folk medicine) – tai namų vaistai, ritualai, procedūros, gydymo formos,
naudojamos savamokslio siekiant sumažinti skausmą ir išgydyti ligą.
Pasaulio sveikatos organizacija liaudies mediciną įvardija kaip sveikatos praktiką, metodus
ir žinias panaudojant vaistus iš augalų, gyvūnų ir mineralų, dvasinę terapiją, manualines terapijas ir
pratimus, kurie padeda diagnozuoti ligas, naudojami ligų profilaktikai ir sveikatai palaikyti.
Lietuvių liaudies medicina yra Lietuvos kultūros dalis: daug lietuvių liaudies medicinos žinių atsispindi papročiuose ir tautosakoje. Tai lietuvių kaimo bendruomenės tradicinių sveikatos apsaugos, ligų prevencijos bei gydymo būdų visuma. Žinių apie lietuvių liaudies mediciną randama
jau nuo XVII a. – istorikų, etnografų, farmacininkų, gydytojų ir kitų mokslininkų veikaluose.
Lietuvių liaudies medicina aprašyta moksliniuose tekstuose etnografiniais, folkloriniais,
medicinos aspektais. Iš liaudies medicinos atšakos – žolininkystės – išsivystė atskira mokslo šaka
fitoterapija (gr. phyton – augalas, therapeia – gydymas), kuri taiko gydymą vaistingaisiais augalais.
Daugelis šalių, puoselėdamos savo kultūros istoriją, brangina liaudies medicinos išmintį,
ją perteikia šiuolaikinei kartai. Liaudies medicina apibūdina tautos sąmonę, jos lobiai yra dideli,
tačiau literatūros apie lietuvių liaudies mediciną nėra daug, ji nepakankamai susisteminta, nepakankamai atskleistas jos vaidmuo mūsų kultūroje ir medicinoje.
Šiame straipsnyje taikant literatūros šaltinių, tekstų analizės metodus siekiama atskleisti
lietuvių liaudies mediciną kaip kultūros dalį, aprašant jos įvairiapusiškumą ir pagrindžiant jos,
kaip mokomosios disciplinos, naudą.
Lietuvių liaudies medicina kaip kultūra
Tautos paveldėtos kultūros perdavimas, taip pat ir liaudies medicinos, yra etninės kultūros paveldas, nes praeityje tautoje gyvavę medicinos papročiai išlikę iki šių dienų kaip etninės
kultūros vertybės.
Atskirą kultūros sritį sudaro liaudies medicina. Tai žinios, per ilgą laikotarpį sukauptos Lietuvoje ir perduodamos iš kartos į kartą. 1931 m. dr. I. Skliutauskas žurnale „Medicina” savo straipsnyje apie liaudies mediciną aprašė lietuvių liaudies medicinos gydymo būdus, juos palygino su to
meto „moksline” medicina ir teigė, kad „mokslinė medicina ne kas kita kaip ištobulinta, ištaisyta ir
papildyta liaudies medicina, kuri yra alma mater, peninti mūsų mokslą.“ (Skliutauskas I., 1931).
Skirtingose Lietuvos vietose liaudies medicina turėjo savo papročius. Raseinių apskrities
gydymo receptus aprašė V. Tiškus (1906–1975). S. Biziulevičius (1919–2004) aprašė liaudies
mediciną Aukštadvario krašte, apie žemaičių liaudies mediciną rašė etnografas, istorikas Juozas
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Mickevičius (1900–1984), sveikatos sampratą, ligų įvaizdžius, negalavimus, vaistininkystės tradicijas lietuvių kaimo bendruomenėje nagrinėja doc. Ramūnas Trimakas. Lietuvos archyvuose
galima rasti daug senų leidinių apie įvairių ligų gydymą liaudiškomis priemonėmis.
Tradicinėse lietuvių kaimo bendruomenėse buvo plačiai naudojami gamtos ištekliai, kurie turėjo gydomųjų galių (racionalūs gydymo būdai) ir elgesys, grindžiamas prietaringais įsitikinimais (maginiai gydymo būdai). Gydymo būdai buvo parenkami priklausomai nuo ligos kilmės
– racionalios (natūralios) ar maginės (antgamtinės). Antgamtinė liga buvo gydoma maginiais būdais ir ritualais, kuri turėjo stebuklingai išgydyti ligą, pvz., užkalbėjimais. Etnografė D. Vaitkevičienė knygoje „Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės“ aprašo daugiau kaip 1700 užkalbėjimų tekstų. Apie liaudies magiją, užkalbėjimus, maldeles rašo ir liaudies medicinos tyrinėtoja
Rita Balkutė. Maginio poveikio pavyzdžius pateikia doc. Ramūnas Trimakas.
Racionalūs ligų gydymo būdai literatūroje siejami su vaistų gavimu, apdorojimu, laikymu
ir naudojimu; liaudies chirurgija, t. y. gydymu mechaniškai, pvz., instrumentais, dėlėmis ir liaudies veterinarija, t. y. naminių gyvulių gydymu. Nemažas dėmesys lietuvių liaudyje buvo skiriamas augalų rinkimo laikui, kai, manoma, augalų gydomosios savybės yra stipriausios. Augalų
paruošimo būdai priklausė nuo to, kokia liga bus gydoma. Vaistinės medžiagos buvo ruošiamos
kaip arbatos (užpilant vaistažoles verdančiu vandeniu), nuovirai (verdant vaistažoles), antpilai
(degtine ar spiritu užpilami ir paliekami nusistovėti), vonios (supilant nuovirą į vandenį ar apiplaunant ligonį), kompresai (nuovire pamirkyti medžiagos gabalai), tepalai (maišant augalinės ir
gyvulinės kilmės medžiagas).
Lietuvių liaudies medicinoje vaistiniais augalais būdavo gydoma labai daug ligų: fizinės
traumos ir sužeidimai, odos ligos, kvėpavimo takų ir plaučių ligos, širdies, nervų ligos (tarp jų ir
nuomaris (epilepsija), išgąstis, nemiga), virškinimo trakto ligos (skrandžio, kepenų, vidurių,
inkstų), įvairūs uždegimai; užkrečiamos ligos (tokios kaip cholera, šiltinė, tymai, gelta, dizinterija), moterų ligos (persileidimas, nevaisingumas, kraujoplūdis, mėnesinių sutrikimai, lengvinami
gimdymo skausmai); vaikų ligos, dantų ir burnos ertmės ligos, kitos tokios ligos, kaip pasiutligė
bei vėžys. Lietuvių liaudies medicinoje, be vaistinių augalų, buvo naudojamos ir gyvulinės kilmės medžiagos. Jas išsamiai aprašė LSMU doc. T. A. Mekas savo daktaro disertacijoje. Lietuvių
liaudies bendruomenėse kiekvienoje šeimoje būdavo išmanančių ir naudojančių liaudies gydymo
būdus. Tik sunkiau susirgus buvo kreipiamasi į liaudies medicinos žinovą – žolininką, užkalbėtoją ar burtininką. Liaudies mediciną Lietuvos bei Vakarų Baltarusijos tradicinėje kaimo visuomenėje tyrinėjusi V. Gribauskaitė, be racionalių ir maginių gydymo būdų, prieinamų plačiajai kaimo bendruomenei, aprašo moters veiklos specifiką liaudies medicinoje.
Moters vaidmuo lietuvių liaudies medicinoje buvo išskirtinis. Nors išsamių darbų apie
moterų vaidmenį lietuvių liaudies medicinoje nėra, atskiruose tekstuose pabrėžiama, kad kaimo
vaistininkystės sritis (vaistų rinkimas, apdirbimas, laikymas, naudojimas) priskiriamas išskirtinai
moterims. Žolininkės išmanė apie vaistingus augalus, gyvulinės ar mineralinės kilmės medžiagas. Analizuojant įvairių regionų etnografinę medžiagą pastebima, kad gydymas žolėmis lietuvių
liaudies medicinoje buvo laikomas išskirtinai „moterišku užsiėmimu“, jau nekalbant apie ypatingą moterų vaidmenį gydant vaikus. Moterys žinojo daug gydymo būdų, tarp jų ir užkalbėjimų.
Šaltiniai teigia, kad dauguma užkalbėtojų buvo moterys. Liaudies chirurgija ir liaudies veterinarija dažniau buvo siejama su vyrais.
Šiuolaikinėje visuomenėje išliko ir yra naudojami kai kurie lietuvių liaudies gydymo būdai.
Esama keleto priežasčių, kodėl ir kitose šalyse žmonės naudojasi liaudies medicinos tradicija –
nepasitenkinimas profesionalia medicina, didelis kultūrinis atotrūkis tarp biomedicinos specialistų
ir pacientų, mažos pacientų pajamos ir šeimos ar grupės tradicijos (Cockerham, 2004, p.176).
Liaudies medicina kaip mokomoji disciplina
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas liaudies mediciną priskiria prie sveikatinimo veiklos kartu su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, farmacine veikla, tradicine
medicina bei nemedicininiais sveikatos atgavimo būdais.
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Įvairiose šalyse nagrinėjant liaudies mediciną pabrėžiami globalizacijos ir aplinkos pokyčiai, tiriamas valstybinės sveikatos priežiūros sistemos santykis su liaudies medicina.
Analizuojant lietuvių liaudies mediciną, jos koncepcijas galima studentams parodyti, kokią informaciją buvo sukaupusi liaudies medicina apie augalus, jų rinkimo savybes, kokie buvo
farmakologinių žinių šaltiniai, kokios gyvavo anatomijos procedūros, nuskausminimo būdai ir
pan. Liaudies medicina kaip disciplina padėtų studentams suprasti savo šalies liaudies medicinos
praeities laikotarpį, suvokti istorinį ligos, jos gydymo kontekstą, tuo metu gyvavusias sveikatos,
ligos, gydymo teorijas, išskiriant kultūrines, socialines, ekonomines ir teisines paradigmas.
Analizuojant lietuvių liaudies mediciną yra galimybė susipažinti su Lietuvos etnografinių
vietovių įvairove ir etninių mažumų savitumais. Ne mažesnį dėmesį galėtume skirti ir lietuvių
liaudies medicinos institucionalizacijos analizei – nuo savamokslių gydytojų iki pirmųjų vaistinių atsiradimo. Atsiranda erdvė svarstymams, kokią vietą užima liaudies medicina tarp žmonių,
kurie turi nevienodą prieigą prie šiuolaikinės sveikatos priežiūros sistemos ir diskusijoms apie
globalizacijos problemas, aplinkos pokyčius ir biomedicinos požiūrį į liaudies mediciną.
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokomojoje bazėje studentai turi galimybę susipažinti su vaistingųjų medžiagų
(„Materia medica“) kolekcija, indais su žaliavomis iš J. Mušinskio įsteigto muziejaus, veikusio
1921–1939 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete, Sibiro liaudies medicinos ekspozicija bei
lietuvių liaudies medicinos fragmentais. Lietuva turtinga ir filosofinių tradicijų, kurios apima
sveikatos ir gydymo paradigmas.
Taigi, studentams reikia sudaryti platesnes galimybes analizuoti lietuvių liaudies medicinos artefaktus, plėtoti jų gebėjimus apibendrinti, paaiškinti ir savaip interpretuoti istorinę liaudies
medicinos kaitą.
Išvados
Lietuvos archyvuose yra nemažai etninei kultūrai, ypač lietuvių liaudies medicinai, tirti
būtinų rašytinių šaltinių.
Nemažai publikacijų spaudoje ar moksliniuose darbuose aprašomos atskiros lietuvių
liaudies medicinos sritys, atskirų ligų gydymas, tačiau nepakanka darbų, kurie atskleistų lietuvių
liaudies medicinos probleminius aspektus įvairių teorinių perspektyvų požiūriu. Lietuvoje mažai
nagrinėti lietuvių liaudies medicinos taikymo aspektai biomedicinoje.
Modernioje visuomenėje turime ieškoti būdų, kaip skleisti etninės kultūros, tarp jos ir lietuvių liaudies medicinos, paveldą skatindami susipažinti su išmintimi, kuri atskleidžia gamtos
gydomąsias galias. Vienas iš būdų – lietuvių liaudies medicinos kaip atskiros disciplinos dėstymas studentams. Kitas aspektas – tarpdisciplininės studijos, skirtingose mokslo srityse dirbantys
mokslininkai gali susivienyti analizuodami lietuvių liaudies medicinos paveldą, atskleisdami jo
įvairiapusiškumą, išskirtinumą ir sąsajas su biomedicininiu gydymu.
„Kad kiekvieną vaistą, kiekvieną būdą imtume kritiškai, sine ira et studio, privalome
neprarasti erudicijos – ir ne vien medicinos srity, bet ir šalimųjų mokslų, o net civilizacijos istorijoje” (Skliutauskas I., 1931, p. 9).
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Summary
The aim of this article is to reveal Lithuanian folk medicine as a part of the culture by describing its versatality and proving its value as a part of educational discipline. The article is based on literature sources and analysis.
Conclusion: In modern society, the promotion of the heritage of Lithuanian folk medicine leads to Lithuanian folk
medicine being a study discipline for students.
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ETNINĖ KULTŪRA – PROBLEMA, REIKALAUJANTI VISŲ MŪSŲ
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El. paštas: romualdas.povilaitis@gmail.com
Straipsnyje projekto vadovas apibendrina projekto rezultatus, didžiausią dėmesį skirdamas moksleivių ir
studentų apklausai ir ją atliekant surinktos medžiagos analizei. Pabrėžiama, kad nors mūsų kultūra, gyvenimo būdas,
vertybės globalioje epochoje ne visada yra veikiamos tiesiogiai ir drastiškai, tačiau naivu manyti, kad tradicinių lietuvių tautos vertybių, pvz., darbštumo, santūrumo, saikingumo gyvenime ir vartojimo srityje, be kitų veiksnių, neardo viešajame diskurse paprastai neiškeliami reiškiniai, pvz., neuždirbti „Europos pinigai“, kurie jau pagimdė ne tiek
gausų, kiek agresyviai veržlų socialinį sluoksnį, kuris, atrodo, tobulai sugeba tik viena – „įsisavinti“ įvairiausių
fondų lėšas. Grėsmių etninei kultūrai, o kartu ir tautos dvasingumui, šiandien yra pakankamai daug, deja, kur kas
mažiau skvarbaus žvilgsnio į jas ir aktyvių, apgalvotų pastangų spręsti šios srities problemas. Fasadinė kultūra, tikrųjų vertybių imitacija pasireiškia visose gyvenimo srityse (arba kultūroje plačiąja prasme), dvasinėje kultūroje
(pvz., mokslo, švietimo, meno srityse) ir, deja, lietuvių etninėje kultūroje.
Pagrindiniai žodžiai: kultūra, kultūros paveldas, tautos identitetas, gyvoji tradicija.

Globalizacijos procesai diena iš dienos įsibėgėja, bet prie to įprantama ir jų pasekmės
dažnai nesiejamos su realiais arba galimais negatyviais lietuvių tradicinės kultūros pokyčiais.
Netgi naujausias iššūkis – netikėtas, masinis Azijos ir Afrikos žemynų gyventojų pajudėjimas
Europos link mūsuose daugiau suvokiamas kaip grėsmė savo gerovei, patogumui, įprastam gyvenimo ritmui, galbūt katalikybei, o ne tautai ir jos kultūrai apskritai. Nerimą dėl savo tautos kultūros likimo ne mažiau turėtų kelti ir kiti reiškiniai. Visų pirma tai neregėtai intensyvi emigracija, dramatiškai veikianti ir taip kasmet blogėjančią šalies demografinę padėtį, ir lėtas, tačiau stabilus, jaunimo nutolimas nuo etninės lietuvių kultūros.
Globalizacija mūsų kultūrą, gyvenimo būdą, vertybes ne visada veikia taip tiesiogiai ir
drastiškai, kaip kad svetimų kalbų elementų įsiskverbimas į mūsų kasdieninį viešajį ir netgi privatų gyvenimą. Naivu manyti, kad tradicinių lietuvių tautos vertybių – darbštumo, santūrumo
gyvenime ir vartojimo srityje, be kitų, neardo neuždirbti „Europos pinigai“, kurie jau pagimdė ne
tiek gausų, kiek agresyviai veržlų socialinį sluoksnį, kuris, atrodo, tobulai sugeba tik viena –
„įsisavinti“ įvairiausių fondų lėšas. Nėra aišku, kaip, tradicijų ir vertybių išsaugojimo prasme,
jaunimą ir vaikus veikia informacinės technologijos ir, visų pirma, socialiniai tinklai. Ne tik šios
masinio komunikavimo priemonės, bet ir jomis manipuliuojančios grupės. Kažkodėl retai girdime apie rimtesnius etninės kultūros būklės tyrimus ir visai nieko apie nuolatinę išsamią stebėseną, gebančią aiškiai atskleisti vaikų ir jaunimo santykį su savo tėvų ir senelių tradicijomis –
tiek su lietuvių apskritai, tiek su savo krašto etnografinių regionų arba paregionių.
Neabejotinai būtų įdomu ir naudinga, o gal ir būtina žinoti, ar tebesaugo visuotinai savo etnokultūrinę sąvastį regionų žmonės, ir ne tik jaunimas, ar jie jaučia pasididžiavimą laikydami save
dzūkais, sūduviais, žemaičiais, aukštaičiais? Ką reiškia tai, kad tarmiškai kalba retas, o daugelis
to net nemoka? Ar masinėje sąmonėje tarmės iš pasididžiavimo objekto (pirmasis ASU (tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos) rektorius kupiškėnas Povilas Matulionis, net tapęs aukštu
tarpukario Lietuvos valdininku, kalbėjo tik tarmiškai) nevirto savotiška menko išprusimo įvaizdžiu? Šie ir panašūs klausimai neišvengimai būtų keliami, jais būtų diskutuojama ir jie būtų,
transformavus į konkrečius uždavinius, sprendžiami, jeigu Lietuvoje būtų vykdoma nacionalinė
ir lietuvių etninės kultūros globos politika. Deja, jos nematyti. Suprantama, keliant ir sprendžiant
valstybės kultūros uždavinius nepakanka dėmesį skirti vien etninei kultūrai, tačiau, nevertinant
jos kaip lietuvių kultūros pamato, naivu tikėtis, kad išsaugosime kultūrinį savitumą apskritai.
Kas valstybės lygmeniu rūpinasi tautos ir jos etninės kultūros ateitimi? Lyg ir visi, bet dažniau
niekas. Bent taip galima manyti apžvelgiant visą etninės kultūros erdvę ir jos raidos tendencijas.
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O tai, kad kai kuriose šalyse padėtis yra dar blogesnė, vargu ar gali mus guosti. Esama atskirų
veiksmų, projektų, planų, priemonių, viską suskaičiavus, galbūt jų netgi daug, tačiau nėra sistemos. Galime turėti didelę plytų krūvą, tačiau savaime ji netaps rūmais, net jeigu ją norėsime taip
pavadinti. Panašiai kaip Kauno „Tautos namai“, kurie tėra tik skambi iškaba ant miesto kultūros
centro sienos. Deja, nuo kultūros centro iki Tautos namų dar labai toli.
Visa tai leidžia suvokti etninę lietuvių kultūrą kaip ypatingo aktualumo dabarties problemą, o jai neabejingus verčia galvoti, kaip išlaikyti ir sustiprinti tų, nuo kurių priklauso šios kultūros likimas – vaikų ir jaunimo, prisirišimą prie savo dvasinių šaknų. Lietuvių etninės kultūros
draugijos Kauno teritorinio padalinio projektu „Akademinio jaunimo ir mokinių etnokultūrinės
savimonės stiprinimas per Suvalkijos / Sūduvos ir Dzūkijos / Dainavos regionų etninės kultūros
pažinimą“, vykdytu 2015–2016 metais ir pasibaigusiu konferencija, kurios medžiaga yra šiame
elektroniniame leidinyje, siekta būtent šio tikslo.
Viena iš esminių šio projekto veiklos rūšių buvo mokinių ir jaunimo (ASU studentų) santykio su savo tautos etnine kultūra atskleidimas tyrimo būdu. Apklausa ir gautų rezultatų analizė
turėjo parodyti ne tik jų žinias bei gebėjimus, bet ir vertybines orientacijas, taip pat gyvosios etninės kultūros (praktikavimo) lygį. Tačiau šio tyrimo tikslas nebuvo tik mokslinis. Juo norėta dar
kartą atkreipti jaunimo, vaikų, pedagogų dėmesį į lietuvių etninę kultūrą, sudominti jos tradicijomis, ugdyti meilę savo gimtinei, kraštui, įveikti nenorą, o gal ir baimę pasirodyti, jog esi dzūkas,
sūduvis ar kurio nors kito regiono atstovas. Tam tikslui buvo skirta ir kita projekto veikla – „Protų
mūšis“, per kurį vaikai ir jaunimas turėjo parodyti, o kartu ir pagilinti savo žinias etninės kultūros
srityje. Nors „Protų mūšis“ sulaukė gana didelio susidomėjimo, pasirodė, kad pasiekti iškeltą tikslą
apskritai yra labai nelengva. Ypač tai pasakytina apie studentus. Aktyvesni ir imlesni etnokultūrinei projekto veiklai buvo mokiniai, dažniau ne patys vyriausi. Kita vertus, tapo akivaizdu, kiek
daug reiškia suaugusių iniciatyva, kurios ne visada būta pakankamai. Nors dalyvauti projekte buvo
pakviestos visos Dzūkijos ir Suvalkijos savivaldybės, tačiau tai sudomino ne visas. Mielai įsitraukė
Alytaus, Kauno rajono, dar aktyviau Lazdijų rajono mokyklos (visose šio rajono mokyklose buvo
klausinėjami mokiniai, nemaža jų pasirengė ir dalyvavo „Proto mūšyje“). Tačiau iš kelių kitų savivaldybių, deja, nebuvo beveik jokios reakcijos. Vargu ar šių savivaldybių vadovai bijojo, kad jų
mokiniai pasirodys menkesni etninės kultūros žinovai ir mylėtojai už kitus, galbūt jiems kliudė kitos priežastys. Kita vertus, abejinga reakcija į kvietimą dalyvauti projekte galėjo reikšti dalies vietos politikų ir jų vadovaujamos administracijos požiūrį į etninę kultūrą kaip vertybę. Norisi pasidžiaugti dzūkų aktyvumu. Nors iš atsakiusiųjų į anketos klausimus mokinių suvalkiečiai sudarė
beveik pusę (45,5 proc.), tačiau, atmetus Kauno rajono Užnemunę, jų beliktų tik 15,7 proc. Įdomu,
kad pasyviausios buvo tos Sūduvos savivaldybės, kurios ribojasi su Kauno rajonu ir kurioms kelias
iki ASU gana artimas. Ko gero, pasitvirtino liaudies išmintis, kad savame kaime pranašu nebūsi.
Kelios aktyvesnės mokyklos atvežė į ASU parodyti savo mokinių meno darbelius, sukurtus pagal
lietuvių etninės kultūros tradicijas, tačiau norėjosi, kad ir jų būtų daugiau.
Minėtas vaikų ir jaunimo santykis su savo tautos etnine kultūra nėra naujiena. Panašius
tyrimus kai kurie šio projekto vykdytojai, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio
padalinio nariai (šių eilučių autorius, Asta Steikūnienė) atliko jau prieš 15 metų, o vėliau juos
pakartojo prieš 10 ir 7 metus. Visų šių tyrimų metodika nesikeitė – buvo fiksuojamas subjektyvus apklausiamųjų požiūris į jų turimas žinias, išmanymą, vertybes ir praktinę veiklą etninės kultūros srityje. Skirtumas buvo tas, kad šį kartą apklausa vyko internetu. Tyrimą atliekant 2015
(2016) m., pasitvirtino jau anksčiau atskleistos bendros tendencijos, pavyzdžiui, iš esmės visi
vaikai ir jaunimas tebešvenčia tradicines kalendorines šventes, jos visada švenčiamos šeimoje,
nors griežčiau šių švenčių tradicijų laikosi tik kas antras apklausos dalyvis. Svarbiausia švente
tebelieka Kūčios-Kalėdos, nors beveik antra tiek apklaustųjų mėgstamiausia savo švente įvardijo
Naujuosius metus arba savo gimtadienį.
Šiuo tyrimu patvirtinta tai, ką prieš keletą metų atskleidė autoriaus atliktos ne tokios reprezentatyvios, tačiau pakankamai įdomios ASU studentų, lankiusių kraštotyros kursą, apklausos. Per
jas buvo surinkta medžiaga apie Velykų, Kūčių-Kalėdų, Rasų-Joninių šventimo tradicijas. Visos
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šios šventės suvokiamos kaip šeimos, giminės ir kraštiečių šventės, jaunimui jos reikšmingos, malonios ir laukiamos. Kita vertus, vyksta tradicinių švenčių turinio ir formos pokyčiai. Pavyzdžiui,
tradicinės šventės neapima viso galimo laiko ir trunka trumpiau negu yra laisvų dienų. Beveik visi
apklaustieji ASU studentai nurodė, kad pirmoji diena šeimose švenčiama tradiciškai, o antroji retai
(išimtis yra Kūčios-Kalėdos), trečioji, jeigu apskritai švenčiama, tai tik kaip visos kitos šventės.
Be to, jaunimas kiek mažiau negu vyresnieji per šventes laikosi tradicinės elgsenos, rečiau negu
vyresnieji lankosi bažnyčioje, daugiau bendrauja su savo bendraamžiais, o ne su šeima ir giminaičiais. Reta išimtis (bet tokių buvo), kad visos šventės iki pat jų pabaigos švęstos be jokio alkoholio,
būnant su šeima gamtoje, lankant bažnyčią, pagrįstos dvasiniu artimų žmonių bendravimu.
Palyginus šį ir ankstesnius tyrimus, pasitvirtino apskritai žinomas faktas, kad vaikų ir
jaunimo prieraišumą prie tradicijų iš esmės lemia tėvų ir senelių pozicija. Mokykla, kultūros
centrai, žiniasklaida ir kt., nors ir daro tam tikrą įtaką, tačiau ši įtaka apskritai toli gražu nėra tokia didelė kaip norėtųsi. Įdomu ir tai, kad kai kurie šios apklausos rezultatai skyrėsi nuo ankstesniųjų. Kažkodėl dabar daug dažniau, negu atliekant ankstesnius tyrimus, respondentai nurodė
mokantys žaisti liaudies žaidimus (galbūt mokyklose tam imta skirti daugiau dėmesio?). Nauja
buvo ir tai, kad tarp vaikų ir jaunimo gana populiari tapo liaudies muzika (tačiau šiuo atveju reikėtų išsiaiškinti, kaip ji suprantama). Deja, tautodailė ar folkloras, kaip seniau, taip ir dabar, tebėra mažai populiarios veiklos rūšys. Galbūt mokyklose ar kultūros centruose šis savitas ir arčiausiai etninės kultūros tradicijų esantis žanras nėra masinis, galbūt didelę konkurenciją jam daro šiuolaikinės laisvalaikio leidimo formos. O galiausiai, galbūt tokiai veiklai trūksta dėmesio net
ir ten, kur jis, atrodo, turėtų būti. Juk folkloro ansamblis LŽŪU (ASU) veikė tik keletą metų po
Nepriklausomybės atkūrimo, paradoksalu, bet tokio ansamblio šiame universitete nėra iki šiol.
Vaikai ir jaunimas, kaip seniau, taip ir dabar, labai mėgsta keliauti po Lietuvą, tai sudaro geras
prielaidas plėtoti kraštotyros sritį, ypač jeigu ji kūrybiškai sujungiama su žygeivių tradicijomis.
Gautus tyrimo rezultatus reikėtų tikslinti atsižvelgiant į vieną gana svarbų faktą. Jeigu į
anketos klausimus atsakė bene visi apklausoje dalyvavusių mokyklų tam tikro amžiaus mokiniai,
tai iš ASU studentų atsakiusių buvo tik dalis. Galima daryti prielaidą, kad tie studentai, kurie yra
visai abejingi etninei kultūrai, apklausoje nedalyvavo, o anketas pildė tie, kurie jai neabejingi arba kurių studijos yra vienaip ar kitaip su etnine kultūra susijusios. Taigi, nėra aišku, ar ASU studentų atsakymai reprezentuoja visą šio universiteto studentų kontingentą. Visų būsimų inteligentų, o rengiamų daugiau kaimo vietovėms (ASU) ypač, santykis su savo etnine kultūra yra labai svarbus, todėl būtų
tikslinga atlikti išsamius šio studentų kontingento tyrimus.
Juo labiau, kad prieš keletą metų šiame universitete atsirado
nauja kultūros ir turizmo vadybos programa, daugiausia orientuota į būsimųjų specialistų veiklą regionuose.
Apibendrinant projekto patirtį pažymėtina, kad galimybė sudominti mokinius etnine kultūra ir jų veiklą orientuoti šia linkme yra. Tas pat pasakytina ir apie ASU studentus, tačiau šiuo atveju tai reikalauja daugiau darbo, originalesnių sprendimo būdų ir didesnio organizatorių atsidavimo.
Būtų prasminga tęsti panašaus pobūdžio projektus, orientuojantis ir į kitus etnografinius regionus – Žemaitiją, Aukštaitiją, Mažąją Lietuvą. Potencialioje projektų erdvėje aktualus ir
perspektyvus išlieka mokyklų – ASU ir kaimo bendruomenių bei vietos kultūros institucijų ryšio (panaudojant šių subjektų galimybes) stiprinimas siekiant saugoti ir gaivinti lietuvių etninę kultūrą. Tokia veikla galėtų padėti ne tik ugdyti
1 pav. Akimirkos
projektuose dalyvaujančių mokinių ir studentų etnokultūrinę
iš „Proto mūšio“
savimonę, bet ir sukurti palankią aplinką tokiai veiklai moetninės kultūros tema
kyklose, kaimo bendruomenėse, universitete.
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ETNINĖS KULTŪROS GYVYBINGUMAS LIETUVOJE
Daiva Šeškauskaitė
UAB „Kruenta“
El. paštas: daiva.seskauskaite@gmail.com
Straipsnyje nagrinėjama materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo – etninės kultūros – gyvybingumas
Lietuvoje. Kokia materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo padėtis politikoje, kultūroje, švietimo ir mokslo sistemoje, visuomeniniame gyvenime? Ar tautinė kultūra turi būti išskirta kaip etninė kultūra, tęsianti gyvosios tradicijos ir tautinės savimonės išsaugojimą? Ar etninės kultūros paveldas ir yra nematerialus kultūros paveldas kaip tai
apibrėžiama Europos Sąjungos valstybėse?
Pagrindiniai žodžiai: etninė kultūra, materialus ir nematerialus kultūros paveldas, tautos identitetas, gyvoji
tradicija.

Įvadas
Nematerialusis kultūros paveldas arba etninė kultūra priklauso visiems žmonėms. Ji –
tautinio identiteto pagrindas. Ši kultūra padeda išlaikyti tautos savimonę, savarankišką visuomenės ir valstybės gyvenimą pasaulio tautų bendrijoje.
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme apibrėžiama etninės kultūros paveldo sąvoka – tai praeityje tautos sukurtos ir iki šių dienų išlikusios etninės kultūros vertybės.
Materialus ir nematerialus kultūros paveldas – tai ir yra praeityje tautos sukurtos ir iki šių dienų
išlikusios etninės kultūros vertybės, perduodamos ir atnaujinamos.
Tikslas – išsiaiškinti etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo sąvokas ir išnagrinėti etninės kultūros gyvybingumą Lietuvoje.
Įgyvendinant tikslą suformuoti iškelti uždaviniai:
1. Išsiaiškinti etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo sąvokas.
2. Atlikti nacionalinių ir ES etninės kultūros kaip nematerialaus kultūros paveldo dokumentų palyginamąją analizę.
3. Įvertinti etninės kultūros – materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo padėtį politikoje, kultūroje, švietimo ir mokslo sistemoje, visuomeniniame gyvenime.
4. Ištirti etninės, tautinės kultūros – nematerialaus kultūros paveldo gyvastingumą, tęsiant
gyvosios tradicijos ir tautinės savimonės išsaugojimą.
5. Pristatyti rekomendacijas etninės kultūros – materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo gyvybingumui puoselėti.
Tyrimo duomenys rinkti šiais metodais: literatūros šaltinių, dokumentų analizė ir apklausa. Apklausa siekta išsiaiškinti, koks etninės kultūros – nematerialaus paveldo gyvybingumas
tarp šiuolaikinio jaunimo, t. y. domėjimasis etnine kultūra, kultūros paveldu, dalyvavimas etninės kultūros šventėse, kokio amžiaus jaunimui svarbiau ir įdomu sužinoti apie kultūros paveldą,
etninę kultūrą, iš kokių Lietuvos vietų aktyviau domimasi, iš kokių mažiau. Anketa buvo anoniminė. Anketos buvo virtualiai suprogramuotos ir pildomos tiesiogiai internetu.
Teisės aktų, viešai prieinamų duomenų (dokumentų, ataskaitų, planų, aktų, nutarimų) ir
kitų šaltinių lyginamoji analizė. Apklausos rezultatų analizė svarbi teoriniu ir taikomuoju požiūriu, nes tai leidžia patikrinti teorinius teiginius, išryškinti socialinių procesų bei reiškinių dėsningumus, tendencijas, taip pat – parengti moksliškai pagrįstas rekomendacijas (Matulionis, 2001).
Etninės kultūros – materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo padėtis politikoje
Nematerialus kultūros paveldas
Įvairiuose ES dokumentuose, aktuose, gairėse neminima etninės kultūros sąvoka. Įvardijama kultūros paveldas, kuris skirstomas į materialų ir nematerialų kultūros paveldą.
UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Generalinė konferencija, 2003 m. rugsėjo 29 – spalio 17 d. Paryžiuje vykusioje 32-oje sesijoje priėmė nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją:
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„Nematerialus kultūros paveldas“ tai ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktai ir
su jais susijusios kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai
žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Šį nematerialų kultūros paveldą, perduodamą iš
kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria reaguodamos į savo aplinką, į sąveiką su
gamta ir savo istorija, ir jis joms teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį, taip skatindamas pagarbą kultūrų įvairovei ir žmogaus kūrybingumui. Šioje Konvencijoje aptariamas tik toks nematerialus kultūros paveldas, kuris yra suderinamas su esamais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais, taip
pat su bendruomenių, grupių ir žmonių savitarpio pagarbos ir tvarios plėtros reikalavimais.
„Nematerialus kultūros paveldas“, inter alia, pasireiškia šiose srityse:
a) žodinės kūrybos tradicijose ir išraiškos formose, įskaitant kalbą kaip nematerialaus
kultūros paveldo raiškos priemonę;
b) atlikimo menuose;
c) papročiuose, apeigose ir šventiniuose renginiuose;
d) su gamta ir visata susijusiose mokslo srityse ir veikloje;
e) tradiciniuose amatuose.
„Apsauga“– tai priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo
gyvybingumą, įskaitant nustatymą, dokumentavimą, mokslinius tyrimus, išsaugojimą, apsaugą,
sklaidą, turtinimą, perdavimą, visų pirma per formalų ir neformalų švietimą, taip pat įvairių tokio
paveldo aspektų atgaivinimą.
Šios Konvencijos tikslai yra:
a) saugoti nematerialų kultūros paveldą;
b) užtikrinti pagarbą atitinkamų bendruomenių, grupių ir asmenų nematerialiam kultūros
paveldui;
c) vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis ugdyti nematerialaus kultūros paveldo
svarbos suvokimą ir padėti suprasti, kad reikia užtikrinti palankų jo tarpusavio vertinimą;
d) numatyti tarptautinį bendradarbiavimą ir pagalbą (Nematerialaus kultūros...., 2003).
Etninė kultūra
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas etninę kultūrą apibrėžia: „Etninė
kultūra – visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą“ (Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas).
Etninė kultūra – tai tautinė kultūra, kultūros puoselėtoja, siekianti etnografinių regionų
savitumo išsaugojimo ir aktualizavimo Lietuvoje. Etninės kultūros, kaip tradicinės kultūros vertybių visumos, pažinimas siejamas su tautinio tapatumo išsaugojimu.
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme apibrėžiama etninės kultūros paveldo sąvoka – tai praeityje tautos sukurtos ir iki šių dienų išlikusios etninės kultūros vertybės.
Materialus ir nematerialus kultūros paveldas – tai ir yra praeityje tautos sukurtos ir iki šių dienų
išlikusios etninės kultūros vertybės, perduodamos ir atnaujinamos.
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme apibrėžiama, kas atsakingas už etninės kultūros ugdymą: 1. Švietimo ir mokslo ministerija bei jos valdymo sričiai priskirtos institucijos, norėdamos užtikrinti etninės kultūros perteikimą ir puoselėjimą formaliojo ir neformaliojo
švietimo sistemoje: 1) integruoja etninę kultūrą į visų tipų ir pakopų švietimo įstaigų ugdymo programas; 2) sukuria sąlygas etninės kultūros kursui bendrojo lavinimo mokyklose įvesti; 3) skatina
įvairiapusę etninės kultūros veiklą papildomo ugdymo srityje (LR Etninės kultūros..., 1999).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.
V-651 patvirtinta Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, kuri integruoja etninės kultūros ugdymą mokykloje. Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK2365 (Žin., 2009, Nr. 138-6089), iškelia uždavinius: pakoreguoti neformaliojo ir formaliojo švie68

timo turinį bei jo realizavimą reglamentuojančią teisinę bazę įtvirtinant etnokultūrinio ugdymo
nuostatas ir realizavimo galimybes, jas įgyvendinantiems mokytojams sukurti švietimo pagalbos
sistemą, sudaryti mokiniams prielaidas pasirinkti etninę kultūrą kaip vieną iš neformaliojo švietimo veiklos krypčių. Programa yra pasirenkamoji (Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, 2012). Mokyklose programa Etninė kultūra arba Nematerialus paveldas kaip privalomas dalykas neįtvirtinama, o mokomieji dalykai – Tikyba arba Etika, pasirenkami ir „įsiūlomi“, nes „nėra pasirinkimo, nėra kitokių dalykų“ (Interviu, 2015).
Apibendrinimas. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroje programoje etnokultūrinis ugdymas pripažįstamas prioritetu įvairiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tačiau programa pasirenkamoji, ne privalomoji. Įvestas etninės kultūros pavadinimas išskirtinai sureikšmino
etnokultūros svarbą lietuvių gyvenime, išsaugant tautos tapatybę, tačiau Etninės globos tarybos ir
LR švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje programoje etninę kultūrą siūloma pasirinkti ir integruoti į mokymo dalykus. Taip etninė kultūra atsiranda „pastumdėlės“ vietoje. Priėmus Lietuvos nepriklausomybę nebuvo imtasi etninės kultūros įvedimo į mokymo sistemą. Įstojus į Europos Sąjungą taip pat, nors, įvedus etninę kultūrą kaip privalomą dalyką, mokiniai suprastų etninės kultūros svarbą jų gyvenime. Atrodo, kad programos rengėjai yra ne lietuviai ir jiems nerūpi
Lietuvos išlikimo klausimai. Programos parengimas, pasirenkamasis ir integruojantis etninę kultūrą į kitus mokomus dalykus, skatina nesidomėti savo tautos šaknimis, nevertinti savo, kaip lietuvio, įvaizdžio Lietuvoje ir pasaulyje.
Etninė kultūra Lietuvos kultūros politikoje
Etninės kultūros sąvoka ir apibrėžtis įvesta Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų
įstatyme, tačiau teisinę bazę reglamentuojamuose teisės aktuose, konvencijoje, žmogaus teisių
dokumentuose tarptautiniu mastu etninės kultūros termino nėra. Tai apibrėžiama kaip nematerialus kultūros paveldas. Taigi, etninė kultūra kaip nematerialaus kultūros paveldo sinonimas priimta tik Lietuvos kultūros politikos dokumentuose. Nacionaliniuose dokumentuose, išskyrus Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, apibrėžiama kultūros paveldas, formuojantis
tautos tapatybę Lietuvos įvaizdžio kūrimui.
Tai – tarptautiniuose dokumentuose nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje skaidomas
į dvi dalis: nematerialus kultūros paveldas ir etninė kultūra.
Lietuvos politikai etninės kultūros sąvoką derina su tautos tapatybės formavimu.
Penkioliktosios vyriausybės programoje, patvirtintoje LR Seimo nutarimu 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-52, formuluoti šie kultūros politikos strateginiai tikslai:
 sugrąžinti Kultūros ministerijai lyderės, inicijuojančios ir koordinuojančios nacionalinius kultūros projektus ir iniciatyvas, vaidmenį;
 pasikliauti humanistine Vakarų kultūros tradicija – tobulinti tautinio ir pilietinio ugdymo programas;
 sukurti modernios valstybės ir tautos tapatybės formavimo modelį integruojant kultūros ir švietimo politikos tikslus; Lietuvos įvaizdžio kūrimas – neatsiejama šios bendrosios strategijos dalis (15-oji vyriausybės...., 2008)
 Europos kultūros dienotvarkės įgyvendinimas buvo suskaidytas į du etapus:
2008–2010 m. ir 2011–2014 m. Pastarųjų ketverių metų darbo planą sudarė 6 prioritetai:
1) „kultūrų įvairovės, kultūrų dialogo ir integracinio poveikio skatinimas;
2) parama kultūros ir kūrybos pramonei;
3) gebėjimų ir judumo skatinimas;
4) kultūros paveldo apsauga ir skatinimas, įskaitant kolekcijų judumą.
Nuo 2010 m. pagrindinis kultūros politikos dokumentas Lietuvoje yra „Lietuvos kultūros
politikos kaitos gairės“. Jame numatomi Vyriausybių formuluojami nacionalinės kultūros politikos tikslai, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės. Nacionaliniu lygmeniu taip pat kalbama apie
kultūros paveldą kultūros politikoje.
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2014 m. kovo 29 d. priimtas naujos šešioliktosios LR Vyriausybės nutarimas Nr. 269 „Dėl
2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio
veiklos plano patvirtinimo“. 2014–2020 m. „Tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimas“ pagrįstas
dviem strateginiais tikslais, kurių vienas – „Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę“.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ siekiant išsaugoti kultūros paveldą ir kultūrą,
kalbant apie lituanistinį ugdymą, siekiama skatinti tautinės tapatybės svarstymą, tautinio paveldo objektų išsaugojimą viešoje erdvėje: „ugdyti Lietuvos kultūrinę ir politinę savivoką, formuojant autentišką istorijos politiką, skatinant tautinės tapatybės svarstymą viešojoje erdvėje, išryškinant pozityvias istorines patirtis. Stiprinti piliečių istorinę savimonę ir savigarbą, skatinant įvairių rūšių kultūrinę
ir meninę raišką, atnaujinant nacionalines kultūros, švietimo programas ir viešų valstybinių renginių
repertuarą bei simboliką ir užtikrinant kultūros paveldo, tautinio paveldo objektų išsaugojimą, kartu
jį sumaniai pritaikant visuomenės reikmėms“.
Atsiranda nauja sąvokų formuluotė: vietoj sąvokos etninė kultūra įvedamos savokos tautinė
tapatybė, tautinis paveldas ir kultūrinė tapatybė.
Nacionaliniu lygmeniu strategijose, vyriausybės programoje, gairėse minimas modernios
valstybės ir tautos tapatybės formavimo modelis kaip vienas iš kultūros politikos tikslų, kuriant Lietuvos įvaizdį.
Apibendrinimas. ES dokumentuose, aktuose, gairėse vartojama kultūros paveldo sąvoka
kalbant apie tautos išsaugojimą. Nacionaliniuose dokumentuose skatinama apsaugoti kultūros paveldą, formuojant tautos tapatybę Lietuvos įvaizdžio kūrimui. Tai – tarptautiniuose dokumentuose nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje skaidomas į dvi dalis: nematerialus kultūros paveldas ir etninė
kultūra. Lietuvos politikai etninės kultūros sąvoką derina su tautos tapatybės terminu, formuojant
Lietuvos įvaizdį. Atsiranda nauja sąvokų formuluotė: vietoj etninė kultūra įvedama tautinė tapatybė,
tautinis paveldas ir kultūrinė tapatybė.
Virginija Kondratienė, aptardama etninės kultūros teisinį aspektą, pabrėžia: „Paprasčiau būtų
galima pasakyti, kad etninę kultūrą ir jos turinį sudaro: paveldas – paveldėtas ir saugomas kultūros
palikimas; gyvoji tradicija – nuolatinis kūrybinis vyksmas, per kurį etninė kultūra atsinaujina; nuo
gyvosios tradicijos neatsiejama tautinė savimonė“ (Kondratienė, 2002).
Taigi, etninė kultūra – tai paveldėtas ir saugomas kultūros palikimas, perduodamas per nuolatinį kūrybinį vyksmą – gyvąją tradiciją. O tai įeina į nematerialaus kultūros paveldo sąvoką. Įvedus
etninės kultūros, o vėliau tautinės tapatybės, tautinio paveldo ir kultūrinės tapatybės sąvokas, atsirado
painiava. Nebeaišku, kokią kultūros dalį reikia saugoti. Kaip Dalia Urbanavičienė pabrėžia: „Nepaisant šių palyginti nemažų pasiekimų etninės kultūros valstybinės globos reglamentavimo srityje, Lietuvoje formuojant bendrąsias kultūros politikos nuostatas etninė kultūra nesulaukia reikiamo dėmesio
ir lieka „podukros“ vaidmenyje“ (Urbanavičienė, 2011).
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo konvencija apibrėžė nematerialų kultūros paveldą,
neišskirdama atskiros etninės kultūros sąvokos, bet kaip ir D. Urbanavičienė pastebi, „nenurodo
Valstybėms Šalims atsisakyti ankstesnių jų įstatymų ar kurti naujus, tačiau 13 straipsnyje Valstybėms
Šalims nurodo:
 nustatyti bendrą politiką, kuria būtų siekiama didinti nematerialaus kultūros paveldo
svarbą visuomenėje ir įtraukti tokio paveldo apsaugą į savo numatomas programas;
 paskirti arba įsteigti vieną arba daugiau kaip vieną kompetentingą instituciją, kuri rūpintųsi jos teritorijoje esančio nematerialaus kultūros paveldo apsauga“ (Urbanavičienė, 2011).
Etninės globos tarybos narė Dalia Urbanavičienė teigia, kad „Lietuvoje nėra būtinybės iš esmės keisti
dabartinę etninės kultūros valstybinės globos ir paveldosaugos sritį reglamentuojančią teisinę bazę,
tačiau reikėtų kai kurių korektūrų ir papildymų:
 siekiant įgyvendinti UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją,
reikėtų parengti atskirą Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos įstatymą, o jo įgyvendinimo parlamentinę priežiūrą pagal atskiras šio paveldo sritis priskirti kelioms Seimui atskaitingoms instituci70

joms – Etninės kultūros globos tarybai (papročių, apeigų, švenčių, tradicinių amatų, tarmių sritys, iš
dalies – scenos meno, su gamta ir visata susijusios mokslo sritys ir veikla), Valstybinei lietuvių
kalbos komisijai (kalbos sritis), Mokslo tarybai (su gamta ir visata susijusios mokslo sritys);
 pakeisti Tautinio paveldo produktų įstatymą numatant Etninės kultūros globos tarybos dalyvavimą užtikrinant šio įstatymo įgyvendinimo parlamentinę priežiūrą;
 pakeisti Seimo tvirtinamus Etninės kultūros globos tarybos nuostatus praplečiant Tarybos funkcijas ir ištaisant dabartinių Tarybos nuostatų ir Etninės kultūros valstybinės globos
pagrindų įstatymo neatitikimą;
 galbūt reikėtų praplėsti ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos funkcijas siekiant
užtikrinti efektyvesnę materialaus paveldo valstybinės apsaugos įgyvendinimo parlamentinę
priežiūrą“ (Urbanavičienė, 2011).
Jau 2013 m. Vytautas V. Jarutis iškėlė klausimą: „kiek unikalus yra lietuviškas etninės
kultūros globos modelis pasaulinėje nematerialaus kultūros paveldo apsaugos praktikoje?“ (Jarutis, 2013).
Lietuvoje nematerialaus kultūros paveldo apsaugai nėra skirto atskiro įstatymo. Siūloma
parengti atskirą Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kai įstatymas jau yra, bet jis
netikslingas ir neatitinka UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos.
Etninės kultūros globos tarybos narė Dalia Urbanavičienė rašo, kad kai kurios sritys yra
reglamentuojamos atskiruose įstatymuose.
Kalbą kaip nematerialaus kultūros paveldo raiškos priemonę globoja Valstybinės kalbos
įstatymas (1995), pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymą (2001) veikianti Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir pagal Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymą (2001) – Valstybinė
kalbos inspekcija.
Tautinio paveldo produktų įstatymas (2007) yra susietas su kita Konvencijos nurodyta
sritimi – tradiciniais amatais. Kaip minėta, šio įstatymo parlamentinė priežiūra nėra priskirta kokiai nors Seimui atskaitingai institucijai.
Su Konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje siejasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (1999), bet jis nurodo tik pagrindines etninės kultūros nematerialaus paveldo
globos gaires – jame pateikiamos archyvinės etninės kultūros medžiagos, etninės kultūros subjektų, etninės kultūros gyvosios tradicijos, pateikėjo, rinkėjo ir kitų su nematerialiuoju paveldu
susijusių sąvokų apibrėžtys, įvardijamos pagrindinės etninės kultūros vertybes kaupiančios, saugančios ir tiriančios institucijos. Šis įstatymas atsiriboja nuo nepriskirtinų etninei kultūrai nematerialaus kultūros paveldo formų globos gairių pateikimo.
Etninės kultūros globos taryba nuo pat įkūrimo pradžios daug dėmesio skiria nematerialaus kultūros paveldo apsaugai, visų pirma keldama nematerialaus kultūros paveldo archyvų statuso, juose sukauptos medžiagos tvarkymo ir išsaugojimo problemas (Urbanavičienė, 2011).
Kad nebūtų piktinamasi Etninės kultūros globos tarybos darbu, tarybos nariai užbėga už
akių teisindamiesi, kad Etninės kultūros globos taryba „daug dėmesio skiria nematerialaus kultūros paveldo apsaugai, visų pirma keldama nematerialaus kultūros paveldo archyvų statuso, juose
sukauptos medžiagos tvarkymo ir išsaugojimo problemas“ (Urbanavičienė, 2011).
Būtent didžiausias dėmesys kreipiamas į archyvų statuso reglamentavimą, inventorizaciją.
V. Jarutis pastebi: „Etninės kultūros globa ir jos teisinis reglamentavimas buvo ir yra suvokiamas
išimtinai „inventorizacine“ prasme kaip etnografinių duomenų „saugykla“ (Jarutis, 2013).
Lietuvos politikoje lyg vykdoma atvirkštine tvarka: pirmiau norima sukurti pagal save,
tada kaip nurodė „iš viršaus“. Priėmus Nematerialaus kultūros paveldo įstatymą įsigalios naujas
etninės kultūros pavadinimas „nematerialus kultūros paveldas“? Ar Etninės kultūros globos taryba persivadins į „Nematerialaus kultūros paveldo tarybą“ ir bus sukurta naujų darbo vietų? V. Jarutis pabrėžia: „palyginus su 1998 m. projektiniu variantu, galiojančiame įstatyme iš etninės kultūros apibrėžimo lingvistiniame lygmenyje buvo eliminuotas „atsivėrimas kūrybiškam dalyvavimui pasaulio tautų bendrijoje“, kuris pakeistas „tautinės savimonės ir etnografinių regionų savi71

tumo išlaikymu“. Tai akivaizdžiai liudija primordialistinį siekį homogenizuotis „tautiniame kiaute“, o ne atsiverti pasaulio kultūrinei įvairovei, ką deklaruoja konvencija. Taip pat įstatyme teisiškai yra „šlifuojamas“ archyvinis, „inventorizacinis“ etninės kultūros globos modelis, konkretizuojant institucijas, kuriose etninė kultūra turi būti kaupiama, inventorizuojama ir saugoma
(6 str.)“ (Jarutis, 2013).
Kaip rašėme, nacionalinės teisės aktuose, dokumentuose, nutarimuose Lietuvos kultūros
politikoje jaučiamas vartojamų sąvokų neatitikimas. Ar tai įstatymų rengėjų nesusikalbėjimas, ar
bandymas priimti naujas sąvokas ir jas viešinti? „Terminas yra keičiamas, t. y. konvencijoje siūloma vadinti nematerialaus kultūros paveldo registru, o LR kultūros ministerija analogišką dalyką vadina Tradicinės kultūros vertybių sąvadu siekdama tarptautinėje praktikoje įsitvirtinusį
terminą nematerialus paveldas „pritempti“ prie lietuviškosios etninės kultūros“ (Jarutis, 2013).
Etninės kultūros globos tarybos nariai nesutinka su UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos išvadomis: „Etninę kultūrą priskirti vien nematerialaus kultūros paveldo sričiai būtų klaidinga. Toks priskyrimas galėtų būti tik sąlyginis, panašiai kaip lietuvių
kalbos“ (Urbanavičienė, 2011).
Vytauto Jaručio rekomendacija: „Sekti kitų valstybių pavyzdžiu ir „neišradinėti dviračio“, o tiesiogiai inkorporuoti 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją į nacionalinę teisę, kaip tai yra padarę, pvz., prancūzai. Arba jei norima eiti savarankišku
keliu, tuomet Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme reiktų detaliai išskirti etninės kultūros sritis, kurias šis įstatymas apimtų, suformuluoti Tradicinės kultūros vertybių sąvado
sudarymo principus, atrankos kriterijus ir įgalioti tuo besirūpinančias atsakingas vykdomąsias
institucijas centriniu valstybiniu mastu ir savivaldybių lygmeniu. Beje, sektiną pavyzdį jau turime – 2007 m. LR Tautinio paveldo produktų įstatymą“ (Jarutis, 2013).
Apibendrinimas. Sekti kitų valstybių pavyzdžiu ir tiesiogiai inkorporuoti 2003 m.
UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją į nacionalinę teisę.
Etninės kultūros – nematerialaus kultūros paveldo padėtis mokslo ir švietimo srityse
Daugiausia mokslui ir švietimui įtaką darė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V–7 patvirtinta nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir
tauta: paveldas ir tapatumas“. Programos paskirtis – skatinti inovatyvius kompleksinius mokslinius
tapatumo ir paveldo tyrimus bei jų plėtrą ir suteikti valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūros paveldo būklę bei jo poveikį tolesnei valstybės raidai. Moksliniai paveldo ir tapatumo bei jų poveikio tautos savimonei tyrimai taptų strategiškos mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės sąveikos pamatu. Programa parengta 2010–2014 metams. Suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą
paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio aspektais.
Programoje vadovaujamasi tautos ir tapatumo principais, siekiant išsaugoti paveldą ir
stiprinant valstybę. Vienas iš iškeltų uždavinių buvo: „Ištirti nematerialų kultūros paveldą (jo
sampratą, formas ir jų sąveikas socialinio ir kultūrinio tapatumo aspektais)“ (Nacionalinės mokslo programos... 2015, p. 7).
Rita Šerpytytė, Grasilda Blažienė, Regina Laukaitytė, Saulė Matulevičienė, Jolanta
Kuznecovienė parengė programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ baigiamąją ataskaitą. Ataskaitoje apibendrintai pristatomi pasiekti rezultatai:
„2010–2014 metais programos projektų vykdytojai parengė ir paskelbė 757 mokslo darbus įvairiuose mokslo leidiniuose: 40 mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių, sintetinių
mokslo darbų, 303 mokslo straipsnius, knygų skyrius, publikuotus recenzuojamuose leidiniuose,
32 kitus mokslo straipsnius, mokslo knygų skyrius ir panašias mokslo publikacijas mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, 32 šaltinių publikacijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, biografijas, bibliografijas, studijų vadovus, 324 kitas
akademines publikacijas (pranešimus, tezes) ir kitus projekto rezultatus, 26 sudarytuosius mokslo ir socialinės ir kultūrinės plėtros darbus.
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Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektų vykdytojų atlikti inovatyvūs kompleksiniai moksliniai tapatumo ir paveldo tyrimai suteikia valstybės
institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūrinio tapatumo raidą Lietuvoje ir kultūros paveldo būklę bei jų poveikį tautos savimonei. Vykdant projektus, buvo fundamentaliai permąstyta
tapatumo samprata, suformuluotas teorinis požiūris į tapatumo problemą ir pasiūlyta naujų tapatumo problemos konceptualizacijų. Tapatumas tyrinėtas ir kaip tam tikras būdas individui traktuoti savo socialinį ir kultūrinį identitetą. Kompleksiškai tyrinėti socialiniai ir kultūriniai procesai, orientuojantis į įvairialypę tapatumo formų raišką. Tirtas idėjų, kognityvinių sistemų funkcionavimas. Beveik visi projektai analizavo tapatumo raidą – jos istorinė perspektyva atskleista,
rekonstruojant istorinius procesus ir jų pasekmes LDK politinio, socialinio tapatumo sampratai.
Skirta dėmesio ir nematerialiojo kultūros paveldo tyrimams – jo sampratai, formoms, sąveikai su
socialinio ir kultūrinio tapatumo raiška. „Toolbox“ projektas siekė harmoningo lietuvių kalbos
paveldo įtraukimo į pasaulinį informacinės infrastruktūros tinklą ir klojo pamatus naujo lygmens
fundamentiniams darbams.“ (Nacionalinės mokslo programos... 2015, p. 5, 33).
2010–2014 ataskaitoje teigiama: „Nuo 2010 m. įgyvendinama nacionalinė programa
„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ skirta skatinti inovatyvius ir šiuolaikiškus humanitarinių mokslų srities tyrimus, kurie kompleksiškai apimtų įvairius tapatumo ir paveldo aspektus.
Programa turėtų suteikti naujų moksliškai pagrįstų žinių apie kultūros paveldo būklę, o teoriniai
tapatumo sampratos tyrimai – padėti visuomenei atsakyti į klausimus, kas yra tapatumas ir kokias jo transformacijas lemia šiuolaikinio pasaulio iššūkiai. Moksliniai paveldo ir tapatumo, tautos savimonės tyrimai turėtų įgalinti konstruktyviai bendradarbiauti mokslo, valstybės institucijas ir visuomenę strategiškai svarbiais valstybės ir tautos išlikimo klausimais. Programos uždaviniai: suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti
konkrečių tapatumo formų raidą, nagrinėjant paveldą, dabartinę tapatumo būklę ir jų transformacijas“ (Nacionalinės mokslo programos... 2015, p. 6).
Programos pateiktos išvados tapatumo ir kultūros paveldo srityse: „Abejonių nekelia, kad
projektų vykdytojai, analizuodami šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikį tapatumui ir jo transformacijoms, pasiekė svarių teorinių rezultatų ir pateikė originalių įžvalgų.
Rimtomis teorinėmis įžvalgomis reikia laikyti šias išvadas:
▪ šiuolaikinio pasaulio iššūkius religijos ir kultūros sritims bei jų tarpusavio santykio
transformacijas pirmiausia reprezentuoja ne globalizacija, o sekuliarizacija.
▪ svarstant religinio ir kultūrinio tapatumo santykį bei jo transformacijas ir siekiant atskleisti terminų sąvokų tauta, tautiškumas ir etnosas, etniškumas vartojimo pokyčius sekuliarizuotoje religinėje kultūroje, analizuotini tapatybės suvokimo Lietuvoje pakitimai XX–XXI a. pr.;
▪ savoje aplinkoje, t. y. ten, kur nėra konkurencijos su netarminiais kodais, tarmės ir toliau išlieka vertinga kalbos atmaina; lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs kaip visoje Europoje viešosios kalbos neformalėjimo procesai: viešosios kalbos kaitos kontekstas keičiasi iš surežisuotos ir monologinės į dialoginę viešąją erdvę, didėja viešosios erdvės prieinamumas įvairesniems dalyviams;
▪ globalizacijos procesas veikia tapatumų transformacijas.
Analizuojant teorinę tapatumo sampratą, ją formuojančias idėjas bei vaizdinius, prieita
prie išvadų: 1) moderniaisiais laikais racionalus subjektas tapo bet kokio tapatumo centru, pagrindu ir gamintoju; to išdava yra totalitarizmas; 2) XXI a. globalizacijos ir monopolizacijos akivaizdoje itin svarbus dėmesys kitybei – tik taip tapatumas gali išlikti etiškas; 3) tapatumo pokyčiai gali iš esmės pakeisti tautų ir valstybių likimus, todėl kiekvienos, o ypač mažos valstybės,
interesas – inicijuoti tapatumo ir atminties, jas nulemiančių sąlygų ir santykio su kitybe fundamentalius tyrimus – taip bus galima prognozuoti ateitį ir pasiruošti jos iššūkiams.“ (Nacionalinės
mokslo programos... 2015, p. 6).
Apibendrinimas. Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ sudarytojai atsižvelgė į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir
suformulavo tautos tapatybės aspektus. Programos paskirtį įvardijo – skatinimą inovatyvių
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kompleksinių mokslinių tapatumo ir paveldo tyrimų bei jų plėtros, suteikiant valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūros paveldo būklę bei jo poveikį tolesnei valstybės raidai. Programoje vadovaujamasi tautos ir tapatumo principais, siekiant išsaugoti paveldą ir stiprinant valstybę. Vienas iš iškeltų uždavinių buvo: ištirti nematerialų kultūros paveldą.
Etninės kultūros – nematerialaus kultūros paveldo padėtis visuomeniniame gyvenime
Nematerialaus kultūros paveldo vaidmuo visuomeniniame gyvenime didžiulis. Išsiskiria
keli nacionalinio ir pasaulinės reikšmės paveldo išsaugojimo aspektai: šeimos kaip pagrindinės
tradicijų puoselėtojos, jaunimą intriguojančių veiklų skatinimas, turizmo maršrutų pritaikymas
derinant su nematerialiu kultūros paveldu, naujų kultūros formų plėtojimas nematerialaus kultūros paveldo pagrindu.
Vytautas Rubavičius iškelia svarbius klausimus apie nacionalinę kultūrą, nacionalinį
valstybingumą, taip pat kultūros ir valstybės sąryšį straipsnyje „Kultūros valstybė: kultūros raidos ypatumai“: „Juk pačiu aukščiausiu ES politiniu lygiu aiškinama, kad sąvokos tauta ir tėvynė,
taip pat ir su tomis sąvokomis susijusios bei siejamos jausenos jau atgyveno. Nemąstydami apie europinės integracijos ypatumus, tarsi savaime einame keliu, kuriame laikui bėgant iš valstybinės nacijos galime virsti lietuviakalbe liaudimi, lietuvių etnokultūrine bendruomene. Juk jau
šiuo metu save vis labiau suvokiame tik vienos laisvės požiūriu – kaip laisvai judėti galinčią darbo jėgą. Nekeliami jokie nacionalinio tapatumo puoselėjimo, nacionalinės kultūros ir švietimo
sistemos stiprinimo tikslai, kurie padėtų tvarkytis su naujais iššūkiais. Beje, švietimo sistema yra
tautinės kultūros stuburas, kadangi ta sistema kaip tik laiduoja ne tik mes ir valstybingumo jausenos ugdymą, bet ir kultūrinės atminties perdavą, taip pat kūrybinės raiškos gebėjimų lavinimą.
Kitaip tariant, ne tik suteikia gyvenimui reikalingą žiniją, bet ir moko sugyvenimo su gimtine ir
tėvynainiais. Nacionalinė kultūra savo pirmine egzistencine reikšme gali gyvuoti tik konkrečioje
nacijos gyvenamoje vietoje“ (Rubavičius, 2015).
Jaunimo gyvumas. Nematerialaus kultūros paveldo gyvastingumas
Įdomu patyrinėti, kiek gyvumo turi jaunimas. Gyvas – tai veržlus, aktyvus, smalsus, siekiantis užsibrėžto tikslo, greitas. Sakoma: „gyvas žmogus su savo gyvenimu“. Literatūroje dažniau vartojamas žodis „aktyvumas“. Tačiau aktyvumas apibūdina veiklą, domėjimąsi. Todėl
paimtas žodis „gyvybingas“ perteikia jaunimo domėjimąsi, dalyvavimą, nematerialaus kultūros
paveldo puoselėjimą platesne prasme. Jaunimo politikos formuotojai ir įgyvendintojai sako šiek
tiek kitaip: ,,Jaunimas yra mūsų dabartis. Ką investuosime į dabartį, tą turėsime ateityje“.
Pagal apklausą galima spręsti, kiek domina nematerialus kultūros paveldas visuomenę.
Atsakiusieji į anketos klausimus pasisakė už etnokultūrinį savitumą. Etnokultūrinis savitumas
padės puoselėti tautos vertybes. Jaunimui svarbu išsaugoti savo regiono (Suvalkijos, Dzūkijos,
Žemaitijos, Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos) etnokultūrinį savitumą.
Apklausoje dalyvavusieji save laiko lietuviais, europiečiais, taip pat nemažai jų save laiko savo krašto žmogumi kraštiečiu (šakiečiu, marijampoliečiu, kauniečiu, alytiškiu ir pan.). Pagal regionus daugiausia atsakiusiųjų buvo dzūkai, suvalkiečiai, tačiau buvo (manytina, studentai)
ir aukštaičių, lietuvninkų (Mažosios Lietuvos atstovai ), žemaičių.
Kalba yra tautybės pagrindas. Gyvumą, pasitikėjimą savo tauta išreiškia atsakymai apie lietuvių kalbą. Daugumai lietuvių kalba labai svarbi. Gyvo žodžio tąsa jaučiama posakių žinojime.
Posakis „duoti beržinės košės“ dar gyvas jaunimo kalboje – beveik visi atsakė „įkrėsti rykščių“.
Ar Jūs kalbate tarmiškai – savo krašto kalba? Etninės kultūros globos taryba siekė, kad
gyvoji tarmių tradicija ir jos puoselėjimas Lietuvoje būtų suvokiama kaip vertybė, kaip nacionalinės tapatybės išraiška ir pilietiškumo parodymas. Sūduvos, Dzūkijos ir Kauno rajono moksleivių apklausos rezultatai rodo, kad padėtis yra pusėtina. Tarmiškai moksleiviai kalba jau gana retai, bet kalba. Tarmiškai su mama kalba trečdalis apklaustųjų. Kalbant su tėvais ir seneliais retkarčiais išlaikoma savo krašto kalba. Jei atsirastų daugiau norinčių puoselėti savo krašto kalbą,
transliuoti ją internetinėje erdvėje, mokykloje, susibūrimuose, tarmė išliks ir bus vartojama.
Svarbu mokyklos, lietuvių kalbos mokytojos (-o) vaidmuo ugdant meilę krašto kalbai. Padrąsi74

nus, pakvietus kalbėti tarmiškai moksleiviai mieliau ją vartotų. Kalba ne nyksta, o keičiasi. Tai
pastovus keitimosi lygmuo. Paklausus, kodėl nemoka kalbėti tarmiškai moksleiviai ir studentai
atsakė, kad norėtų išmokti. Vis dėlto daugelis mano, kad reikia kalbėti bendrine kalba. Ši frazė
įdiegta lietuvių kalbos pamokose. Juk lietuvių kalbos pamokose neskatinama kalbėti tarmiškai.
Reikalaujama kalbėti taisyklingai, kirčiuoti žodžius. Tuo tarpu tarmiškai kalbant kirtis dedamas
kitame skiemenyje. Taigi, tarmiškai, savo krašto kalba reikia kalbėti lietuvių kalbos ir literatūros
pamokose. Tai jas pagyvintų, sudomintų lietuvių kalbos pamokomis. Moksleiviai labiau pasitikėtų savimi vartodami savo krašto kalbą. Aplinkoje savo krašto kalba kalba močiutė, senelis. Kaip
ir mamos kalba yra svarbiausia žmogui, taip močiutė yra kalbos turtų, papročių, tradicijų puoselėtoja ir teikėja. Šeima formuoja asmenybę, tačiau draugai moko gyvenimo gudrybių. Tarmiškai
kalbant draugams pavyzdys užkrečia ir visi būrelyje susirinkę pradeda kalbėti savo krašto kalba.
Jaunimo gyvumą rodo respondentų atsakymai apie norimą vykdyti veiklą. Daugiausia atsakė norintys aktyviai leisti laisvalaikį: sportuoti, keliauti, domėtis Lietuva: pažintinėse kelionėse
ir žygiuose po Lietuvą, lietuvių kulinarinio paveldo būrelyje / klube, lietuvių liaudies sportinių
žaidimų būrelyje / klube, lietuvių liaudies šokių kolektyve. Daugiausia dabar dalyvaujama arba
norėtų dalyvauti tokioje aktyvioje veikloje: lietuvių liaudies šokių kolektyve, lietuvių liaudies
sportinių žaidimų būrelyje / klube.
Lietuvių liaudies muzika tarp muzikos žanrų jaunimo vertinimu yra 4-oje vietoje.
Pirmumą jauni žmonės teikia populiariajai muzikai, 2-oje vietoje – kita muzika, 3-ioje – repas.
Populiari muzika (popsas) yra judri, greita, linksma, tinkanti šokti. Tai atitinka jaunimo lūkesčius. Populiari muzika teikia šiuolaikiniam jaunimui gyvasties, veržlumo, pasitikėjimo savimi.
Teikiant daugiau dėmesio lietuvių liaudies šokiams, populiarinant juos, jie palaipsniui pralenktų
populiarią muziką.
Lietuvių liaudies žaidimus moka žaisti dauguma respondentų. Lietuvių liaudies žaidimus
išmoko žaisti mokykla. Judrumu pasižymintys žaidimai jaunimui suteikia gyvumo. Lietuvių
liaudies šokius moka šokti mažiau, nei žaisti žaidimus. Kaukes Užgavėnėms darėsi beveik kiekvienas atsakęs respondentas, tai daryti jie išmoksta mokykloje. Kaukių darymas ir vaikščiojimas
Užgavėnėse – atraktyvi šventė šėlti, judėti, džiaugtis gyvenimu.
Jaunimo gyvumą pristato klausimai apie papročius, tradicijas ir apie kultūros paveldą. Į
klausimą – Ar verta išsaugoti lietuvių liaudies tradicijas teigiamai pasisakė beveik visi. Ir apie
tradicijas sužinojo iš tėvų – tradicijų tęstinumo terpės. Šeima pagal senas tradicijas lieka svarbiausia visuomenės dalelė, kur iš kartos į kartą perduodama papročiai, tradicijos, apeigos. Kūčių
stalą taip pat daugelis moka padengti ir paruošti. To juos išmokė tėvai, seneliai, giminės. Marginti kiaušinius Velykoms taip pat išmokė tėvai, seneliai, giminės. Amato menas nuo seno buvo
darbštumo įrodymas, pasiruošimo vedyboms ženklas. Megzti, austi reikėjo mokėti kiekvienai
merginai. Tarp šiuolaikinio jaunimo audimas, mezgimas „išeina iš mados“ – daugiau respondentų atsakė nemokantys. O mokančius megzti išmokę tėvai. Vaikų, paauglių ir senelių bendravimas
buvo ir yra kultūros paveldo tęstinumo rodiklis. Seneliai, perduodami savo patirtį, išmintį, liaudies turtus – pasakas, išsaugo lietuvių tautos išlikimą, gyvumą, gyvastį. Senelių gyvas perdavimas kultūros paveldo lobyno anūkams pratęsia giminę, tautą. Respondentai, kurie pasisakė mokantys sekti pasakas, teigė, kad to juos išmokė seneliai,tėvai.
Tradicijų laikymasis kalendorinėse šventėse perteikia kultūros paveldo pereinamumą, perdavimą ir puoselėjimą. Respondentai pažymėjo, kad Velykos, Kūčios, Kalėdos, Užgavėnės jų šeimose švenčiamos pagal senąsias tradicijas. Kad Vėlinės arba Ilgės yra mirusiųjų pagerbimo šventė
atsakė beveik visi respondentai. Jorė arba Jurginės – daugeliui žinoma, kad tai pirmasis gyvulių išginimas iš tvarto pavasarį. Rasos, Kupolės šiais laikais švenčiamos beveik kiekviename kaime,
miestelyje, mieste. Tai įrodo jaunimo žinojimą apie Rasų šventės metu atliekamas apeigas.
Noras dalyvauti lietuvių šventėse išryškina gyvybingumą. Šventėse vyksta apeigos, dainuojama, šokama, žaidžiama, buriama, dažnai sportuojama. Kiekvienas gali rasti sau tinkamą
užsiėmimą, vyksta veiksmas, perduodantis gyvastį, veiklumą. Šventėse pasisemiama jėgų, atgyjama. Tai gyvasties, gyvumo išraiška. Daugiausia pasisakiusių norėtų dalyvauti Mildos šventėje.
75

Svarbiausia kalendorine švente įvardijo Kūčias ir Kalėdas. Kūčios – susikaupimo, žiemos miego
šventė, o Kalėdos – šurmulio, naujų pojūčių, naujo proveržio, naujo tikėjimo. Tad šios šventės
atitinka gyvumą, tęstinumą. Respondentai puikiai išmano, kas veikiama per šventes. Kas vyksta
per Kūčias atsakė dauguma. Švenčių atributika, jos naudojimo savybių žinojimas parodo jaunimo domėjimąsi liaudies kultūra, tradicijomis ir savo tauta. Kad verba – kadagio, žilvičio, beržo
šaka, kuria plakami miegaliai ryte, linkint sveikatos, atsakė.
Gyvumo, gyvybingumo apraiška pastebima atsakymuose apie mokėjimą groti ar pūsti lietuvių liaudies instrumentais, ar mokėjimą dainuoti dainas. Groti lietuvių liaudies instrumentu dauguma nemoka. Groti instrumentu daug kam atrodo sustabarėjęs, be judesio veiksmas. Dainuoti
dainas – jau nutrūkusi tradicija, dainų jie nesimokė iš tėvų, senelių. Dauguma nurodė išmokę dainuoti lietuvių liaudies dainas mokykloje. Vincas Vaičaitis, surinkęs ir užrašęs 182 dainų tekstus
Jono Basanavičiaus išleistam rinkiniui „Ožkabalių dainos“, 1888 m. rašė: „Kad Lietuva nepražūtų,
mums liekti gaivytie lietuvišką dvasią“ (Ožkabalių dainos 1998, p. 11). Gaivinti dvasią – įleisti gyvumo, šviežumo. Anketa apie kultūros paveldą taip pat prisideda prie Lietuvos gaivinimo. Daug
kartų girdima frazė: jaunimas nori studijuoti ir likti dideliuose miestuose. Daugiau atsakė norintys
gyventi tokiame dideliame mieste kaip Vilnius, Kaunas ir pan. negu kitur. Jaunimas nori gyventi
kur daug žmonių, kur vyksta renginiai, kur vyksta judėjimas. Nori gyventi ir gyvuoti. Dalis atsakiusiųjų dar nežino, kur norėtų gyventi. Jurgita Jorudaitė 2009 metais atliko tyrimą „Savo ateitį kuriame patys“. Buvo apklausti Žemaitijos Šilalės ir Laukuvos gimnazijų moksleiviai. Paklausus
mokinių, ar jie ketina išvykti gyventi į kitą šalį, daugelis mokinių abejoja ar išvyks į kitą šalį ir mano, kad dirbs Lietuvoje. Kaip matome iš gautų duomenų, išryškėja dvyliktos klasės (44 proc.) mokinių noras dirbti Lietuvoje, 4 proc. iš jų nusprendė išvykti nuolat gyventi į kitą šalį, o 19 proc. laikinai išvyks užsidirbti. Dešimtoje ir vienuoliktoje klasėje vyrauja dvi nuostatos: vieni neapsisprendę, kiti – nori dirbti Lietuvoje. Žiūrint bendrą tendenciją, mokiniai norėtų dirbti Lietuvoje, tačiau
taip pat daug neapsisprendusių ir nemaža dalis ketina išvykti laikinai užsidirbti į kitas šalis (Jorudaitė, 2010). Autorė daro išvadą: „Ūkinės veiklos diversifikacija leistų Lietuvos kaimui pagerinti
gyvenimo kokybę, sumažintų skirtumus tarp urbanizuotų ir neurbanizuotų vietovių, taptų patrauklesne vieta ne tik užsiimti žemės ūkio veikla, bet ir plėtoti kitus verslus. Tačiau besimokančiam
jaunimui trūksta žinių apie Lietuvos formavimosi procesus šiandieną ir naujausias tendencijas pasaulyje bei Lietuvoje. Jaunimas dar nesuvokia, kaip europinis kaimo modelis galėtų būti pritaikomas jų gyvenamojoje vietovėje, nes kaimas dar tebesiejamas su žemės ūkio veikla“ (Jorudaitė
2010, p. 719). Nors tyrimas žvalgybinis, tačiau galima pristatyti Žemaitijos mokyklų apklausos rezultatus. 44 proc. moksleivių nori gyventi ir dirbti Lietuvoje, o Suvalkijos, Kauno ir Dzūkijos
moksleiviai gyvenamą pirmą vietą suteikė dideliems miestams.
Aktyviai norintis gyventi jaunimas pažymėjo ateities planus siejantis su kita šalimi. Likti
savo krašte, gimtajame regione nori mažuma.
V. Jankūnaitė, sukūrusi vieną populiariausių šalyje jaunimo portalą „Teenage Dreams“
(„Paauglių svajonės“) ir subūrusi rašytojų, dizainerių komandą, gyveno Pandėlyje, kalbėdama
apie jaunimo siekius, svajones ir jos pirmą išsipildžiusią svajonę – portalą, į kurį kasdien užsuka
mažiausiai po keturis tūkstančius internautų, pokalbio metu jaunimui palinkėjo: „Apsižvalgyti
aplinkui ir susimąstyti. Nereikia gyventi dideliame mieste tam, kad galėtum siekti savo svajonių
ar užsiimti širdžiai miela veikla. Gyvenu mažame miestelyje, čia dažnai nėra ką veikti, todėl
veiklos susirandu pati. Tai padaryti gali kiekvienas, tereikia turėti noro!“ (Zibolienė, 2015).
Irma Gudžiūnė kalbino aktyvią ir visuomenišką Joniškio rajono jaunimo reikalų koordinatorę Erika Šivickaitę. Ši išsakė savo nuomonę apie gyvenimą mažame mieste: „Jei nori veikti,
nebūtina gyventi didmiestyje. Erdvė neturi jokios įtakos žmogaus galimybėms. Svarbu tikėti tuo,
ką darai ir nebijoti rizikuoti. Mažame, kaip ir dideliame, mieste galima nuveikti labai daug. Realiausias pavyzdys – Žagarės ,,Vyšnių“ festivalis, išgarsinęs mažą Lietuvos paribio miestą ne tik
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. O kas jį kuria? Žmonės“ (Gudžiūnė, 2015).
Psichologė G. Petronienė pastebi, kad dabartiniai jauni žmonės visuomeniški, bet nekolektyviški, individualistai. Tiesa, meilės reikia, bet nedrįstama to pripažinti, todėl grimztama į ci76

nizmą, kuris slypi po „krūtu“ įvaizdžiu. „Lūzeriai“, tampa vis labiau apatiški, pasyvūs, neatsakingi kasdienėje veikloje, dažnai panirę į kompiuterį. Plinta pseudobendravimo forma pažinčių
puslapiuose ir „chatuose“, bet dažnai po tokio bendravimo realybėje bendrauti nepavyksta (Petronienė, 2016).
Kita vertus, kai kuriomis savybėmis jaunimas yra daug sveikesnis už savo tėvų kartą.
Dabartiniai jauni žmonės drąsūs, atsipalaidavę, nekompleksuoti, daug aktyvesni visuomeninėje
veikloje, jungiasi į įvairius klubus, neformalius judėjimus, partijas. Jie labiau pasitiki savimi,
nors kartais jiems ir trūksta kuklumo jausmo.
Pagal lytį daugiau atsakė merginos, moterys, nei vaikinai.
Išvados
Straipsnyje pateikta analizė rodo, kad etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo,
tautos tapatumo ir nacionalizmo terminai neadekvatūs, neaiškūs. Vartojami dokumentuose įvairiomis formomis kelia painiavą. Pasidaro neaišku, ką valstybė nori išsaugoti.
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroje programoje etnokultūrinis ugdymas pripažįstamas prioritetu įvairiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tačiau programa pasirenkamoji, ne
privalomoji. Įvestas etninės kultūros pavadinimas išskirtinai sureikšmino etnokultūros svarbą lietuvių
gyvenime, išsaugant tautos tapatybę, tačiau Etninės globos tarybos ir LR švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje programoje etninę kultūrą siūloma pasirinkti ir integruoti į mokymo dalykus. Taip
etninė kultūra atsiranda „pastumdėlės“ vietoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nebuvo imtasis
etninės kultūros įvedimo į mokymo sistemą. Įstojus į Europos Sąjungą taip pat. 2012 m. įvedus etninę kultūrą kaip privalomą dalyką mokiniai suprastų etninės kultūros svarbą jų gyvenime. Atrodo, kad
programos rengėjai yra ne lietuviai ir jiems nerūpi Lietuvos išlikimo klausimai. Programos parengimas, pasirenkamasis ir integruojantis etninę kultūrą į kitus mokomus dalykus, skatina nesidomėti savo tautos šaknimis, nevertinti savo, kaip lietuvio, įvaizdžio Lietuvoje ir pasaulyje.
ES dokumentuose, aktuose, gairėse vartojama kultūros paveldo sąvoka kalbant apie tautos išsaugojimą. Nacionaliniuose dokumentuose skatinama apsaugoti kultūros paveldą, formuojant tautos tapatybę Lietuvos įvaizdžio kūrimui. Taip – tarptautiniuose dokumentuose nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje skaidomas į dvi dalis: nematerialus kultūros paveldas ir etninė
kultūra. Lietuvos politikai etninės kultūros sąvoką derina su tautos tapatybės terminu, formuojant
Lietuvos įvaizdį. Atsiranda nauja sąvokų formuluotė: vietoj sąvokos etninė kultūra įvedama tautinė tapatybė, tautinis paveldas ir kultūrinė tapatybė.
Sekti kitų valstybių pavyzdžiu ir tiesiogiai inkorporuoti 2003 m. UNESCO Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvenciją į nacionalinę teisę.
Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ sudarytojai atsižvelgė į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir suformulavo tautos
tapatybės aspektus. Programos paskirtį įvardijo – skatinimą inovatyvių kompleksinių mokslinių
tapatumo ir paveldo tyrimų bei jų plėtros, suteikiant valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų
žinių apie kultūros paveldo būklę bei jo poveikį tolesnei valstybės raidai. Programoje vadovaujamasi tautos ir tapatumo principais, siekiant išsaugoti paveldą ir stiprinant valstybę. Vienas iš
iškeltų uždavinių buvo: ištirti nematerialų kultūros paveldą.
Nematerialaus kultūros paveldo vaidmuo visuomeniniame gyvenime didžiulis. Išsiskiria
keli nacionalinio ir pasaulinės reikšmės paveldo išsaugojimo aspektai: šeimos kaip pagrindinės
tradicijų puoselėtojos, jaunimą intriguojančių veiklų skatinimas, turizmo maršrutų pritaikymas
derinant su nematerialiu kultūros paveldu, naujų kultūros formų plėtojimas nematerialaus kultūros paveldo pagrindu.
Rekomendacijos
Tyrimo išvados leidžia suformuluoti keletą rekomendacijų išryškėjusioms problemoms
spręsti bei bendram jaunimo visuomeniniam gyvybingumui skatinti.
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Apibendrinus teorinio ir empirinio tyrimo rezultatus, siūloma supažindinti mokyklos
bendruomenę su atlikto tyrimo duomenimis. Atnaujinant bendrojo ugdymo turinio programas derinti formalaus ir neformalaus ugdymo programų tikslus ir remtis moksleivių poreikiais bei visuminio ugdymo principais;
Sukurti nuolat veikiančią jaunimo visuomeninio aktyvumo stebėsenos grupę, kuri kasmet
atliktų panašaus pobūdžio tyrimus (taip pat ir tarptautinius), juos analizuotų. Remdamasi tyrimų
rezultatais, rengtų ir siūlytų įvardyti edukacinių, socialinių, kultūrinių problemų sprendimo būdus. Taip kauptųsi nacionalinis „pilietiškumo skatinimo idėjų bankas“.
Įtraukti kuo daugiau moksleivių į neformalųjį ugdymą, teikiant pirmenybę kultūros paveldui, etninei ir prigimtinei kultūrai. Stengtis, kad mokyklose, gimnazijose, aukštosiose mokyklose būtų kuo daugiau įdomios, įvairios su kultūros paveldu susijusios veiklos.
Telkiant ir skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą rekomenduotume parengti „edukacinės įterpties“ programą, kurį leistų suartėti įvairių institucijų bendruomenėms. Tikėtina, kad
tokiu būdu natūraliai atsirastų įvairių mokymosi institucijų bendra veikla. Nors tenka pripažinti,
kad tai visos visuomenės problema perspektyvios bendradarbiavimo galimybės: steigti bendras
organizacijas, klubus, vienytis mokytojams ir mokiniams, dėstytojams ir studentams ir pan.
Svarbi viešai nepripažįstama, tačiau realiai egzistuojanti socialinio susisluoksniavimo, socialinio
prestižo tarp mokymosi institucijų, tarp pedagogų ir tarp dėstytojų, problema.
Pamokose, paskaitose bendrauti savo krašto kalba.
Kurti kuo daugiau alternatyvių priemonių savo krašto kalbai ir kultūrai puoselėti ir išsaugoti: TV ir radijo sukūrimas savo krašto kalba, klubai, knygos, garsinės knygos, interaktyvūs
žaidimai, šventės, tarptautiniai projektai, pasikeitimai tarp mokyklų.
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MOKINIŲ ETNOKULTŪRINĖS SAVIMONĖS STIPRINIMAS IR
PROBLEMOS PRADINĖJE MOKYKLOJE
Virginija Vitunskaitė
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė
Jaunimo g. 1, Alytus,
tel. 8-620-17225,
el. p. virginija.rar@gmail.com
Jau du dešimtmečius Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje mokinių etnokultūrinės savimonės stiprinimas aktualus ir „gyvas“ procesas. Etnokultūrinė savimonė – asmens, piliečio, lietuvio išskirtinumo ašis, kurios neatsiejami atributai yra tautinis orumas, savigarba, vertybinės nuostatos bei tautinė atsakomybė. Ar lietuviškumas ir
išskirtinumas turi ateitį, ar lietuviui svarbu turėti tautinę bendruomenę saistančius ryšius, ar paprasčiau leistis natūraliam tautinės savimonės silpnėjimui, atsparumo ir tautinės savasties praradimui? Ar prasmingiau būti lietuvybės ambasadoriais ne tik savo krašte, valstybėje, bet ir svetur?
Pagrindiniai žodžiai: mokyklos veidas, puoselėti etninę kultūrą mokykloje ir ne tik.

Įvadas
Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla daugiau kaip dvidešimt metų puoselėja tautos tradicijas, papročius, mokiniams diegia tautines, etninės kultūros vertybes, ugdo brandžias, tautinę savimonę ir savigarbą turinčias, asmenybes, vykdo dzūkų regiono papročių ir tradicijų, folkloro, tautosakos, tarmės, amatų sklaidą visoje šalyje, etninę kultūrą integruoja į formalųjį ir neformalųjį švietimą.
Po Nepriklausomybės atgavimo prasidėjo švietimo įstaigų reorganizacija. 1993 m. Alytaus
15 lopšelis-darželis buvo reorganizuotas į pirmąjį mieste darželį-mokyklą „Sakalėlis“. Mokyklai
reikėjo savo „veido“, išskirtinumo, pasirinkta etninės kultūros švietimo kryptis. 2002 m. įstaiga
buvo reorganizuota į Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą. Etninės kultūros „uždegti“ pasigedome
literatūros, trūko žinių, praktinių įgūdžių, ieškojome informacijos, domėjomės, aiškinomės prasmę
ne to, ką matome ir tradiciškai darome, bet ką visa tai reiškia, kokia prasmė ir paslaptis slypi dainoje, žaidime, tradicijoje, tikėjime, margučio simbolyje, lovatiesių, juostų raštuose, tautosakoje.
Etninės kultūros integravimas į ugdomąjį procesą ir etnokultūrinės savimonės stiprinimas
Etninė kultūra persmelkė ne tik formalųjį ir neformalųjį švietimą, bet tapo mokyklos
bendruomenės gyvenimo dalimi, gyvu pavyzdžiu. Mokytojai laisvalaikiu, per vasaros atostogas,
mokėsi amatų Marcinkonyse, Merkinėje, Kernavėje, skaitė literatūrą, dalijosi seminaruose išgirsta informacija, važinėjo po Dzūkijos kaimus, įsiklausė į dzūkų šnektą, domėjosi savo krašto dainomis, tautosaka, mitologija, kalendorinių švenčių papročiais ir tradicijomis, kosmologija, šeimos papročiais. Taip etninės kultūros integracija tapo ugdymo proceso dalimi ir atsirado poreikis
tai, ką sužinojome, supratome ir išmokome susisteminti. Todėl 2007 m. mokytojų darbo grupė
sudarė Etninio ugdymo programą, kuri yra puiki pagalbinė metodinė priemonė ir tarsi žemėlapis
nurodo visas etninės kultūros sritis. Mokykloje etninė kultūra integruojama į visus mokomuosius
dalykus ir neformalųjį švietimą. Mokytojos, sudarydamos ilgalaikius dalykų planus, numato etninės kultūros sritis, temas, kurias integruoja konkrečioje mokomojo dalyko, programos temoje,
skyriuje. Tokiu būdu vyksta etninės kultūros pažinimas, sąlytis su tautos istorijos šaknimis, susiejimas žinomo su nežinomu, lietuvių pasaulėjautos suvokimas ir mokymasis iš tautos, jos tradicijų, papročių, formuojamas asmenybės vertybių pamatas, ugdomos visos vaikui reikalingos
kompetencijos – socialinė, pažinimo, meninė, asmeninė, mokėjimo mokytis, formuojama etnokultūrinė savimonė.
Psichologijos žodyne savimonė apibūdinama kaip viena žmogaus sąmonės formų, savęs
išskyrimas iš aplinkos, savo santykio su pasauliu, savęs kaip asmenybės, savo poelgių, veiksmų,
minčių ir jausmų, norų ir interesų suvokimas ir vertinimas (Psichologijos žodynas, 1993). Visuomenės narys, turintis tvirtą savimonę, drąsus tikslingai veikti, tobulėti, kurti save, planuoti
savo ateitį, prasmingą gyvenimą. Taigi, gyvenant iššūkių, technologijų ir aktyvios migracijos
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laikotarpiu, mokyklai tenka nelengvas uždavinys – ne tik suteikti vaikams visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus, dalykines ir praktines žinias, padėti tobulinti asmeninius jų gebėjimus,
bet ir įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030”, „siekiama paskatinti esminius
visuomenės pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei“
(Valstybės pažangos..., 2013), suvokiančiai savo tapatumą, išskirtinumą, tautos istoriją, kultūrą,
tradicijas ir išlaikančiai tautiškumą, kaip vieną iš giliausių pilietinių priedermių. „Tauta negali
normaliai gyvuoti, tuo labiau išlikti, nuolat pati apie save nekalbėdama, savo istorijos vingių neaiškindama, savo pačios darbų ir žygių nevertindama. Todėl brandi tauta nepaliaujamai kalba apie save pačią, kalba sau ir kitiems, per savo kultūrinius kūrinius siekia save pažinti ir suprasti,
aiškinti ir vertinti savo būklę, ginčytis su nepalankiais požiūriais“ (Kuzmickas, 1996).
Mokyklos vizijoje, strateginiame ir veiklos planuose reglamentuojame etninės kultūros
vertybinių nuostatų ugdymą, papročių ir tradicijų puoselėjimą, tautinę savimonę turinčių brandžių asmenybių ugdymą. Mokiniai su etnine kultūra susipažįsta ne tik pamokose, neformaliojo
švietimo veikloje, bet patys ją patiria ir skleidžia autentiškoje aplinkoje, gamtoje, Dzūkijos kaimuose, amatų mokosi pas tautodailininkus, lankosi muziejuose, kitose edukacinėse aplinkose.
Vaikas, pažindamas gimtinę, priartėja prie tautosakos, tautodailės, etninių papročių, kurie intuityviai padeda suvokti dorą, gėrį, grožį, pajusti meilę gamtai, tėvynei, artimui. Bendradarbiaujame
su Alytaus amatų mokykla, Kraštotyros muziejais, bendruomenės centru, kaimyninėmis pagrindinėmis mokyklomis, dalyvaujame vieni kitų šventėse, renginiuose, projektuose.
Ugdymo plane iš dešimties netradicinio ugdymo proceso dienų šešios skiriamos būtent
etniniams renginiams. Ugdymo plane iš dvylikos valandų, skirtų mokinių poreikiams (pažintiniams ir kt.) tenkinti, devynios skiriamos etninei kultūrai, pasiruošimui renginiams, projektams.
Puoselėjant etninę kultūrą, stiprinant metodinę veiklą, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo, asmeninių poreikių tenkinimo, mokykloje veikia dvidešimt nemokamų būrelių: trylika iš
jų skirta etninei kultūrai ir atskiroms jos sritims (lietuvių liaudies šokiai ir rateliai, veltinio vėlimas, keramika, kankliavimas, juostų pynimas, dailė, folkloras, darbai iš gamtinės medžiagos,
dzūkų tarmė, tautosaka, mitologija).
Etninės kultūros integracija, šventės, mokyklos bendruomenės renginiai labai praplečia
mokinių ir tėvų žinias, dažnai užgirsti replikas „pirmą kartą girdime, nežinojome, įdomu, reiks
pabandyti ir t. t.“. Protėvių patirtis, kūryba niekada nebuvo knygų skaitymas ir jų aptarinėjimas,
tai buvo pats gyvenimas ir jo išmintis – svarbiausias žmonių gyvenimo ir augimo šaltinis. Taip
mokyklos bendruomenėje vyksta savotiška adaptacija nuo istorinės praeities prie dabarties sąlygų. Mokinių ir jų šeimų patirtys, mokykloje įgytos etnokultūrinės žinios „suskyla” į šimtus
šviesulių, kurie ne tik pradeda ryškiau šviesti, bet skleidžia šviesą kitoms šeimoms, visuomenei.
Tai, kas puoselėjama mūsų mokykloje, retai kur turėjo tęstinumą, mokėjimų, žinių, praktinių įgūdžių gilinimą. Mokiniai ir jų tėvai su nostalgija prisimena „Sakalėlyje“ puoselėjamas
tradicijas, šventes, mokinių asmeninių gebėjimų atskleidimą, netradicinį mokymą ir lavinimą.
Mokinių patirtys mūsų mokykloje yra didelis indėlis į jų ateities viziją, į jų pilietinę ir tautinę
brandą, savimonę. Baigę pradinio ugdymo programą ir pradėję mokytis pagrindinėse mokyklose,
„Sakalėlio“ mokyklos mokiniai pedagogų apibūdinami kaip „kitokie“. Jie dvasingesni, platesnio
kultūrinio akiračio, susipažinę ir moka amatų, kūrybiškesni, atsakingesni, pilietiški, empatiški šalia esančiam, siekiantys žinių, smalsesni, tolerantiški kitaip atrodančiam, mąstančiam. Jiems nekelia juoko ar neigiamų emocijų liaudies daina, jie jas dainuoja, groja liaudies instrumentais, noriai mokosi ir rodo papročius, gilinasi į senovinius amatus, išbando juos, susipažįsta ir patys dalyvauja įvairiuose konkursuose, renginiuose, kur gali pademonstruoti dzūkišką tarmę, savo išskirtinį mokėjimą dainuoti savo regiono dainas su senoviniais (XIII–XIV amžiaus) kostiumais.
Mokiniai labai noriai lanko mokyklos folkloro ansamblio „Sakalėlis“ užsiėmimus ir su
juo aktyviai dalyvauja mieste, regione, šalyje vykstančiuose renginiuose (Pasaulio lietuvių dainų
šventė, festivaliai – „Balticum“, „Ateik, saulute, su pyragais”, „Atvažiuoja žolynai“, „Eglynaicis“, „Atataria lamzdžiai“, „Baltų vienybė“, „Daina tau, Alytau“ ir kt.) Ansamblis „Sakalėlis“ yra
išleidęs dzūkų krašto dainų diską.
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Etninės kultūros puoselėjimo aktualumas ir problemos
2015 metai – Etnografinių regionų metai – „išjudino“ švietimo, kultūros įstaigas, padaugėjo masinių tradicinių švenčių šventimo renginių. Tai sveikintina. Tačiau tradicinės šventės tapatinamos su etnine kultūra (o kalendorinės šventės tik viena etninės kultūros sritis!), jaučiasi žinių apie etninę kultūrą stygius ir netikslus jų supratimas, interpretavimas. Dažnam lietuviui etninė kultūra asocijuojasi su kaimo papročiais, rutinine senolių veikla, tikėjimais ir labai trūksta žinojimo, sklaidos, gyvosios tradicijos suvokimo ir patyrimų. Etninės kultūros puoselėtojų – pedagogų, mokslo žmonių, amatininkų, tautodailininkų ir kt. entuziastų yra ir jų daugėja. Jie gali
skleisti, domėtis, tyrinėti, mokyti, dalytis. Tačiau mokykloje pastebima problema dėl Pradinio
ugdymo bendrųjų programų, kuriose galėtų būti numatyta ir etninės kultūros pamoka (kaip dorinis ugdymas). Apie privalomą etninės kultūros pamoką jau kalbėta ir 2015-06-25 LR švietimo ir
mokslo ministerijoje. Pacituosiu profesoriaus Liberto Klimkos žodžius, kad ,,Etninės kultūros
integracija į programų turinį turėtų vykti jau pradinėse klasėse“ (Klimka, 2006, p. 4). Pasak jo
„<...> etninė kultūra pradinio ugdymo pakopoje gali tapti puikia priemone doros, moralės normų,
tikrųjų vertybinių nuostatų diegimui“ (Klimka, 2006, p. 4). Privaloma etninės kultūros pamoka
suformuotų dabartinės kartos tėvelių, mokinių nuostatą, kad tokia pamoka vertinga ir svarbi, nes
atskleidžia tautos kultūrą ir paveldą, ugdo savimonę ir pilietiškumą, kad tai yra vientisas procesas, gyvenimas, kasdienybė, galiausiai kiekvieno valstybės piliečio istorija, kilmė, tapatumo
išsaugojimas. Etninės kultūros pamokos turinys „tarnautų” ir kaip prevencinė programa ugdant
šiuolaikinį vaiką, formuojant jo ir šeimos tautinę savimonę. Etninių vertybių puoselėjimas yra
atsvara viskam, ką galima nusipirkti, parduoti, išduoti, pavogti, nuskriausti. Šiame technologijų,
greito rezultato ir vertybių paviršutiniškumo laikmetyje etninė kultūra evoliucionuoja kartu su
mumis – tauta. Pasyvus valstybės požiūris į etninį tapatumo išsaugojimą formuoja pasyvų ateities pilietį. „Gyvenant“ su etnine kultūra ir joje, vyksta „<...> augimas asmenybių, kurių poelgių
ir vertinimų kriterijus yra gilūs, konkrečiais darbais reiškiami įsitikinimai, bet ne orientacija į tikrą ar tariamą bendrąjį tautos „lygį“ (Kuzmickas, 1996). Į tai turėtų atsižvelgti politikai, LR švietimo ministerija, Bendrųjų ugdymo planų sudarinėtojai.
P. S. Norberto Vėliaus Švendubrės kaime, Varėnos rajone užrašyta sakmė „Praeities ir
ateities žmonės“: „Šnekėjo, kad buvo dideli, stiprūs žmonės. Jo viena ranka buvo kaip mano
šlaunis. Jau mūs kelinta karta vis silpnesni ir silpnesni žmonės. Bus tokie žmonės nestiprūs, kad
devyniese vieną vištą pjaus. Ką jūs mislijat!? Dievas taip duos!“( Vėlius, 2010).
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ETNINĖ KULTŪRA LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOJE
Vida Kvaraciejienė, Birutė Vžesniauskienė
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija
Etnokultūrinis ugdymas prioritetiniu pripažintas įvairiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 2-16)
nustato, kad vidaus politika turi remtis tautinės savimonės ugdymu, valstybė privalo užtikrinti
lietuvių tautos etninės kultūros, kultūros savitumo ir papročių, kultūros paveldo išsaugojimą,
švietimo sistema turi ugdyti tautinį sąmoningumą, pagarbą kitoms tautoms. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas nurodo vieną iš pagrindinių etninės
kultūros valstybinės globos uždavinių – ugdyti brandžios tautinės savimonės asmenybę integruojant etninę kultūrą į švietimo sistemą.
Šiais įstatymais vadovaujasi ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, kurioje etninė kultūra dėstoma nuo 1995 m.: 5–7 klasėse etninės kultūros dalykas mokomas kaip privalomas kas
antrą savaitę (per mėnesį šiose klasėse dėstomos 2 pamokos), 3g–4g klasėse etninė kultūra – pasirenkamas dalykas (šiose klasėse etninei kultūrai skiriama 1 pamoka per savaitę). Etninės kultūros ugdymo programa rengiama remiantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros
bendrąja programa. Smagu, kad dalykų mokytojai nuolat integruoja etninę kultūrą į savo dalykų
pamokas. Štai 7 klasėse vedamos įdomios, su etnine kultūra integruotos pamokos: biologijosetninės kultūros pamoka „Paukščiai mūsų gyvenime“, anglų kalbos ir etninės kultūros pamoka
„Superstitions in UK and Lithuania / Burtai ir prietarai Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje“,
praktinės tikybos ir etninės kultūros bei tautodailės pamokos „Pavasario šventės. Švento Kazimiero verbos“. 6 klasėse vedama integruota lietuvių kalbos ir etninės kultūros pamoka „Laumės
senovės baltų tikėjimuose ir sakmėse“, praktinės tautodailės ir etninės kultūros pamokos „Pavasario šventės. Velykos: margučių marginimas vašku“. 5 klasėse kol kas vedama tik viena lietuvių
kalbos ir etninės kultūros pamoka „Deivė Žemyna senovės baltų tikėjimuose ir menuose“, tačiau
planuojama parengti ir pravesti kur kas daugiau panašių integruotų pamokų suderinus temas.
Nuo 2005 m. pagal atskirą projektų programą Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
3g–4g klasių mokiniai turi galimybę kasmet mokslo metų pradžioje 3–4 dienas išvykti į etnokultūrinę ekspediciją po seniausius Dzūkijos kaimus rinkti autentiškos teminės medžiagos. Etnokultūrą pasirinkusių mokinių grupės jau gyveno ir tyrinėjo skirtingų Dzūkijos vietų papročius Švendubrėje (Druskininkų savivaldybė), Meteliuose, Gudeliuose (Lazdijų rajono savivaldybė), Margionyse (Varėnos rajono savivaldybė). Smagu, kad Lazdijų rajono savivaldybė kasmet skiria lėšų
etnokultūriniams projektams įgyvendinti. Štai 2011 m. tolimiausią ekspediciją, vykusią Varėnos
rajone, Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje esančiame Margionių kaime, lėšomis parėmė savivaldybė. Šių ekspedicijų tikslas – susipažinti su skirtingų Dzūkijos vietų kaimo papročiais, tradicijomis, palyginti juos tarpusavyje, išsiaiškinti skirtumus, suvokti panašumus. Ekspedicijų uždavinys – naudojantis ekspedicijų metu surinkta medžiaga, plėsti mokinių kultūrinį akiratį.
Be abejo, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje etninė kultūra ugdoma ir per neformaliojo ugdymo pamokas. Gimnaziją garsina etnografinis ansamblis „Voverėlė“ (vadovė B. Vžesniauskienė), kuriame dainuoja, šoka ir groja apie 20 gimnazijos moksleivių. Iš pradžių kolektyvo pagrindą sudarė 5 klasės mokiniai – „Voverėlės“ vadovės auklėtiniai. Tėvų iniciatyva buvo
pasiūti rūbai ir prasidėjo kolektyvo pasirodymai: 2007 m. parengta lietuvių liaudies pasaka su
dainuojamaisiais ir šokamais intarpais „Muzikantas, velnias ir perkūnas“ pirmiausia buvo parodyta Būdviečio kluone etninės kultūros renginyje, o jau vėliau ją pamatė kone visas Lazdijų rajonas. 2008 metais kolektyvas dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose organizuotoje Išminties
šventėje „Lazdos, tiurmos ir tarbos neišsižadėk“ ir parodė naują programą. 2009, 2011 ir 2014
m., pasipildęs naujais nariais, kolektyvas dalyvavo regioniniame vaikų folkloro ansamblių festivalyje „Ėglynaicis“ Varėnoje ir Lazdijų rajono šventėje „Piemenėlių Sekminės“, kuri vyksta
Būdvietyje.
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„Voverėlė“ turėjo ir savo kapelą, kuriai vadovauti ėmėsi Lazdijų kultūros centro liaudies
muzikantas Romas Mazėtis. Kapela talkindavo šokėjams ir dainininkams. Taigi „Voverėlė“ turėjo savus muzikantus, o armonikierius Mantas Šikarskas su kapela sėkmingai dalyvavo ne viename Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurse: ypač jam sekėsi liaudies kūrybos atlikėjų konkurse
„Tramtatulis“. Dabar didžioji dalis „voveriukų“ ir pagrindinis kolektyvo muzikantų būrys – jau
studentai. Tad šiandien kolektyvas vėl labai naujas ir jaunas: tai 5–8 klasių mokiniai, su kuriais
tenka vėl viską pradėti iš naujo, kartu augti ir mokytis.
Be „voveriukų“ neapsieina nė vienas rimtas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos renginys. Etnografinis ansamblis noriai dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje, nemažai koncertuoja. Šiuo metu „Voverėlės“ kolektyvas rengia programą 2016 m. Moksleivių dainų šventės
folkloro dienos apžiūrai.
Gimnazijoje „Voverėlės“ iniciatyva 2015 m. gruodžio 13 dieną organizuojama Šventos
Liucijos šventė. Į ją kviečiami ir kiti Lazdijų rajono moksleivių folkloro kolektyvai. Šventė vyksta be žiūrovų – ji skirta folkloro kolektyvų nariams. Joje dainuojamos Advento dainos, buriamasi, žaidžiami žiemos laikotarpio žaidimai, aiškinamasi tų žaidimų prasmė, vaišinamasi, neapsieinama be smagių šokių. Ši šventė švenčiama jau 4 metai. Ji pasiteisina, nes vaikams, jaunimui
trūksta judėjimo ir jie mieliau šoka nei dainuoja. Būtent todėl kolektyvą labai pradžiugino
2015 m. atsiradusi nauja iniciatyva „VISA LIETUVA ŠOKA“. Su pavydu žiūrime į Varėnos
kultūros centre organizuojamas liaudiškų šokių vakarones, retkarčiais į jas nuvažiuojame. Esame
dėkingi gimnazijai už suteiktas galimybes nuvykti į projektų renginius, šventes, festivalius. Labai džiaugiamės ir Lazdijų rajono savivaldybės, kuri padeda įsigyti instrumentų, drabužių, pagalba.
Rengiant kolektyvo programas galima kreiptis į gimnazijos etninės kultūros mokytoją
Vidą Kvaraciejienę, kuri dalijasi ekspedicijų medžiaga, pataria, kur ir ko trūksta: dzūkiško žodžio, patarlės, mįslės ar šmaikštaus anekdoto. Kartu su mokytoja dalyvaujame bendruose etninės
kultūros projektuose ne tik Lietuvoje.
Kalbant apie projektinę veiklą, verta pabrėžti, kad 3g–4g klasių mokiniai, kaip pasirenkamąjį dalyką besimokantys etninę kultūrą, nuo 2005 m. nuolat dalyvaudavo tęstinėje projektinėje veikloje „Seniausi Dzūkijos kaimai ir jų papročiai“. Projektų metu surinkta medžiaga ir
šiandien tebenaudojama per etninės kultūros pamokas, gilinantis į skirtingų Dzūkijos vietų papročius.
2010–2011 mokslo metais Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija ir Seinų licėjus vykdė
ES lėšomis finansuojamą tarptautinį Lietuvos-Lenkijos projektą PJIM (pasienio jaunimo informaciniai mainai arba tarptautinės jaunimo kultūrinių-informacinių mainų platformos kūrimas).
Per šį projektą mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai skleidė etnokultūrinę patirtį Seinų krašto
jaunimui. Abiejų mokyklų mokiniai dviem kalbomis – lietuvių ir lenkų leido laikraštį „Kultūrinis
informatorius“, kuris ne tik informavo apie tą mėnesį Lietuvos-Lenkijos pasienio miestuose
vykstančius kultūrinius renginius, bet ir pristatydavo to mėnesio tradicines šventes, mūsų krašto
senolių išmintį, orų spėjimus ir pan. Gimnazijos mokytojos V. Kvaraciejienė ir B. Vžesniauskienė projekto metu Lenkijoje Seinų licėjaus mokiniams ir pedagogams skaitė paskaitas ir vedė
praktinius užsiėmimus temomis „Tradicinės lietuvių pavasario šventės“ (2011-02-09) ir „Senieji
baltų simboliai ir ženklai lietuvių liaudies menuose“ (2011-02-10).
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos etninės kultūros mokytoja V. Kvaraciejienė ir
etnografinio ansamblio „Voverėlė“ vadovė B. Vžesniauskienė nuolat bendradarbiauja su kitomis
Lazdijų rajono švietimo ir kultūros įstaigomis. 2016 m. gruodžio mėnesį V. Kvaraciejienė rajono
bibliotekininkams ves seminarą „Kūčių ir Kalėdų burtai“, 2016 m. balandžio 22 dieną Lazdijų
švietimo centre Trečiojo amžiaus universiteto studentams pravedė proto mūšį tema „Bendruomenės ir šeimos papročiai“, skirtą bendruomenių metams. 2016 m. balandžio 29 dieną vyksiančioms rajono etninės kultūros varžytuvėms „Ritas Rėdos Ratas“ mokytojos rengė klausimus ir
protų mūšio komandą, kurios branduolį sudarys būtent etnografinis kolektyvas „Voverėlė“. Šiame renginyje bus gilinamasi į pavasario-vasaros švenčių papročius.
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Džiugina tai, kad Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje yra etnografijos muziejus ir
etninės kultūros klasė, kurioje kasdien vyksta etninės kultūros pamokos. Klasėje eksponuojama
daug senovinių buities rakandų, tautodailės kūrinių, senovinių knygų, dokumentų, kurie surinkti
ir parsivežti iš ekspedicijų, kai kuriuos daiktus atnešė mokiniai, įsigijo mokytoja. Visi klasėje esantys eksponatai, kaip pažintinė medžiaga, kasdien naudojami per etninės kultūros pamokas.
Kita vertus, gimnazijoje susiduriama ir su problemomis. Štai prasidėjus ekonominei krizei ir visuotiniam taupymui, nukentėjo ir etninės kultūros ugdymas gimnazijoje. Pavyzdžiui, tam,
kad etninės kultūros pamokos vyktų 3–4 g klasėse, reikėjo, kad šį dalyką pasirinktų bent
7 mokiniai. Bet mokykloje taip jau būdavo, kad etninę kultūrą kitiems metams mokslo metų pabaigoje, kai skirstomi mokytojų krūviai, pasirinkdavo mažai mokinių, o nuo rugsėjo 1 dienos,
gerai apmąstę pasirinkimus, į etnokultūros grupę įsirašydavo kartais net per 20 žmonių. Tačiau
ėmus etnokultūros grupę formuoti išimtinai tik pavasarį, ji nuo 2013 m. taip ir nebesusidaro, todėl gimnazijoje nutrūko ir etnokultūrinės ekspedicijos.
„Voverėlės“ etnografinis kolektyvas dirba 3 pamokas per savaitę. Šiemet dauguma kolektyvo narių – 8 klasės moksleiviai, paaugliai. Tai amžius, kai labai sudėtinga susikalbėti, kai norai
ir nuotaika keičiasi akimirksniu. Labai smagu, kad jie vis dar ateina. Kartais būna sunku kartoti,
taisytis, mokytis vieną frazę, žodžio tarimą, tą patį šokio judesį, žingsnį, natą. Gyvename skubančiame pasaulyje, kur viskas vyksta labai greitai, kitąkart net nesvarbu kaip – svarbu greičiau
viską padaryti ir išlėkti iš užsiėmimo, nes pernelyg sudėtinga keliolika minučių pagyventi realiame pasaulyje „iškritus“ iš išmaniosios erdvės. Bet po poros metų tas paaugliams būdingas
prieštaravimo laikotarpis praeis ir „Voverėlė“ vėl dirbs visa jėga.
Taigi pasitelkiant etninę kultūrą, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje ugdomos
bendrosios kompetencijos, tautos kultūrine patirtimi grindžiamas kūrybingumas, tradicinės dorovės normos, tautinė ir pilietinė savimonė, pagarba gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, šeimos,
bendruomenės ir tautos tradicijoms, savo ir kitų tautų kultūrinėms vertybėms, dvasinis ir fizinis
tautos sveikatingumas. Smagu, kad gimnazijos bendruomenė tai laiko prioritetu ir kūrybingiems,
darbštiems mokytojams sudaro sąlygas ugdyti mokinių pasididžiavimą savo tauta.
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