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ĮVADAS 

 

Temos aktualumas ir naujumas. Mes gyvename sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, 

tad ir į tradiciją šiandien ţiūrime nauju ţvilgsniu. Šiame darbe uţsibrėţta tyrinėti dabartinę Rasos 

šventės tradiciją. Ne vienerius metus dalyvaujant Rasos šventėje su įvairiomis bendruomenėmis, 

pastebėta, kad ne tik šventės „scenarijus―, bet ir jos metu atliekamos apeigos, taip pat 

dainuojamos dainos gerokai skiriasi. Keliamas klausimas, ar šiandieninė Rasos šventė laikytina 

„tradicine― ir kiek/ar joje yra išlikę senosios šventės, aprašytos istoriniuose šaltiniuose, elementų.  

Tokio tyrimo būtinumą ir savalaikiškumą lemia itin sparti tradicijų, tame tarpe –  ir Rasos 

šventės, kaita, visiškai naujų šventės elementų atsiradimas. Pasirinkta tema aktuali ir šiandieninių 

ţmonių tapatybės savivokai atskleisti bei formuoti, jų poţiūriui į tradicijų tęstinumą ir kaitą 

parodyti. Ypač svarbu tai, kad tyrimas remiasi pačia naujausia – ne tik autorės asmenine, bet ir 

jos bendraminčių bei bendraamţių – Rasos šventės šventimo patirtimi. 

Tradicija yra gyvas organizmas. Ji nuolatos keičiasi ir įgauna naujas formas bei prasmes, 

todėl verta į Rasos šventę tarpais paţvelgti vis nauju ţvilgsniu, t. y. iš šiandieninės perspektyvos.  

Temai naujumo suteikia ir etnomuzikologinis poţiūris, aktualizuojantis šventės muzikinio 

repertuaro svarbą.  Nauja ir tai, kad tyrimo metu buvo apklausti ir folkloristai, ir mokiniai. Šios 

abi grupės atspindi visiškai kitokią patirtį, kitokį švenčiančios bendruomenės arba asmeninį 

santykį su Rasos švente. Daugelis folkloristų pastebi šventės kaitą laiko tėkmėje, tuo tarpu kai 

kuriems mokiniams Rasos šventė – visiškai nauja patirtis. Ji formuoja savitą jaunosios kartos 

Rasos šventės – jos prasmės, apeigų, muzikinio folkloro, tradicijos ir kt. – sampratą, naują poţiūrį 

į tradicijos kaitą ir modernizaciją. 

Temos ištirtumas. Pačiai Rasos (Joninių) šventei apibūdinti, jos apeigoms analizuoti yra 

skirta nemaţai mokslo, mokslo taikomųjų darbų, taip pat ir populiariųjų straipsnių. Vis dėlto šio 

darbo temos – Rasos šventės tradicijos gyvavimo šiandien – aspektu  tyrinėta labai maţai. 

Minėtinas etnomuzikologo Ryčio Ambrazevičiaus straipsnis apie dainas Rasos šventėje (1999). 

Jame gvildenami šventės repertuaro formavimosi, kitų ţanrų dainų persikėlimo į Rasos šventę 

klausimai, aptariamos tam tikros naujos tendencijos. Kitas svarbus panašios tematikos darbas – 

Lietuvos liaudies kultūros centro išleista kapitalinė knyga „Kupole roţe― (2002), kurioje pateikti 

ir detaliai aptarti Sekminių bei Joninių papročiai, tautosaka, dainuojamasis ir choreografinis 
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folkloras. Jis yra surinktas ir pateiktas pagal folkloro ansamblių Rasos šventės šventimo praktiką, 

nurodant kai kurių dainų „atklydimą― iš kitų ţanrų. Tai rekomendacinio pobūdţio leidinys, 

kuriuo pastaruoju metu naudojasi daugelis folkloristų. Svarbus ir Arūno Vaicekausko straipsnis 

(2009), kuriame etnologas išskiria įvairius Joninių šventės modelius, taip pat parodo skirtingų 

šventės variantų formavimosi aplinkybes, aptaria tradicijos tęstinumo ir inovacijos santykį. Vis 

dėlto šią temą prasminga tyrinėti toliau, nes nuo kai kurių minėtų darbų praėjo jau nemaţas laiko 

tarpas. Kaip minėta, tiek pačios tradicijos, tiek ir ţmonių suvokimas apie jas labai sparčiai 

keičiasi, tad būtina išsiaiškinti naujas tendencijas. Taigi šiuo darbu siekiama išanalizuoti patį 

naujausią vyresnės ir jaunosios kartos poţiūrį į Rasos šventę ir joje skambančias dainas.  

Darbo pavadinimas. Šventę darbo autorė pasirinko vadinti Rasos švente, nes šis 

pavadinimas yra asmeniškai labiau priimtinas. Jau nuo maţų dienų švenčiant šventę Joniškyje, ji 

vadinta Rasos švente arba Kupolių. Vėliau, jau studijuojant pradėta dainuoti apeigų folkloro 

grupėje „Kūlgrinda―, kurioje šventė irgi vadinama Rasos švente. Visa tai natūraliai nulėmė, kad 

pasirinktas senasis, o ne krikščioniškas pavadinimas Joninės, susijęs su šv. Jono Krikštytojo 

gimimo data. Taigi darbe šventė vadinama Rasos švente, nors kai kuriose vietose minimas 

Joninių pavadinimas, nes taip šventę vadina kiti mokslininkai arba tyrimo dalyviai. 

Darbo objektas. Šiuolaikinės Rasos šventės šventimo tradicijos moksleivių ir folkloristų 

tarpe. 

Tyrimo problemos formulavimas. Kintančios tradicijos skatina naujai paţvelgti į Rasos 

šventę. Keliama problema, kas yra Rasos šventė šiandien, formuluojant klausimų ratą:  

 ar ją tebegalima laikyti tradicine; 

 kaip formuojasi (yra formuojamas) šventės repertuaras; 

 kokia yra pačių švenčiančių ţmonių Rasos šventės samprata. 

Darbo tikslas. Išanalizuoti dabartinį moksleivių ir folkloristų poţiūrį į Rasos šventę ir 

pateikti išvadas, kurios atskleistų naujausias šventės tendencijas. 

Uţdaviniai: 

1. Aptarti šiandien gyvuojančių tradicinių kalendorinių švenčių raišką, atskleisti naujas jų 

prasmes. 

2. Apţvelgti tradicijos sąvokos kaitą, apibrėţti šiandieninę jos sampratą, pritaikant ją 

tyrimui. 

3. Glaustai aptarti su tema susijusius istorinius šaltinius ir tyrinėjimus, įvertinti jų svarbą 

šiandieninei Rasos šventei. 
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4. Apibrėţti atgaivintos folklorinės Rasos šventės kaitos aspektus, išskirti pagrindinius 

tradicinės šventės elementus. 

5. Atlikti kokybinį ir kiekybinį tyrimus ir pateikti išvadas apie dabartinę Rasos šventę bei jos 

elementus, šventės svarbą asmeninės ir tautinės tapatybės formavimuisi. 

Darbo metodai. Derinami teoriniai (hermeneutinis, fenomenologinis) ir empiriniai 

(kokybinis ir kiekybinis tyrimai: interviu, įtraukto stebėjimo, turinio analizės ir kt.), taip pat 

analitinis-aprašomasis, lyginamasis, lyginamasis-tipologinis metodai.  
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1.  ŠALTINIŲ IR TYRINĖJIMŲ APŢVALGA 

1.1. ŠALTINIAI  

 

Istoriniuose šaltiniuose matyti, kad  Rasos šventė yra kartais tik labai glaustai paminėta. 

Vis dėlto iš įvairių istorinių paminėjimų galima susidėlioti vaizdą, kokia buvo šventė senaisiais 

laikais.  

  Apie Rasos šventę rašo kraštotyrininkas Balys Buračas. Jis mini pirmąjį Rasos šventės 

paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose teigdamas: „Kaip Joninės buvo švenčiamos pas mus prieš 

540 metų, matome iš ištraukos čia pateikiamo rašto, kuris rašytas 1397 metais, Vytautui 

Didţiajam valdant Lietuvą, kai pas Vytautą lankęsis kryţiuočių pasiuntinys K. Kyburgas matė 

Joninių apeigas Vilniaus apylinkėse ir savo vyriausybei jas aprašė taip: „Pavakare uţsėdome ant 

ţirgų ir nujojome į vietą, kur liaudis linksminosi. Šv. Jono dieną lietuviai iš senovės amţių turi 

šventę, vadinamą Rasa. <...> Uţ jo traukiasi per kaimus, tarp kurio slepiasi linksmi kloniai, 

gėlėtų pievų kilimu pakloti, - didelė giria. Toje girioje, ant įvairių sukraipytų kalnų pamatėme 

daugybę palapinių bei besikūrenančių ugnių. Ţmonių šnektos, dainavimai, šokiai, muzikos 

instrumentų garsai, gėrimai, linksmumas! Toliau, tarp kalnų, atradome labai dailų  kloniuką, 

kurio vidury liepsnojo didelis malkų lauţas; <...>‖
1
 Šis šaltinis atskleidţia, kad labai senais 

laikais Rasos šventėje buvo linksminamasi, grojama, dainuojama ir t.t. Atsiskleidţia vienas iš 

svarbių tradicinių elementų – lauţas. 

Keletas Rasos šventės fragmentų atsispindi Juozapato Mykolo Karpio pastoraciniame 

laiške vyskupijos dvasininkams. Autorius pamini tokius papročius: <...> ugnių deginimą, ėjimą 

aplink lauţą rateliu bei šokinėjimą per ugnį šv. Jono dienos išvakarėse <...>―
2
 Vėlgi matome, kad 

ugnis, šokinėjimas per ugnį, rato simbolis esti neatskiriami Rasos šventės atributai. 

 Dar viename šaltinyje randame kupoliavimo ir kupolės svarbą Rasos šventei. „Apie 

Joninių šventimą Lietuvoje kalbama ir 1573 m. datuojamame, seniausiame pamokslų rinkinyje, 

<...> vadinamame Volfenbiutelio postile. Autorius neţinomas.‖
3
 Tarp prieţasčių, kodėl 

krikščionybė sunkiai įsigali Maţojoje Lietuvoje, nurodomas kunigaikščių, karalių, urėdnikų, 

sūdţių nerūpestingumas. „Postilės autorius uţsimena apie Joninių išvakarėse surinktas ţoles 

                                                 
1
 Buračas B., Lietuvos kaimo papročiai. Mintis, Vilnius, 1993, p. 269. 

2
 Vyšniauskaitė A., Lietuviai IX a.  – XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose, Vilniaus mokslo ir enciklopedijų 

leidykla, 1994, p. 113. 
3
 Kupole roţe, Sekminių – Joninių papročiai ir tautosaka, Lietuvos liaudies kultūros centras, Vilnius, 2003, p. 64. 



7 

 

(kanapes, usnis, dilgeles, notres). <...> Autorius stebisi papročiu šventinti lauko ţoles ir jų 

teikiama pagalba gimdyvėms ar kitiems ligoniams. Įdomu, kad Joninių išvakarėse surinktas ţoles 

vadina kupolėmis (kupolas).― (KR, 2003, 64) Taigi, iš šio XVI a. šaltinio matome, kad kupolė bei 

pati šventė buvo lietuviams svarbi, nes krikščionybė sunkiai galėjo įsigalėti dėl iki 

krikščioniškojo lietuvių tikėjimo, apeigų.  

Kasparas Henenbergeris veikale „Didţiųjų Prūsijos ţemėlapių paaiškinimas― kalba apie 

„velnišką šv. Jono vakarą, kuriam daugelis ir iš valdţios pritaria, o ir kunigai uţ tai nebaudţia, 

kai Joninių ugnys sukuriamos ten, „kur tais metais gins karves į ganyklą―. (KR, 2003, 64)  

Regime šiame šaltinyje įdomų ir unikalų bei paradoksaliai palankų ţvilgsnį ir kunigų, ir valdţios. 

Tam pačiame šaltinyje teigiama: „Per lauţavietę šv. Jono rytmetį pervarą karves, kad jos 

būtų pieningos, o Joninių išvakarėse ugnį kūrenę jaunuoliai šventės rytą pereina per namus, 

rinkdami pieną kaip atlyginimą sau. Piktoms dvasioms nubaidyti Joninių vakare virš trobesių 

durų, <...> uţkaišoma dilgelių ir kitokių gėlių puokščių. <...> esą šventais laikomų upelių, kurių 

vandeniu gydomos akys, o moterys, kopiančios į šventą Rambyno kalną, turinčios būti švarios ir 

pasipuošusios, nes tikima, kad ten uţlipusi - basa, nešvari – susirgsianti―. (KR, 2003, 64) Taigi, 

Rasos šventė yra susijusi su gydymu, tikėjimais, burtais.  

Jono Brietkūno „Prūsų krašto kronika―, laiškai Prūsijos kunigaikščiui mums suteikia ţinių 

apie Šv. Jono dieną. „1589 m. baigtoje rašyti Postilėje J. Bretkūnas, aiškindamas Šv. Jono 

Krikštytojo dienos evangeliją, daro uţuominas į, jo nuomone, nederamus liaudiškus Joninių 

papročius: „reikią saugotis švento Jono dieną švęsti taip, kaip raganos anos arba popieţininkai 

(katalikai) švenčia Joną kaip ir Dievą melsdamiesi―. (KR, 2003, 64) Iš šio aprašo matyti, kad 

senieji Rasos šventės papročiai, burtai ir tradicijos krikščioniškajai religijai buvo nepriimtini.   

Motiejus Pretorijus Prūsijos įdomybėse aprašo ir Joninių papročius: „Prieš Jonines 

samdinius, daugiausia mergas, siunčia į laukus rinkti Jono ţolių. Kai jie jų prirenka, šeimininkas 

arba šeimininkė paima tiek ţolių, kiek yra ţmonių, ir kiša į sieną arba uţ jos sijos, tam tikslui, 

kad praţystų, ir jie stebi ţoles; kieno neţydi, apie tą sako, kad jis serga, gal net numirs. Likusias 

suriša į puokštę, uţriša ant ilgos karties linksmai šūkaudami ir įsmeigia kartį palei kelią prie vartų 

ar kur, pro kur bus veţami javai <...>― (KR, 2003, 64) Šiame šaltinyje įvardinti tam tikri burtai. 

Pavyzdţiui, jei ţolės neţydi, tuomet artinasi mirtis. Tos ţolės, kurios praţysta simbolizuoja 

gyvybę, todėl jos surišamos į puokštę, taip tarsi ta gyvybė padidinama, ir įsmeigiamos prie vartų 

pro kuriuos bus veţami javai. Taip daroma todėl, kad praţydusi puokštė savyje talpina didelę 

potenciją, gyvastį, todėl ji uţtikrina javų gerumą. Simboliška tai, kad javai tarsi sustiprėja nuo 
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praţydusios ţolių puokštės, taip sustiprėja ir ţmogus. Jam uţtikrinama apsauga, nes po Rasos 

šventės įsigali pamaţu tamsa, todėl šiais veiksmais tarsi norima išlaikyti gyvybę, šviesą. Šis 

burtas panašus ir į, pavyzdţiui, Kūčių burtus, kai traukiamas šiaudas, jo ilgumas lemia gyvenimą 

arba mirtį. Tad per Rasos šventę bei per kitas kalendorines šventes yra svarbūs burtai, spėjimai. 

Liudvikas Adomas Jucevičius 1841 m.  Ţemaitijos atminimuose aprašo  ţemaičių Šv. 

Jono papročius. „Švento Jono Krikštytojo išvakarėse Lietuvių ir ţemaičių liaudis tiki, kad tuo 

metu raganos atima karvėms pieną ir todėl tvartuose prikaišo kregţdaţolės <...>, taip pat kabina 

virš durų uţmuštą šarką ir prikala kryţmais kelis gabaliukus graudulinės ţvakės. Dar mūsų 

liaudis tiki, kad šv. Jono naktį praţysta papartis, uţtat apie pusiaunaktį eina ieškoti to ţolyno, 

kuris turi stebuklingų savybių. Kas turi paparčio ţiedą, tas pasidaro didis burtininkas, ţino praeitį 

ir atspėja ateitį. (KR, 2003, 67) Iš šio šaltinio matyti, kad ţmonės burtų galia norėdavo 

apsisaugoti nuo raganų. Taip pat tikėjo, kad esti stebuklingas paparčio ţiedas. Raganos – tamsos, 

mirties pradas, o papartis – gyvenimo, laimės, gyvybės. 

M. Valančiaus knygoje „Palangos Juzė― taip pat esama istorinių ţinių apie Rasos šventę 

Pabirţės parapijoje. „Prisiartino šv. Jonas, ţmonės subruzdo. <...> mergaitės, išėjusios iš ulyčios, 

aprinko vietą plačiame kelyj, sutemus jaunuomenė toj vietoj susirinko kupoliauti, sukūrė ugnį ir 

parvesino skripkorių. Tiem grieţiant, šoko susikibę, dainuodami dainas, kurių negalėjau gauti. 

Kitos mergaitės rovė ţoles ir degino, o tai dėl to, idant nebūtų ţolėti rugiai ir javai. Vaikiukai 

sėmė su rankomis ţemę iš kelio ir barstė į pievas, idant jų kurmiai rausdami negadintų. Kitos 

moteriškos tą naktį ėjo į upę ar prūdą, plovės pačios, mazgojo savo drobinius ir šukavos, o tai vis 

darė, kad tą metą vyrus gautų. <...> Čia ţmonės tebetiki į ţavėjimus, sako esant raganas, kurios 

gali kitus suţavėti, į ligas įvesti, karvėms pieną atimti, avių vilnas nupešti ir t.t. <...> Todėl uţvis 

senos drovis šv. Jono naktį iš namų išlįsti, nes jei kas paregėtų anas vaikčiojant ar ţoles kokias 

renkant, tuoj apskelbtų esant raganomis. <...> Raganų niekuomet nebuvo. Jeigu raganos 

tariamosios sugebėtų ką pikto padarytų, visų pirma darytų savo neprieteliams, savo 

persekiotojams, tačiau nieko nepadaro. Ţemaičiuose buvo pirm aštuonių dešimtų metų tie patys 

įsidėjimai, kuriuos kunigai, iš kozelnyčių šaukdami, taip išnaikino, jog šiandien niekas nebeįtaria 

ir nebėra nė girdėti.― (KR, 2003, 106–107) Pastebima, kad būdavo kūrenama ugnis, šokama, 

dainuojama, atliekami veiksmai, kurie turėjo apsaugoti nuo negandų, garantuoti gerą derlių.  

„Ţemaičių vyskupystėje― rašo apie įsidėjimus. „Nuo senų gadynių ligi mūsų amţiaus Šv. 

Jono naktį jaunuomenė, vaikinai su mergikėmis, gebėjo susieti į artimus berţynus ar ąţuolynus. 

Eidami nešės sudţiūvusius berţelius <...>. Atėję tais pačiais berţeliais sukurdavo didţią ugnį. 
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Tuo tarpu vienas antras vaikinas, kankles ar skripkas atsinešęs, pradėjo skambinti ir dţirţginti. 

<...> Pailsę susėdo pas ugnį, gėrė <...> alų ar arielką <...>. Turtingosios tėvynaitės atsinešdavo ne 

vien kokius zamalakus, bet dar pridrėbtus bliūdelius varškėtų kleckų, šiltų, vos kuo išvirtų.― (KR, 

2003, 106) Taip pat šiame šaltinyje kalbama apie tai, kad 1815 m. Kartenos baţnyčioje, kunigas 

pyko ant ţmonių dėl to, kad išgirdo, jog Jonines ţmonės ant kalno švenčia. Taip pat teigiama, kad 

ţmonės eidavo mėnesienai šviečiant ieškoti paparčio ţiedo. „<...> radusysis patampa dideliai 

bukliu, gali kiaurai matyti,  kame ţemėj pinigai uţkasti, akies mirksny paţinti visas raganas ir 

persikelti iš vienos į kitą vietą nė ţingsnio neţengdamas, ir t.t. Tuo tik negerai, kad paparčiui 

trumpai teţydint, niekas nesugebėjo jo ţiedo rasti.― (KR, 2003, 106) Reikia pabrėţti, kad tuo 

metu senasis lietuvių tikėjimas buvo dar gajus ir krikščionybė negalėjo taip greitai jo išstumti iš 

ţmonių sąmonės.  

M. Valančius veikale Ţemaičių vyskupystė (1847 m.) aprašo senovės lietuvių 

kalendorines šventes ir papročius. „Uţsimenama ir apie ţemaičių paprotį kapinėse, prie sodybų, 

pabalėse, ypač prie upelių, statyti kryţius bei stogastulpius su šv. Jono skulptūrėle.― (KR, 2003, 

106)  Taigi, čia regime dviejų pasaulėţiūrų, tikėjimų savotišką susipynimą. 

Norberto Vėliaus „Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose― randamos tokios ţinios apie 

Rasos šventę: „<...> šaltiniai rodo, kad gėlių vainikas baltų kraštuose buvo mitologiškai 

įprasmintas. Iki pat XX amţiaus kalendoriniuose (pavyzdţiui, Joninių) ir šeimos (vestuvių, 

laidotuvių) papročiuose jis išliko kaip vienas iš svarbiausių ritualinių atributų.). O paprotys 

mirusias merginas laidoti su gėlių vainikėliais leidţia manyti, kad kaţkada vainikuotos jos galėjo 

būti aukojamos ir dievams.‖
4
 Taigi, iš šaltinio matome, kad gėlės buvo svarbios ne tik per Rasos 

šventę, tačiau ir kitas tradicines apeigas. Per Rasos šventę gėlės, puokštės, vainikai ir jų pynimas, 

kupoliavimas itin pabrėţiamas ir svarbus. Vainikas yra rato formos, kaip ir stebulė. Tad vainikas 

simbolizuoja ciklišką gamtos atsinaujinimą, amţinybę. 

Kaip matome iš pateiktų istorinių  šaltinių apţvalgos, Rasos šventė esti archajiška. Ši 

šventė buvo sieta su religija, ţemdirbių tikėjimu. Taip pat šventė siejasi su apeigomis, siekiant 

apsaugoti derlių, javus, uţtikrinti jų gausą. Šventėje svarbus elementas buvo lauţas, ugnis bei 

vainikas. Taip pat svarbi rato simbolika. Rasos šventėje išryškėja burtai, kurie gali pagydyti nuo 

įvairių ligų, apvalyti, apsaugoti. Arba burtai, kurie pranašauja mirtį arba gyvybę. Tikėta 

piktosiomis jėgomis – raganomis bei laimę teikiančiu paparčio ţiedu.  

                                                 
4
 Norbertas V., Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I, Nuo seniausių laikų iki XV amţiaus pabaigos, mokslo ir 

enciklopedijų leidykla, 1996, Vilnius, p. 226. 
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1.2. TYRINĖJIMAI 

 

Šiame poskyryje paţvelgsime į tai, kokie mokslininkai, tyrėjai pateikia savo įţvalgas apie 

Rasos šventę. Taigi, etnologas A. Vaicekauskas atkreipė dėmesį į dabartinę Rasos šventę 

straipsnyje „Lietuviškos Joninės: nuo kaimo bendruomenės iki šiuolaikinės miesto šventės―.
5
  

Tyrėjas suklasifikavo ir išskyrė esminius šventės bruoţus. Atkreipė dėmesį į tai, kaip 

šiandieninėje šventėje atsiranda naujos formos, sintezės, prasmės. Jis kreipia ţvilgsnį ir į naujus 

elementus, kurių anksčiau nebuvo, o šiandieninėje šventėje atsirado. Pavyzdţiui, jis mini 

saulėlydį ir saulėtekį bei jų palydėjimą ir pasitikimą su dainomis, taip pat kitus elementus. 

Tradicijoje tai nebuvo uţfiksuota. Tyrėjas atkreipia dėmesį, kad nyksta senoji mitologinė prasmė 

ir ją keičia naujos prasmės. Straipsnyje etnologas aptaria tradicijos ir modernumo santykį. Taip 

pat apţvelgia įvairius šiandieninės Rasos šventimo būdus. 

Etnomuzikologas R. Ambrazevičius straipsnyje „Dainos Rasos šventėje―
6
 įţvelgė tai, kad 

šventė darosi bendra visai Lietuvai ir vienodėja. Taip pat jis atkreipė dėmesį į ţanrų persikėlimo į 

šventę problematiką. Etnomuzikologas pateikė įţvalgas apie šventės naujoves ir dabartines 

realijas. Buvo įvardintas ir repertuaras, kuris būdingas atkurtai folklorinei šventei. 

Kitas svarbus veikalas knyga „Kupole roţe― (2003), parengta Lietuvos liaudies kultūros 

centro. Joje  pateikti Sekminių ir Rasos šventės papročiai, tradicijos, tautosaka bei muzikinis 

folkloras. Ši knyga, paremta folkloristų šventės šventimo praktika, yra rekomendacinė, galima 

sakyti, parankinė priemonė daugeliui folkloro mylėtojų, norinčių susipaţinti su Rasos švente ir 

švęsti ją. Joje surinkta itin daug dainų, šokių pavyzdţių. 

Kita minėtina knyga yra Dalios Urbonavičienės „Lietuvių apeiginė etnochoreografija―.
7
 

Etnomuzikologė, aptardama vasaros ciklo etnochoreografiją (jai priklauso Rasos šventės 

choreogafiniai elementai), atkreipia dėmesį į rato formą, kuri yra itin svarbi vasaros solsticijos 

šventėje, nes simbolizuoja saulę. D. Urbonavičienė išskiria šokinėjimą į viršų, šis veiksmas 

reiškia norą pasiekti saulę, pasisemti jėgų iš jos. Tad etnomuzikologė tyrinėjo tam tikrus 

apeiginius veiksmus, simboliką ir kaip tai pasireiškia per Rasos šventę.  

                                                 
5
 Vaicekauskas A.,  Lietuviškos Joninės: nuo kaimo bendruomenės iki šiuolaikinės miesto šventės. Liaudies kultūra 

4(127), 2009. p. 33–38. 
6
 Ambrazevičius R., Dainos Rasos šventėje, Liaudies kultūra, Vilnius, 1999, Nr.3, p. 70-76. 

 
7
 Urbonavičienė, D., Lietuvių apeiginė etnochoreografija. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2000. 
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Dar vienas svarbus leidinys, tai „Metų ratas―, kurį parengė Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos etnomuzikologai. 
8
 Ši DVD serija yra skirta kalendorinio ciklo folklorui. Tarp jų yra 

ir Rasos šventė. Čia randama ţinių apie šventės pavadinimą. Taip pat aptariami istoriniai šaltiniai 

susiję su Rasos švente. Aptariama šventės prasmė bei atskleidţiami tradiciniai šventės elementai. 

Pastebimi tikėjimai, simboliai, tradiciniai ţenklai. Taip pat čia randamos tradicinės melodijos, 

nuotraukos, vaizdo medţiaga. 

Daugybė Rasos šventės tautosakos, papročių paskelbta knygoje „Lietuvių kalendorinės 

šventės: iš Jono Balio palikimo―.
9
 Knygos šerdį sudaro tautosaka ir glausti J. Balio komentarai 

apie papročius. Joje gausu daug vertingų ţinių apie kalendorinių švenčių papročius, o tame trape 

ir Rasos šventės. Tai itin talpi knyga, kurioje gausu daug vertingų ţinių apie kalendorinių švenčių 

papročius, o tame trape ir Rasos šventės. Knygoje išskiriami svarbiausi tradicinės šventės 

elementai, pavyzdţiui, lauţas, stebulė, vainikai,  kupoliavimas, vanduo,  sūpynės, raganos, 

paparčio ţiedas, saulė ir pan. (Balys, 2013) 

Kita knyga, kuri skirta Rasos šventei yra Nijolės Marcinkevičienės „Rasos, Joninės, 

Kupolės―.
10

 N. Marcinkevičienė atkreipė dėmesį į tai, kad tautinis atgimimas suformavo dvi 

ţiūras į šventę. Pirmasis, Rasos šventė yra tik ją galinčių suprasti privilegija. Antrasis, noras būti 

prie lauţo, bendrauti, bet neatsiţvelgti į Rasos šventės apeigas, tradicijas. Taip pat knygoje 

pateikiama istorinė medţiaga apie šventę, išskiriami svarbiausi šventės elementai. 

Leidinių apie Rasos šventės tradicijas ir papročius yra daug. Autoriai, rašę apie Rasos 

šventę (kartais – kitų kalendorinių švenčių apsuptyje): Pranė Dundulienė („Lietuvių šventės: 

tradicijos, papročiai, apeigos―), Juozas Kudirka („Joninės―), Stasys Gutautas („Lietuvių liaudies 

kalendorius―) ir daug kitų. Kadangi darbe nagrinėjama Rasos šventė šiais laikais, tad daugiau 

visų autorių, aprašiusių tradicinę šventę, neminėsime –  jų yra daug. Maţiau  informacijos apie 

dabartinę Rasos šventę. Apie ją rašė vos keli aukščiau paminėti tyrinėtojai. 

 Šiam darbui nepaprastai svarbūs ir kitos tematikos tyrinėjimai – konkrečiai 

nesusiję su Rasos švente, tačiau praplečiantis tradicijos sampratą, jos atkūrimo, perkūrimo ir kitas 

sąvokas. Tai lietuvių autorių Jurgos Jonutytės, Giedrės Šmitienės, Bronės Stundţienės, Viktorijos 

Daujotytės Dainiaus Razausko, Stasio Skrodenio darbai, taip pat uţsienio tyrėjų Alano Meriamo, 

                                                 
8
 Metų ratas, Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai, serija „Iš muzikinio folkloro lobyno“, Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija, 2008. 
9
 Balys J., sudarė Puluikienė I., Lietuvių kalendorinės šventės: iš Jono Balio palikimo, Vilnius, Mintis, 2013. 

10
 Marcinkevičienė N., Rasos, Joninės, Kupolės, Lietuvos liudies kultūros centras, Vilnius, 1991. 
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Ingridos Åkesson, Tamaros E. Livingston ir kt. tyrimai, kurie aptariami poskyryje (2.1) 

„Tradicijos samprata XX a. pabaigoje – XXI a. pradţioje―.  
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2. TRADICINIŲ KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ ĮPRASMINIMAS 

ŠIANDIEN 

 

2.1.TRADICIJOS SAMPRATA XX A. PABAIGOJE – XXI A. PRADŢIOJE 

Darbo autorę, kaip folkloro ansamblių, kalendorinių švenčių dalyvę, dainų ir papročių 

mylėtoją, domina Rasos šventė, kuri esti  švenčiama ir šiomis dienomis. Rasos šventę mūsų 

protėviai, manytina, šventė visiškai kitaip nei šiandien švenčiame mes. Taigi, kyla įdomus 

klausimas, ar tai, ką švenčiame šiandien yra „tradicinė― šventė, ar tai yra visiškai naujas 

reiškinys. Norint atsakyti į šį klausimą, derėtų išsiaiškinti tradicijos sampratą. 

Tradicija „Dabartinės lietuvių kalbos ţodyne― aiškinama kaip papročių, apeigų, vaizdinių, 

idėjų, simbolių išlaikymas, perdavimas iš kartos į kartą: gyva tai, kas išlaikoma.
11

 Taigi, tradicija 

yra gerbimas, laikymasis savo protėvių iš kartos į kartą parduodamų materialinių ir 

nematerialinių lobių. Kiekvienas save gerbiantis bei savo tėvynę mylintis ţmogus turėtų gerbti 

tradiciją, ją puoselėti ir, ţinoma, rasti savo individualų santykį su ja.  

 Taip pat reikėtų pabrėţti, kad anksčiau tradicija – tiek daugeliui etninės kultūros 

puoselėtojų, tiek ir kitų sričių specialistų – reiškė kaţką itin stabilaus, nekintančio. Šiais laikais, 

tradicija įgavo visiškai naujų reikšmių. Ji suvokiama kaip kintanti, atsinaujinanti, gyva. Taigi, 

pradţioje vertėtų dar  plačiau pasigilinti į tradicijos sampratą ir kaip ji suvokiama būtent šiomis 

dienomis. Juk niekas nestovi vietoje, keičiasi pats ţmogus, keičiasi jo suvokimas, matymas, 

įsiklausymas, komunikacija, kinta įvairios ţmogaus gyvenime funkcijos, darbai, todėl ir santykis 

su tradicija yra skirtingais gyvenimo etapais nevienodas. Ţinoma, tradicija net tuo pačiu metu, 

pavyzdţiui XXI a., suvokiama skirtingai. Dar ir dabar esti minčių, kad tradicija turėtų būti kuo 

artimesnė buvusiai, išlikti nekintanti arba kintanti labai minimaliai, tačiau daug etninės kultūros 

bei muzikinio folkloro specialistų pritaria, kad tradicija yra improvizuota, kuriama čia ir dabar, 

judri, kintanti lyg ţaismė. Išties tradicija visada buvo guvi, kupina variantų, juk pavyzdţiui, nėra 

nufilmuoto turbūt tradicinio šokio ar ratelio, kuris būtų atliekamas identiškai daugiau nei vieną 

sykį. Taip pat ir su dainomis, vieną kartą pateikėja gali padainuoti vienaip, o kitą kartą kaţkas 

dainoje skirsis. Variantiškumas folklore yra išties svarbus. Tad ir mes, XXI a. ţmonės mokomės 

iš mūsų protėvių, puoselėjame tai, ką jie sukūrė, perdavė mums per palikuonis, tačiau tas 

„tradicinis kraujas― mūsų gyslomis teka jau kitaip, todėl ir mes kuriame savo variantus, savo 

                                                 
11

 http://lkiis.lki.lt/dabartinis 
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santykį su tradicija, savo tradiciją, gerbdami tėvonijos paveldą. Mes perduosime savo vaikams 

tradicines dainas, tradicinį šokį, instrumentinį kūrinį, tačiau tai bus jau mūsų sukurta ir mumyse 

gyvai tyvuliuojanti tradicijos jūra.  

Tradicija ir modernybė arba, net tiksliau būtų tarti, postmodernybė, yra sąvokos, kurios 

daţnai priešpastatomos, dėl jų ginčijamasi, svarstoma, bandoma jas pagrįsti ir paaiškinti.  Taigi, 

tradicija yra tai, kas perduodama iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas. Perduodami tautos papročiai, 

tikėjimai, simboliai, apeigos, ritualai, muzikinis folkloras, tačiau mes gyvename postmoderniais 

laikais, kur tradicijos neturi tokios didelės prasmės. Juk postmodernus ţmogus, kaip ţinome, 

griauna, naikina viską, kas yra tradiciška, nusistovėję. Tad tradicijai, šiais postmoderniais laikais, 

kyla grėsmė būti nustumtai į marginaliją. Paţvelkime į modernumo sąvoką Lietuvių kalbos 

ţodyne: modernus – naujoviškas, šiuolaikinis: Aš pirmą kartą savo gyvenime vaţiavau diliţanu, 

šita moderniausia tų laikų susisiekimo priemone. A.Vien. (LKŢ) 

Regime, kad modernus yra tas, kuris yra šiuolaikinis ir naujoviškas. Modernumas esti, kai 

mes naudojamės pačiomis moderniausiomis priemonėmis, skaitome moderniausią literatūrą, 

klausome tik naujai sukurtos muzikos, esame šiuolaikiški, atmetame tradicijos naudą. Juk 

naujovės yra tas variklis, kuris veda mus į priekį, kuris skatina tobulėti. Esant tokiai modernumo 

sampratai, tradicija su simboliais, senaisiais amatais ir muzikiniu folkloru skamba labai 

nemoderniai, net antipodiškai. Tradicija, modernumo atţvilgiu, yra lyg visiška opozicija 

modernybei. Reikėtų paminėti, kad XXI amţius vadinamas postmodernizmo epocha, kuri 

pirmenybę teikia ne tradicijai, o, greičiau, tradicijos naikinimui. Tačiau šio darbo tikslas nėra 

gilintis į postmodernizmo sąvoką ir filosofiją, todėl toliau šios temos neplėtosime. Vis dėlto 

reikėtų pabrėţti, kad, pavyzdţiui, kompozitorius Bronius Kutavičius genialiai gebėjo derinti 

tradiciją ir modernumą. Iš viso to gimė moderniai skambanti tradicija arba kaip tik labai 

archajiškai skambanti tradicija, kuri modernybei suteikė spalvų. Taigi tradicija ir modernumas 

gali būti supriešinami, tačiau, ţinoma, gali išsiverţti iš rėmų ir tapti viena kitą papildančiomis 

plotmėmis. Atkreipti dėmesį galima į šiais laikais mieste naujai atgimusias sutartines, liaudies 

dainas, papročius, kurie vis labiau populiarėja jaunų ţmonių tarpe, nors, ţinoma, yra dar daug 

tokių, kurie tradicijoje nemato (post) modernumui perspektyvos. 

Svarstant apie tradiciją ir kaitą reikėtų pasiţvalgyti po mokslininkų minčių arealus. Taigi, 

tyrinėtoja Jurga Jonutytė kalba apie dvi ţiūras į tradiciją. „Pirmoji jų <...> yra siekis tradicijos 

sąvoką vartoti ideologinėse kovose: versti ją kovos uţ vienintelę teisingą gyvenseną šūkio 

šerdimi arba, priešingai, pavojingos atsilikimo formos pavadinimu. Antroji tendencija, <...> 
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tradicija gali būti laikoma tokiu fenomenu, kuris formuoja kiekvieno mūsų elgseną, nesvarbu, 

kurios kultūros ir kurio laiko ţmonės būtume. Priklausymo nuo tradicijos būdai, <...> lygmenys ir 

intensyvumas skiriasi, tačiau visais atvejais tradicija yra šaltinis, leidţiantis mums laiką suvokti 

kaip socialų darinį ir veikti tame suvoktame laike kaip socialioms būtybėms.―
12

 Tradicijos sąvoka 

tiriama kaip savitas laiko patyrimas, grindţiantis daugumą mūsų sprendimų. Pati J. Jonutytė 

monografijoje laikosi antrosios ţiūros į tradiciją. Juk tradicija, nepaisant laiko, mus veikia. 

Vienus maţiau, kitus daugiau, tačiau be jos nebūtų ir mūsų tokių, kokie esame šiandien. Jau 

kitokie, jau paliesti kaitos procesų, tačiau drauge įsišakniję, jaučiantys tradicijos pulsavimą, vieni 

ţvelgiantys į ją lyg į švyturį jūroje, kiti stovintys ant kranto ir palydintys ją su laivu pirmyn, treti 

vejantys, gniuţdantys, ridenantys sunkias smėlio pilis ir jas trypiantys, lauţantys, naikinantys. 

Kad ir kokį santykį turime su tradicija, ji mus veikia ir vienaip ar kitaip formuoja. 

Kaita nėra seka, kaitą atrandame dabartyje, kai diferencijuojame dabarties elementus 

pagal jų gyvybingumą – t.y. identifikuojame jų vietą pasikartojimų cikle. Jei atsekame, kas tame 

vyksme atsiranda, kas nyksta, kas klesti, o kas yra išnykusių dalykų atgarsis, tada tiriame 

ţmogišką veiklą būtent kaip procesą, kaip kaitą. (Jonutytė, 2011, 7–8) Taigi kaitos tyrimo 

objektas yra kaitos dėsniai, ritmai, o ne atskiri momentai. Svarbiausia ţiūrėti į tradicijos kaitą 

kaip į gyvą, organišką procesą, kuris natūraliai kinta, kuris veikia mūsų aplinką, kuris mums ne 

tik primena apie praeitį, bet ir įkvepia ateities tyrinėjimams, kūrybai, gyvenimui. 

Galime prisiminti daugelyje tautų randamą mitinę mąstyseną ir mitus apie amţinąjį 

grįţimą, atsinaujinimą, kartotę. Viskas cikliškai juda ratu ir uţgimsta iš naujo. Tą patį galime 

pasakyti ir apie tradiciją. Ji amţinai besitęsianti, išnyranti iš pirmapradţių vandenų ir vėl į juos 

grįţtanti. Istoriją galima suvokti taip: „istorija, <...> būtų – viskas, ką ţmogus kuria pagrindu to, 

ką kiti jau yra sukūrę.― (Jonutytė, 2011, 17)  Taigi matome, kad tradicija esti lyg tramplynas, nuo 

kurio atsispiriama, lyg tvirta ţemė po kojomis. „Kartotės vaizdinys palaiko būtiną mūsų istorinio 

laiko patirties dimensiją – ritmą. Būtent ritmas kaip istorinio vyksmo  sąvokos matmuo neleidţia 

šiam vyksmui įgyti (atsitiktinių) įvykių sekos pavidalą, bet išlaiko jį kaip tvarką.― (Jonutytė, 

2011, 17) Kaita yra amţinas procesas, tačiau ji taip pat yra susijusi su kartote, amţinuoju 

atsinaujinimu. „Lietuvių kalbos ţodyne― ţodis naujinimas reiškia: (1) seno pasikeitimą nauju: 

dialektika ţiūri į gamtą kaip į nuolatinio judėjimo ir kitimo, nuolatinio naujinimosi ir vystymosi 

būvį; 1. Įvairūs detalių atnaujinimo būdai; 2. Išganytais mus padarė per apmazgojimą, atgimimą 

ir atnaujinimą dvasios; 3. atnaujinti Pasiuntinys pareiškė pasitenkinimą dėl santykių atnaujinimo; 

                                                 
12

 Jonutytė J., Tradicijos sąvokos kaita. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2011, p. 7-8. 
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plg. (1) panaujinti 1: Šioks toks pataisymas , šioks toks panaũjinimas – ir namelis kaip kitas; (2) 

atgaivinimas ko išnykusio: Skleisdavau aš tą knygą sunkaus sielvarto valandomis ir rasdavau 

nusiraminimą, ţuvusios drąsos panaujinimą ir pasitikėjimą savimi J. Jan. (LKŢ). 

Iš pateiktų pavyzdţių matyti, kad ţodis naujinimas susijęs pirmiausia su gamtos virsmais, 

nuolatiniu jos judėjimu bei kaita. Taip pat su seno atnaujinimu, prikėlimu ar pakeitimu. Taip pat 

regime reikšmę, kuri kreipia ţvilgsnį į dvasinį atsinaujinimą, apsivalymą, o tai reiškia, kad 

dvasinis atsinaujinimas irgi yra nuolatinis, nesibaigiantis, vis pereinantis. Regime įvairių 

aiškinimų, tačiau visos šios reikšmės veda į vieną tašką: nuolatinį kitimą, judėjimą, vystymąsi ir 

atgimimą arba atsinaujinimą. Taigi į tradicijos sąvoką galime paţvelgti kaip į metamorfozę, kuri 

pasikeičia, pereina iš vienos formos į kitą ir taip nuolatos juda, kinta, prisikelia, atsinaujina. 

Iš kartos į kartą mums perduoda savo gyvenimo kūrybą proseneliai. Ţinoma, skirtingais 

laikais buvo skirtingos galimybės išsaugoti tradiciją. „Tradicija yra perdavimas. Būtent šį gerai 

paţįstamą mechaninį veiksmą įsivaizduojant aiškiai išsiskiria du jo aspektai: yra rankos judesys ir 

yra perduodamas daiktas. <...> Nepastebimai kinta ir jo perdavimo bei perėmimo praktikos: 

perdavimo technologijos ir greičiai.― (Jonutytė, 2011, 171) Anksčiau tradicija buvo perduodama 

iš lūpų į lūpas, natūraliai. Mokslininkams pradėjus vaţiuoti į ekspedicijas ir uţrašinėti folklorą tas 

tradicijos „perdavimas― tapo kitokiu, jis nebuvo toks paprastas ir greitas Dėl elementarių 

techninių galimybių. Šiais technokratiniais laikais uţrašyti, įrašyti, nufilmuoti yra kur kas 

paprasčiau. Tik, ţinoma, kaimuose jau gyvena kitos kartos ţmonės, tad ir folkloras uţrašomas 

esti tas, kuris aktualus šiandieniniam gyventojui, pateikėjui. Galima pastebėti, kad šiuo metu 

uţrašoma daug romansų, partizanų dainų. 

Atkreiptinas dėmesys į tradiciją kaip veiksmą, kuris yra nuolatos „perartikuliuojamas―. 

„Veiksmo prasmė <...> yra įsisavinama atliekant veiksmą vis iš naujo, o ne įsimenant jo verbalinį 

apibūdinimą – pavadinimą ar aprašymą. Tradicija mums teikia ne įvykių paaiškinimus, bet 

veiksmų prasmes. <...> veiksmas yra gyvas tik dėl jo kartojimo – ne konkrečių judesių ir formų 

kartojimo, bet mėginimo pakartoti jo motyvą.― (Jonutytė, 2011, 172) Taigi tradicija gali būti 

suvokiama kaip veiksmas, kuris nuolatos kartojasi, tačiau ne aklai jį atkartojant, o išlaikant to 

veiksmo šerdį, prasmę ir kartojant to veiksmo pagrindinį, esminį motyvą. 

Šiandien ir vėl kyla tradicijos sąvokos problema. Ar tradicija yra tvari, monumentali, ar 

pasiduodanti laiko tėkmei, kintanti. Archaika ir modernumas yra amţinas sūkurys, todėl trumpai 

derėtų tai aptarti. Viktorija Daujotytė knygoje „Tragiškasis meilės laukas― teigia: „galima 

archajiškumo traktuotė „archajinis modernizmas. <...> Spiralė, kuri įsuka ir grįţimą ir ėjimą 
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priekin.―
13

 V. Daujotytė teigia: „archajinis – senas, senovinis. Bet kas yra senoviška? Ar tai su 

kuo nebegalima susitikti šiandien, ko jau lyg ir nebėra, išnykę. Bet jei išnykę, nebegalime ir 

patirti. Daug kas iš neseniausios ţmogaus patirties yra išnykę, nebeatsimenama, 

nebeapčiuopiama. Bet dalis senosios pasaulėvokos dėmenų persiformuoja, transformuojasi, iš 

papročių pereina į kalbą, uţsikonservuoja fraziologizmų lytyse, veikia kaip sąmonės resursai, gali 

būti kuriuo nors būdu atsiminti, atsigaivinti, įgyti galių.― (Daujotytė, 2010, 315) Taigi, visa kas 

sena nedingsta be pėdsakų. Visa keičiasi, transformuojasi, o mūsų sąmonė reaguoja į tai, kas 

archajiška, sena. Mūsų suvokimas reaguoja į visus reiškinius, senus papročius, tradicijas, 

melodijas ir reaguodamas tai tarsi vėl prikelia, suaktualina bei sugyvina. „Kas yra archajiška? 

Sengraikių ţodis archaikos; jau ši klasikinė tauta turėjo laiką, kuris atrodė senas (VII–VI a. pr. 

Kr.). Kiekviena tauta jį turi, turi kaip pradţios mitą ar bent mitinį pradţios supratimą, 

lokalizuojamą ten, kur jau atsiranda liudijimų – ţodinių ar daiktinių. Ar ir dar seniau, kai 

formuliškai ištariama: seniai, labai seniai... Mūsų senųjų dainų, kad ir tų, kurios uţrašytos L. 

Rėzos, kalba perteiktas pasaulis yra archajiškas. Archaika kiekvienai tautai yra jos pirminis, 

pirmapradis poetiškumas; viena puse jis liečiasi su amţina gamtos gyvybe, naivumu, vaikiškumu, 

o kita – su mirtim ir sąmonės pastangom ją įveikti, sugrįţti į gamtos gyvybės ratą.― (Daujotytė, 

2010, 321) Taigi, dainos yra archajiškos, archajiška yra gamta. Visa tai siejasi su gaivališku 

pirmapradiškumu, kurį jautė kiekviena tauta, kuri mįslingai ir mitologiškai mąstė savo būtį, 

prasmę gyvenimo ir save pačius šioje pasikartojimų, grįţimų ir cikliškoje kaitos jūroje. „Ar tai, 

ką laikome archajine pasaulėvoka, išnyksta, atsiskiria, ir galima susitikti su ja tik kaip su 

muziejaus eksponatais, juos aprašyti, pasigroţint, išreiškiant simpatiją ar empatiją? Ir taip, ir 

kitaip. Trapus kitaip reiškia tuos atvejus, kai sąmonėje senieji pasaulėvokos bruoţai tarsi atgyja 

kartu atgimdydami vaizdinius – muzikinius, spalvinius ar linijinius, ţodinius. B. Kutavičius ne 

kartą gręţėsi į tekstus, uţrašytus Rėzos. Ne iliustruodamas, o juos tarsi iš vidaus pripildydamas 

garsinio išgyvenimo, sutinkančio su kalbine ritmika.― (Daujotytė, 2010, 321) Taigi, apibendrinant 

cituotas literatūrologės mintis galime teigti, kad archaika yra lyg maitinantis šaltinis, iš kurio 

semiasi ir sėmėsi visos pasaulio tautos. Tai lyg pamatinės ir prigimtinės įsčios, iš kurių semiasi ir 

savo kūrybą pildo visi, kas jaučia tą archajinės pasaulėvokos alkį. Taigi, norint, kad tradicija ir 

archaika netaptų muziejaus eksponatu, derėtų iš tradicijos semtis it iš nesibaigiančio vandenyno. 

Tokiu būdu tradicija atsinaujina, tyvuliuoja ir gyvuoja, nors ir patirdama tam tikras 

transformacijas ir metamorfozes.  
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 Daujotytė V., Tragiškasis meilės laukas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2010, p. 314. 
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Muzikiniu poţiūriu Bronius Kutavičius bei kitas ţymus kompozitorius Feliksas Bajoras 

savo kūryba liudijo archaikos ir modernumo bendrystę. Jų muzikinė erdvė buvo be galo plati ir 

ataidinti iš archajinių, pirmykščių laikų. Pasak muzikologės Vitos Gruodytės, seniausius lietuvių 

muzikos klodus B. Kutavičius pavertė šiuolaikinės muzikos pagrindu.
14

 B. Kutavičius  atrado ir 

įvertino polifonines lietuvių liaudies giesmes – sutartines. Šios senosios giesmės skambančios 

naujoje aplinkoje, tik dar labiau pagilėjo, suteikė dar daugiau prasmės muzikai, naujai suskambo. 

Nepasiduodami sovietiniam rėţimui, minėti kompozitoriai nekūrė revoliucinės muzikos, kurios 

taip troškos sovietinis valdymo aparatas. V. Gruodytė straipsnyje, apie nacionalinę muziką bei 

sovietų ideologijos spragą, kalba apie tokios kuriamos propogandinės muzikos netikrumą ir 

nenatūralumą, jai  trūko pamatų, šaknų, o štai sutartinės savyje talpino visą tai, ko reikėjo: 

prigimtinius, pamatinius, archetipinius klodus. Vis dėlto B. Kutavičius ir F. Bajoras kai kurių 

amţininkų buvo nesuprasti ir, pasak V. Gruodytės, kritikuojami ne tik dėl neįprastos tuo metu 

muzikos skambesio, bet ir dėl to, kad tai buvo muzika, kuri atspindėjo XX a. muzikinę tapatybę, 

atskleidė tautos veidą, individualumą bei šaknų gilumą. Taigi, tautinis pradas B.Kutavičiaus bei 

F. Bajoro kuriamoje muzikoje buvo sąmoningėjimo kelrodis takas ir siekis atsiskirti nuo 

regresinės revoliucinės sovietinės muzikos. B. Kutavičius sintetino profesionaliąją ir etninę 

muziką, sujungė tradiciją ir atnaujinimą. Jis išgyveno lietuvių muziką, stovėdamas ant tradicijos 

pamato. Viską apibendrinant, galima prisiminti Lietuvių ţymų poetą Sigitą Gedą, kuris šv. Jonų 

baţnyčioje, kaip teigė kiti rašytojai, „lojo šunimi― (jo teksto nebuvo galima suprasti, nes 

atsistojęs skaityti eilėraštį jis jį išrečitavo, išriaumojo, išrėkė ne savo balsu ir ne visiems aiškios 

konotacijos ţodţiais.) Ţinoma, tai buvo protestas prieš sovietinį rėţimą, prisitaikėliškumą ir savo 

laisvos sielos demonstravimas. Tad ir rašytojai, ir kompozitoriai ir kiti menininkai, pavyzdţiui, 

Jurgis Mačiūnas, kuris savyje talpino daugybę laisvės bei liaudies meno sėklas, buvo ţmonės, 

kurie kūrė laisvai ir remdamiesi tradicija, nors, ţinoma, savu laiku liko nesuprasti, neišklausyti, 

tačiau tai buvo šviesiausios asmenybės, kurios skleidė lietuviškų etninių šaknų galią. Taigi, jei 

stovi tvirtai ant tradicijos pamato, tuomet gali laisvai improvizuoti, kurti, gyventi tradicijoje, o 

drauge ir moderniai ją artikuliuoti. 

Religijotyrininkas Dainius Razauskas teigia: „tradicija be interpretacijos neegzistuoja. 

Lygiai taip pat kaip negali dainuoti neperėmęs, nerekonstravęs savy, to ką kiti dainavo, lygiai taip 

pat nėra prasmės jokios dainos dainuoti, jeigu ta daina neuţkabina tavo širdies, o tai, kas 
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 Gruodytė V., Nacionalinė muzika versus muzikinis nacionalizmas: sovietų ideologijos spraga. Kultūros barai,  

2013, 10, p. 69. 
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uţkabina tavo širdį jau yra neobjektyvu.‖
15

 Taigi mes savo vidinėje erdvėje perkuriame, 

interpretuojame, pritaikome savo patirčiai tam tikrą tradicinį elementą, pavyzdţiui, dainą. Kaip 

mano etnologas Libertas Klimka, „galima čia ir savo įdėti truputuką. Juk kiekvienas meistras 

rasdavo savo motyvų, savo estetikos, savo groţio suvokimą jis įdėdavo į gaminį. Ir čia <…> yra 

ir istorija, ir kūryba. Tie dalykai labai graţiai dera.‖ (Filmas „Semme―) Taigi, mes naudojamės 

istorija, tačiau ją ir kūrybingai perleidţiame per savo vidinę kūrybinę prizmę. Anot D. Razausko, 

tradicija visada kito. „Tos pačios gentys laikui bėgant rengėsi vis kitaip, bet ar tai yra nutrūkusi 

tradicija? Tradicija yra, kaip ir ţmogus, tai yra gyvas padaras, jis visada keičiasi, nuolat auga. 

Muziejai tai priešingybė kaitai. Muziejai yra fosilijos. Muziejai yra toks galbūt stabilizatorius, tai 

kaip pavyzdys, bet tai ne tradicija.‖ (Filmas „Semme―) Taigi tradicija, kaip jau daug kartų 

minėta, yra gyva, todėl į ją reikia ţiūrėti kaip į gyvą, judantį organizmą, o ne į kaip muziejuje 

gulintį eksponatą. D. Razausko manymu, tradicija tam ir yra, kad jinai atvertų ţmogui jo vidų, jo 

sielą. Tai ir yra interpretacija. Čia yra du dėmenys, dvi kojos: rekonstrukcija ir interpretacija. 

Šitom dviem kojom tradicija keliauja. Pasak D. Razausko, bent vieną koją nupjauk, pavyzdţiui, 

nupjauk interpretaciją, liks tik rekonstrukcija, bus muziejus, sąstingis. Tradicija bus tiksli, bet 

negyva. Nupjauk kitą koją, bus toks paskydimas. Tradicija bus perdėm gyva, bet ji bus visiškai 

paskydusi, ji praras savo turinio perdavimo prasmę. Iš tikrųjų eiti tegalima dviem kojom, 

pabrėţia D. Razauskas. (Filmas „Semme―) 

Pasiţiūrėkime, kaip „Lietuvių kalbos ţodyne― aiškinamos kitų mums rūpimų ţodţių – 

interpretacija ir rekonstrukcija – reikšmės: 

interpretãcija 

1. aiškinimas: Įstatymo, teksto interpretãcija DŢ. 

2. savitas muzikos veikalo, vaidmens ir kt. atlikimas. (LKŢ) 

rekonstrùkcija 

1. esminis perstatymas, pertvarkymas: Miesto rekonstrukcijos darbai sp. Jaunuolynų 

rekonstrukcijos bandymai sp. 

2. pirmykštės išvaizdos atstatymas pagal liekanas arba aprašymus: Vidinės rekonstrukcijos 

(struktūriniai) metodai taikomi, atkuriant priešistorinį senųjų indoeuropiečių kalbų 

veiksmaţodţio morfologinį modelį. (LKŢ) 
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Rekonstrukcija, kaip matyti, reiškia seno atstatymą pagal liekanas, aprašymus ir t.t. 

Rekonstrukcijoje svarbu tikslumas, čia nėra jokios kūrybos, svarbu atkurti tiksliai, taip, kaip buvo 

anksčiau. O štai interpretacijoje slypi kūrybinės gijos, improvizacija. Tai savitas dainos, šokio, 

muzikinio kūrinio, pasakojimo, amato ar kito tradicinio elemento atlikimas, suvokimas. Čia 

skleidţiasi ţmogaus individuali sąmonė, kūryba, jis interpretuoja tradiciją. Reikėtų pritarti D. 

Razausko minčiai, kad reikalingi abu elementai ir rekonstrukcija, ir interpretacija, nes šių dėmenų 

harmonija kuria vienovę.  

Tradicija ir inovacija, modernybė arba, net tiksliau būtų tarti, postmodernybė yra sąvokos, 

kurios daţnai priešpastatomos, dėl jų ginčijamasi, svarstoma, bandoma jas pagrįsti ir paaiškinti. 

Štai Alanas Meriamas jau XX a. 7-ame dešimtmetyje knygoje „Muzikos antropologija‖ aiškinosi 

įvairius ţmogaus elgesio ir muzikos aspektus. Mus dominantis aspektas yra dinamika. Tad 

plačiau aptarsime muzikos ir kultūrinės dinamikos prasmes. Formuluotė „kultūra ir dinamika‖ 

yra ţinoma antropologijos mokslo šakai ir etnomuzikologijai. Kaita vyksta kultūroje nuolatos, 

pasak mokslininko, tačiau jo teigimu, kultūra esti taip pat stabili. Jokia kultūra nepasikeičia labai 

greitai. Kiekviena kultūra savyje talpiną giją, kuri yra tęstinumo (perimamumo) pagrindas. Taigi, 

kultūros kaita visada privalo atsiţvelgti į tą stabilųjį tradicijos pagrindą. Kultūros kismas 

prasideda su inovacijų procesu, individualiomis pastangomis ir kultūrinėmis formomis, įpročiais, 

kurie veikia ir kitus visuomenės narius. A. Meriamas pastebi, kad naujovės daţnai atkeliauja iš 

archaikos ir yra pateikiamos, kaip naujiena, tačiau tai viso labo jau senų senovėje egzistavę 

dalykai, kurie yra tarsi prikeliami naujam gyvenimui. (Merriam, 1964, 38) 

Taigi, pasak A. Meriamo, įvairių rūšių muzika gali keistis daugiau arba maţiau. Jis 

pastebi tendenciją, kad ţymiai maţiau kinta religinė muzika nei kitų rūšių.  Pabrėţia, kad religinė 

muzika maţiau kinta, nes ji yra susijusi su ritualais. Taip pat mokslininkas etnomuzikologijoje 

įveda kultūrinės įvairovės sąvoką.  Juk net du ţmonės toje pačioje situacijoje elgiasi skirtingai, 

todėl visuomenės kultūrinime elgesyje esti begalė variantų.
16

 (Merriam, 1964, 39) Tad normalu, 

kad tradicijoje esti variantai. Juk kiekvienas senolis gyvendavo tradiciškai, tačiau dainą galėdavo 

sudainuoti savaip, unikaliai, pateikti savo variantą. Tad ir šiais laikais galima kurti variantus, o ne 

aklai sekti tradiciją, jos neinterpretuojant.  
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 Vienas iš svarbių muzikos tyrimų buvo atliktas su Jamaikos liaudies daina (1925 m.). Tikslas tyrimo buvo atrasti kitimo ribas 

dainose. Buvo paimta daina dainininkės ir lyginta su keturių kitų dainininkų ta pačia daina. Lyginant išryškėjo daug pokyčių. 

Išvadas A. Meriamas pateikia ir teigia, kad kiekvienas ţmogus turi savitą skonį, vien jau tai keičia dainos atlikimą. Taip pat buvo 

pastebėti ir ritmikos pokyčiai dainoje, kurie priklausė nuo amţiaus. Taip pat daug dainininkų negali atkurti kiekvieną kartą 

vienodai dainos. Kiekvieną kartą šiek tiek skiriasi dainos ritmas, melodija, ţodţiai. (Merriam, 1964, 40) 
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A. Meriamas pastebi, kad melodija yra labiau linkusi keistis, nei ritmas. Jis reflektuoja 

tyrimą Jamaikoje ir teigia, kad Jamaikoje kiekvienas individas atlieka savo dainos versiją. 

Ţmogus sukuria įvairiausių variantų, o variantai veda į pokyčius. (Merriam, 1964, 41)  Reikėtų 

pasakyti, kad etnomuzikologijoje variantai yra labai svarbus tyrimo objektas, visada privaloma 

ţiūrėti į visus variantus, nes tik iš jų galima suvokti visumą. Anot mokslininko, visuomenė 

pasiskirsto į kelias grupes. Viena priklauso tradicijos puoselėtojams, kiti palaiko modernistus. 

Taip pat atsiranda ir trečioji grupė, tai ţmonės, kurie bando panaikinti atotrūkį tarp šių dviejų 

kraštutinumų. Juk kūryba ir gimsta laisvai jaučiantis, kuriant, nepriešinant, o sintetinant ir 

jungiant. Tad šias dvi grupes derėtų suvokti ne kaip priešybes, tačiau kaip priešybių vienybę. 

(Merriam, 1964, 41) Taigi itin svarbu nelinkti į kraštutinumus. Vien modernizmas tradicijoje būtų 

neigiamybė, o vien archajinė ir nepakitusi tradicija būtų negyva, tad itin svarbu abu dalykus 

sujungti, o ne juos priešpastatyti. 

Pasak A. Meriamo,  dvi skirtingos etninės grupės, kurios turi nuolatinius kontaktus, bus 

artimesnės ir veiks viena kitą, nei tos, kurios yra tolimos ir labai skiriasi viena nuo kitos. A. 

Meriamas pabrėţia, kad bendrų muzikinių stiliaus savybių turi daugiau Afrika ir Europa, o tarp 

Indijos ir Europos atsiveria didesnė praraja. Čia daug maţiau bendro muzikinio stiliaus ar 

jungiančių ypatybių. Taigi, socialinių kontaktų situacijos yra svarbus veiksnys, lemiantis kultūros 

pokyčius. (Merriam, 1964, 38) Gyvename globaliame pasaulyje, todėl kontaktų esama be galo 

daug, populiarėja pasaulio muzika (world music), kuri jungia įvairias muzikines  tradicijas, jas 

sintetina. Tad, tikėtis, kad tradicija bus stabili ir uţsikonservavusi nereikėtų, nebent kitais tikslais: 

muziejinio išsaugojimo, archyvavimo, paveldo saugojimo. Ţinoma, čia reikia atskirti ir suvokti 

muziejaus bei gyvos tradicijos prasmę. Taigi, apibendrinant A. Meriamo mintis galima teigti, kad 

kultūros kaita yra susijusi su inovacijomis, ţmonių individualumu, variantiškumu tradicijoje, o 

taip pat su socialiniais kontaktais, kurie veikia vienas kitą, o drauge ir muziką. 

Čia vertėtų prisiminti, J. Jonutytės reflektuotą J. F. Lyotardo mintį, kad modernybė ir 

tradicija iš esmės neprieštarauja viena kitai, nes yra visiškai skirtingos būklės, todėl lygiavertės. 

„<...> Svarbu paţymėti ir tai, kad tradicija šiose progreso ar regreso schemose nėra praeities 

suvokimo būdas. Ji tampa tarsi laikotarpiu, t.y. išorinėmis ţmogaus gyvenimo sąlygomis, 

objektyviu visuomenės raidos etapu. Tradicija, taigi, tapo pabrėţtinai statiškų laikotarpių ar 

kultūrų ypatybe, taip suprantama tradicija yra pats tvarumas (kaip priešprieša istorijai), kuri esą 

pati kaita. (Jonutytė, 2011, 42) Tradiciją galima suvokti kaip seną, jau buvusį reiškinį, tačiau 

modernus suvokimas būtų, kad tradicija visada yra šioje mūsų gyvenamoje tikrovėje, ji egzistuoja 
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drauge su mumis ir kinta kaip ir keičiamės mes. Tradicija nėra istorija, kuri fiksuoja būtus 

istorinius faktus, tačiau tradicija yra esamoje akimirkoje gyva ir mus supanti, besikeičianti drauge 

ir įaugusi į mūsų archetipus, pasąmonę. 

Apie tradiciją svarsto ir Giedrė Šmitienė, savo straipsnyje pasakodama apie tradicijos 

puoselėtoją Oną Lukšienę. Pokalbis su ja puikiai atskleidţia, kad tradicija nėra vienareikšmė, 

grieţtai apribota, įsprausta į rėmus.
17

 Ši močiutė yra pavyzdys, kad tradicija priklauso nuo 

gyvenimo bei kasdienių situacijų, pasirinkimų. Tradiciją ţmogus kiekvieną dieną keičia, suvokia 

naujai. Taip pat iš pateikėjos minčių atsiskleidţia, kad tradicijai būdinga improvizacija, laisvė ir 

kūryba, o ne grieţti rėmai.  

Vertingi istoriko, archeologo Vykinto Vaitkevičaius samprotavimai mums rūpimu 

klausimu: „tos šventvietės yra nepaprastai įdomios, kai suvoki, kad joms yra 6–8 tūkstančiai 

metų, tai sunku net priprasti prie tokios minties, kad tai gali turėti tąsą, kad tas tęstinumas yra 

tiesioginis. Matai ten ąţuolą, matai akmenį, matai šaltinį, matai kalnelį, ţmonės prašo sveikatos, 

meldţia laimės, pasisekimo sau, artimiems ţmonėms, vaikams, atiduoda pagarbą išėjusioms 

kartoms, tai supranti, kad šventumui ribų nėra kad jisai yra atsparus laikui, jis yra nedatuojamas, 

nesučiumpamas, jisai netgi numiręs arba nutilęs, uţgesęs gali bet kada iššauti ir tam uţtenka 

vieno vienintelio kaţkokio protrūkio.― (Filmas „Semme―) Kaip teigia istorikas, tas protrūkis gali 

būti paskatinimas, pasakymas, kad mes uţmiršome tą vietą, ir mums reikia ja rūpintis, ir viskas 

vėl uţgims. Taigi tradicija yra paţymėta ir sakralumo ţyme, ji susieja mus su praeitimi, dabartimi 

ir ateitimi. Su čia ir dabar bei ten ir tada, su protėviais ir su visa įsukančia, nesibaigiančia, 

amţinąja Gamta. 

Aptarę tradicijos sąvoką, patyrinėkime folkloro ir folklorizmo sąvokas ir plotmes. Nes tik 

suvokdami, kas yra folkloras ir folklorizmas, galime suvokti jų prasmes, jungtis bei kitus 

vykstančius reiškinius. „Folklorui priskiriama bendruomenės viduje paplitusi ir jos viduje vienaip 

ar kitaip sankcionuota, t.y. kolektyvo pripaţinta ir artimais variantais pasikartojanti, iš kartos į 

kartą einanti įvairių rūšių bei ţanrų kūryba.―
18

 Taigi logiška mintis būtų, kad kartojantis kūrybai 

iš kartos į kartą, ji kinta ir įgauna variantų, praranda senas funkcijas ir aktualizuoja naujas. 

Folkloras kaip antipodą turi kitą sąvoką – folklorizmas. Folklorizmas – „Šiuolaikinis folkloras 
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(folklorizmas, modernizuotas folkloras, postfolkloras) – kaimiškos tradicijos tąsa miesto 

aplinkoje, sąmoningas folkloro gaivinimas ir puoselėjimas.‖
19

 Taigi, šios sąvokos viena kitai tarsi 

prieštarauja ir etninės kultūros tyrėjų buvo anksčiau labai supriešintos. Juk bet kokios naujos 

raiškos formos, nutolusios nuo autentikos, buvo laikomos ne folkloru, tačiau folklorizmu.  

Štai Stasys Skrodenis, knygoje „Folkloras ir gyvenimas― su neigiama konotacija vertina 

jaunimo dabartinę kultūrą, naujas raiškos formas folklore, pavyzdţiui: „<...> per televiziją <...> 

viena panelė dainavo liūdną liaudies dainą apie kareivio dalią. Bet ji scenoje šokinėjo ir stripinėjo 

lygiai kaip Afrikos Nambijos genties šokėjos. <...> Štai jums ir folklorinis ansamblis, neva 

atkuriąs lietuviškosios liaudiškosios kultūros dalelytę. Ja imama nebesuvokti kultūros savitumų ir 

vienodai veikiami afrikietiški ritmai―.
20

 Skaitant tokias knygoje reiškiamas mintis, įsijungia 

kritinis mąstymas ir suvokimas, kad toks poţiūris esti labai siauras ir vienpusis. Taip, mes turime 

išsaugoti seną, bet kaip jau minėta, folkloras yra judrus ir gyvas, ir jeigu šiuo metu ta mergina 

jautė tą dainą būtent taip, galbūt nereikėtų jos uţ tai teisti. Juk ji nesityčiojo iš dainos, ji tiesiog 

savitai ją pateikė. Galbūt kitos dainos pajautimas pagimdys kaţką visiškai naujo, savito. Be to, 

visame pasaulyje vis populiarėja pasaulio muzika, kuri gyvuoja muzikinių sintezių pagrindu, tad 

kodėl mergina dainuodama lietuvių liaudies dainą, negali pasiskolinti elementų iš kitų kultūrų? 

Ţinoma, šis klausimas reikalauja plačių diskusijų ir gali būti atsakytas ir kitaip. Be to, kartais 

išties reikia išlaikyti grynuolį „kūną― folklore, tačiau niekada negali būti vieno kategoriško 

atsakymo. Taigi, čia kyla daug įdomių klausimų: kokios yra ribos tradicijoje, ką jos riboja, ką 

mums šiandien reiškia ir kodėl mes jas „uţsidedame―. Vieno atsakymo čia būti tiesiog negali, 

tačiau NeRiba yra verta gilaus tyrėjų dėmesio bei kūrybiškumo ir laisvės ją suvokiant. Darbo 

autorei atrodo, kad riba ir ne riba stovi labai arti, o drauge tuo pačiu metu ir toli. Reikia būti 

darniu savyje, tuomet jokių ribų nebeliks, liks laisvė improvizuoti, varijuoti, kurti taip, kaip kūrė 

ištisos kartos prieš mus. Juk mes irgi esame kūrėjai, ir gerbdami bei puoselėdami savo tėvonijos 

palikimą, kuriame dabartį. 

Dar viena mintis iš S. Skrodenio knygos: „Taigi, prieita kryţkelė, dainos neišgelbės kelios 

dešimtys inteligentų, kai dauguma jaunimo auga laukinio kauksmo, apdujusių, besitąsančių ir 

bėgiojančių su mikrofono stovais po sceną bepročių veikiami; kai kalbininkai su didţiausiu 

įniršiu būsimuosius lituanistus stengiasi atgrasyti nuo tarmių, o paskui tie, dirbdami mokyklose, 

maţina mokiniams paţymius uţ tai, kad šie kalba tarmiškai―. (Skrodenis, 2010, 65) Šios S. 

Skrodenio mintys itin apibendrintos ir tinkančios psichologiniam mąstymo modeliui – viskas 
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arba nieko. Darbo autorė yra baigusi lituanistikos studijas ir niekada iš dėstytojų negirdėjo 

neigiamos konotacijos teiginių apie tarmes. Kaip tik jos buvo skatinamos, jomis buvo ţavimasi, 

buvo mokomasi per dialektologijos uţsiėmimus apie tarminius dalykus, skaitomi tekstai 

įvairiomis tarmėmis. Dėl dainų S. Skrodenis taip pat kalba tik vienpusiškai ir su pagieţa 

dabartiniam jaunimui. O gal todėl jaunimas ir maištauja, kad jų niekas nesupranta. Nereikėtų  

nieko absoliutinti. Tad, kaip matome folkloras ir folklorizmas anksčiau (arba kai kurių autorių – 

ir mūsų dienomis) buvo supriešinami. Dţiugina tai, kad dabar folkloro baruose pasigirsta vis 

laisvesnių poţiūrių į šiuos reiškinius. 

Dar ir šiandien vieni etninės kultūros tyrėjai laikosi nuostatos, kad folkloras turėtų būti 

reprezentuojamas kaip archajiškas, autentiškas, neiškraipytas, o kiti ţiūri į folklorą kaip į 

medţiagą kurti kaţką naujo, adaptuoti arba, kaip teigia B. Stundţienė, modifikuoti. „Iš pradţių 

derėtų atsakyti į klausimą, kodėl kaip tik dabar labiau nei anksčiau iškyla poreikis tiksliau 

apibrėţti, kaip šiandien iš tikrųjų mūsų folkloras integruojasi į šiuolaikinės visuomenės meninės 

komunikacijos sistemą.―
21

 Juk tą sistemą sudaro folkloro kolektyvai, grupės, etninę kultūrą 

puoselėjantys specialistai, šviesuoliai, entuziastai, klausytojai. Visus juos vienija noras išsaugoti 

tautosaką, folklorą. Tačiau tai vyksta ambivalentiškai, nes susiduria du skirtingi poţiūriai. Vienas 

jų – troškimas išsaugoti, puoselėti, perimti, pratęsti ir kitas – adaptuoti, pritaikyti, modifikuoti, 

interpretuoti folklorą. Kodėl kyla antrasis?
22

 B. Stundţienė savo straipsnyje kalba apie dainų 

funkcijų kaitą, kaip neišvengiamą laikų persimainymo dalį. „Kaip ţinoma, senasis dainų 

kontekstas jau nugrimzdęs į tolimą praeitį, jį atpaţįstame tik iš lakoniškų dainų vaidmens, tai yra 

ţanro nuorodų, savotiškų prisiminimų, jog ta ar kita daina istoriškai buvusi kalendorine, vestuvių, 

kolektyviai dainuota lankant rugius <...>, tenkinusi kadaise, <...> matyt, ne tik estetines, bet ir 

<...> ritualines – magines reikmes: padėti išgyventi, išmisti, uţsitikrinti geresnį derlių, daugintis, 

apsisaugoti <...>. Tuo tarpu dabartinio viešo gyvenimo arenoje nebėra jokio vidinio imperatyvo 

buvusia intencija jas dainuoti. <...> formuojasi naujos intencijos ir nauji imperatyvai – išsaugoti 

ir pratęsti dainų, kaip tam tikrų kultūros vertybių, gyvavimą.― (Stundţienė, 2005, 14) Tad į 

folklorą, šiandieniniame kontekste, ţvelgiama kaip į naują funkciją ir paskirtį turintį reiškinį. 
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Savaime suprantama, kad niekas nestovi vietoje ir laikai keičiasi, todėl daţnu atveju keičiasi ir 

dainos suvokimo prasmė, jos pritaikymo galimybės, tačiau pabrėţtina tai, kad folklorą 

puoselėjančių asmenų priedermė išsaugoti iš senų senovės į mūsų šiandieninius kultūros arealus 

atkeliavusią tautosaką: dainas, instrumentinį folklorą, šokius, ratelius, tautosaką ir viską, kas yra 

mūsų tautos pasididţiavimas ir išskirtinumas. 

 Kyla probleminis klausimas, kaip šiuo atţvilgiu nepasiduoti šiandieniniam globalizacijos, 

technikos, naujovių, pakitusių funkcijų sferai ir išsaugoti, pritraukti prie šiuolaikinio klausytojo 

tautosaką, folklorą, sudominti jo vidiniais klodais ir kartu neišduoti jo? Kaip nesugriauti tos 

siauros ribos ir išlaikyti pamatinius principus? Juk taip greitai šiuolaikinis ţmogus linksta į 

modifikacijas, postmodernius eksperimentus, tradicijų naikinimą ir kūrimą savo laikmečiui 

pritaikytus ţanrus ir reikmes. Šis reiškinys suponuoja anksčiau iškeltą kartotės tradicijoje įvykį, 

būtent todėl ţmonės kartodami tradiciją pritaiko ją pagal savo sąmonę. Vis dėlto čia slypi ir kiti, 

pavadinkime, moraliniai dalykai, juk tai, kas uţrašyta, kas atkeliavo iš senų senovės, yra 

gyvenimai, dţiaugsmai, vargai, atsiminimai, patyrimai, savo neretai sunkaus ir skaudaus 

gyvenimo etapų reflektavimas. Taigi, ar moralu lengva ranka tai uţmiršti, nebesuvokiant, 

nebesigilinant į tautosakos prasmę, ar teisinga visa tai apvilkti, į B. Stundţienės straipsnyje 

minėtą, „pramoginį dainos funkcijos rūbą―?
23

 Darbo autorės, kaip jauno ţmogaus, jaunos 

etnomuzikologės poţiūris būtų, kad turėtų egzistuoti harmonija tarp tradicijos autentiškumo ir 

kūrybiškos jos interpretacijos. Norint kūrybiškai interpretuoti ir modernizuoti folklorą, derėtų 

įsigilinti į tautosaką, papročius, apeigas ir ţiūrėti, kaip tai veikia šiais laikais, kaip tai susiję, ir 

kaip senuosius klodus galima kūrybiškai, išsaugant pamatines vertybes, pritaikyti šių dienų 

kontekste. Reflektuojant B. Stundţienės vieną iš pagrindinių straipsnio minčių, galime teigti, kad 

reikia, ir labai svarbu yra šiais laikais išlaikyti tradiciją, estetinę vertę, nors funkcija pati dainų jau 

yra gerokai pakitusi. 

Tradicijos ir folkloras, kaip jau minėjome, yra paslankus ir judrus organizmas. „<...> 

konkrečios folkloro formos veikia tol, kol jos yra aktualios. <...>. Kai kurios „atgyvenusios― 

idėjos kartu su pasenusiais folkloro modeliais ir toliau savitai reiškiasi, gyvuodamos įvairių 

ţenklų (motyvų, tropų) kondensuotu pavidalu, nes folkloro tekstai adaptuojami, <...> jie 

persiorganizuoja į tokius ţenklus, kurie savo ruoštu tarnauja toliau kaip statybinė medţiaga 

naujoms folkloro reprodukcijos formoms.― (Stundţienė, 2009, 33) Apibendrinant, tradicijos ir  

folkloras transformuojasi, modifikuojasi ir įgauna tam tikras folkloro atsinaujinimo raiškos 
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formas, kurias kai kurie tyrėjai vadina folklorizmu ir vertina neigiamai. Semantika, pavyzdţiui, 

dainų tekstų adaptuojama pagal naują iškilusią funkciją, reikmę. 

Trumpai reikėtų aptarti dar ir šiuolaikinę tradicijos raišką ir jos modelius. Tradicijos ir jos 

atgaivinimo santykis yra itin svarbus ir aptariamas tiek uţsienio etnomuzikologų, pavyzdţiui, 

Ingridos Åkesson, Tamaros E. Livingston, tiek ir ţymių Lietuvos tyrėjų. Taigi tradicija įvairių 

mokslininkų suvokiama įvairiai. Vieni pripaţįsta tik gryną tradiciją, o kiti ją, pasak I. Åkesson, 

atkuria, pertvarko, transformuoja, atnaujina ir inovatyviai pateikia.
24

 Tradicijos atkūrimas ir 

atnaujinimas leidţia tradicijai išlikti gyvybingai, gyvuojančiai. Juk tradicija, kuri nekinta yra 

negyva tradicija. Muzikantas, folkloro grupės „Atalyja― narys Gediminas Ţilys teigia: „kiekviena 

tradicija yra gyva, kol yra kuriama. Pavyzdţiui, airiai – jie naudoja tam tikras harmonines 

slinktis, melodinę liniją ir geba kurti naują airišką muziką – sunku atskirti, ar ji nauja, ar ne. 

Tiesiog jie laisvai kuria pagal tą tradiciją naujus kūrinius.―
25

 Ţinoma su kaita ateina ir problemų, 

juk gali tradicija pakisti neatpaţįstamai, tačiau itin svarbu ją transformuojant išlaikyti tradicijos 

esmę. Šiais laikais yra išskiriami tokie mokslininkų tipai: 1) tie, kuriems svarbūs pirmtakai, 

tradiciniai elementai, stilistiniai bruoţai; 2) tie, kurie tradiciją formuoja pokyčių kontekste. 

(Åkesson, 2006, 5). Egzistuoja šios dvi tradicijos sampratos ir idealu būtų, jei nebūtų 

kraštutinumų ir abu poţiūriai būtų suderinti. Juk tradicija negali egzistuoti be savo šerdies, bet 

taip pat negali gyvuoti ir be gryno vandens, kuris ją atnaujina. Richardas Handleris ir Jocelynas 

teigia: „tradicija nėra ribota, ji  nesudaryta tik iš ribotų sudedamųjų dalių, bet tradicija yra 

procesas, kuris turi reikšmę dabartyje, nors atsiremiama į praeitį― (Åkesson, 2006, 5).  Taigi, 

tradicija yra neišsemiama, ji nuolatos atsinaujina ir kinta. Jai itin svarbus yra dabartinis 

gyvenimas iš kurio ji semiasi gyvybės, tačiau svarbi ir praeitis, kuri tą gyvybę tarsi įprasmina. 

Tradicija lyg sena močiutė, kuri eina keliu ir vienoje rankoje laiko seną kibirą, sklidiną pieno, o 

kitoje rankoje laiko graţią, tačiau jau šiais laikais pasiūtą rankinę. Tad kaitos ir tradicijos 

opozicija yra pastebima, tačiau jos nebūtina supriešinti. Pagal Davidą Atkinsoną, tradicija yra 

tęstinumas, kultūrinė tapatybė, o kita vertus ji nestabili ir keičiasi, kad patenkintų šių laikų 

poreikius. Tradicija yra savotiškas judėjimas tiek atgal laiku, tiek į priekį (Åkesson, 2006, 5). Joje 

telpa abu laikai – tiek dabarties, tiek retrospektyvusis praeities. Atgaivinimas – daţniausiai 

siejamas su naujos prasmės kūrimu, o ne atgaivinimo kaţko nebegyvo. (Åkesson, 2006, 5) Tad 

atgaivindami tradiciją ţmonės gali kurti savas prasmes, aktualias savo gyvenimui. Atgaivinimas 
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nereiškia, kad reikia atstatyti buvusią tradicijos būklę, o reiškia tai, kad tradiciniam dalykui 

suteikiama nauja, savita prasmė. Atgaivinant tam tikrą tradiciją, yra maišomi šiuolaikiniai 

elementai su praeities elementais ir taip kuriamos naujos prasmės, nauji šventimo būdai remiantis 

tradicijomis. Taigi, remiantis I. Åkesson samprata, šiandieninė Rasos šventė laikytina atgaivinta 

švente. 

Tamara E. Livingston išskiria skirtingas pozicijas ir ţiūras į tradiciją ir tradicijos 

gaivinimo modelius. Vienas jų – atkūrimas, atgaivinimas (recreation). Atgaivinimą sudaro: 

siekis būti arčiau pirminio šaltinio, siekis imituoti tradiciją arba įnešti savitumo, tuomet nebus 

imitacijos, siekis variuoti tradicijoje, folklore, muzikoje. Taigi variavimas yra tradicijos pati 

esmė. Ji buvo svarbi senaisiais laikais, pavyzdţiui, kaimo tradicijoje buvo daug variantiškumo. 

Kitas išskiriamas modelis – transformacija (transformation).  Čia svarbiausia, kaip teigia, T. E. 

Livingston, yra turimos medţiagos transformavimas,  keitimas. Taip medţiaga įgauna naują 

pavidalą. Kitas modelis – kaţko naujo kūrimas (renewal inovation), pavyzdţiui, naujų melodijų. 

Čia atsiranda įvairių ţanrų susimaišymas viename kūrinyje. Tad taip gimsta visiškai nauja 

medţiaga, muzika, šokis ir pan.
26

 Panašiai apie savo kūrybą teigia Indrė Jurgelevičiūtė – 

profesionali kanklininkė: „Stengiuosi turėti daug visokių variantų ir spontaniškai pasirinkti, kas 

tinka. Pavyzdţiui, muzikuodama su Solu, dainuoju dalį sutartinės ir dainos apie bitę.― 

(Zdanavičiūtė 2015, 70) Taigi, I. Jurgelevičiūtė atskleidţia, įvairuojama, improvizuojama, 

spontaniškai kuriama. Čia susimaišo sutartinės ir dainos, taip gimsta naujas, neregėtas 

šiuolaikinis kūrinys. Kartais surandi tam tikrą tekstą, o garsaţodţiai dar jį sustiprina, o melodijų 

turime pakankamai, galime su jomis ką nors daryti, konstruoti, nereikia jų daug kurti. – teigia 

muzikantas, tradicijų ţinovas G. Ţilys, –  Kartais surandi tam tikrą tekstą, o garsaţodţiai dar jį 

sustiprina. (ten pat, 75) 

Aptarti dalykai verčia susimąstyti apie autentiškumą. Ar gali būti autentiška tai, kas 

prikelta? Kur yra autentiškumo ribos? Lietuvoje esama etnomuzikologų, kurie palaiko autentiško 

dainavimo tradicijas, pavyzdţiui, dainavimo tradicijos ir sutartinių ţinovė Daiva Vyčinienė, 

instrumentologas Evaldas Vyčinas, dainavimo specialistas Rytis Ambrazevičius ir kiti. Greta šios 

autentiško dainavimo sampratos gyvuoja ir baltiškojo klodo rekostrukcijos. Čia svarbus Jonas 

Trinkūnas ir jo indėlis į Rasos šventę, kuri buvo atkurta 7 dešimtmetyje, nors tai ir nėra pati 

atkurtos šventės pradţia.  
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2.2.  REKONSTRUKCIJA IR INTERPRETACIJA: RASOS ŠVENTĖ KITŲ 

KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ KONTEKSTE  

 

Toliau derėtų panagrinėti senųjų kalendorinių švenčių įprasminimą šiais laikais. Juk XXI 

a. ţmonės, kurie domisi folkloru bei ţmonės, kurie yra folkloro ansamblių dalyviai, vadovai ar 

kalendorinių švenčių organizatoriai švenčia Kalėdas, Uţgavėnes, pavasario ir rudens 

Lygiadienius, Velykas, Rasos šventę, Vėlines ir t.t. Tad svarbu atskleisti, kokie esminiai 

momentai buvo svarbūs šiose šventėse anksčiau ir kas pakito. 

Pirmiausia reikėtų atsiminti svarbią kalendorinę šventę – Kalėdas. Kalėdos esti archajiška 

šventė, kurią folkloro ansamblių vadovai, dalyviai, taip pat etnomuzikologai, etnologai, kultūros 

darbuotojai, o kartais ir mėgėjai organizuoja ir šiais laikais ţmonėms, besidomintiems folkloru, 

tačiau, kokie šios šventės elementai yra nunykę ir kaip folkloru besidomintys ţmonės šiais laikais 

bando juos atgaivinti, verta trumpai aptarti. Yra ţinoma, kad anksčiau ţmonės per Kalėdas 

tempdavo kaladę arba kitaip vadinamą blukį. Algirdas Julius Greimas, remdamasis Simonu 

Daukantu, Motiejumi Valančiumi, teigia, kad ţmonės vilko blukį per kiemus tabalus mušdami, o 

tabalai yra muzikos mušamasis instrumentas, padarytas iš kelių lentų. Pasak A. J. Greimo, M. 

Valančiaus yra aprašytas toks tabalų mušimo epizodas : prieš įeinant į ţmonių namus , kaimynai 

mušdavo tabalus ir dainuodavo dainą , kurios pradţia skamba taip : „Tabalãj, taj, taj, taj, /Judink, 

seni, kaulus […]―
27

 Tabalas, kaip teigia A. J. Greimas, gali reikšti ne tik mitologinę būtybę, kuri 

gali virsti ţmogumi, bet ir  stabą, kuriame ta būtybė yra įsikūnijusi. Kaip teigia A. J. Greimas, 

blukio vilkimo apeiga susideda iš tokių veiksmų: a) Tabalų mušimo b) Pasveikinimo giesmės c) 

Senelio oracijos d) Kaimynų vaišinimosi. Blukio sudeginimo veiksmas simbolizuoja mirties 

išvarymą, saulės prikėlimą ir kosmogoninio mitinio laiko atkūrimą. (Greimas, 1975, 184) 

Blukio vilkimo tradiciją Vilniuje atgaivino Eglė Plioplienė. Pasak E. Plioplienės, 1994–

1995 m. Vilniaus folkloristai tampė blukį ir vilko jį aplink Seimą, po to nuplaktas jis buvo 

sudegintas Lukiškių aikštėje.
28

 O štai kaip folkloristai 2011 m. ragina dalyvauti blukio vilkimo 

šventėje: „Ţiniasklaida, sarmatos turintys asmenys ir kiti neabejingi šiai šventei ţmonės ragina 

Lietuvos gyventojus, Seimo narius nesipykti namuose ar darbe, o kilus ginčams atvykti 

pasiginčyti prie Kaladės – Bluko ir Kalėdas bei Naujus Metus pasitikti be jokio pykčio širdyje – 

                                                 
27
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santaikoje tiek su vienas kitu, tiek su savimi pačiais.‖
29

 Idėja vilkti blukį rodosi labai šmaikšti. 

Blukis vilniečių iniciatyva buvo velkamas Gedimino prospektu iki Seimo rūmų ir ten paliktas, 

kad surinktų visas negandas, o antrą Kalėdų dieną buvo velkamas atgal, triukšmingai lydint 

persirengėliams, ir sudegintas Šventaragio slėnyje. (Ten pat) Taigi, tradicija pritaikyta ir 

aktualizuojama, norint švelniai pašiepti politikus, taip pat išlaisvinti juos, o drauge ir save nuo 

blogybių ir nesantaikos. Šis naujas šventės artikuliavimas parodo, kad keičiasi laikai, keičiasi 

papročio gyvavimo aplinkybės, tačiau esmė išlieka, juk blukis simbolizuoja mirties ir gyvybės 

amţiną kaitą, vilkdami blukį deginti ţmonės siekia atsikratyti mirties šešėlių, o sudeginus tarsi 

atveriamas naujas lapas, tai nauja pradţia, mitinis laikas vėl teka iš naujo. Nesvarbu, ar šį 

veiksmą atliko mūsų proseneliai ar atliekame mes, nesvarbu, kad kontekstas yra kitas ir ūţia 

aplink mašinos, miestas įneša kitokios energijos apeigai, tačiau šiuo veiksmu vilniečiai parodė, 

kad tradicija gyva, ji reikalinga ir aktuali bei turi galią keisti ţmonių širdis iš tamsumų į šviesą.  

2013 m. Panevėţio teatro kolektyvai, minėdami tarptautinę teatrų dieną, miesto gatvėmis 

vilko blukį, norėdami atsikratyti blogybių, negandų ir pykčio.
30

 Po eisenos nuo Senojo dramos 

teatro iki Juozo Miltinio dramos teatro, rąstas, blukis buvo sudegintas. Taigi, tokia šventės 

transformacija rodo, kad šiandien ţmonėms nebebūtinas mitologiškai svarbus Kalėdų, virsmo 

metas ir jie šventės elementus gali pritaikyti bet kada, pavyzdţiui, per tarptautinę teatro dieną. 

Paprotys pritaikytas siekiant gerų tikslų, norint apsivalyti, tačiau laikas šventimo pakitęs. 

Rumšiškėse atgaivintas senovinis blukio vilkimo paprotys 2014 m. Blukio šventės 

gaivinimo iniciatoriai yra Jonas Sabeckas bei Lietuvos liaudies buities muziejus.
31

 Šventė 

švenčiama gruodţio 27 d. Šventės organizatoriai rąstą išmargino ornamentais, kad degdamas, 

kaip teigia jie, jis kurtų vis kitokius vaizdinius. (Ten pat) Taigi, eisena vilko blukį vis suduodama 

per jį, dainuodama „lapatai tai tai tai, duok visiem į kaulus―. (Ten pat) Kaip matome, senasis 

tekstas yra gerokai pakitęs, nebesuprantant jo prasmės. Ţmonės buvo uţsidėję kaukes, kad 

blogybės sukrautos į blukį nepersiduotų jiems. Blukis buvo atitemptas į sudeginimo vietą ir 

aktyviai dauţytas pagaliais. Šis veiksmas simbolizuoja blogybių atidavimą blukiui. Ţmonės itin 

aktyviai įsitraukė į visus šventės veiksmus, jautėsi gera nuotaika, bendruomeniškumo jausmas. 

Galiausiai su tradicinėmis dainomis, daugiausia ţiemos ciklo, pavyzdţiui, „Uţ girių girių ugnelė 
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dega―, „Kvolijosi šilo meška― ir t.t. bei tradiciniais šokiais, blukis sudeginamas, siekiant 

atsikratyti visų negandų ir blogybių. (Ten pat) 

Taigi šiais laikais blukio vilkimo paprotys atgaivintas ir, kaip matyti iš Panevėţio teatro 

pavyzdţio arba Vilniaus folkloristų šmaikštaus pavyzdţio, įgauna naujų kontekstinių prasmių ir 

yra naujai aktualizuojamas. Lietuvos liaudies buities muziejuje daugiau išlaikomas tradicinis 

pradas, čia nesutiksime šventės apeigų pritaikymo kitoms šventėms ar švelnios ironijos, siekiant 

kalbėti apie aktualius visuomenei dalykus. Rumšiškėse daugiau ţymu rekonstrukcija, išskyrus 

tekstą, kuris yra visiškai transformuotas, artimas humoristinėms dainoms, pavyzdţiui, „Lapatai 

lapatai nuo kalniuko― ir pan. Pamirštas Rumšiškėse esminis momentas, kai tabalas mušamas 

kartojant tam tikrus maginius ţodţius. O Vilniuje bei Panevėţyje ryškesnis interpretacinis, 

laisvesnis ţvilgsnis. 

Dar vieną tradicinį paprotį atgaivino taip pat E. Plioplienė. Tai – oţio deginimo 

ceremonija. Oţio deginimas tapo pagrindine šiuolaikine rudens lygiadienio išraiška. Rudens 

lygiadienis, minimas rugsėjo 22 d. Daugybė menininkų jau pagamino savo įsivaizduojamus 

šiaudinius oţius rudens lygiadieniui, nuotraukų galeriją ir šventės akimirkas galima rasti 

nurodytame internetiniame „Ugnis ir Kaukė― puslapyje.
32

 E. Plioplienė, pasak Liudos 

Petkevičiūtės, 1992 m. atgaivino senąjį ritualą, siekdama dėkoti seniesiems lietuvių dievams uţ 

vasaros derlių.
33

 Menininkų pagamintą ir degantį oţį visuomet stebi daugybė ţmonių. „Šitaip 

šiaudinio oţio aukojimas pamaţu išaugo į kerinčią ugnies skulptūrų šventę, kurion pasidţiaugti 

menininkų sukurtomis liepsnojančiomis groţybėmis ir puikia muzika suplaukdavo minios 

ţmonių.‖ (Ten pat) Tad lygiadienio šventė su oţio deginimo ritualu tapo išties populiari, 

pritraukianti ţmonių dėmesį. Ne tik oţys imtas gaminti skulptorių ir menininkų, bet ir kitokios 

skulptūros, sudėtingesnės ir puošnesnės. Taigi, ši šventė iš pagrindinio ţidinio Vilniaus, persikėlė 

ir į kitus Lietuvos miestus ir miestelius. Daugiausia folkloristų atgaivintų tradicijų ir švenčių 

pradţia buvo Vilniuje, o matydama pavyzdį visa Lietuva tradicijas perėmė, atgaivino, kūrė savitą 

ţvilgsnį į tradicijas, šventes, papročius. Dabar rudens lygiadienis jau asocijuojasi su oţio 

deginimo ritualu ir ţmonės jį jau atsimena. (Ten pat) 

Rudens lygiadienio diena taip pat švenčiama Telšių rajone Varnių regioniniame parke ant 

Sprūdės piliakalnio.
34

  Ant Piliakalnio visi sustoję ratu ragauja duonos, geria girą, linki geriausių 
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dalykų. (Ten pat) Anot L. Gedvilo, šiaudinis oţys būna sudegintas bei skamba dainos, atliekamos 

M. Valančiaus gimnazijos merginų ansamblio ir Varnių regioninio parko folklorinio ansamblio 

„Druja―. (Ten pat) Taigi, kaip matyti, ši šventė atgaivinta ir paplito ne tik Vilniuje, tačiau ir 

kituose Lietuvos regionuose ji aktyviai švenčiama ir kiekvieno savaip įprasminama. 

Klaipėdos rajone, Endriejavo miestelyje, taip pat švenčiama „Oţio diena―.
35

 Tai tradicinė 

bendruomenės susibūrimo šventė bei ţiemos artinimosi taško paminėjimas. Šventės organizatorių 

teigimu, per šventę Endriejave galima pamatyti mugę, kurioje galima įsigyti skanėstų, rankdarbių 

ir pan. Kaip teigia organizatoriai, čia yra ne tik šiaudinis oţys, tačiau miestelio gyventojai gali 

dţiaugtis ir gyvu oţiu, kurį kasmet atveda miestelio gyventojas, taip pat miestelyje kepama 

tradicinė kiaušinienė iš 12 kiaušinių. Šventės metu ţiūrovus linksmina, pasak šventės rengėjų, 

„Flick" šokėjai, „Armonikų trio" bei kapela „Atgaiva", taip pat vyksta įvairūs aukcionai ir kitos 

pramoginės šventės. Organizatoriai teigia: „Po graţių šokių, dainų ir aukcionų šventės 

kulminacija tapo paaukotas šiaudinis oţys, kuris supleškėjo liepsnose.‖ (Ten pat) Taigi, matyti, 

kad šio miestelio gyventojai domisi tradicijomis, stengiasi išlaikyti atgaivintą paprotį sudeginti 

oţį, tačiau ši šventė sumišusi ir su populiariąja kultūra. Tai šokiai, kurie nėra tradiciniai, nes 

pavadinimas šokėjų grupės angliškas, taip pat vykstantys aukcionai ir t.t. Ši šventė daugiau yra ne 

iš sacrum sferos, ne apeiginė, o daugiau pramoginė bei sutelkianti bendruomenę.  

„Rudens sambariai‖ švenčiami Kauno rajone, per šią šventę taip pat deginamas oţys.
36

 

„Rudens Sambariai―, kaip teigia organizatoriai, – tai tradicine tapusi ţemdirbių šventė. Pasak 

sambarių rengėjų, ūkininkai kasmet švenčia šią šventę. Anksčiau šventė švenčiama buvo per 

rudens lygiadienį, tačiau dėl prasto oro, šventė nukelta į Šv. Mato dieną rugsėjo mėnesį. (Ten pat) 

Ši šventė skirta bendruomeniškumui palaikyti, gerai praleisti laiką ir pailsėti po vasaros darbų, 

tačiau šventė prarado savo tradicijas. Ji švenčiama nebe pagal papročius, šventės diena persikėlė į 

krikščionybės atneštą Šv. Mato dieną. 

Juodkrantėje taip pat menininkai kuria skulptūras. Tik jos statomos iš nendrių, o tradicija 

statyti skulptūras gyvuoja dešimtmetį.
37

 Albertas Danilevičius atgaivino tradiciją, o skulptoriai 

kuria skulptūras ir rungiasi konkurse, pagal duotą temą, pavyzdţiui, yra buvusi tema, „Kuršių 

nerijos gyvoji gamta―. Juodkrantės Gintaro įlanką įvairiausios skulptūros graţins iki pat rudenio, 

o tuomet, pagal tradicijas ir papročius, bus sudegintos. (Ten pat) Taigi ši tradicija gyvuoja 
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šiandien ne tik Vilniuje, bet ir  Juodkrantėje, Telšių rajone menininkai kuria aktyviai skulptūras, 

priartėja prie gamtos cikliškumo ir kontempliuoja per Lygiadienį ţvelgdami į degančias 

skulptūras, kurios primena apie protėvius, ţemės dovanų gausą bei saulės pasitraukimą ir 

tamsiojo laikotarpio grįţimą. Šios šventės šventimas rodo, kad ţmonėms svarbu tradicija, kad 

tradicija tai kūrybos ir cikliško gyvenimo pamatas. Ţinoma, šventė kai kur yra parodomoji. 

Atliekamos apeigos, o ţmonės kaip ţiūrovai jas stebi. Vieni šią šventę švenčia ant piliakalnių, 

gamtos apsuptyje ir suvokia šventę kaip sakralų veiksmą, susijungimą su protėviais bei padėką 

jiems uţ saulės dovanas ţemei, o kiti švenčia savo bendruomenėse dėl bendruomeniškumo, 

malonumo, oţio deginimas jiems yra tik akcentas, o svarbesnė dalis tampa maisto ruošimas, 

mugė, atrakcionai, šokiai, kurie daug kur jau ne tradiciniai. Ţinoma, pasitaiko visokių variantų ir 

nieko vienareikšmiško teigti negalima. Taigi, oţio deginimas iš sostinės pasklido po visą Lietuvą. 

Dėl darbo apimties daugiau pavyzdţių nebus nagrinėjama, bet turbūt reikėtų vertinti patį faktą, 

kad išvis ši šventė švenčiama ir yra gyva, o kiek ţmonės iš jos pasiima ir kaip ją švenčia, 

priklauso tik nuo jų pačių dvasinės regos.  

Kita svarbi kalendorinė šventė – Uţgavėnės. Tai persirengėlių šventė, kuri siejama su 

gamtos virsmu, linksmybėmis ir energija. Uţgavėnės, pasak A.Vaicekausko, šiuo metu prarado 

bet kokį regioniškumą, ir šventės scenarijus visoje Lietuvoje yra toks pats. Taigi, čia nebematome 

nei blukio (trinkos) tampymo, nei vaţinėjimosi tradicijos, nei sūpuoklių papročio, kuris 

Uţgavėnių metą taip pat turėjo svarbios maginės galios.
38

 Pastebima, kad šventė niveliuojasi, 

vienodėja. 

Šiandien, ypač mieste, Uţgavėnės įgauna naujų formų. Maginiai ritualai vardan derliaus 

gausos traukiais į uţmarštį, nes šiandien ţmogui tai nebeaktualu. Tačiau šių laikų ţmonės vis tiek 

dţiaugiasi šia švente, ją išradingai švenčia. Pavyzdţiui, Vilniaus etninės kultūros centras 2018 m. 

Uţgavėnių šventę pavadino „Morės EKOrezginka 2018‖.
39

 Ekologija, ekologiški produktai bei 

gyvenimo būdas šiuolaikiniam miesto ţmogui yra labai svarbūs, nes miesto gyvenimo tempas yra 

be galo greitas ir uţterštas. Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamų Uţgavėnių programa 

kviečia prisijungti prie ekologiškos Uţgavėnių koncepcijos. Šventės programoje nurodomas 

ţaidimas, kuris bus ţaidţiamas. Tai – TaraBOULINGAS. Šis naujadaras reiškia, kad ţmonės 

šventės metu ţaidţia ţaidimą rūšiuodami buitines atliekas. Taip pat šventėje, ţvelgiant į 2018 m. 

Uţgavėnių organizatorių Vilniuje programą, numatyti persirengėlių ekoprisistatymai, ekologiškai 
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karštas Kanapinio iššūkis Lašininiui, Morės išėjimas iš komforto zonos bei motyvuota visų 

šventės dalyvių bendrystė. Vaikai ir jaunimas ţais „štrambambalį―. (Ten pat) Pavadinimas 

atitinka persirengėlių kuriamą nuotaiką, energiją ir linksmybes. Matyti, kad šventės organizatoriai 

jaučia šių dienų ţmonių realijas, aktualijas, siekiamybę. Juk miesto ţmonėms vis svarbiau darosi 

sveika gyvensena, sportas, motyvacija, savo ribų perţengimas bei kasdienybės antropologinė 

ekologija. Tad Vilniaus etninės kultūros centras būtent pagal ţmonių šiandienes gyvenimo 

realijas ir iššūkius pritaiko ir Uţgavėnių šventę. Uţgavėnių šventė šiandien vyksta prie Vinco 

Kudirkos aikštės, kur kasmet šurmuliuoja mugė, tačiau tokia aplinka greičiausiai yra 

priimtiniausia šiuolaikiniam miesto ţmogui.  

2017 m. Vilniaus etninės kultūros centro organizuotos Uţgavėnės taip pat pasiţymėjo 

linksmumu, sąmojumi. Ţmonės kviečiami į šventės kermošių, pilvo ir geros nuotaikos atlaidus.
40

 

Netrūksta šmaikštumo ir šmaikščios hiperbolizacijos. Eisena persirengėlių ir dalyvių pavadinta 

Nacionaline Kanapinio ir Lašininio svitos ekspedicija per Morės kermošių. Šventės atidarymas 

ne bet koks, bet „ţiauriai iškilmingas―. (Ten pat) Tuomet šventėje vyksta ţaidimai ir atrakcionai, 

į kuriuos daţnai ţmonės mielai įsitraukia. Morė 2017 m. Vilniuje ne sudeginama, o 

paskandinama. Skandinimas – aliuzija į Rytų Lietuvai būdingą šventimo tradiciją, kai šventės 

pabaigoje nuskandinamas Gavėnas, o nesudeginama Morė. Organizatoriai programoje ragina 

Morę: Prauskis, baba! (Ten pat) Išties šventėje daug linksmybių, juoko, šmaikštumo, 

hiperbolizacijos, kuri ir kelia nuotaiką bei šypsnį. Juk šventė ne paprasta, bet perfrazuojant 

Vilniaus etninės kultūros centrą, ţiauriai gera ir linksma.  

Rumšiškių buities muziejuje Uţgavėnės švenčiamos nuo seniausių laikų. Sovietiniais 

laikais čia susirinkdavo visi folkloro ansambliai, ypač daug atvykdavo iš didţiųjų miestų, 

Vilniaus ir Kauno. 2018 m. Rumšiškėse vyko išradingos Uţgavėnės. Į Rumšiškių buities  

muziejų suvaţiavo, kaip ir kasmet, daugybė ţmonių. Ten sutinkami tradiciniai šventės elementai: 

blynai, persirengėliai, kaukės, šiupinys, Kanapinio ir Lašininio kova, tradicinės dainos ir muzika. 

Blynai kepami ne tik paprasti, tačiau ir su valstybinės vėliavos spalvomis, minint Lietuvos 

atkūrimo šimtmetį. Taip pat be šių tradicinių elementų atsiranda ir šiuolaikinių, interaktyvių 

veiklų, pavyzdţiui, įsiamţinimas Tarpukario foto ateljė. Rengiama veikla ţmonėms, kurie mėgsta 

sportą. Rumšiškėse organizuojamas lietuviškas ristynių turnyras. Šventės organizatoriai 

pagalvojo ir apie ţmones mėgstančius ţirgus, nes šventėje galima jais pajodinėti, o taip pat visus 

dţiugina Kauno šunų mokyklos „Reksas― šunų pasirodymai. Taip pat Kauno policijos pareigūnai 
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šventės dalyviams pristatė policininko profesiją ir kasdienybės įdomybes.
41

 Iš aptartos programos 

matyti kad šventės organizatoriai išlaiko papročius, tradicijas, tačiau įtraukia ir dar visokiausių 

veiklų, kurios yra skirtingos, ir ţmonės gali pasirinkti jas pagal savo pomėgius. 

Klaipėdos etninės kultūros centras Uţgavėnėms suteikė 2018 m. intriguojančią spalvą. 

Kvietime į šventę teigiama, kad ant Jono kalno atgims Uţgavėnių miestelis.
42

  Skaitant kvietimą į 

šventę, atrodo viskas rimta ir tikra. Juodi ir gauruoti archeologai randa blynų miestelį Klaipėdoje,  

kuriame netrūks linksmybių ir senojo miestelio gyvenimo dţiaugsmų. „Istorinės atodangos ir 

tiesioginės radijo gido transliacijos šventės dalyvius nukels į neatkasamus laikus menančias 

gatveles. Ten įsikūrę amatų ir gyvenimo būdo rekonstruktoriai klausytojus ir lankytojus leis 

pajusti tikrą ir natūralų blynų amţiaus taukų kvapo dvasią. <…> Ekskursijos metu aplankysite: 

medgrauţių kalvę, „Morės“ paminklą, primityviąją gydyklą, k(v)ailių karšyklą, atsimainymo 

cechą, iškasenų krautuvę, sveikatos šakarmakar, paštą, voliojimosi trasą, bendrą dušą, veselės 

suolelį.‖ (Ten pat) Kaip matyti, Klaipėdos etninės kultūros centro organizatoriams netrūksta 

vaizduotės ir Uţgavėnės švenčiamos mįslingai, aktyviai, sudominant ir įtraukiant ţmones į 

„senojo blynų miestelio― gyvenimą. Juk kiekvienam įdomu apsilankyti ten, kur nebūta, ką tik 

atrasta, kur daug paslapčių ir įdomybių. Organizatoriai viską pateikia rimtai, o uţ to rimtumo 

slypi daug šėlsmo ir energijos.  

Apibendrinant aptartas Uţgavėnių šventimo tradicijas šiandien, galima teigti, kad šventės 

organizatoriai bando įvairiai šią šventę suaktualinti ir pateikti naujai, įdomiai šiuolaikiniams 

ţmonėms. Juk šventė yra pakitusi, todėl normalu, kad atsiranda naujų tradicijų bei naujų raiškos 

formų, kurios linksmos, šmaikščios, skatinančios sveikatingumą, lavinančios vaizduotę, 

kūrybiškumą, įtraukiančios įvairius visuomenės sluoksnius į bendrą šventės nuotaiką bei veiklas. 

Dar viena naujam gyvenimui prikelta kalendorinė šventė – Velykos. Palangoje vyksta jau 

tradicija tapę margučių ridenimo čempionatai.  Šventė vyksta antrąją Velykų dieną, o ţmonės 

šventėje renka graţiausius margučius bei dalyvauja įvairiose rungtyse, pavyzdţiui, kas mikliau 

šaukštu atneš kiaušinį.
43

 Varţytuvėse varţosi vaikai tvirčiausio ir graţiausio kiaušinio 

rinkimuose. Šventėje buvo pagamintas 15 metrų ilgio takas kiaušiniams ridenti.  Šventės rengėjai 

teigia: „Tradicinis margučių ridenimo čempionatas kasmet sutraukia gausybę dalyvių – ne tik 

vietinius gyventojus, bet ir kurorto lankytojus iš kitų Lietuvos miestų. Nors oras nelepina, 
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nusidriekusi ilga eilė prie ridenimo tako įrodo, kad tokios pramogos yra reikalingos. Miestas 

atrodo gyvas tarsi vasarą‖. (Ten pat) Velykos – šeimos šventė, kuri daţnai nepasiţymi aktyvia 

veikla, daugiau sėslumu, tad ši šventė kviečia pabūti lauke, išsiruošti su šeima į šventę ir, ţinoma, 

dar labiau sutelkti dėmesį į margučių, su kuriais galima dalyvauti įvairiose veiklose ir rungtyse, 

graţinimą.  Miesto aikštė pasipuošia iš gintaro padarytais didţiuliais margučiais, kurie dţiugina 

maţus ir didelius šventės dalyvius. Tokia graţi tradicija Palangoje susiformavo ir yra sėkmingai 

palaikoma ţmonių. (Ten pat) 

 Dėl darbo apimties ir jo tikslo toliau nebenagrinėsime įvairių kalendorinių švenčių ir jų 

šiandieninių tradicijų. Šia kuklia analize norėta atkreipti dėmesį į tai, kad minėtos svarbios 

kalendorinės šventės, praeityje susijusios su daugybe apeiginių, maginių, ritualinių veiksmų, 

tikėjimų, šiandien prarado prasmę ir pakito. Vis dėlto jos neišnyko, tik įgavo visiškai naujas 

formas, drauge ir naują turinį. Tiek mūsų nagrinėjama Rasos šventė, tiek kitos aptartos 

kalendorinės šventės esti plačiai švenčiamos šiais laikais. Nors ir nebeprisimenamos tam tikros 

šių švenčių tradicijos, vis dėlto jos išlieka svarbios šiuolaikiniam ţmogui, kuris kaip iš šaltinio 

semiasi gyvasties iš kalendorinių švenčių, apeigų, giesmių, tradicijų. Vienų švenčiančiųjų šventė 

daugiau komercinė, kitų daugiau dvasinė, apeiginė, tačiau vis vien vienaip ar kitaip ji yra svarbi, 

aktualizuojama. Ţmonės jaučia šių dalykų prasmę, galią, trauką. 

Iš aptartų švenčių regime, kaip kalendorinės šventės įgauna naujas formas, atsiranda 

nebūtų papročių, ţmonės tradiciją nuolat kūrybiškai perkuria ir taip atnaujina. Tai svarbu kalbant 

apie mūsų analizuojamą Rasos šventę postmoderniais laikais. Kaip buvo minėta anksčiau, Rasos 

šventė šiais laikais taip pat yra pakitusi. Tiek folkloristai, tiek ramuviai atlieka apeigas, kurios yra 

pakitusi tradicijos rekonstrukcija ir interpretacija. Rasos šventė, kaip ir kitos kalendorinės 

šventės, yra praradusi kai kurias tradicijos formas, tačiau nemaţai įgavusi ir naujų, anksčiau 

neegzistavusių formų. Galima daryti prielaidą, kad ir šiandien Rasos šventė švenčiantiesiems yra 

labai svarbi. Buvusių tradicijų įkvėpti ţmonės kuria naujas vasaros saulėgrįţos šventimo formas. 

Besiremdami senaisiais simboliais, įveda naujus elementus, kurie drauge su kai kuriomis 

išlikusiomis senosiomis apeigomis padeda palaikyti šios šventės sakralią, jungiančią, kupėjimą, 

ţydėjimą skatinančią prasmę. Kaita ir tradicijos yra neatsiejami dalykai, todėl kintant istorinėms, 

socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms sąlygoms, kinta ir santykis su tradicija. Etninės kultūros 

puoselėtojų tikslas yra padėti išsaugoti tradicijos šerdį, o tradicijos formos, kaip minėta anksčiau, 

varijuoja, ir tai yra natūralus procesas. Taigi aplinkybė, kad Rasos šventėje atsiranda naujų 

apeigų, veiksmų ar naujų giesmių, kurios nebuvo giedamos per Rasos šventę, rodo jos 
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gyvybingumą ir tikrumą. Galima teigti, kad Rasos šventės tradicija, nors ir pakitusi, išlaiko savo 

esmę, ţinoma, ne visur ir ne visada. Būtent į šiuos Rasos šventės tradicijos kismo procesus bei 

šiandieninių ţmonių šios šventės suvokimą ir bus siekiama gilintis tolesnėje analizėje. 

 

2.3. RASOS ŠVENTĖS GAIVINIMO ISTORIJA  

 

Šiais laikais švenčiama Rasos šventė turi gana ilgą savo gaivinimo istoriją. Rasos šventė 

pradėta tam tikrų asmenų ir judėjimų gaivinti jau daugiau kaip prieš 100 metų. Pirmieji 

gaivinimai susiję su jos šventimu ant Rambyno kalno. „19 a. pabaigoje ant Rambyno kalno, 

menančio senąsias baltų gentis, kasmet susieidavo lietuvininkai. Per 1895 m. Jonines, minint 

„Birutės― draugijos dešimtmetį, čia kalbą sakė Jurgis Zauerveinas, parašęs „Lietuvninkai mes 

esam gimę―.
44

 Taigi, pati šventės atgaivinimo pradţia buvo dar prieš folkloristų, ţygeivių, 

romuviečių, atgaivintą šventę 1967 m. Kernavėje, (kuri pastaruoju metu labai sureikšminta).  

Pasak Vaclovo Bagdonavičiaus, nuo XIX a. paskutinio dešimtmečio vidurio ant Rambyno kalno 

buvo švenčiama Rasos šventė, jos gaivintojai buvo Maţosios Lietuvos šviesuoliai Martynas 

Jankus ir Vydūnas.
45

  Bitėnai ir Rambynas tapo M. Jankaus ir Vydūno daţna susitikimo vieta. 

(Bagdonavičius, 2009) Ant Rambyno kalno rinkosi jaunimas, buvo organizuojami koncertai, 

spektakliai bei tariamos kalbos, patriotiniams jausmams suţadinti, bet ši tradicija slopsta, 

degraduoja, o 1961 metais šventės turinys ir forma keičiasi, – teigia Saulė Matulevičienė, – 

pradedama rengti tarybinio jaunimo internacionalinė šventė.
46

 Taigi, tikslu būtų teigti, kad šventė 

atgaivinta ne Kernavėje 7 deš., o dar anksčiau M. Jankaus ir Vydūno ant Rambyno. 

S. Matulevičienės teigimu, „Vienas iš įsimintinų 7–ojo dešimtmečio pabaigos įvykių – 

1967–ųjų metų Rasos šventė Kernavėje. Taip būrelis bendraminčių įgyvendino savo idėją – 

atgaivinti vasaros saulėgrįţos šventės tradiciją ir nemaţai tik etnografiniuose aprašuose išlikusių 

papročių paversti čia pat visų atliekamomis apeigomis, patirti ypatingos vietos ir ypatingo laiko 

sakralumą. <...> Rasos šventės istorija – tai ir susigrąţintos, ir rekonstruotos, net sukurtos šventės 

istorija.― (Matulevičienė, 69) Daţnai šiuolaikiniai ţmonės mano, kad atkurtos apeigos ir yra 

tradicinės, autentiškos. Jie nesusimąsto ar neturi ţinių, kad visa tai, kas vyksta šiandien per Rasos 
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šventę yra rekonstruota, sukurta, pritaikyta šiems laikams. Visa tai, ką šiandien matome kultūros 

darbuotojų sustyguotose saulėgrįţos šventėse, yra ne autentika, bet romuvietiška rekonstrukcija, –  

teigia etnologas L. Klimka, – Gėlių puokščių aukojimas dievaitėms Gabijai ir Ţemynai, vartai 

prie piliakalnio ir prausimasis prie jų, eisena su deglais aplink rugių lauką bei kiti graţūs dalykai, 

deja, tik prieš 40 metų sugalvoti ritualai. – Teigia etnologas, – Viskas tikrai graţu, prasminga, 

artima gamtai, bet... dirbtina.
47

 Taigi, šventė yra savaip rekonstruota, kūrybiškai interpretuojama 

šių dienų ţmonių ir ţmonėms. Istorijoje liko tikrosios apeigos, kurios kadaise vyko, ir dabar 

atgimė naujos šventės interpretacijos. Šis atkūrimas visgi yra labai prasmingas, nors ir dirbtinis. 

Jis aktualizuoja šventę šiais laikais, grąţina ţmonėms ritualą, šventą gamtos pajautą. 

 S. Matulevičienė cituoja Rasos šventės gaivintojų mintis, kurios atskleidţia, kaip Rasos 

šventę suvokė Kernavės šventėje dalyvavusieji, ir ką ji jiems reiškė: „Rasos šventė, ilgus 

dvasinės pilnatvės nebuvimo metus palaikiusi ir stiprinusi mūsų tautinę savimonę, buvo ir visų 

mūsų dabartinių neformalių judėjimų pramotė. (B. Burauskaitė) <...> Rasa tapo savotišku 7–ojo, 

8–ojo dešimtmečių pasipriešinimo ir tautinio judėjimo simboliu" (A. Gudelis). Atrodė, jog su 

Rasos lauţų kaitra į mūsų ir į mūsų pėdomis pasekusią jaunesniąją kartą įsismelkė ir dangiškoji 

vidinio pasipriešinimo dvasia, Vydūniškoji dvasios giedra, savotiškas nenugalimumo, vidinio 

tvirtumo pojūtis" (V. Bagdonavičius).― (Matulevičienė, 70) Taigi, vasaros saulėgrįţa buvo ne tik 

svarbi, sakrali kalendorinių apeigų šventė, tačiau ji buvo tautos ţadintoja, tautinio pasipriešinimo 

ir vienybės simbolis. S. Matulevičienė teigia: „spalvingesnį vertinimų spektrą suklosto asmeninės 

šventės dalyvių patirtys. Akcentuojama šventėje patiriama dvasinė atgaiva ir vienybės su gamta, 

ţeme išgyvenimas, sakralumo paieškos ir senojo lietuvių tikėjimo gaivinimas: „(...) Kosminio 

ciklo viršūnė, ilgiausia diena ir trumpiausia naktis, gamtos suvešėjimo metas mūsų protėviams 

pirmiausia reiškė stiprų ryšį su ţeme. Tačiau jau nuo pat pradţių Rasos Kernavėje turėjo ir tautinį 

atspalvį, siekiant atsiriboti nuo sureţisuotos sovietinės „liaudies" kultūros" (J. Vitkūnas). „Ji 

[Rasos šventė] tapo vienu iš etnokultūrinio sąjūdţio, taip pat ir senojo lietuvių tikėjimo atgimimo 

simbolių" (J. Trinkūnas).― (Ten pat) Tad Rasos šventė buvo tas kertinis sielai taškas, kuris 

sujungdavo ţmones, pasiilgusius tikrumo, savų tradicijų ir laisvės.  

Rasos šventė tapo sakralumo, susiliejimo su gamta kertine ţyme, o drauge ir etninio 

judėjimu pagrindu, tad reikėtų trumpai paţvelgti į Rasos šventės gaivinimo istoriją iki XX a. 

septinto dešimtmečio. Tradicijoje šventės nebebuvo. „Apie tai, jog Joninės kaip kaimo 

bendruomenės šventė XX a. jau nyksta, liudija 1939 m. B. Buračo pastebėjimai. <...> Atrodytų, 
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kad bendruomenės švente kaimo tradicijoje ilgiau išlieka Sekminės, perimdamos (ar 

išsaugodamos) ir dalį viduvasario šventės apeigiškumo. <...> Tikėtina, jog Joninių ir Sekminių 

apeigiškumas jau seniai buvo persipynęs, visas rugių brendimo ir ţydėjimo, saulės stiprėjimo 

mėnuo buvo nukreiptas į saulėgrįţos kulminaciją, kurios senosios prasmės buvo pamirštos.― (Ten 

pat) Taigi, Sekminės ir Rasos šventė yra artimos šventės. Galima prisiminti, kad Rasos šventė 

anksčiau buvo švenčiama ne tik vieną dieną, juk tai buvo visas laikotarpis, tad Rasos šventė ir 

Sekminės priklauso tam pačiam saulėgrįţos laikotarpiui.  

Pasak S. Matulevičienės, šventė Rasomis vadinama XIX amţiuje – T. Narbuto, S. 

Daukanto, M. Valančiaus raštuose ir kelėtoje Antano Juškos dainų. Gaivinamai šventei, anot S. 

Matulevičienės, suteikiamas Rasos vardas. Jis ţmonėms turbūt rodėsi grynesnis, tikresnis, esantis 

arčiau gamtos ir jų savasties. 

Taigi Rasos šventė pergyveno daug sudėtingų etapų, tačiau jaunimo, entuziastų, to meto 

šviesuolių dėka ši šventė buvo atgaivinta, nors sovietinės sistemos ir slopinama, tačiau vis dėlto 

išlikusi gaji, kupina vilties, dainos, tikėjimo, gamtos pajautimo bei meilės gimtai ţemei ir 

Lietuvai. „Po trejų intensyvaus gyvavimo metų, 1970–aisiais, prasideda visų šių iniciatyvų 

slopinimas. 1970 m. Rasos šventės dalyviai Kernavėje jau vaikomi <...> Vos keletą metų 

gyvavusi legaliai, 1971 metais uţdraudţiama ir uţdaroma Vilniaus miesto Ramuva, taip pat VU 

Ţygeivių <...> organizacija. <...> Veikli išlieka Vilniaus universiteto Ramuva, dalis ramuviečių 

bei ţygeivių įkuria ir, nepaisydami įvairiausių kliūčių, puoselėja Dainų klubą, o Kernavėje ir 

toliau kasmet ţmonės renkasi į Rasą, šventė išplinta po Lietuvą.‖ (Ten pat) Šventės dalyvius 

1972 m., pasak S. Matulevičienės, sovietų milicininkai vaikė nuo piliakalnių, tačiau iniciatyva 

švęsti Rasas nenutrūko, ţmonės ir toliau rinkosi ant piliakalnių, giedojo giesmes, šoko, skaidrino 

savo vidinį pasaulį ir jautė sąryšį su savo gimta ţeme, tradicijomis, dainomis bei apeigomis. 

„Prasideda kitas šventės istorijos tarpsnis. <...> net po 1972–ųjų metų Romo Kalantos aukos, ši 

iniciatyva nebeuţgęsta. Kernavė tampa nuolatinės traukos vieta. Čia išgyvenami dvasiniai 

atsivėrimai, patiriamas vienybės su gamta ir visais susibūrusiaisiais jausmas <...> Kernavės 

Rasos šventės savo dvasią išsaugojo dar gerą dešimtmetį, vėliau pamaţu slopo, jėgos vėl įgavo 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdţio priešaušryje. <...> 1987 metais Kernavės Rasos šventėje pirmą 

kartą suskamba Tautinė giesmė – Lietuvos himnas‖ (Ten pat) Apibendrinant, Rasos šventės 

gaivinimo istorijoje būta daug sudėtingų etapų, tačiau 19 a. pabaigoje pradėta švęsti atkurta 

šventė ant Rambyno kalno bei 7–ojo dešimtmečio įvykiai buvo kertiniai etniniame judėjime, 

gaivinime ir prikėlime šventės bei savo tautinės savimonės. 
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2.4. RASOS ŠVENTĖ ŠIOMIS DIENOMIS 

 

Rasos šventė – vidurvasario šventė, tai senosios ţemdirbių kultūros atšvaitas. A. 

Vaicekauskas savo straipsnyje (Vaicekauskas, 2010, 33) Rasos šventės raidą skiria į tokius 

etapus: 1. Tradicinė kaimo šventė 2. XX a. pirmosios pusės Joninės. 3. 7–ojo dešimtmečio 

etninio – folklorinio sąjūdţio Rasos šventė 4. XX a. pabaigos senojo baltų tikėjimo (ramuvių) 

Rasos šventė 5. XX a. pradţios Joninės, kurioms būdingas spektaklis bei estrada. Etnologas 

atkreipia dėmesį į dabartinę Rasos šventę, jo mintys labai svarbios. Atkreiptinas dėmesys į tai, 

kad Rasos šventė, rekonstruota folkloristų, švenčiama remiantis įvairiais autoriais: B. Buraču, T. 

Narbutu, Simonu Daukantu bei kitais etnografiniais bei istoriniais šaltiniais. Ji, kaip teigia tyrėjas, 

yra sukurta folklorinio judėjimo iš įvairių laikotarpių aprašymų bei iš atskirų regionų šaltinių. 

„Folklorinis Rasų šventės modelis buvo sukurtas dirbtinai sujungus ankstesnių tradicijų paveldą, 

tačiau jame yra ir naujų struktūrinių elementų, kurie nebuvo fiksuoti tradicinės ţemdirbių šventės 

ritualinėse struktūrose. Pavyzdţiui, sutartinių giedojimą einant dviem – vyrų ir moterų arba vien 

tik moterų – rateliais priešingomis kryptimis aplink ţolynais išpuoštų šventinių vartų stulpus.― 

(Vaicekauskas, 2010, 33–38) Taip pat naujas elementas, saulėlydis ir saulėtekis su dainomis. 

Tam tikriems tradiciniams elementams būna suteikiama nauja forma ar prasmė, pavyzdţiui, 

šiandieninėse Rasos šventėse dingsta buvusi ţolynų prasmė, ir ją pakeičia tam tikros mitologinės 

kupolės rinkimo nustatymai. (Ten pat) Taigi, kaip matome, šioje šiandieninėje šventėje itin 

pabrėţiami sakralūs, mitologizuoti momentai, simboliai, kurių anksčiau, kaip teigia autorius, 

tradicijoje nebuvo. Kai kurias atvejais nauji simboliniai elementai sukuriami jungiant į vieną ar 

kelis iš skirtingų etnografinių šaltinių paimtus apeiginius šventės ritualinius momentus.  (Ten pat) 

Taip kuriasi naujas tradicijos suvokimas, nauji simboliai, nauja raiška. Folkloristai interpretuoja 

tam tikrus šaltinius ir juos savaip pritaiko šiandien. Etnologas teigia: „Pavyzdţiui, pavasario ir 

vasaros pradţios kalendorinėms šventėms būdingas pasėlių lauko lankymo apeigas sujungus su 

XIX a. pradţioje Teodoro Narbuto paminėtu deglų deginimu (kadaise gerą pasėlių derlių turėjęs 

garantuoti ţemdirbių ritualas) folklorinėje šventėje pavirto įspūdinga naktine eisena su degančiais 

fakelais. Šios procesijos metu simboliškai aplankomas ne tik pasėlių laukas, bet ir piliakalnis, 

senkapis ar pilkapiai, šimtametis ąţuolas, tekantis vanduo (upelis ar šaltinis).― (Ten pat) Taigi 

matome, kad iš skirtingų aprašų ir ritualų išsikristalizavo nauji, simboliniai Rasos šventės ritualai, 

kurie būdingi folkloriniam judėjimui. 
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Taip pat reikėtų paminėti, kaip Rasos šventę švenčia ramuviai, senojo baltų tikėjimo 

išpaţinėjai. Jų apeigos, kaip teigia A. Vaicekauskas, beveik nesiskiria nuo folkloristų, tačiau jie 

Rasos šventei suteikia taip pat ir religinę, sakralią prasmę. „Realus tokių švenčių turinys 

priklauso nuo konkrečios senojo baltų tikėjimo grupės narių susipaţinimo su etninėmis 

tradicijomis bei bendruomenės ritualinėmis praktikomis. Taip pat ir nuo grupės lyderių 

kūrybingumo ir iniciatyvumo interpretuojant folklorinės Rasų šventės apeigas.― (Ten pat)  Viena 

iš ramuvių yra etninės kultūros puoselėtoja Nijolė Balčiūnienė. Ji organizuoja Rasos šventę 

Verkiuose. Tad ten uţkuriama šventoji ugnis, kupoliaujama, būrėjos iš ţolynų buria ateitį bei 

kalba apie ţolynų galią, šventėje sukasi rateliai, skamba sutartinės ir dainos, kurios palydi vakaro 

saulę. Po saulėlydţio vyksta šokiai prie lauţo, o po to leidţiami vainikai į Nerį, o ryte 

pasitinkama saulė ir prausiamasi ryto rasa. Tiek Verkiuose, tiek Kernavėje, kurioje 2017 m. buvo 

švenčiamas Rasos šventės penkiasdešimtmetis, esti prasmingos, sakralios apeigos, kurios 

palydimos vidurvasario šventei tinkamomis giesmėmis bei veiksmais. Taigi, galima teigti, kad 

Rasos šventės veidas priklauso nuo šventės dalyvių ir jos organizatorių. Lietuvoje esama šventės 

palaikytojų, folkloro kolektyvų, entuziastų, kurie šventę stengiasi švęsti su apeigomis, dainomis, 

rateliais, ritualiniais veiksmais. Tačiau esti ir tokių Rasos švenčių, kurių metu pranyksta giluminė 

šventės esmė. Tradicines dainas tokiose šventėse keičia estrada, apeiginius veiksmus – menkos 

estetinės vertės pasilinksminimai ir ţaidimai. Išlieka, galbūt, tik ugnis, kuri esti daugiau kaip 

dekoracija, nei apsivalymo, šviesos simbolis. Tokią šventę, deja, matė ir šio darbo autorė. 

Joniškyje anksčiau būdavo tradicinė Rasos šventė, kurią organizuodavo Joniškio kultūros centro 

folklorinio ansamblio „Kupars― vadovė, tačiau vėliau šios šventės organizavimo ėmėsi kultūros 

centro darbuotojai, kurie neišmano taip giliai nei tradicijų, nei šventės esmės, todėl šventė tapo 

paviršutiniška. 

A. Vaicekauskas atkreipia dėmesį ir į pakitusią šventės laiko sampratą, kitokią jos eigą: 

„Tradicinio kaimo ar folklorinėje šventėje linksminamasi per visą naktį <...>, o miesto <...> 

šventė uţtrunka tol, kol pasibaigia oficiali koncertinė programa. <...> šventė susideda tarsi iš 

dviejų atskirų dalių: oficialiosios (vaidybinės) dalies ir populiariosios muzikos programos, 

kurioje iš esmės dalyvauja tik paaugliai ir jaunimas. <...> Oficialiosios dalies struktūra bei turinys 

pirmiausia priklauso nuo šventės scenarijų kuriančio ţmogaus gebėjimų bei kūrybinės išmonės.‖ 

(Ten pat) Rengiamoje misterijoje Jonavoje esti itin daug nenatūralumo, Rasos šventė įgauna 

sceninį variantą. Kaip matome, Rasos šventės, o taip pat ir kitų kalendorinių švenčių šventimas 
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priklauso nuo rengėjų bei dalyvių. Taigi, gaivinama Rasos šventė šiais laikais yra tam tikras 

kūrybinių galių bei profesionalumo arba jo stokos produktas. 

Reikėtų paminėti tam tikrų subkultūrų švenčiamas Rasas. Pavyzdţiui, Kelmės rajone 

švenčiama šventė pavadinimu: „Joninių festivalis – Rasos―. Organizatorių internetiniame 

puslapyje galime rasti tokį festivalio aprašymą: „Goloka party renginiai populiarina senovės 

Vedų kultūrą. Rasos (Joninės) yra tradicinė lietuviška šventė, tačiau jos šaknys siekia vedinius 

laikus. Todėl renginio metu ieškosime sąsajų tarp šių kultūrų bei mokysimės pritaikyti senovės 

išmintį savo gyvenime. Festivalyje drauge pateksime į Vedų, baltiškosios ir šių laikų 

racionaliosios kultūrų sintezę, aptiksime ir įsisavinsime joms bendras amţinąsias vertybes. <…> 

Pirmąjį vakarą visi drauge pasinersime į magiškuosius Rasų ritualus, bandysime atrasti jų prasmę 

anapus formos, apvalysime savo sielas keturių gamtos stichijų energijose, dalyvausime 

apeiginiame šokyje, dainuodami baltiškas ir vedines sutartines išlaisvinsime savo prigimtį, 

pajusime tarpusavio bendrystę ir vienybę su būtimi. Trumpiausią Rasų naktį nušvies lauţas ir 

šimtai plukdomų ugnelių, kurios nuskaidrins mums kelią paparčio ţiedo link. <..> Viso renginio 

metu kiekvienas iš mūsų bus įsitraukęs į mistinio paparčio ţiedo paieškas. <…> Taip pat jūsų 

laukia įvairios dirbtuvės, baltiškos, vedinės ir šiuolaikinės muzikos koncertai, joga, gongai, 

sportinės rungtys aktyviesiems, laikinos chna tatuiruotės <…>.
48

 Kaip matome iš festivalio 

aprašo, rengėjai sintetina vedų išmintį ir baltų tradicijas. Pabrėţtina festivalio rengėjų mintis, kad 

šventės metu bus dainuojamos vedinės ir baltų sutartinės. Kaip ţinome, sutartinės esti 

fenomenalus lietuvių kultūros reiškinys, kuris yra unikalus ir būdingas tik lietuvių tautai, tačiau 

taip pat negalima paneigti lietuvių sutartinių ir vedų himnų panašumo. Apibendrinant festivalio 

idėją galima pasakyti, kad festivalio rengėjai kūrybiškai suplaka įvairias tradicijas ir pateikia savo 

Rasos šventės variantą, tačiau jis anaiptol neturi daug sąsajų su etnine lietuvių kultūra ir tradicine 

Rasos švente, nors festivalyje esti kai kurie elementai, pasiskolinti iš lietuvių tradicijos. 

Iš aptartų dalykų galime daryti prielaidą, kad Rasos šventė yra ambivalentiška. Ji yra 

švenčiama folkloristų, kurie savaip interpretuoja šventės apeigas, veiksmus, vietą, laiką, atlikimą 

bei pasiţymi giliu tradicijų išmanymu. Taip pat ši šventė švenčiama ir neišmanant etninės 

tradicijos, tuomet ji tampa paviršutiniška, komercializuota. Čia galime paminėti kai kurių 

savivaldybių kultūros centrų organizuojamas šventes, kurios pasiţymi menku tradicijų išmanymu 

bei minėtąjį Rasų vediškąjį-baltiškąjį šventimo pavyzdį. Taigi galime teigti, kad prasminga tirti 

šių dienų ţmonių Rasos šventės suvokimą, jos vertinimą, jai teikiamą prasmę.  
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Šventės repertuaras. Vertingų įţvalgų teikia dainų, skambančių vasaros saulėgrįţos šventėje, 

analizė. Etnomuzikologas R. Ambrazevičius, savo straipsnyje „Dainos Rasos šventėje― 

nagrinėjęs kitų ţanrų persikėlimo problemą į Rasos šventę, teigia: „negausios gyvojoje tradicijoje 

išlikusios Rasos (Joninių) dainos (pavyzdţiui, tik 15 poetinio teksto tipų <...> nepatenkina visų 

poreikių, kuriuos diktuoja platus veiksmų scenarijus. Todėl čia pritaikomos ir kitų ţanrų <...> 

dainos.―
49

 Pasak R. Ambrazevičiaus, šiuolaikinėje vasaros saulėgrįţos šventėje, geriausiai tinka 

paruginės dainos bei sutartinės, kurios skambėdavo lankant javus. Anot  R. Ambrazevičius Rasos 

šventės dainas reikėtų rinktis pagal prasmę. Etnomuzikologo manymu, vestuvių dainos yra 

artimiausios ţmogaus – gamtos virsmui. Paţymėtina, kad Rasos šventės organizatoriai vengia 

buitinių tekstų ir koncentruojasi į sakralesnę prasmę turinčius tekstus. „Labiau akcentuojantys 

apeiginę šventės ašį privengia buitiškesnių tekstų (pavyzdţiui, meilės dainų, nors iš pirmo 

ţvilgsnio pagal tematiką profaniniame lygmenyje jos ir labai tiktų) <...> Taip pat esama lyg ir 

„bendrašventinio― repertuaro, t.y. tokio, kuris prisimenamas įvairiais kalendorinio ciklo 

momentais ar šiaip ypatingomis progomis (pavyzdţiui, sutartinė „Dijūto kolnali―, rugiapjūtės 

pabaigtuvių daina „Šalia kelio jievaras stovėjo―.) Naujajame Rasos, atgaivintos miestiečių 

folklorininkų pastangomis, repertuare supuolusios įvairių regionų dainos.― (Ambrazevičius, 1993, 

72) Taigi, kaip matome, Rasos šventės repertuaras pasiţymi sakralia teksto konotacija, folkloro 

kolektyvai, kurie akcentuoja apeigos reikšmę, vengia buitinių tekstų, taip pat Rasai tinkamos 

dainos esti šienapjūtės, rugiapjūtės, vestuvinės. Paţymėtina ir tai, kad Lietuvoje daţnai pranyksta 

regioninių bruoţų turinčios Rasos, šventė niveliuojasi ir tampa daugiau bendra visai Lietuvai, 

visuose regionuose švenčiama panašiai.  

Autentiškumo klausimas. Kalbant apie kalendorines šventes, o šiuo atveju Rasos šventę, iškyla 

autentiškumo klausimas. Kiek rengiamos šventės šiais laikais esti autentiškos? Etnologas L. 

Klimka teigia: „Tie scenarijai, apie kuriuos kalbėjom, visai neautentiški. Rambyno scenarijus 

<...> labai dirbtinis. Senojo papročio ten nedaug terasime. <...> Ir aš buvau pirmojoje, antrojoje, 

trečiojoje Rasos šventėje Kernavėje, <...> ir puikiai ţinau, kad visi šventės elementai radosi Jono 

ir Inijos Trinkūnų, Rimanto Matulio ir kitų galvose. Daugybė elementų ten sukurta dirbtinai, nors 

jie ir graţūs. Turi būti vanduo – sugalvojo prausimąsi prie vartų. <…> Vėliau galbūt Jūsų 

vaikaičiai, uţrašinėdami papročius, suţinos, kad senovės lietuviai per Rasą prausėsi iš uzbono 

prie vartų, ėjo pro vartus… Bet čia ne gaiviname senosios religijos ritualą, bet kuriame patys. 

<...> Ant berţo tošies dar neradome runomis parašyto Rasos ritualo aprašymo. Tikėtina, kad jis 
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turėjo būti ir vykti. Bet vėlgi – Verkiuose jis galėjo vykti vienaip, o ant Rambyno – visai kitaip. 

Gerbkime tai, ką turime uţrašę, bet nekurkime mūsų dienomis autentikos. O fantazuoti – prašau, 

nes talentingai fantazuoti – menas.―
50

 Taigi svarbia laikytina etnologo mintis, jog šiais laikais 

sunku siekti vien autentiškumo, nes nėra aišku iki galo, kaip tam tikros tradicijos ar apeigos 

atrodė. Beje, autentiškumas yra ir laikmečio ţymė, kiekvienas laikotarpis pasiţymi savu 

originalumu, autentika, todėl mes negalime šiandien, šiais dinamiškais, besikeičiančiais 

postmoderniais laikais išlikti visiškai „autentiški― senųjų švenčiu atţvilgiu. Šio darbo autorė 

pritartų etnologo L. Klimkos nuomonei, nes autentiškumas gimsta kiekvieną kartą vis naujai. 

Ţinoma, reikia pabrėţti ir tai, ką teigia L. Klimka, kad kūryba, tradicijų artikuliacija turėtų 

neiškrypti iš tradicijos lauko. Apibendrinant galima pasakyti, kad svarbu yra profesionaliai 

išmanyti tradiciją, būti jos ţinovu, o tada laisvai, tradiciją gerbiant, ja  improvizuoti, interpretuoti, 

kurti. Juk tik tokiu kismo ir atsinaujinimo būdu tradicija išlaiko savo prasmę. 
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3. RASOS ŠVENTĖS TRADICIJŲ KAITA  

 

Šiame skyriuje bus apţvelgta,  kas būdinga šventei, kokios tradicinės dainos dainuojamos 

bei iš kokių ţanrų dainos persikelia į Rasos šventę. Taip pat bus kokybinio tyrimo pagalba 

analizuojamas folkloristų poţiūris į šventę, jos prasmę, aktualumą šiomis dienomis. Folkloristų 

anketos atsakymuose minimus šventės momentus bus siekiama palyginti su tradiciniais 

elementais, siekiant išsiaiškinti, kurie jų vis dar būdingi šventei, o kurie jau yra išnykę. 

Kiekybiniu tyrimu bus siekiama atskleisti mokinių poţiūrį į Rasos šventę, nusakyti svarbiausias 

tendencijas, vyraujančias tarp mokinių. Išsiaiškinti, kokio ţanro dainas mokiniai dainuoja per 

Rasos šventę, kokios dainos jiems svarbios, ar dainuojamos tradicinės dainos ir pan. 

Prieš pradedant kalbėti apie šiandieninę Rasos šventę, derėtų detaliau pristatyti tyrimo 

metodus. Šiame darbe bus naudojamasi ir kiekybiniu, ir kokybiniu tyrimo metodu, nes tai leidţia 

giliau atskleisti tyrimo problemą. Be to, kaip teigia K. Kardelis, tai suteikia galimybę paţvelgti 

objektyviau bei plačiau.
51

 

Atliekamam tyrimui apie šiandieninę Rasos šventę su folkloristais buvo pasirinktas 

kokybinis tyrimo metodas, kuris leidţia giliau suţinoti reiškinių svarbą, prasmę, pateikti 

platesnius ir atvirus klausimus bei gauti daugiau aktualios informacijos. Pastaroji neatsiskleistų 

taip giliai, jei klausimai būtų uţdari ir reikalautų tik varianto pasirinkimo. Todėl klausimų buvo 

daug kai kurie jų buvo panašūs – tai suteikė galimybių gauti dar daugiau informacijos apie 

tiriamųjų giluminį ţvilgsnį į šventę. Taip pat šis tyrimo metodas leidţia giliau paţvelgti į 

folklorui svarbų reiškinį, Rasos šventę, ir pasitelkus hermeneutinę interpretaciją, analizuoti 

svarbius šios šventės aspektus šiandien.  

Tyrimą atliekant buvo parinkti ţmonės, kurie yra folkloro ţinovai, ansamblių vadovai. 

Taip pat buvo ir tokių, kurie yra daugiau tik dalyviai švenčių, bet ne folkloro ekspertai, ar 

ansamblių vadovai. Bendraujama su informantais buvo tiek gyvai, kai imamas interviu, tiek  ir 

interviu telefonu, kai tiriamieji negalėdavo susitikti, tiek ir internetu, kai bendravimas vyko 

nuotoliniu būdu, pasitelkiant anketą. 

Kita tyrimo dalis buvo skirta  mokiniams. Čia buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas, 

kai apklausiama didesnė imtis (151 respondentas). Taigi, surinkta mokinių atsakymų statistika 

leidţia daryti tam tikras išvadas. Kad Rasos šventės visuminis tyrimas būtų objektyvesnis, 

kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai buvo lyginami tarpusavyje. 
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3.1.  PAGRINDINIAI TRADICINĖS ŠVENTĖS ELEMENTAI 

 

Šiame poskyryje išskirsime ir glaustai aptarsime tradicinius Rasos šventės elementus, 

kurie bus svarbūs ţvelgiant į tyrimo metu gautus rezultatus bei siekiant palyginimo tradicinę 

šventę ir šiandieninę.  

 Ugnis – kaip matėme iš istorinių šaltinių apţvalgos, yra itin svarbus šventės elementas. J. 

Balio knygoje randame tokį aprašymą: „Vakare prieš šv. Joną... susirenka didelis būrys ţmonių: 

mergaičių, moteriškių, vyrų <...>. Ten šoka, grajija, dainuoja, naktyje ugnį kūrena, degina 

liktarnas, aukštai iškeltas ant ilgų karčių. Po porą šoka (per lauţą?) ir dainuoja šitą dainą: Švento 

Jono vakarėlį
52

―. Tad ugnis yra pirminis elementas, ţinomas daugumoje indoeuropiečių kultūrų, 

kuris vienija ţmones į bendrystę, sutelkia bendrai dainai, šokiui, linksminimuisi. „Labai senas ir 

pats būdingiausias Joninių paprotys yra šokinėti per degantį lauţą―. (Balys, 2013, 206)  Pasak 

mokslininkų, šokinėdavo ne tik jauni, tačiau įvairaus amţiaus ţmonės, o tikslas šokinėjimo – 

pagerinti sveikatą, pasisemti jėgų.
53

 „Kartais poros šokinėdavo susiėmę uţ rankų. Tai reiškė, kad 

pora susijungė ilgam, tikėjosi vestuvių. Tikėta įvairiausia ugnies galia. Štai, kaip teigiama, lauţo 

angliukai buvo skirti vaistam nuo įvairių ligų. (KR, 2003, 74) Teigiama, kad prie lauţo atvesdavo 

ligonius, jame degindavo piktţoles, kad javai geriau augtų, degindavo vainikus arba atiduodavo 

karvėms, kad pieno būtų daugiau. (KR, 2003, 74) Taigi seniau tikėta, kad ugnis apsaugo derlių 

bei ţmogų nuo negandų, apvalo ţmogaus vidų, o ritualai atliekami su ugnimi suteikia apsaugą 

namams, gyvuliams, ţmonėms, derliui. Taip pat, ugnis esti sakrali. Ji skirta ne tik linksmybėms. 

Juk seniausiais laikais daugumoje kultūrų ugnis buvo gerbiama, garbinama. „Joninių ugnių 

deginimui būdingas stengimasis kurti tas ugnis aukštose vietose, ant kalnų <...>― (Balys, 2013, 

202) Ugnies liepsna kyla į viršų. Ji tarsi siekia šventybės.  Ugnis galėjo būti kurta kuo aukščiau, 

nes tarsi svarbi aukštesnė jėga, tam tikra vertikalė, kurioje spindi saulė. Juk ugnis yra saulės, 

didţiosios Motinos dalis. Taigi linksminimasis prie ugnies, šokiai, valgymas, kaip pabrėţia J. 

Balys, yra vėlyvesnio laikotarpio. Archajinė ugnies prasmė – ritualinė.  

 Stebulė – kitas svarbus tradicinis elementas susijęs su ugnimi. „Stebulę uţmaudavo ant 

didesnės karties ir, apipylę degutu, padegdavo. Kartais ant karties pakeldavo smalos ar berţo 
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tošių statinę. Kuo didesnį plotą apšvies ugnis, tuo geresnis bus javų derlius.―
54

  Stebulė susijusi su 

derliaus gausa, šviesulys apšviečiantis laukus tarsi teikia apsaugą nuo per šventę aktyvių piktųjų 

jėgų, demonų. Juk per vasaros saulėgrįţos šventę saulė pasiekia kulminaciją, tačiau po to ji 

trauksis ir įsivyraus mirties pradas. Tad reikalingi burtai tam, kad būtų uţtikrinta apsauga derliui, 

o drauge ir virsme dalyvaujančiai ţmogaus būčiai. Stebulė yra susijusi su ratu, kuris senosiose 

indoeuropiečių tradicijose, traktuotas kaip amţino virsmo simbolis. Ratas – tai archajinis 

archetipas, kuris simbolizuoja nesibaigiančią kaitą, o drauge ir amţiną ir stabilų būvį. 

Religijotyrininkas D. Razauskas teigia: „<…> apskritai visata, jos būtis, pats didysis „kosminis 

vyksmas paprastai įsivaizduojamas kaip besisukantis ratas. Jis be paliovos juda /.../. Tai judantis 

amţinybės įvaizdis― (Radhakrishnan.PU 712, 743). Pasaulis – tai ratlankis, nelyginant Ţemė apie 

Saulę besisukantis aplink savo nejudamą ašį, stebulę.„
55

 Taigi ratas arba ratlankis yra kintantis 

pasaulio elementas, o stebulė – tobula ašis, pats visatos centras, kuris išlieka amţinas, stabilus. 

Tad ratas ir stebulė tarsi primena ţmonėms per Rasos šventę, kad vyksta amţinas virsmas 

gamtoje.  „Prieš šv. Joną vakare degindavo stebulę. Parenka vietą kur nors ant kelio, <...> suieško 

seno rato stebulę ar deguto <...>, prikiša tošių, pririša prie ilgos karties, uţdega ir pastato. Būdavo 

muzika, šokiai, dainos ir ţaidimai, susirenka kelių kaimų jaunimas. Degdavo parugės lauke. Šis 

paprotys buvo <...> (apie 1880m.)‖ (Balys, 2013, 206) Vėlesniais laikais, kaip matyti, prie 

stebulės linksminamasi, tačiau dar senesniais laikais šis simbolis, greičiausiai buvo susijęs ne su 

linksmybe, o su ritualu. „ <...> ratas yra turbūt vienas seniausių ir talpiausių ţmonijos simbolių, 

nuo neatmenamų laikų telkiantis savyje ir „veţantis― priešingų pradų jungties bei damos ilgesį. 

<…> Tai vadinamasis Saulės ratas, o kadangi jis mus pasiekė iš tų laikų, kai niekas dar nė 

negalvojo apie ratą kaip mechaninį padargą, jo kilmės šaltinis negali būti išorinio pasaulio 

patirtis. Veikiau tai psichiniam gyvenimui atstovaujantis simbolis― (Razauskas, 2000, 11) Galima 

manyti, kad stebulė ir ratas į Rasos šventę atkeliavo iš itin senų laikų, kai svarbu buvo ne tik 

paviršius, linksmybė, bet ir vidinis, dvasinis pasaulis.  Pasak Juozo Baldţiaus, saulės simbolis 

buvo susijęs su ratu. „Degantis ratas, riedąs nuo kalno upėn, turėjo reikšti dangaus saulę, 

riedančią dangumi ţemyn, arčiau horizonto, senatvėn. Bet ţmonės norėjo saulei ir padėti. Jie 

manė, kad saulės gyvybės pagrindas yra šiluma <…>. Jie kurdavo lauţus ir manydavo <…> 

apsaugosią ją.‖
56

 Antroji prieţastis, J. Baldţiaus, kodėl degdavo stebules, lauţus buvo ta, kad 
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ţmonės dţiaugdavosi saulės galia ir taip simboliškai išreikšdavo tą dţiaugsmą, pavyzdţiui su 

deglais eidavo per laukus, atlikdavo magiškus veiksmus, kurių tikslas – javų derliaus gausa. 

Taigi, stebulė ratas yra saulės simbolis, kuri per vidurvasario šventę yra itin gyvybinga, o po to 

jos galia ir šviesa maţėja, saulė miršta, kad vėl atgimtų ateityje.  

 Dar vienas tradicinis elementas – stebuklingasis paparčio ţiedas, praţystantis vidurnaktį. 

„Norint rasti paparčio ţiedą, reikia prieš šv. Joną vidurnaktį nueiti vienam prie devynių metų 

paparčio krūmo, apsibrėţti ratą šermukšniniu pagaliu arba maršalkos lazda, patiesti šilkinę 

skepetėlę, uţsidegti ţvakę (grabnyčią) ir melstis nesiţvalgant į visokias piktybes. Ţiedas, kaip 

aukso grūdelis, nukris ant skepetėlės. Tada reikia jį įsisūti (po oda) delnan.‖ (Balys, 2013, 222) 

Taigi paparčio ţiedą galima rasti, jei atliekami tam tikri maginiai veiksmai, kurie uţtikrina 

apsaugą, nes per Rasos šventę tikėta, kad piktosios jėgos yra šalia. Piktosios jėgos, tai pamaţu 

mirštanti saulė, gamta. Paparčio ţiedas lyg viltis, atgimimo laimė. 

Dar vienas svarbus šventės aspektas tradicinėje senovinėje šventėje – ragana. „Šv. Jono 

naktį raganos sujodavo ant kačiargų į Šatrijos kalną ir jų viršininkas, duodavęs joms įsakymus: 

kam pieną atimti, kam veršiuką neuţaugdinti ir pan―. (Balys, 2013, 218)  Taigi raganos susijusios 

su magija. Ţmonės Rasos šventės metą daug veiksmų atliko, kad apsisaugotų nuo piktų jėgų. 

Pavyzdţiui, „Joninių vidurnaktį reikia nusinešti ant kapčiaus seną stebulę ir deginti <...>, tai 

atbėgs ragana, pasivertusi kiaule.― (Balys, 2013, 220) Raganos senuosiuose tikėjimuose, 

uţrašymuose įkūnija tą blogį nuo kurio ţmonės prisigalvodavo įvairiausių kerų, burtų, jie siekė 

savo magija apsisaugoti patys bei apsaugoti gyvulius, derlių, namus. 

Vainikas – svarbus vasaros saulėgrįţos šventės elementas bei simbolis.  „Papildomų galių 

ţolynas įgauna supintas į vainiką. <…> Jis išskiria apvainikuotą objektą iš profaninės aplinkos, 

apsaugo jį nuo pavojingų, chaotinių jėgų <…>. Vainikas išreiškia dvasinę vidinę tvarką.― (KR, 

2003, 80) Vainikas harmonizuoja ţmogaus vidinę, sakraliąją būtį. Tie patys mokslininkai teigia, 

kad Joninės tai metas, kada laikas esti ribinis ir šviesą keičia tamsa, jaučiasi dienos trumpėjimas, 

o su tamsa verţiasi blogybės bei mirtis. Galima teigti, kad vainikas yra vasaros augmenijos 

stebuklas, saulės simbolis, kuris apsaugo nuo tamsybių. Jis Rasos šventės metu esti stebuklingas, 

nes galima su juo atlikti meilės kerus bei burtus, spėti ateitį. Pavyzdţiui, su jais jaunos merginos 

atlieka tokius burtus: sviedţia į medţius ir laukia, kad uţsikabintų, plukdo vandeniu, deda naktį 

po pagalve arba atsigula su vainiku ir nori susapnuoti savo ateities vyrą. Vainikas yra rato 

formos, todėl jis simbolizuoja kintančią bei amţiną būtį.  
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 Kupolė – itin svarbi Rasos šventėje. Senovėje ţmonės tikėjo, kad ţolės turi gydomųjų 

savybių. „Gėlelės, surinktos iš laukų prieš šv. Joną, gydo visokias ligas.‖ (Balys, 2013, 210) 

Ţolynai gydo, nes jie turi daug saulės gyvybinės energijos, tačiau po vidurvasario saulė, kaip 

minėta, traukiasi, todėl ir ţolynai esti nebe tokie gyvybingi ir neturi tiek gerųjų savybių. „(Po) 

Joninių vidurdienio visos vaistinės gėlės esančios uţburtos ir netinkančios. Jomis reikia 

pasirūpinti prieš Jonines, kada saulutė dar nėra pradėjusi kriti ţemyn.‖ (Balys, 2013, 210)  Saulė 

ritasi nuo kalno ir ateina kitas būties ciklas – mirtis. Ţolynai vidurvasario šventėje įkūnija 

gyvybės pradą, o po šventės saulė miršta, o su ja miršta ţmogaus gyvenimo bei būties tam tikras 

etapas. Tačiau saulė yra apvali. Ovalas yra cikliškas ir nesibaigiantis, todėl mirštama laikinai. 

Ţolynai renkami tam, kad galima būtų simboliškai apsisaugoti nuo mirties šešėlio ir išgyventi 

ateinančią tamsą.  

 Dar vienas šventėje itin svarbus reiškinys yra saulė. Juk dainose girdime, kad saulė yra 

motina, motulė, o per Rasos šventę ji įgauna itin svarbią prasmę. „Saulė rėdosi, t. y. kelis kartus 

apsirengia ir pasirėdo naujuose rūbuose, o tuo metu, kai maino rūbą, esti tamsu.‖ (Balys, 2013, 

226) Taigi šis pasakojimas yra išties gilus. Juk, kalbama apie tai, kad saulė, gyvybės pradas tarsi 

nusirengia, miršta. Tamsa stoja tada, kai saulė rengiasi. Po vidurvasario šventės pradeda pamaţu 

įsigalėti tamsa ir šešėliai, tačiau saulė rengiasi iš naujo ir vėl pasirodo naujuose rūbuose. Nauji 

rūbai – tai saulės atgimimas, prisikėlimas naujam būties ciklui. Ţmonės sakydavo, kad: „Šv. Jono 

rytą saulė šokanti <...>―. (Balys, 2013, 226) Saulės šokis simbolizuoja gyvybę, gyvenimą, o mirtį 

– saulės nusirengimas. 

 Kitas elementas – vanduo. Jis, kaip ir ugnis, esti pirminis elementas, kuris svarbus visose 

senosiose kultūrose, mitologijoje be tikėjimuose. S. Daukantas teigia, kad: „Prieš tą šventę ėjęs 

svietas į šventas upes ir eţerus praustis bei mazgotis, idant jaunais tapti <…>‖ (Balys, 2013, 213) 

Vanduo – senosiose indoeuropiečių tradicijose yra gyvybės teikėjas. Iš vandens daţnai 

sukuriamas mitologinis pasaulis. Visa visata atsiranda iš vandenyno gelmių. Ţmonės senovėje 

tikėjo vandens regeneruojančia galia, ji ne tik gydo ţmogų, bet iš vandens ţmogus taip pat 

atgimsta. Vanduo gydantis, apvalantis, prikeliantis. Pasak M. Valančiaus, seniau moteriškės 

bėgdavo prie upių, įsibridusios išsipindavo kasas, jas šukuodavo, mazgodavo drobinius 

marškinius, ir viską darė dėl to, kad gautų vyrus. (Balys, 2013, 213) Vandens elementas susijęs 

su magija, burtais, kurie buvo senovės lietuviams itin reikšmingi. Taip pat svarbus ir gydantis 

buvo maudymasis, voliojimasis rasoje. Tikėta, kad rasa nuplauna visas blogybes, ţmogaus ligas: 

„Jei turi nieţus, pasivoliok po rasą Joninių rytą – ir būsi kai piene mazgotas― (Balys, 2013, 214) 
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Taigi upė, eţerai, rasa, vandenys buvo svarbūs lietuviams švenčiant Rasos šventę. Tikėta vandens 

galia, kuri gydo ţmones. 

 Verta atkreipti dėmesį, kad ne tik per Velykas buvo supamasi: yra ţinių, kad suptasi ir 

per Rasos šventę. „Iš lanksčių berţelių stato sūpuokles, kuriose supasi abiejų lyčių asmenys ir 

kuo aukščiau sūpuoklės išsisupa, tuo didesnis besisupančių ir ţiūrovų dţiaugsmas‖. (Balys, 2013, 

212) Siekis aukščiau išsisupti simbolizuoja tarsi siekį pasiekti danguje esančią saulę, kuri turi per 

vasaros solsticiją didţiausią gyvybės energiją. Ţmonės tarsi siekė šiuo maginiu veiksmu, 

supimusi subalansuoti tamsą ir šviesą, gyvybę ir mirtį, būtį ir nebūtį. 

 Joninės – tai šventė, kai ţmonės sveikindavo varduvininkus. „Įėjus madai (XXa. 

pradţia) sveikinti varduvininkus, ypač daug dėmesio skirta Jonams, Jonėms ir Janinoms. <...> 

Varduvininkams pinami vainikai daugiausia iš ąţuolo <...> Sutemus Jonų namų duris <...> 

apvainikuodavo. Vainikai – dideli, jais apjuosiama visa durų stakta.― (KR, 2003, 104) Teigiama, 

kad kartais uţrašydavo dar ir sveikinimą Jonams bei pridėdavo rūtos šakelę, o kituose kraštuose 

vainiką kabindavo ant kaklo, o dar kitur apjusdavo juosmenį juosta, kiti Jonus sveikindavo ryte 

su grojama muzika, juos kilnodavo, uţdėdavo vainiką. (KR, 2003, 104) Taigi šis paprotys nėra 

toks senas, tačiau nuo XX a. plačiai paplitęs po Lietuvą.  

 Trumpai apţvelgtos Rasos šventės tradicijos ir pagrindiniai elementai parodo, kas buvo 

svarbu mūsų protėviams, kaip jie įsivaizdavo ir šventė šventę.  Mums rūpi paţvelgti į šių dienų 

Rasos šventę, išsiaiškinti, kas svarbu ją švenčiančiam XXI a. ţmogui, kurie senosios šventės  

elementai išliko, kurie nutrupėjo ar pakito, pagaliau  – kokie susikūrė nauji, nematyti ir neregėti 

šventimo būdai. 
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3.2.  ŠIANDIENINIS RASOS ŠVENTIMAS 

 

3.2.1. FOLKLORISTŲ POŢIŪRIS (KOKYBINIS TYRIMAS) 

 

Kita darbo tyrimo dalis – kokybinis hermeneutinis tyrimas. Juo buvo siekiama išsiaiškinti 

giluminį folkloristų poţiūrį į Rasos šventę šiandien, į tradiciją ir jos kaitą, į muzikinį folklorą, 

kuris lydi Rasos šventę, ypatingą dėmesį kreipiant į dainas, jų ţanrus, kokios dainos išlieka, 

kokios „atkeliauja― į Rasos šventę iš kitų kontekstų. Norima perprasti ne tik giliąsias folkloristų 

mintis, bet ir uţčiuopti jų jausmus, susijusius su Rasos šventės ir joje skambančių dainų esme. 

Kokią dainos turi prasmę, kokius jausmus atliepia, kaip įprasmina būtį bei kokios jos skamba 

XXI a. folkloristo lūpose.  

Tyrime dalyvavo 29 respondentai. Vieni iš jų yra folkloro srities specialistai, tyrinėtojai, 

profesionalai, folkloro srityje dirbantys ţmonės, o kiti – folkloro mėgėjai, neprofesionalai. 

Vyriausia tyrimo dalyvė gimė 1946 m., o jauniausia – 1988 m. Taigi tyrime dalyvavo ir jaunų, ir 

vyresnio amţiaus folkloristų. Šitokia respondentų imtis yra visiškai pakankama tyrimui, norint 

atskleisti probleminius su tyrimu susijusius aspektus. Kokybinių tyrimų imtis galėtų būti ir 

maţesnė, tačiau, tyrimu susidomėjus ţymiai didesniam, nei tikėtasi, folkloristų skaičiui, 

respondentų imtis šiek tiek prasiplėtė, bet tai tik dar labiau pagilina tyrimą. 

Vieni tyrimo respondentai buvo ţymūs etnomuzikologai, folkloristai ar tiesiog ryškios 

asmenybės veikloje, susijusioje su folkloru. Tad reikėtų juos pirmiausiai pristatyti. Tyrime 

dalyvavo etnomuzikologas, instrumentologas Evaldas Vyčinas, pelnytai vadinamas „folkloro 

tėvu―. Tai altininkas, folkloro ţinovas, ilgametis „Visi‖ ansamblio vadovas, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos docentas, 2002 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.
57

 

Tyrime dalyvavo ir etnomuzikologas Rytis Ambrazevičius – Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos profesorius, etnomuzikologijos, muzikos psichologijos, muzikos ir kalbos akustikos 

ţinovas.
58

 Lietuvos mokslų akademijos įsteigtos 2017 m. premijos laureatas.
59

 Dar viena ryški 

asmenybė, dalyvavusi tyrime, – Algirdas Svidinskas,  etninės kultūros, ypač – rytų aukštaičių 

dainų ir tarmės – puoselėtojas, dainuojamosios poezijos atstovas. Folkloristas ir bardas yra 

Lietuvos etnokultūros draugijos narys, tarmiškos kūrybos sekcijos iniciatorius, Etnokultūros 
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globos tarybos Aukštaitijos regiono tarybos pirmininko pavaduotojas.
60

 Kita ţymi folkloro 

pasaulyje asmenybė – Inija Trinkūnienė,  pirmojo atkurtos Lietuvos Romuvos Krivio Jauniaus 

Jono Trinkūno ţmona, dabar jau pati esanti krive.
61

 Tai apeigų folkloro grupės „Kūlgrinda‖ 

vadovė ir etninės kultūros puoselėtoja, senojo baltų tikėjimo religijos išpaţinėja ir skleidėja.  

Be šių iškilių asmenybių, tyrime dalyvavo ir kiti folkloristai, dauguma jų – folkloro 

ansamblių vadovai ir dalyviai bei folkloro specialistai, bet buvo keletas ir kultūros srityje 

dirbančių darbuotojų ar folkloro mėgėjų. Visi šie folkloristai vardais ir pavardėmis neįvardinami, 

darbe tik trumpai apibūdinama jų patirtis, veiklos sritys. Ţinoma, pats terminas „folkloristai― 

galbūt nėra labai tinkamas, nes iš konteksto ne visuomet galima suprasti, ar tai folkloro ţinovo, ar 

tik mėgėjo, mintys. Vis dėlto pasirinktas šis apibendrinantis terminas, norint parodyti artimą šių 

ţmonių ryšį (kad ir nevienodą) su folkloru, su tradicijomis. 

Buvo stengiamasi apklausti folkloristus iš visų Lietuvos regionų. Pagal gautus duomenis, 

daugiausia (43 proc.) tyrime dalyvavo iš Aukštaitijos regiono, 21 proc. respondentų iš Dzūkijos 

regiono, 18 proc. tyrimo dalyvių buvo iš Ţemaitijos, 14 proc. – iš Suvalkijos ir 4 proc. – iš 

Maţosios Lietuvos. Taigi ir atsakymų daugiausiai gauta iš Aukštaitijos etnografinio regiono, o 

maţiausiai iš Maţosios Lietuvos.  

Folkloristų buvo klausiama, kodėl jie švenčia Rasos šventę, ir ką ji jiems reiškia. 50 proc. 

respondentų atsakė, kad tai yra gamtos, virsmo šventė. Pasigilinkime į tai, ką jiems reiškia gamta 

ir virsmas. Tyrimo dalyvė, folkloro ansamblio narė iš Dzūkijos teigia: „Reikia švęsti visus 

gamtos virsmus, kad pats galėtum „verstis‖ su gamta‖. Tai rodo artimą ansamblietės santykį su 

gamta. Respondentė jaučia ne tik gamtos ciklo kaitą ir virsmą, tačiau jaučiasi esanti holistiškai 

susijusi su gamta. Tai suprantama, juk ţmogaus virsmas turi neišvengiamą sąlyti su gamtos 

virsmu. Ţmogus jaučia neatsiejamą paralelę tarp gamtos ir ţmogaus. Respondentė iš Ţemaitijos 

regiono, folkloro ansamblio vadovė teigia: „Privalu sutikti saulėgrįţą ir palydėti saulę ţiemos 

link. Suprasti laiką, pajausti gamtą.‖. Rasos šventė tyrimo dalyvei įgauna metafizinę pajautą. Ji 

siekia priimti laiką tokį, kokį natūraliai gimdo gamta. Per Rasos šventę ji suvokia laiko tėkmę bei 

kaitą, palydi prabėgusį laiką ir pasitinka naujai gimstantį. Respondentas iš Aukštaitijos, baigęs 

etnologijos studijas, į minėtą klausimą atsako taip: „Tai ţolynų kupa. Laikas, kuris pervirsta į 

dienos trumpėjimą. Tai laikas rinkti ţolynus, pagerbti motulę saulę.‖ Šis atsakymas suponuoja 

mintį, kad respondentas jaučia tradicijai svarbią ţolynų galią. Jam saulė – motina, kurią reikia 
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pagerbti, padėkoti uţ suteiktą gyvybę, šilumą, energiją, kurios pamaţu maţės ir diena trumpės. 

Respondentas, kaip ir kiti atsakiusieji, išgyvena laiko tėkmės virsmą, dėkoja uţ esamą, buvusį 

laiką ir pasitinka naują ciklo etapą. Pasak ţymaus etnomuzikologo Evaldo Vyčino, ši gamtos 

atsinaujinimo šventė yra pati ryškiausia šventė. Etnomuzikologas teigia: „Suvoki per ją, kaip 

sukasi kalendorius, kaip gamta atsinaujina. Idealu būtų, jei mėnesį būtų galima leisti prieš šventę 

ir taip ateiti į tą kupėjimą, rasą, o kai viena ar dvi dienos, tai nieko taip stipriai nepajausi.― 

Folkloristas giliai jaučia kalendoriaus kaitą, pabrėţdamas, kad šiais „greitai― skubančiais laikais 

nėra kada sustoti ir įsiţiūrėti į esminius šventės dalykus. Anksčiau ţmogaus ryšys su gamta buvo 

daug artimesnis, dabar individas labiau atitrūkęs nuo gamtos ir įsijausti į ţolynų, gėlynų kupėjimo 

procesą nebėra tiek laiko. Tad išgyventi giliau tą kalendorinį tašką šiuolaikiniam ţmogui darosi 

vis sunkiau.  

21 proc. respondentų į šį klausimą atsakė, kad šventė reiškia tradicijos tąsą, perduodamos 

tradicijos svarbą. Tyrimo dalyvė, folkloro ansamblio vadovė teigia: „Reiškia tradicijos, 

paveldėtos iš jaunystės autoritetų tąsą: „kaip atradom, taip paliksim―. Šiaip leidţia nejausti 

negailestingos laiko tėkmės.― Matyti, kad respondentei svarbus protėvių palikimas, pagarba tam, 

kas yra išsaugota ir perduota. Šventimas tarsi sustabdo laiką, nes švenčiant nesijaučia jo tėkmės, 

vadinasi, šventė dvasine prasme respondentei esti būtina, ji suteikia pilnatvės, dţiaugsmo jausmą.  

7 proc. tyrimo dalyvių įvardija, kad šventė jiems reiškia buvimą su bendraminčiais, o šiais 

laikais gyvo, tikro bendravimo trūksta, todėl ţmonės atkreipia dėmesį į tai, kad šventės metu 

galima susitikti, susipaţinti, bendrauti. 

4 proc. respondentų teigia, šventė reiškia tai, kad  tai yra Janinos ir Jono vardadieniai, 

kurių metu jie sveikina savo draugus. Tokių atsakymų nebuvo daug, tai rodo, kad Jonų ir Janinų 

varduvių šventimas nėra itin reikšmingas atsakiusiems respondentams. 

Taip pat 4 proc. tyrimo dalyvių teigia, kad Rasos šventė jiems reiškia tai, kad tai yra 

etnografinė šventė, kurią atgaivino ir švenčia ţygeiviai. Taip atsakė daugiametis ţygeivių klubo 

narys, folkloro puoselėtojas iš Aukštaitijos. Vilniaus universiteto ţygeivių judėjimas išties buvo 

labai svarbus ir įnešė savo indėlį į šventės šventimą, tačiau to suabsoliutinti nereikėtų, nes šventės 

ištakos, kaip minėta anksčiau, yra gilesnės. Ţinoma, respondentas savo atsakymu parodo, kad 

jaučiasi prisidėjęs prie šventės gaivinimo ir jis yra teisus, nes šventė sovietiniais laikais 

Kernavėje buvo tikrai gaivinama, švenčiama ir joje buvo keliamas ţmonių tautinis identitetas, 

meilė folklorui, protėviams, gamtai, tačiau šventė pradėta gaivinti anksčiau. 



53 

 

Anot 4 proc. respondentų, Rasos šventė jiems reiškia laisvalaikio praleidimą gamtoje, o 

dar 4 proc. reiškia ryšį su protėviais. Nedaug tyrimo dalyvių, tačiau vis dėlto atsirado tokių, kurie 

paminėjo sakralų ryšį su protėviais, pagarbą jiems. Inija Trinkūnienė, Lietuvos Romuvos krivė 

teigia: „reiškia ryšį su protėviais, ryšį su daugybę amţių trukusia tradicija, reiškia stiprybę, nes 

tas ryšys tave tarsi įgalina, tu pasijunti lyg maţa atkarpėlė senosios juostos, kuria ir tu esi dalimi.― 

Ţmogus jaučia stiprų ryšį su anksčiau gyvenusiomis kartomis. Ryšys uţmezgamas per gamtą, 

tradiciją, šventimą, atliekamas apeigas. Krivė jaučiasi esanti holistiškai susijungusi su visomis 

praėjusiomis kartomis ir jaučiasi dalis to vienio, dalis istorijos, tradicijos. Tradicija suteikia 

stiprybės, jėgų. Ţmogus per tradiciją pasaulį matuoja nebe vienu šimtmečiu, o daug daugiau 

amţių. Juk gyvenimas su tradicija tai gyvenimas daugybės amţių nugludintą gyvenimą, ţinoma, 

savais ornamentais tą gyvenimą marginant. Senajam baltų tikėjimui itin svarbus yra ryšys su 

protėviais, tad kalbėdama ir apie Rasos šventę I. Trinkūnienė nepamiršo paminėti protėvių. Kiti 

respondentai to neįvardino. Čia verta prisiminti Tomos Čepaitės straipsnį „Gyvųjų ir mirusiųjų 

komunikacija lietuvių tradicijoje―, kuriame ji analizuoja gyvųjų ir mirusiųjų santykį 

dainuojamojoje tradicijoje.
62

 Straipsnyje teigiama, kad muzika esanti „komunikacijos su 

anapusiniu pasauliu priemonė―. (Čepaitė, 2017, 178) Muzika padeda bendrauti, uţmegzti ryšį su 

mirusiais, su protėviais. „Ritualuose per muziką ne tik uţmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, 

bet ir išsakomi prašymai, tarsi su šia antgamtine pagalba įtvirtinami virsmo ar kiti svarbūs 

momentai.― (Čepaitė, 2017, 178) Nieko stebėtino, kad I. Trinkūnienė sako jaučianti itin stiprų 

saitą su protėviais, su mirusiaisiais. Atliekamos apeigos, dainuojamos dainos ar giedamos 

sutartinės padeda priartėti prie anapusybės, prie ţmogui nesuvokiamo, tačiau intuityviai jaučiamo 

mirusiųjų pasaulio. T. Čepaitės teigimu, „<…> muzika yra universali komunikacijos priemonė, 

kurią pasitelkus bendrauti gali ne tik ţmonės, bet ir gyvieji su dvasių, dievų pasauliu. Tai 

neatskiriama svarbių ritualų, garbinimo ar kitos formos komunikacijos su aukščiau esančiu 

subjektu dalis, šio kontakto priemonė ir sąlyga.‖ (Čepaitė, 2017, 179) I. Trinkūnienė yra senojo 

baltų tikėjimo krivė, todėl jai itin svarbu apeigos bei santykis su protėviais, dėkojimas jiems, jų 

pagerbimas giesmėmis, apeiginiais veiksmais. Romuvos krivė su savo religine bendruomene 

giesmėmis pagerbia ne tik protėvius, bet ir senuosius lietuvių dievus ir deives: Gabiją, Ţemyną, 

Perkūną ir kt. Taigi vienas iš galingiausių ginklų yra muzika. Ji padeda komunikuoti su 

anapusybe, įsijausti, sustiprina apeigas, leidţia pajusti ryšį su protėvių vėlėm, dieviškumu. 
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4 proc. respondentų teigia, kad šventė jiems reiškia pasipriešinimą sovietams. Pavyzdţiui, 

respondentė iš Dzūkijos regiono, kuri anksčiau aktyviai dalyvaudavo Rasos šventės apeigose, o 

dabar švenčia tik šeimos rate dalinasi: „Iš tarybinių laikų išliko šios šventės prasmė, tai buvo kaip 

ir pasipriešinimas sovietams, norėjosi dainuoti tą naktį iki uţkimimo, matant aplink tokius pačius 

švytinčius veidus ir uţsidegusias akis.― Dainos, folkloras buvo tai, kas pamaitindavo cenzūros, 

draudimų išvargintą ţmogaus sielą. Dainavimas drauge ţmones įkvėpdavo jėgų tikėti laisve, 

tikėti Lietuva bei savimi. Rasos šventė respondentei reiškia laivės troškulį, savo giliųjų šaknų per 

dainą, bendrumą pajutimą. 

Apibendrinant šio klausimo duomenis, galima pasakyti, kad Rasos šventė ţmonėms visų 

pirma reiškia gamtos bei paties ţmogaus vidinę virsmo šventę, tai pat tradicijos tęstinumą, jos 

perdavimą bei įprasminimą (ţr. 1 diagramą). 

1 diagrama Kodėl švenčiate Rasos šventę ir ką ji jums reiškia? 

 

Respondentų buvo klausiama, ar jie stengiasi atlikti tik Rasos šventės dainas per Rasos 

šventę, ar repertuare atsiranda ir kitų ţanrų dainų. 72 proc. respondentų teigė, kad repertuare 

atsiranda ir kitų ţanrų dainų, o 21 proc. respondentų teigė, kad dainuoja tik Rasos šventės dainas. 

Kiti 7 proc. respondentų, gali būti, neįsigilino į klausimą. Pasak A. Svidinsko, dainuojamos 

Rasos šventės dainos, o jei ko trūksta, tai uţpildoma kitomis. Taigi dauguma respondentų 
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suvokia, kad dauguma dainuojamų dainų yra kitų ţanrų dainos. Tie, kurie teigia, kad dainuoja tik 

Rasos šventės dainas, tai arba išties „pasitenkina― tik jomis arba galvoja, kad visos dainuojamos 

dainos per Rasos šventę ir yra Rasos šventės dainos.  

 

 

 

2 diagrama Ar stengiatės atlikti tik Rasos dainas per Rasos šventę, ar repertuare 

atsiranda ir kitų ţanrų dainų? 

 

Kitas klausimas respondentams buvo, kodėl jie renkasi dainas iš kitų ţanrų ir kodėl 

renkasi būtent jas. 21 proc. respondentų teigė, kad renkasi dainas pagal tematiką. 21 proc. 

įvardino, kad dainos iš kitų ţanrų atkeliauja, nes yra svarbios širdţiai. 7 proc. atsakė, kad renkasi 

kito ţanro dainas Rasos šventėje, nes tai vestuvinės tematikos dainos, o dar 7 proc. atsakė, kad 

renkasi romansus, jie siejasi su meile. Kiti 7 proc. įvardino, kad renkasi populiariąją muziką, 

estrados dainas. 4 proc. įvardino, kad renkasi meilės, darbo, šeimos dainas ir dar 4 proc. 

respondentų teigė, kad svarbiausia, jog dainos būtų „savos―. Respondentų noras savų dainų galėtų 

reikšti tai, kad dainos yra artimos, priimtinos ir nesvetimos. Taip pat savos dainos gali reikšti 

norą dainuoti savo krašto, savo regiono, savo tėvų dainas. Tad pastebimas noras išlaikyti savo 

tradicijas.  4 proc. pateikė netikėtą argumentą,  jog svarbu, kad dainos gerai „turavotųsi―. Taigi ne 
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ţanrinė priklausomybė kartais lemia dainos pasirinkimą, bet tai, kad galima smagiai pritarti 

dainai. Etnomuzikologas E. Vyčinas įvardino, kad visi ţanrai savaime susimaišo. Ţanrai, kurie  

pagal prasmę arba tematiką, arba veiksmus tinka šventei, susipina. Šis procesas vyksta natūraliai, 

nes kitų ţanrų dainos paprasčiausiai atitinka šventės nuotaiką bei atliepia ţmonių pajautas 

šventėje.  Daugiausia įvardino respondentai, kad iš kitų ţanrų persikelia visos dainos, kurios tinka 

šventei,  jos tiesiog pritaikomos. Taip pat dainos turi būti priimtinos vidiniam ţmogaus pasauliui. 

Tad ţanrai gali būti įvairūs, svarbiausia, kad dainos tiktų ir būtų artimos (ţr. 3 diagramą).   

 

 

3 diagrama Jei taip, tai kokios dainos, kurios atkeliauja iš kitų ţanrų ir kodėl 

renkatės būtent jas? 

 

 

Folkloristų buvo teirautasi, kokios yra pagrindinės dainos, kurias jie atlieka  per Rasos 

šventę. Atsakymų buvo įvairiausių, o dainų ţanrų taip pat pasitaiko visokių. Tad verta panagrinėti 

dainų repertuarą detaliau. 

Dainų repertuaras. Rodos, Rasos šventė turėtų remtis dainomis, pagal LLDK priskirtomis 

Joninių dainoms. Paţvelkime, kiek jos yra reikšmingos šių dienų Rasos šventėje. Šios dainos 
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folkloristams svarbios ir įvardintos buvo tokios: „Kupolėle, kas tave skynė― (LLDK 641), „Eina 

saulelė aplinkui dangų― (LLDK 661) „Ant tėvulio dvaro berţas siūbavo― (KR, 2003, 339). Kaip 

matome, jų neįvardinta daug, tiesa, Joninių dainų ir nėra labai daug. Dainose matyti svarbiausi 

tradiciniai Rasos šventės elementai, pavyzdţiui dainoje „Ant tėvulio dvaro berţas siūbavo― iškyla 

gamta, lauţas, Joninių naktis,  kaitrioji ugnis. (KR, 2003, 40) Dainoje „Eina saulelė aplinkui 

dangų― sutinkami archetipiniai simboliai mėnuo, saulė bei šešuro ir anytos santykiai. Ši daina yra 

ansamblių ypač pamėgta. Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra dviejų dainų lydinys, kuris atsirado 

besiformuojančioje Rasos šventėje. (KR, 2003, 340) „Joninių dainos tekstas, pateiktas „Lietuvių 

tautosakos― I tome, daţniausiai dainuojamas apeiginės vestuvių dainos melodija. <...>― (KR, 

2003, 340) Daina yra kontaminuota, tačiau KR ji pateikiama kaip Rasos šventės repertuaro dalis, 

nes tai itin populiari daina tarp folkloristų. Kitoje dainoje „Kupolėle, kas tave skynė― išryškėja 

kupolės prasmė. Kupolė – juk vienas svarbiausių Rasos šventės elementų, todėl ir ši daina yra 

viena esminių šiandieninėje šventėje. 

 Dar vienas ţanras, kuris labai svarbus šventėje, tai Sekminių paruginės dainos. 

Sekminės ir Rasos šventė yra glaudţiai susijusios savo apeigomis, todėl ir dainos Sekminių yra 

susijusios su Rasos šventės dainomis. Dainos buvo dainuojamos lankant rugius. Respondentai 

įvardino tokias dainas: „Oi, ta ta, kupole graţi― (LLDK 608),  kuri dainuojama lankant, apţiūrint 

rugelius.
63

 Dar viena Sekminių daina dainuota parugėse „Sėjau vosilkų vosilkėlį― (LLDK Kl 

596). Dainuojama apie vosilkos „gyvenimą―. Kita Sekminių paruginė daina „Ţebinkštėlė tekėjo― 

(LLDK Kl 624). Ją taip pat dainuodavo ţmonės apţiūrėdami, lankydami rugius. (Misevičienė, 

308)  Dar viena respondentų buvo paminėta Petrinių paruginė daina. Tai – „To to prieš Petrinėlį―. 

(KR, 2003, 300.) Taigi dainos šiandieninėje šventėje įgauna naujas formas ir prasmes. Dainos, 

kurios buvo dainuojamos lankant rugių laukus, dabar daţniausiai dainuojamos ne tik lankant 

juos. Jos dainuojamos folklorinėje rekonstruotoje šventėje, pritaikant jas naujam kontekstui. 

Folkloristai naujai interpretuoja dainas ir savaip jas pritaiko šiandien. A. Vaicekauskas teigia: 

„Pavyzdţiui, pavasario ir vasaros pradţios kalendorinėms šventėms būdingas pasėlių lauko 

lankymo apeigas sujungus su XIX a. pradţioje Teodoro Narbuto paminėtu deglų deginimu 

(kadaise gerą pasėlių derlių turėjęs garantuoti ţemdirbių ritualas) folklorinėje šventėje pavirto 

įspūdinga naktine eisena su degančiais fakelais. Šios procesijos metu simboliškai aplankomas ne 

tik pasėlių laukas, bet ir piliakalnis, senkapis ar pilkapiai, šimtametis ąţuolas, tekantis vanduo 
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(upelis ar šaltinis).― (Vaicekauskas, 33–38) Sujungus skirtingus šaltinius išeina nauja, šiems 

laikams būdinga interpretacija. Dainuojant Sekminių parugines dainas šiandien ne tik lankomi 

laukai, pasėliai, bet kiti svarbūs ir verti pagarbos dalykai: medţiai, vandenys, piliakalniai ir pan. 

 Itin plačiai dainuojamos šventėje – vestuvinės dainos. Remiantis „Lietuvių liaudies dainų 

katalogu― buvo bandyta išskirti visas dainas, kurios yra vestuvių ţanro ir iš vestuvių persikelia į 

Rasos šventę. Logiška, kad kai kurios vestuvinės dainos yra dainuojamos folkloristų per Rasos 

šventę. Juk vestuvių tradicijos Lietuvoje itin menksta, todėl šio ţanro dainos pradeda gyvuoti 

naujame kontekste.  Taip pat dainuojamos vestuvinės dainos šventėje ir dėl to, kad Rasos šventės 

apeigose daug vietos skiriama jaunimo santykiams. Atliekami įvairūs burtai, pavyzdţiui, vainiko 

metimas ant medţio šakos arba vaikino plukdymas ir pan. Vestuvinės dainos pagal LLDK buvo 

išskirtos šios: ţemaičių „Bėg, upela vingordama― (LLDK 2116) , „Ar aš nesakiau― (LLDK 2057), 

„Vijos apynėlis aplink liemenėlį― (LLDK 1346), „Anksti rytą rytuţį― (LLDK 1331), „Ţiūrėk, 

sesute, pro stiklo langelį― (LLDK 1728), „Uţteka sauluţė, daulėliu lėliu‖ (LSD I  637), „Liekis 

sakalas per eţerėlį― (LLDK 811), „Tu eglute tu ţalioji― (LLDK 1275), „Oi giria giria― 

(Četkauskaitė, 1981, 233) „Vaikščio povas po dvarą― (LLDK 826). Vestuvinėse dainos yra 

šviesios, estetiškai tinkamos dainuoti per Rasos šventę. Pagal tematiką jos siejasi su šventės 

veiksmais.  Dainuojama apie medţio ir ţmogaus paralelę, kuri reikšminga Rasos šventės metu. 

Taip pat apie saulę, kuri yra šviesos, gyvybės simbolis. Dainos dainuojamos ir apie dar vieną 

svarbų Rasos šventės tradicijoje elementą – vandenį. Respondentė iš Dzūkijos folkloro kolektyvo 

įvardija: „Na, pavyzdţiui, leidţiant vainikėlius į upę yra dainuojama daug vestuvinio ţanro dainų 

ir yra jau tapusi tradicija vaikinams merginų paleistus vainikėlius upėje pagauti ir parnešti 

merginai. Tik drąsiausieji tam ryţtasi, nes Rasų naktis nėra labai šilta.― Vestuvinės dainos siejasi 

su jaunimu, meile bei burtais, kurie Rasos šventės naktį yra ypatingi. Vestuvinių dainų ţanras 

tinka vasaros solsticijos šventei, nes jauni ţmonės stebėdami gamtą ieško sau antrosios pusės, 

buria savo su jaunuoju ar jaunąja ateitį. Taip pat šio ţanro dainų dainuojama palydint saulę ir ją 

pasitinkant. Pasak etnomuzikologo R. Ambrazevičiaus, vestuvių dainos yra artimiausios 

ţmogaus-gamtos virsmui.
64

 Tad jos yra tinkamos dainuoti per Rasos šventę. Vestuvinės dainos 

apie ţmogų yra susijusios su gamtos reiškiniais, kuriuose vyksta kalendorinio taško 

pasislinkimas, vertimasis, o ţmogaus viduje taip pat vyksta tapatus virsmas. Taigi iš vestuvių 

ţanro persikeliančios dainos į Rasos šventę yra logiškai susijusios su tos šventės atmosfera, 

veiksmais, tradiciniais elementais, ţmogaus vidine būsena. 
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Folkloristų dainuojamame repertuare atsiranda jaunimo ir meilės dainų ţanras. Tiesa, jis 

nėra gausiai įvardijamas. Šio ţanro dainos būtų tokios: „Jau saulelė leidţias― (LLDK JM 470), 

„Saulele raudona― (LLDK JM 470). Meilės prasmė itin glaudţiai susijusi su Rasos švente. 

Daugybė burtų kalba apie meilę, siekiama burtais suţinoti, kas bus jaunuolio pora. Taip pat meilė 

veši visur aplinkui. Juk Rasos šventė, tai ţolynų kupėjimas. Į juos sukrauta visa šviesiausia 

vasaros, saulės energija. Taigi gamta pasiekia kulminacijos tašką per vasaros solsticijos šventę. 

Ţmogaus išsipildymas ir laimė yra meilė, kuri yra tradicijoje per šventę itin akcentuojama. 

Kitas ţanras, kuris skamba per Rasos šventę yra rugiapjūtės dainos. Tokių dainų įvardinti 

respondentų pavyzdţiai yra tokie: „Augo jievaras vartuosna― (LLDK D 520), „Esu į kalną― 

(LLDK 389), „Vai tu rugeli, tu ţiemkentėli― (LLDK D 528), „Rūta ţalioj, jau vakaras vakarėlis― 

(LLDK  474), „Laidos saulalė― (LLDK D 482), „Oi, teka bėga vakarinė ţvaigţdelė― (LLDK 

441). Rugiapjūtės dainų įvardinta maţiau nei vestuvinių. Tinka rugiapjūtės dainos, kur saulė 

leidţias, –  teigia etnomuzikologas E. Vyčinas, – o ryte dţiaugsmas, kad patekėjo saulė, tai 

dainos apie aušrinę.―.  Šiomis dainomis savotiškai tarsi nusilenkiama saulei, jai dėkojama. Štai 

kaip pateikėja apibūdino sutartinę „Saulala sadina lylia―, kuri buvo giedama per rugiapjūtę 

(„Einant po rugiapjūtei namo arba baigus rugius pjauti –saulei sėdant.―
65

 „Pamatį, kad saula sėda, 

materys pasideda prieky savį rugių pėdų ir subeda pjautuvus pėdan. Atsigrįţį un saulį ir gieda šitų 

sutartinį, dėkavodamas saulai aţu dienų. Susėdį, runkas sudėjį, ţiūri un saulį, linguoja priekin ir 

atgal, nusilinkdamos saulai, ir gieda.― Matyti, kad vasaros laikotarpiu saulė buvo itin gerbiama. 

Šis aprašymas suponuoja mintį apie archajines apeigas, sakralius veiksmus. Tad ir šiandien per 

Rasos šventę pagerbiama saulė, jos garbei dainuojamos dainos. Dainos apie rugiapjūtės 

pabaigtuvių darbus ir ateinantį vakarą bei besileidţiančią saulę itin tinka pagal tematiką bei 

semantiką, todėl jos ir dainuojamos per Rasos šventę. A. Svidinskas teigia, kad „Vakarinė 

ţvaigţdelė― pati mylimiausia jo daina, be to jis daug dainų neįvardino, nes pasak folkloristo, būtų 

galima atsiminti tas dainas, bet jis to nenori, dar tam neatėjo laikas. Šios dainos poetinis tekstas 

yra apie vakarinės ţvaigţdelės ir mergelės virsmą, tapsmą, perėjimą į kitą gyvenimo ciklo etapą. 

Ţvaigţdelė apsiliejusi skaudţiu lietum, o mergelė ašarėlėm apsiliejusi, nes rytoj vargs pas anytą 

ar šešurą. Tad dainoje kalbama apie ţmogaus dalią, o taip pat dainos poetinį tekstą lydi svarbiausi 

archajiniai dangaus kūnai, kurie sudaro paralelę su tėvais: saulė – motina, mėnuo – tėvas. 

Ţmogus kinta, miršta jo vienas etapas ir gimsta naujas etapas, tas pats ir gamtoje vyksta. Juk po 

Rasos šventės gamta pamaţu trauksis ir mirs – šitaip per vieną paskaitą yra sakęs mitologas, 
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religijotyrininkas D. Razauskas. Ši daina dainuojama per Rasos šventę, gali būti dėl to, kad 

koduoja savyje ţmogaus ir gamtos susiliejimą, gilų pajutimą, gamtos ir ją jaučiančiojo bendrystę 

bei vis judančią ratu dalią. 

Šventėje atsiranda dar ir aviţapjūtės daina „Išlėk, sakale, ilgai nesivėlink― (LLDK D 588). 

Daina yra vasaros ciklo (kaip ţinoma, aviţapjūtė yra vasarojaus pjovimo laikas) ir tinka pagal 

semantiką folkloristams, todėl ji ir dainuojama šventės metu. 

Įvardinta ir dar keletas pavienių darbo dainų. Viena iš jų yra šienapjūtės daina: „Dar 

neišaušo giedri dzienelė―. Joje dainuojama apie mergelės ir bernelio meilius ţodelius, santykius, 

lankos darbus, pradalgėlę. Ši daina taip pat siejasi su meilės tematika, kuri atsiskleidţia per Rasos 

šventę bei darbus svarbius vasaros laikotarpiui. Todėl ją folkloristai ir dainuoja. Kita įvardinta 

daina – skalbimo „Pas šaltų šaltinėlį― (LLDK 1460).  Poetinis tekstas vėlgi susijęs su mergele ir 

jos drobelėm bei berneliu ir jo ţirgeliais. Ploniausia drobelė – jos, juodbėris ţirgelis – jo  

(Misevičienė, 219). Matyti, kad meilės tematika yra itin išreikšta Rasos šventėje.  

Kitas ţanras – šeimos dainos. Tai dainos: „Pucinėli raudonasai― (LLDK 600), „Oi 

pūdymai pūdymai― (LLDK 931), „Einu per lauką ţali rugučiai― (LLDK 823), „Kur mano tėvelis 

gėrė, uolioj bitela uolioj―. Tai dainos apie šeimą, artimuosius. Dainose „Oi pūdymai pūdymai― ir 

„Einu per lauką ţali rugučiai― dainuojama apie jau išėjusius iš šio pasaulio artimuosius. Rasos 

šventė gali būti kaip tų artimųjų prisiminimas, pagerbimas, ryšio su jais uţmezgimas per dainą, 

kuri svarbi šeimai, giminei, ţmogaus širdţiai. Dainoje „Kur mano tėvelis gėrė, uolioj, bitela, 

uolioj― dainuojama apie rugių, linų, kviečių ţėlimą. „Kur mano tėvelis gėrė /Ten rugių kelmelis 

ţėlė, / Ūlioj, bitela, ūlioj / Ūlioj, pilkoji, ūlioj. / Ing ţalius ţolynėliups, / Ing baltus dobilėlius. 

/ Kur mano motulė gėrė, / Ten linų kelmelis ţėlė, / Ing ţalius ţolynėlius, / Ing baltus dobilėlius. / 

Kur mano brolalis gėrė, / Ten mieţių kelmelis ţėlė, / Ing ţalius ţolynėlius, / Ing baltus dobilėlius. 

/ Kur mano sesulė gėrė, / Ten rūtų kelmelis ţėlė, / Ing ţalius ţolynėlius, / Ing baltus dobilėlius.‖
66

 

Ši daina itin susijusi su Rasos šventės laikotarpiu, kada svarbūs ţolynai, dobilai, rūtos, visa 

augalijos galybė. Viskas veši, ţaliuoja, auga. Taigi folkloristų įvardintos  šeimos ţanro dainos 

svarbios Rasos šventėje, nes apdainuoja ir pagerbia praėjusias kartas, išėjusius artimuosius, 

apdainuoja augalų galią ţmogaus gyvenime. Augalas lyg ţmogaus gyvenimo metafora.  

 Įvardintos ir tokios dainos, kuriose yra minimas Jono vardas, tačiau jos, pagal LLDK, 

nėra priskiriamos prie Joninių dainų. Jos turi vėlyvo laikotarpio dainomis būdingų bruoţų. Tokių 

dainų pavyzdţiai būtų: „Juoni, Juoni, imk muni―, „Vuo, Juonieli, tingineli― ir pan. 
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 Dar viena išskirtina dainų grupė – apeigų grupės „Kūlgrindos― giedamos giesmės, 

Romuvos apeigų metu. Tai giesmės seniesiems baltų dievams. Šios giesmės yra autorinės, tačiau 

giedamos jau seniai, dar ant Kernavės piliakalnių prieš 50 m. Todėl tapo lyg savotiška tradicija 

jas giedoti Kernavėje per Rasos šventę. Šios giesmės giedamos per įvairias apeigas ant 

piliakalnių, ne tik per Rasos šventę, tačiau kadangi giedamos ir per ją, tai respondentai šias 

giesmes įvardino kaip dainuojamas per Rasos šventę. Tai „Dega ugnelė―, „Giesmės Ţemynai―, 

taip pat „Perkūno giesmės―, pavyzdţiui, „Didysie mūsų―. Ši daina yra perkurta pagal Sekminių 

paruginėms dainoms būdingą siuţetą (LLDK Kl 586), tiksliau – pagal sutartinę „Didysie mūsų― 

(SlS II 560), kuri skirtina Petrinėms
67

. Taigi šios dainos tekstas susijęs su Sekminių ir Joninių-

Petrinių laikotarpiu. Pagal dainos tekstą, didysis dievaitis tedovanoja raktus, tenupina vainikus, 

tegu sujungia, priglaudţia, rakteliais rausia―.
68

 O apeigų grupės „Kūlgrinda― atliekamoje 

giesmėje, kreipiamasi į baltų dievą Perkūną didį, prašoma jo sujungti, stiprinti ir pan. Sutartinė 

yra perkurta ir pritaikyta Romuvos senojo baltų tikėjimo išpaţinėjų apeigoms. Toks grupės 

„Kūlgrinda― tradicinių dainų perkūrimas sukelia tarp folkloristų įvairių nuomonių ir vertinimų, 

juk, iš dalies, grupės nariai iškraipo tradiciją, o, kita vertus, taip ją atnaujina, prikelia naujam 

gyvenimui.  

 Dar tarp respondentų dainų pasitaikė ir karinių-istorinių dainų. Jų ne itin daug, 

pavyzdţiui, „Lietuvos broliai į vainą juojo―. Pasak R. Ambrazevičiaus, ši daina geriausiai tinka 

prie aukuro, kur norisi sakralinio ar patriotinio repertuaro. Tarp įvardintų dainų yra ir dar viena 

karinė – „Nesprok ţalias ąţuolėli―.  Tad dainos pasirenkamos pagal tai, kokia nuotaika, kokios 

atliekamos apeigos, pagal prasmę, kuri, ţinoma, kiekvienam folkloristui yra šiek tiek subjektyvi. 

Respondentai įvardino ir literatūrinių kilmės dainų. Tai dainos: „Joninių naktis―, „Buvo 

naktys švento Jono―, „Tyliai leidţias pavargusi saulė―, „Tik vieną pušelę maldauju palik― bei 

poeto A. Strazdo „Saulė nusileido uţ aukštų kalnų― ir Maironio „Lietuva brangi―. Taip pat 

dainuojama Vydūno „Lietuvių giesmė―, tapusi Vydūno draugijos himnu. Šių dainų neįvardinta 
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daug, tačiau, kaip matyti, per šventę dainuojamos ir pagal poetinius tekstus sukurtos dainos, 

kurios šventėse jau tapo neatsiejama dalimi. Šios dainos skatina patriotinius jausmus. 

 Kitas klausimas respondentams buvo apie tai, iš kokių šaltinių jie ima repertuarą Rasos 

šventei. Atsakymų buvo daug ir įvairių, tad visus trumpai reikėtų apţvelgti. Pirmiausia, trijuose 

atsakymuose folkloro vadovai įvardino, kad repertuaro mokosi iš Lietuvių liaudies kultūros 

centro išleistos knygos „Kupolė roţė―. Reikia paminėti, kad ši knyga buvo išleista kaip 

rekomendacinė, remiantis įvairių folkloro ansamblių šventimo patirtimi. Tad išeitų, kad 

folkloristai mokosi jau lyg ir iš antrinio šaltinio. Septyni respondentai teigė, kad repertuaras 

atsirado iš folklorinių ekspedicijų, kai patys rinko ir uţrašinėjo dainas. Daugiausiai, net dešimt 

folkloristų teigė, kad ima repertuarą iš dainynų, rinkinių bei leidinių. Štai folkloro mėgėjos (ne 

ansamblio vadovės ar dalyvės) iš Aukštaitijos atsakyme teigiama, kad repertuaras sugalvojamas 

ekspromtu. Panašiai ir respondentės iš Ţemaitijos, kuri yra ilgametė švenčių dalyvė ir 

organizatorė, atsakyme teigiama, kad improvizuojama. Tai reiškia, kad ţmogus apie tai ką jaučia, 

mato, girdi ir dainuoja, be jokio pasirengimo, ţinoma, greičiausiai vis tiek per laiką iš įvairių 

šaltinių dainos į pasąmonę atkeliavo. Viena ilgametė folkloristė teigia repertuarą imanti iš LMTA 

garso įrašų. Kita folkloro ansamblio dalyvė iš Ţemaitijos teigia, kad ima iš Luokės folkloro 

ansamblio „Šatrija― repertuaro (Telšių r.),  o dar viena respondentė iš Ţemaitijos, kuri dirba 

kultūrinį darbą, teigia, kad repertuarą ima iš interneto. Aiškiai matyti iš atsakymų tai, ar 

respondentai dirba kultūrinį darbą ar jie yra folkloro specialistai, ţinovai, profesionalai. Vieni 

išmoksta iš įsimintinų buvusių švenčių, kiti iš ţmonių, kurie turi daugiau patirties, yra sukaupę 

daug dainų, vadovų, dar kiti iš archyvinių įrašų. Apibendrinant, daugiausiai repertuaras imamas iš 

dainynų, rinkinių, leidinių bei ekspedicijų. Leidinys „Kupolė roţė― greičiausiai irgi aktualus 

respondentams, nes trys įvardino, kad ima iš jo, bet tie, kurie įvardino, kad ima repertuarą iš 

leidinių, greičiausiai gali imti taip pat ir iš KR. Tai butų galima patikrinti, dar detaliau 

išsiaiškinus folkloristų visą repertuarą, šventės veiksmus ir t.t. 

 Respondentų buvo teirautasi, pagal kokius kriterijus jie atsirenka dainas, dainuojamas 

per Rasos šventę. 25 proc. respondentų įvardino, kad pagal estetiką. Visa gamta kupa ir tai 

pasireiškia ţolynuose, medţiuose, danguje, saulės rate ir, aišku, svarbiausia, kad būtų paţymimi 

apeiginiai momentai, – teigia I. Trinkūnienė, – o antra, svarbu, kad giesmės atitiktų muzikinį 

skonį, kadangi patinka labiausiai tos archajiškos giesmės, tad jas ir pasirenkame. Dainos groţis, 

atitikimas estetiniam, muzikiniam jausmui yra svarbus atsirenkant dainas, šiai respondentei, kaip 

matyti, graţiausios senosios dainos. Kitas kriterijus, pagal ką pasirenka respondentai dainas, yra 
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pagal tikimą. Šį kriterijų įvardino 18 proc. tyrimo dalyvių. Jau vakaras ir yra graţi daina, tai apie 

tai ir dainuoji, nedainuoji humoro dainų, kad neįneštų disonanso, – teigia Evaldas Vyčinas, – 

viskas tinka, ko norisi, jei daina tinka, tai galima dainuot ir kitų ţanrų dainas. Pasak 

etnomuzikologo, visos lietuvių dainos susiję su gamta ir ţmogum. Štai, ką teigia dar E. Vyčinas 

apie dainas. „Tinka ir vaišių dainos, gi nevalgęs nebūsi. Ir šokti tinka. Visi ţanrai savaime 

susimaišo―. Taigi ko norisi, tą respondentai ir dainuoja, kadangi per šventę vyksta įvairių 

veiksmų, matyti daug gamtos, tad kokią dainą atsimena, kokia tinka tą akimirką, tą ir dainuoja, o 

įvairūs dainų ţanrai tik praplečia dainų lauką, kurios atitinka esamą šventės nuotaiką. Ţinoma, 

etnomuzikologas puikiai suvokia, kad netinka humoristinės dainos, kurios neatitinka sakralios, 

šviesios, susikaupimo, pakylėtos nuotaikos. Tokios dainos disonuoja ir nesiderina su ţmogaus 

vidiniais išgyvenimais. Tai pat 18 proc. respondentų teigia, kad dainas atsirenka pagal veiksmus 

ir apeigas. Tyrime dalyvavusi folkloristė iš Suvalkijos regiono, kuri dabar vadovauja vaikų ir 

folkloro ansambliui ir perduoda tradicijas jaunimui, teigia: „pagal šventės apeigas: kupoliavimas, 

vainikų pynimas, laukų, medţių lankymas, lauţo apeigos, saulėlydis, saulėtekis.― Panašu į 

„Kupole roţe― knygoje pateikiamą skirstymą. Knygoje yra rekomenduotinas ir taikytinas 

repertuaras. Matyti, kad folkloro vadovė remiasi būtent juo per Rasos šventę. Natūralu, kad 

dainos pritaikomos pagal veiksmus, kuriuos ţmonės atlieka per šventę. 14 proc. respondentų 

teigė,  kad dainas parenka folkloro ansamblio vadovai. Tad jie atsiduoda į vadovų rankas, pasitiki 

jų estetiniu muzikiniu skoniu, priima jų kompetenciją ir mokosi. 11 proc. įvardino, kad dainų 

pasirinkimo šventei kriterijai priklauso nuo dalyvių auditorijos. Jei šventė rengiama masinė, tada 

dainos daţnai būna populiariosios, jei šventė rengiama ne populiarioji, vartotojiškoji, o tradicinė, 

tada ir dainos pasirenkamos tradicinės, nors daţnai įvairių ţanrų. 7 proc. dainas renkasi pagal 

teksto semantiką. Prasmė turi derėti su Rasos šventės nuotaika, atmosfera. 4 proc. dainas renkasi 

pagal tautiškumą, patriotiškumą. Dainos turėtų sukelti patriotinius jausmus, pasididţiavimą tauta. 

3 proc. respondentų dainas renkasi pagal ţmonių prisiminimus, pasakojimus. Gali būti, kad 

pasirinktos dainos yra kaţkuo reikšmingos, svarbios, asmeniškai paliečiančios respondentus. 

Pabaigiant aptarti šį klausimą, reiktų pabrėţti, kad daugiausia respondentai dainas renkasi pagal 

šiuos kriterijus: estetiką, tikimą šventei, veiksmus ir apeigas, pagal tai, ką pasiūlo vadovai bei tai, 

kokia auditorija dalyvaus šventėje (ţr. 4 diagramą). 



64 

 

 

 

4 diagrama  Pagal kokius kriterijus atsirenkate per Rasos šventę dainuojamas dainas? 

 

Kitas klausimas respondentams buvo, ar šventę jie švenčia tik savo 

kolektyvo/bendruomenės gretose, ar įtraukia daugiau ţmonių, kolektyvų, bendruomenių. 43 proc. 

respondentų atsakė, kad šventė skirta plačiai auditorijai. 25 proc. atsakė, kad švenčia tik su 

bendruomene. 11 proc. teigė, kad švenčia tik su kolektyvu, o 14 proc. įvardijo, kad švenčia su 

šeima. Tik 7 proc. paminėjo, kad švenčia su bendraminčiais. Tad beveik pusė atsakiusiųjų 

švenčia su didele auditorija ţmonių, o daugiau nei pusė švenčia artimų ţmonių būryje. Tai rodo, 

kad esti keli šventimo būdai ir visi pasirenka sau priimtiniausią (ţr. 5 diagramą). 
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5 diagrama Ar Rasos šventę švenčiate tik savo kolektyvo/grupės gretose, ar įtraukiate 

daugiau ţmonių, kolektyvų, bendruomenių? 

 

  Respondentų buvo klausta, ar šventė pakito kuo nors nuo tada, kai jie pradėjo ją 

švęsti ir kokią švenčia dabar. 82 proc. tyrimo dalyvių atsakė, kad šventė pakito. 14 proc. teigė, 

kad šventė nepakito. Ir tik 4 proc. atsakė, kad šventė yra panaši, bet drauge ir skirtinga. Viena 

respondenčių iš Suvalkijos, kuri yra ne folkloro specialistė, bet mėgėja, taip komentuoja 

klausimą: „Visiškai pakito. Dabar Jonavoje kasmet švenčiamos Joninės, bet tai labiau masinis 

reginys, o ne šventimas. Visai kitaip kaime, kai maţiau ţmonių, kai prisimenami senieji burtai, 

papročiai, draudimai. Dabar ţmonės ateina ne patys švęsti, o paţiūrėt programos.― Tad anksčiau 

lyg ir būta tradicinio šventimo, o dabar jis išnykęs, šventė pritaikyta populiariajai kultūrai. 

Respondentas kaip priešpriešą miesto dabartinei šventei įvardija kaimo šventę, kurioje turėtų būti 

Rasos šventės papročių daug daugiau tikrumo, tačiau, kaip ţinome, kaimai tuštėja, šventę 

daugiausia švenčia miestiečiai. Tradicinis kaimas, galima sakyti, beveik išnykęs, ţinoma yra 

išimčių visada, bet tradiciją palaiko miesto ţmonės, kurie daţnai taikosi prie visuomenės, kuri 

kartais nėra išprususi. Folkloro mėgėja iš Dzūkijos teigia: „Taip. Pradėjau ją švęsti su močiute 

pievose maţam šeimos rate, kartais prisijungiant kaimynams. Pindavom vainikus, rinkdavom 
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ţolynus, dainuodavom. Dabar Rasų šventė asmeniškai man tapo labiau koncertinė, kuomet 

svarbu kitiems parodyti šventės papročius.― Respondentės vaikystėje močiutė rodė tradicinės 

šventės pavyzdį. Dabar respondentė jaučia, kad šventė tarsi prarado tą tikrumą, nuoširdumą, 

viskas vyksta dėl scenos ir dėl kuo geresnio pasirodymo, o ne bendravimo, gyvo ir nuoširdaus 

šventimo. Vaikystėje švenčiamą Rasų šventę lydėjo masė ţmonių ir, vaiko akimis ţiūrint, daug 

judesio ir linksmumo, – teigia respondentė, dalyvaujanti jau ilgą laiką folkloro ansamblyje 

Dzūkijoje, – dabartines Rasas švenčiame ramybėje, susikaupime, gyvenimo, minčių sustabdyme, 

apgalvojime. Pati šventė nepakito toje aplinkoje, kurioje švenčiau būdama vaikas, pasikeitė tik 

Rasų šventės vedlys, kuris į šią šventę paţiūrėjo per rimties prizmę. Taigi šventė respondentei 

vaikystėje buvo kupina energijos, veiksmo, aktyvumo, o brandos amţiuje ji tapo ramybės, 

susikaupimo simboliu. Tai lėmė aplinka bei bendruomenė, kurioje dabar ji šventę švenčia. 

Ţinoma, šventė priklauso ir nuo to, kaip ir kas ją rengia. Kartais kai kurie šventės rengėjai itin 

susakralizuoja šventę, nori, kad viskas vyktų labai dvasingai, tobulai. Taip šventė praranda savo 

tikrumą ir atrodo lyg gerai sureţisuotas, dirbtinis  spektaklis. Tad respondentė ilgisi to vaikiško, 

tikro šventimo, o ne scenai pritaikyto. Kita respondentė iš Aukštaitijos, kuri yra folkloro 

ansamblio dalyvė, atsakė, kad dabar daugiau prasmės nei anksčiau, vadinasi, ji tą prasmę rado 

šiais laikais, o ne praeityje, galbūt nebuvo tokių aplinkybių praeityje, nesutiko tam tikrų ţmonių, 

su kuo prasmingai švęsti, ţinoma svarbus ir istorinis kontekstas, kuris nebuvo palankus šios 

šventės šventimui. Respondentė iš Aukštaitijos, baigusi etnologijos studijas, teigia: „Labiau 

priimtini nereţisuoti, tikri variantai. Tikras ţolynų rinkimas, pasimurmėjimas dainų kad ir po 

nosim, bet iš širdies.― Tad atsakymuose girdisi tai, kad ţmonėms šiais laikais šventėje trūksta 

tikrumo, per daug reţisūros, pompastikos. Ţmonės patapo abejingesni, nenorintys bendrystės ir 

folkloro, – teigia tyrimo dalyvė iš Ţemaitijos, kuri dalyvauja kitų folkloristų rengiamose šventėse.  

Tad vėlgi folkloro vietą, greičiausiai uţima atrakcijos, šou ir t.t. Vienas respondentų iš 

Aukštaitijos, kuris yra ilgametis folkloro ansamblio dalyvis, įţvelgia nuolatinę edukacijos svarbą 

šventėje: „Šventės stengiuosi nekeist (jei ją vedu pats), jei veda kiti, pastebėjau norą jai suteikti 

edukacinių detalių, kas šiek tiek sumenkina vidinį šventinį nusiteikimą. Šventę reik švęsti, o ne 

visą gyvenimą kaţką mokyti šventimo.― Taigi edukacija tarsi sumenkina betarpišką šventės 

šventimo pojūtį. Ţinoma, galbūt folkloristams sunku nemokyti, kai ţmonės, kurie yra ne iš 

folkloro pasaulio, nemoka nei dainų, nei šokių,  nei burtų ar kitų tradicijų. Kaip tik kitos 

respondentės iš Suvalkijos, kuri yra šventės dalyvė, atsakymas polemizuoja su ką tik įvardintu 

respondento atsakymu. „Išsigrynino apeigos, atsirado daugiau ţinančių, mokančių, tuo pačiu ir 
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dalyvaujančių, ne tik stebinčių ar besistebinčių renginiu.― Tad, ţinoma, tai priklauso nuo 

respondento asmeninės patirties. Vieni susiduria su švente, kurioje daug esti edukacijos, nes 

niekas nieko nemoka, o kiti atvirkščiai, regi šventę, kurioje jau nebėra ţiūrovų, visi įsitraukia į 

šventę. „Tuomet dalyvavau didelėje gerai apgalvotoje Rasų šventėje. Tai buvo renginys, kur visi 

kartu atlikome dainas ar kitokias apeigas. Dabar mano pačios vidinis nusiteikimas kitoks. Aš 

švenčiu, visa širdimi būnu gamtoje, o ne kaţką atlieku.― Ši atsakiusi respondentė iš Aukštaitijos 

regiono yra ilgametė folkloro ansamblio dalyvė. Iš citatos matyti, kad pasikeitė ţmogaus 

vertybės, jei anksčiau buvo svarbu didelis renginys, tai dabar svarbiausia buvimas gamtoje, 

visiškas į ją įsijautimas, turbūt pajautimas to virsmo, kurį seniau uţgoţdavo renginio formalumas. 

Labai – iki nepriklausomybės, šventėm kaip diktavo to laikmečio „taisyklės― ir organizatoriai – 

stilizuotos masinės šventės, – teigia folkloro vadovė iš Suvalkijos, – dabar – ieškoma tikrumo, 

bandoma sukurti tai, kas svarbu pagal regiono, etninės kultūros pateikėjų uţrašytus prisiminimus. 

Respondentė, turinti ilgą šventimo patirtį, gali palyginti stilizuotą masinį dainų atlikimą pagal to 

meto reikalavimus ir dabar švenčiamą šventę, kurioje ji įţvelgia lyg daugiau tikrumo, 

nuoširdumo, tradicijų, prasmės.  

Romuvos krivė I. Trinkūnienė klausimą komentuoja taip: „Pirma, tai noras platinti ir 

skleisti persveria egoistinius motyvus, anksčiau maţesnis ratas, kuris šiaip nebuvo toks maţas, o 

dabar plačiajai visuomenei, nedarome taip, kaip kai kurie folkloristai, kad švenčia tik savo 

būrelyje. Ţinoma aš juos suprantu, nes maţam būrely visada smagiau, bet mano nuostata yra 

skleisti. Antra, – teigia I. Trinkūnienė, – sovietiniais laikais draudė, negalėjai taip paprastai 

atvirai švęsti.― Tad šios respondentės šventė pakito, nes anksčiau buvo maţesnis ţmonių ratas, 

dabar jis gerokai prasiplėtė, nes noras yra įtraukti ţmones į Rasos šventės šventimą, uţsiimti tam 

tikra, anksčiau minėta, edukacija, kad ţmonės įsirauktų, patirtų Rasos šventės šventimo prasmę. 

Dar viena ilgametė folkloristė ir folkloro ansamblio vadovė šventės kismą apibūdina taip: 

„Pakito, nebėra taip kaip anksčiau, kad patys ţmonės be scenarijaus viską darydavo, 

nušienaudavo laukus ir pan. Po to persirengdavo tautiniais. Pakito, nori ţmonės „tūso―. Dabar 

reikia šviesti ţmones, mokyt dainų, kad po to į tą šventę galėtų įsijungti. Kuo toliau, tuo labiau 

reikia pramoginių Joninių.― Vėlgi pabrėţiama edukacinė svarba Rasos šventei, nes ţmonės 

nebemoka švęst tradiciškai, kaip anksčiau, o ko ţmonės nemoka, to ir nenori, tad reikia juos 

šviesti, mokyti ir išsiugdyti švenčiančiųjų pagal tradicijas kartą. Tuomet nebereikės edukacijos, 

savaime ţmonės mokės švęsti, tačiau reikia keisti vertybes patiems šventės rengėjams, 

nepataikauti publikai, tuomet tik gali įvykti pokytis.  
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Etnomuzikologas R. Ambrazevičius teigia, kad šventė pakito, nes pasidarė maţiau 

daiktiška. Ne iš vieno atsakymo matyti, kad folkloristams svarbu ne tiek renginys, daiktai, išorė, 

bet vidine prasme turtinga šventė.  

Tie respondentai, kurie teigia, kad šventė nepakito atsakė įvairiai. Folkloro mėgėja iš 

Ţemaitijos organizuoja šventę gamtoje ir teigia: „Praktiškai nepakito, dalyvaujantys 

bendruomenės ţmonės ir atvykstantys jau ţino, kad Plateliuose švenčiama tradicinė šventė.― 

Ţemaitijos nacionalinio parko puslapyje galima paskaityti apie praeitą šventę, kuri kupina 

tradicijų: „Susirinkusieji prie Platelių eţero praėjo pro berţelių vartus, apsiprausė eţero vandeniu, 

iš devynių laukų suskynę ţolynus, ėjo burtis. <…>. Saulei, palydėtai daina, nusileidus, vyrai 

uţdegė aukurą, jame sudeginti burtams naudoti ţolynai. Uţdegta  netikra saulelė – stebulė, 

didelis Joninių lauţas. Mergaitės, norėdamos suţinoti, kada ištekės, mėtė vainikėlius. Muzikantai 

grieţė iš peties, šokis keitė šokį, daina  dainą. Vidurnaktį <…> ,,praţydęs― paparčio ţiedas buvo 

surastas,  Jonai ir Janinos padabinti ąţuolų vainikais, <…>, o merginų leidţiamų vainikėlių 

ţvakeles stengėsi uţpūsti vėjas.‖ Taigi kaip teigia respondentė iš Ţemaitijos regiono, tokia 

šventės eiga yra tradicinė ir nekinta. Tradiciškai ji taip pat ir švenčiama. Respondentė nejaučia, 

kaip dauguma atsakiusiųjų, šventės kaitos. Iš dalies, tai lyg šventės sustabarėjimas, tačiau, nors ji 

įvardino, kad šventė švenčiama tradiciškai ir nekinta, tačiau juk nėra vienodų akimirkų, viskas 

yra kaskart šiek tiek kitaip, tas pats būdinga ir tradicijai, tada mes jaučiame, kad ji gyva, 

nesustingusi, kunkuliuojanti. Pirmos tikrosios Rasos pritrenkė, suţavėjo, paliko giliausią įspūdį, – 

pasakoja folkloristė iš Ţemaitijos regiono, –  kiekvieną kartą nuo to, kas susirenka, kokioje 

vietoje švenčiama, nuo oro ir kitokių „smulkmenų― priklauso konkrečios šventės nuotaika. Ji 

būna panaši, bet ir skirtinga. Taigi  nors šventė būna tradicinė ir panaši kasmet, tačiau, kaip teigia 

respondentė, ji kaskart kitokia. Tradicija, nors ir išlaikoma, tačiau juk kaskart daina sudainuojama 

skirtingai, šokis sušokamas su vienokia energija ir su kitokia, net burtai tą naktį gali lemti 

skirtingus dalykus. Viskas kinta kaip ir pati gamta, todėl viskas yra gyva. Apibendrinant galima 

pasakyti, kad didţioji dalis respondentų teigia, kad šventė pakito. Vieniems į gera, kitiems į 

bloga. Teigiamai vertina tie, kuriems šventė įgavo daugiau prasmės, tapo sakralesnė, ramesnė, 

taip pat ją galima švęsti laisvai, nesislapstant nuo sovietinės valdţios, nebėra masinių suplanuotų 

renginių. Kiti, kurie teigia, kad šventė pakito, pabrėţia, jog ji įgavo neigiamą atspalvį, nes šventė 

yra sureţisuota, dirbtina, parodomoji. Taip pat kai kurie edukaciją įvertina kaip apsunkinantį 

dalyką, nes nėra  savaiminės, laisvos, nuoširdţios bei natūralios šventės eigos. Respondentai kaip 

kaitos neigiamybę įvardina populiariajai kultūrai kuriamą šventę, tradicijų nepaisymą. Kiti tyrimo 
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dalyviai nejaučia kaitos, šventė, jų manymu, išlieka vienoda. Ir trečia respondentų grupė mano, 

kad šventė ir kinta, ir ne. Juk išties taip ir yra. Ji kaskart lyg ir ta pati, bet kasmet kitokia, nes 

kitoks kiekvieną akimirką yra ir pats ţmogus (ţr. 6 diagrama). 

 

 

 

6 diagrama Ar ji pakito kuo nors nuo to, kai pradėjote ją švęsti ir kaip švenčiate dabar? 

 

 Kitas klausimas respondentams buvo, kodėl jie vis dar palaiko Rasos šventės šventimo 

tradiciją. 50 proc. respondentų atsakė, kad dėl to, jog tai yra mūsų tradicija. Pavyzdţiui Rasos 

šventės organizatorius, folkloristas iš Aukštaitijos samprotauja taip apie tradiciją ir jos 

išsaugojimą: „Nors etnokultūros specialybė Lietuvoje yra nepopuliari, mano manymu tai 

pagrindinė sritis, kuri gali išlaikyti lietuvių tautos specifiką, kultūrą, papročius ir tradicijas.― Ši 

šventė švenčiama, nes tai lyg atsvara tai pompastiškai, dirbtinai sureţisuotai, populiariosios 

kultūros prisodrintai šventei. Tikromis vertybėmis, papročiais, tradicija paremta šventė esti lyg 

pamatas tautos veidui ir jos išlikimui. Šiai minčiai pritaria jau minėta folkloristė iš Aukštaitijos: 

„Tiesiog tapo tradicine šio krašto švente. Tai daug puikiau,  negu įprastas Lietuvoje koncertas su 

populiarios muzikos dainininkais.― Švęsti tradicinę šventę respondentai nori dėl to, kad 

alternatyvoje jie visiškai nemato prasmės. Kai kuriuose kaimuose tai vienintelė didesnė šventė 
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metuose ir jau tapusi tradicine, – kaip teigia jau minėta kultūros darbuotoja, – į kurią susirenka to 

kaimo gyventojai pabūti kartu. Provincijoje, kur nėra tiek daug pramogų, šventė tapo bendravimo 

erdve. Kitas respondentas iš Aukštaitijos, kuris teigia esąs daugiau šventės ilgametis 

organizatorius, o ne darbuotojas, įvardija, kad tai yra ţygeiviška tradicija, todėl šventė ir 

švenčiama kasmet vis ant kito piliakalnio. Jis teigia: „O ţinant, kad Lietuvoje yra apie 900 

piliakalnių, tai tradicijos uţteks dar kelioms kartoms.― Šią originaliai suvokiamą šventimo 

tradiciją, respondentas tikisi perduoti jaunimui, tad dėl savęs ir dėl tų, kurie dar tik ateis, 

švenčiama Rasos šventė. 14 proc. respondentų įvardijo, kad šventę vis palaiko, nes kyla vidinis 

poreikis. Man, – teigia šventę organizuojantis ir vedantis folkloristas iš Aukštaitijos, – Rasos 

reikia asmeniškai. 14 proc. dalyvių tyrimo teigia, kad palaiko tradiciją, nes jaučia gamtos trauką. 

Norisi, traukia gamta tomis dienomis, – teigia ilgametė folkloro ansamblių dalyvė iš Dzūkijos, –  

jaučiasi jos ypatingumas. Nes tai yra mūsų tapatumas, mūsiškos gamtos virsmų pajautimas ir 

stebėjimas, kaip metų rate kinta laikas, – kontempliatyviai teigia folkloristė iš Dzūkijos, –  

Svarbu ţinoti, kas vyksta gamtoje, kad galėtum darnoje su ja gyventi. Taigi lietuviams nuo seno 

gamta itin svarbi, juk visas folkloras paremtas ţmogaus ir gamtos paralelėmis, įvaizdţiais, 

metaforomis ir mitologemomis. Stebėjimas kintančio gamtos laiko padeda  jį priimti, suvokti ir 

drauge keistis. 7 proc. respondentų, teigia, kad tradiciją palaiko, nes gali bendrauti. Rasos 

šventės nuolatinė dalyvė iš Suvalkijos teigia: „Todėl, kad daug jaunimo ir mano kartos ţmonių.― 

Juk komunikacija šiais laikais išties siaurėja, tad šventės yra ta proga, kada galima bendrauti, būti 

su artimaisiais. 4 proc. respondentų teigia, kad tai kalendorinis riboţenklis. Jeigu nebūtų jokių 

riboţenklių mūsų gyvenime, tai koks tas gyvenimas būtų? – retoriškai klausia Algirdas 

Svidinskas, – tai mūsų kalendoriaus riboţenklis, Kalėdas turėt, Rasas turėt, jeigu jos nešventi, tai 

nebuvo skirtuko metuose. Kalendorinės šventės, o drauge ir tyrinėjama Rasos šventė, ţmogui yra 

lyg skirtukas, kuris parodo, koks dabar etapas, besisukančio gyvenimo ciklo, kokia yra dalis. 4 

proc. tyrimo dalyvių teigia, kad švenčia šventę, nes tai apsivalymas. Pasak Evaldo Vyčino, jei 

nesudalyvautų jis šventėje, tai visus metus vaikščiotų lyg purvinas. Atsinaujinimo, apsivalymo, 

savo minčių išgryninimo ir to etapo išgyvenimo momentas su dainomis, tradicijomis, artimaisiais 

ir gamta yra labai svarbus. Dar 4 proc. atsakė pragmatiškai. Jie teigia kad švenčia, nes gauna 

institucinę globą, tad reikia ją pateisinti. Švenčia daugiau ne dėl vidinio poreikio, o dėl to, kad 

reikia. Kiti 3 proc. respondentų palaiko šią šventimo tradiciją, nes tai jiems siejas su protėvių 

tikėjimu. Taip atsakė maţiausiai tyrimo dalyvių. Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad Rasos 
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šventės šventimo tradiciją respondentai palaiko dėl tokių prieţasčių: tradicijos palaikymo ir 

perdavimo, gamtos traukos, vidinio poreikio (ţr. 7 diagramą). 

 

7 diagrama Kodėl vis palaikote šią šventimo tradiciją? 

 

 Kitas klausimas buvo, kuo svarbios dainos, kurias jie atlieka per Rasos šventę. Atsakymų 

buvo įvairių, tad juos galima skirstyti į tam tikras kategorijas. 25 proc. respondentų teigia, kad 

dainos svarbios, nes jos yra apeigų dalis. Dainomis palydima saulė bei pasitinkamas jos 

patekėjimas, su dainomis atliekamos visos kitos apeigos, – teigia šventės organizatorius, bet ne 

folkloristas, – taigi dainos yra labai svarbi sudedamoji šios šventės dalis. Kitas respondentas 

teigia, kad dainos taip pat dalis apeigų, tačiau tos apeigos itin pakitusios. Dainos yra šventės 

dalis, dainuoja folkloro ansamblio dalyviai, susirinkusieji (jei nėra dalyvavę ţemaitiškame 

folkloro ansamblyje) daţniausiai dainų neţino, – teigia respondentas, – bet dalyvauja apeigose, 

ţaidimuose, šokiuose. Seniau, iki krikšto Rasų (Joninių) apeigos (ir dainos) buvo sakralios, – 

kaip teigia Rasos šventės organizatorė, – dabar liko senų laikų prisiminimo ţaismė, spektaklio 

forma. Taigi net, jei ir tradicija besiremiančios apeigos, tačiau jos vis tiek ne tai, kas buvo 

senaisiais laikais, tai savotiška imitacija, senojo tikėjimo, sakralumo atšvaitai. 18 proc. 

respondentų teigia, kad dainos svarbios, nes tai yra tradicija. Svarbios, aš daţnai apie tai 

pagalvoju, galvoju, tu dainuoji dainą, kurią dainavo prieš šimtą, du, tris, keturis šimtus metų, – 

pasakoja I. Trinkūnienė, – tai nepertraukiama dvasinė tradicija, kokią mes dvasią gaunam. 
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Respondentei tai ne tik tradicija, bet ir svarbi dvasinėje plotmėje tradicijos tąsa. Dainuodama 

dainą ji suvokia jos gylį, archajiškumą, tai sukelia pagarbą tradicijai ir dvasinį palaikymą bei norą 

dalintis su kitais. Juk būtent per perduodamą tradiciją per amţius ţmogus išlieka ne laikinas, o 

įsiamţina, jo dvasia tam tikra prasme tampa nemari ateities širdyje ir lūpose. 14 proc. teigia, kad 

dainos svarbios, nes yra archajiškos. Pasak tyrimo dalyvės, kuri mokėsi etnologijos, tradicinėse 

dainose tartum uţkoduota tūkstantmetė išmintis. Tad toje archajiškoje išmintyje tarsi semiamasi 

stiprybės, vidinės ramybės. 7 proc. respondentų teigia, kad dainos jiems tinka, todėl jie jas ir 

dainuoja. Dar 7 proc. teigia, kad jos graţios ir patinka, o 4 proc. respondentų teigia, kad dainos 

atveria širdis. Dar 4 proc. respondentų įvardija, kad dainos dainuojamos tik per Rasos šventę, nes 

tai kalendorinio virsmo dalis, tad negalima jų dainuoti bet kada, todėl jos tokios svarbios. 3 proc. 

respondentų įvardijo, kad dainas dainuoja, nes jos lyg uţkalbėjimas, lyg meditacija. Juk ţmonės 

daţnai dainuoja tam, kad nusiramintų, kad geriau pasijustų, atsipalaiduotų. Muzikos terapija 

paremta tuo, kad ji gydo, teigiamai veikia ţmogaus psichinę ir fizinę sveikatą. Lietuvių liaudies 

dainos, ţinoma, gali veikti raminančiai, atpalaiduojančiai, o Rasos šventės atmosfera, jei ji jauki 

tokiam atsivėrimui, dar labiau skatina atsipalaiduoti. Apibendrinant gautus atsakymus, galima 

pasakyti, kad Rasos šventės dainos svarbios, nes jos yra apeigų dalis, archajiškos, leidţia susilieti 

su gamta, tradicinės (ţr. 8 diagramą). 

 

 

8 diagrama Kuo svarbios dainos, kurias atliekate per Rasos šventę? 
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 Kitas klausimas respondentams buvo, kaip jie jaučiasi dainuodami dainas per Rasos 

šventę ir ar jos skiriasi nuo kitų dainų. Beveik pusė respondentų, 43 proc. atsakė, kad dainos 

pakylėja, yra prasmingos, simboliškos, ne buitinės, su savitu muzikiniu kodu. Trys gyvenime 

svarbūs klausimai: ką darau, kaip darau ir vardan ko darau? – teigia A. Svidinskas, – šiuo atveju 

yra daina, kuri pagal mokslinį skirstymą netinkama tai šventei, bet jeigu ji turi vardan ko, tai jinai 

įgauna naują prasmę. Taigi svarbiausia yra prasmė ir dainuoti vardan svarbaus tikslo, kuris 

pakylėtų ţmogų. Pasak folkloristės iš Aukštaitijos, dainos išsiskiria savo melodija, yra susijusios 

su kontempliacija. Ţmogui sukelia išskirtinai pakylėtus, sakralius jausmus. Rasos šventės dainos 

labai gyvybingos, geriausiai skamba giedamos ir dainuojamos lauke, lyg būtų patikrintos 

tūkstantmečių, – teigia folkloro ansamblio dalyvė, – atrodo, kad su Rasos dainomis atjaunėji ir 

pats trykšti gyvybe kaip augalas pačiame kupėjime. Tad ţmogaus siela nuo tų dainų tampa 

pakylėta, gyvybinga, kupina energijos, vyksta individo susitapatinimas su gamtos jėga, ţmogus 

tarsi perima savybes iš gamtos ir keliauja drauge su gamta. Rasos šventė toks laikas, kada 

ţmogus jaučiasi ţydintis. Kita ilgametė folkloristė teigia, kad dainuodama jaučia lūţį 

pasąmonėje, dainos esti lyg maldos, lyg mantros. Pirma, šis apibūdinimas suponuoja mintį apie 

išties sakralų veiksmą – maldą. Malda lyg galimybė bendrauti su Dievu. Taigi Rasos šventės 

dainos lyg suteikia galimybę prisiliesti prie kaţko dieviško. Antra, krikščionių malda bei induistų 

mantra yra tam tikri ţodţiai, kurie garsiai tariami skamba lyg tam tikras rečitatyvas, lyg šventi, 

melodingi ţodţiai. Rasos šventės dainos, greičiausiai taip pat sukuria tą lyg šventumo pojūtį, 

maldos galią. Ţmogus jaučia, kaip įvardino respondentė, lūţį pasąmonėje, kuris prasibrauna į 

giliausias kerteles, kuriose glūdi šventumas. Galima teigti, kad tokia dainų pajauta, esti išties gili. 

Dainos atveda į dvasinį nuskaidrėjimą. 11 proc. respondentų teigia, kad dainos išsiskiria tuo, kad 

jų tekstas yra susijęs su gamta arba šeima. Dar 11 proc. tyrimo dalyvių įvardija, kad dainos 

išsiskiria, nes jos dainuojamos tik per Rasos šventę, tik tuo kalendoriniu metu, todėl yra tokios 

laukiamos ir jaučiamas dţiaugsmas, kai galima vėl jas dainuoti. 11 proc. respondentų įvardija, 

kad dainos niekuo neišsiskiria. Dar 11 proc. teigia, kad gera dainuoti, bet per daug nesigilina į 

būsenas. 7 proc. teigia, kad svarbu tai, su kuo dainuoji, o ne tai kokia šventė, tad čia pabrėţtinas 

artimumo su kitais ţmonėmis ryšys. Maţiausiai, 3 proc. respondentų atsakė apibendrintai, kad 

išsiskiria tematika, patriotiškumu, liaudiškumu. Ir dar 3 proc. į klausimą neatsakė. Taigi 

apibendrinant galima teigti, kad daugiausia respondentai atsakė, jog jaučiasi nuo Rasos šventės 

dainų pakylėti. Dainos lyg malda, lyg mantra, kurios sukuria betarpišką bendravimą su aukštesne 
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būties jėga. Ne vienas respondentas kalbėjo apie gilius dvasinius dalykus, kontempliaciją, tad šios 

dainos įgauna sakralumo klodą (ţr. 9 diagramą). 

 

9 diagrama Kaip jaučiatės dainuodami dainas per Rasos šventę, ar jos kuo nors išsiskiria iš 

kitų dainų, jei taip, tai kuo? 

 

  Kitas klausimas respondentams buvo, ar jie gieda kokias nors sutartines per Rasos šventę. 

Pusė respondentų, 50 proc. teigė, kad negieda sutartinių, 46 proc. respondentų įvardijo, kad gieda 

sutartines ir 4 proc. respondentų į klausimą neatsakė (ţr. 10 diagramą). 
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Ar atliekate kokias nors sutartines per Rasos 
šventę?  

Regionas Taip Ne 

Aukštaitija 8 4 

Dzūkija 4 2 

Maţoji 
Lietuva  0 1 

Suvalkija 0 4 

Ţemaitija 1 5 

1 lentelė. Ar atliekate kokias nors sutartines per Rasos šventę? 

 

  Sutartinės būdingos Aukštaitijai ir dalinai Dzūkijai. Iš 12 net 8 atsakė, kad gieda 

sutartines, o  Dzūkijoje iš 6 net 4 folkloristai. Tuo tarpu Suvalkijoje nei vienas folkloristas 

nepasakė, jog per Rasos šventę gieda sutartines. Ţemaitijai, nebūdingos sutartinės, tačiau 1 iš 6 

folkloristų atsakė, kad sutartines gieda. Taip atsakė folkloristė, ilgametė Rasos švenčių rengėja, 

šventėja, ţinovė. Taigi įdomu, kodėl ji renkasi giedoti sutartines, kai kiti tuo tarpu Ţemaitijoje 

gyvenantys folkloristai įvardija, kad ţemaičiams sutartinės nebūdingos. Patyrusi folkloristė 

šiomis dienomis keičia šiandieninę tradiciją Ţemaitijoje, nes tradicijoje per Rasos šventę nebuvo 

giedamos sutartinės, nes Ţemaitijai tai svetima, nebūdinga.  Gali būti, kad sutartines gieda dėl to, 

jog respondentė yra atvira įvairiems ţanrams ir nepaiso regioniškumo bei turi daug ţinių apie 

sutartines, jas moka. Galbūt, jai yra estetiškai patrauklios polifoninės giesmės, todėl jos ir 

įtraukiamos į šventės repertuarą. Tai, kad kiti respondentai Ţemaitijoje negieda sutartinių, 

parodo, kad regioniškumas jiems yra svarbus. Maţojoje Lietuvoje sutartinės taip pat negiedamos, 

jos ir nėra šiam regionui būdingos. 
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10 diagrama Ar atliekate kokias nors sutartines per Rasos šventę? Jei taip, tai kokias? 

 

   Tad, kokios prieţastys, kad sutartinės negiedamos. Folkloristė iš Dzūkijos teigia: 

„Sutartinės retai skamba Rasos šventės metu, bet todėl, kad nedaugelis jas moka, o nemokantys 

ar net negirdėję negeba čia ir dabar prisijungti, kaip gali paprastose dainose.― Polifoninės lietuvių 

giesmės yra kai kuriems respondentams lyg sunkesnės uţ danas, kurioms lengva pritarti, net jei ir 

nemoki. Sutartinės lyg reikalauja tam tikro pasiruošimo ir, ţinoma, įsiklausymo. Tik 

profesionalai galėtų, – teigia folkloro mėgėja iš Dzūkijos. Tad sutartinės kitaip nei dainos, 

reikalauja kompetencijos, pasiruošimo, tam tikro mokėjimo, įgūdţių. Rasos šventės 

organizatorius iš Aukštaitijos teigia: „Jei yra sutartinininkių, skamba ir sutartinės. Tos, kurių nori 

sutartinininkės.― Taigi kad skambėtų sutartinės, turi būti tos, kurias jas gieda. Iš šio atsakymo 

matyti, kad ne visada visos gieda ir ne visos moka. Tai lyg „kitokių― privilegija, kurios turi 

įgūdţių, kompetencijų, geba sutarti. Nesu sutartinių giedotoja, – teigia folkloro ansamblio dalyvė 

iš Suvalkijos. Kaip matyti, sutartinių giedojimo meno reikia mokytis, jų neišeina dainuoti taip 

lengvai, ne taip kaip išeina dainuoti dainas ir joms pritarti. Sutartinės lyg reikalauja daugiau 

pasiruošimo nei dainos. A. Svidinskas teigia: „Nebuvom įsibangavę su sutartinėm, nebent iš 
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svečių kas pagiedodavo, bet niekada nesakyk niekada.― Sutartinės šiam respondentui tarsi dar 

nebuvo „išgyventos―, bet galimybė jas giedoti paliekama. 

Kita grupė respondentų, kurie gieda sutartines, įvardijo giesmių pavadinimus, jie per daug 

nekomentavo atsakymų. Derėtų paţvelgti į įvardintą respondentų repertuarą. Taigi respondentai 

įvardino sutartinę „Dijūta kolnali― (SlS III 1667). Ši sutartinė artima Rasos šventės prasmei. Juk 

kalnas, piliakalnis daţnai yra ta vieta, kur švenčiama šventė, tad ši sutartinė atliepia šventės 

simboliką, atmosferą. Kita įvardinta rugiapjūtės sutartinė „Ţvilgso raselė un baro― (SlS I 136). 

Giesmės teksto prasmė susijusi su baru, lauku, rasele, o rasa yra vienas iš svarbiausių Rasos 

šventės simbolių, todėl ji ir giedama per šventę. Kita įvardinta rugiapjūtės sutartinė „Tumsumai 

tumsumai naktelių― (SlS I 89 a). Šioje sutartinėje taip pat giedama apie gailią raselę, tamsias 

naktis. Tamsios naktys, gali būti ateities projekcija, juk po Rasos šventės naktys tik ilgės, o 

dienos trumpės, tad ši giesmė lyg gamtos virsmo nujautimas. „Uţrašinėjant dainuotoja pareiškė, 

jog sutartinė dainuojama rugius pjaunant, darbo metu.‖.
69

 Folkloristai gieda ir rugiapjūtės 

sutartinę „Apynėlis augo― (SlS I 80). Joje atsispindi apynio kelionė ir tapimas alumi.  Gali būti, 

kad šią sutartinę folkloristai gieda vaišindamiesi, ne vienas iš respondentų įvardino, kad vaišių 

dalis šiandien, kaip ir anksčiau, būna per Rasos šventę. Taip pat apynio tapimas alumi yra 

simbolinis. Tai tam tikra metamorfozė iš vieno būvio į kitą. Ţmogus taip pat patiria fizinius,  

dvasinius bei psichinius virsmus. Tad apynio tapimas alumi simbolizuoja naują būvį, tapsmą, 

persikeitimą. „Atplaukia untela― (SlS I 321) – kita respondentų įvardinta darbo sutartinė. 

Giesmėje sesulė ateina, atneša rūtų kvietkelį, deda ant galvelės (Z. Slaviūnas, SlS I 321). 

Sutartinėje respondentai sutinka svarbius simbolius: rūtą, vainiką, mergelę. Tad ši sutartinė 

semantiškai dera prie Rasos šventės lauko, todėl folkloristai ją ir gieda. „Dūno upė― ( SlS I 303 a) 

kita respondentų giedama darbo sutartinė per vasaros vidurvasario šventę. Jos prasmė itin tinkanti 

Rasos šventės apeigoms ir veiksmams, todėl respondentai ją daţnai mini ir gieda per šventę. 

Refrenas dūno upė yra susijęs su vienu iš svarbiausių lietuvių senajai pasaulėţiūrai elementu – 

vandeniu. Vanduo – tai sakralus, pirminis elementas, iš kurio gimsta gyvybė, daug pasaulio mitų 

teigia, kad pasaulis atsirado vandenyse, lietuviams toks mitologinis mąstymas taip pat būdingas. 

Ši sutartinė skamba Rasos šventėse, nes jos metu vyksta vainikų plukdymas, kitos apeigos šalia 

vandens. Sutartinė įprasmina atliekamus veiksmus. Kita darbo sutartinė „Siaudţia liepa― (SlS I 

411 b).  Joje metaforos kalba giedama apie mergelę ir vainikėlį bei tai, kaip bernelis atėmė 

vainiką ir įstūmė eţerėlin. Tad, giesmėje yra svarbios figūros – mergelė ir bernelis bei mergelės 

                                                 
69
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vainikėlis. Vainiko ir vandens simboliai čia svarbūs, tad pagal šį asociacijų principą, gali būti, 

folkloristai ir renkasi būtent šią sutartinę. „Augo putins su šermukšniu― (SlS II 640 a) – kita 

respondentų giedama sutartinė. Teksto prasmėje glūdi augimo veiksmas. Uţaugo putinas ir 

šermukšnis. Krūmai, medţiai, augalija per Rasos šventę yra vieni iš svarbiausių elementų. Viskas 

tuo metu gamtoje kupa, veši, tad ir medţiai skleidţia itin stiprią gyvybinę energiją. Refrenas ryto 

rytelio – kreipia ţvilgsnį į ryto saulės patekėjimą, jo laukimą. Ši sutartinė kupina šviesos, kuri per 

Rasos šventę dţiugina ilgiausiai ţmogų, todėl respondentai, tikėtina, ją gieda. LLDK ji 

įvardijama, kaip paruginė sutartinė, ji giedama, kai auga, veši ţolynai (Misevičienė, 1972, 306). 

Kita įvardinta šeimos ţanro sutartinė „Lioj saudeilio, vakaro!‖ (SlS II 629 b). Jos refrenas yra itin 

tinkamas Rasos šventės vakaro nuotaikai, saulėlydţio stebėjimui, trumpiausios nakties 

pasitikimui, todėl ji daţnai giedama ir įvardijama tyrimo respondentų. Kita vakaro tematikai 

tinkanti giesmė „Nuslaide saulala― (SlS II 1172 a) Folkloristai ją gieda daţniausiai vakare per 

Rasos šventę, besileidţiant ar nusileidus saulei. Tiesa, originalus jos tekstas yra apie našlelę su 

maţu vaikeliu. (SlS II 1172 a) Tačiau apeigų grupė „Kūlgrinda― pakeitė šios sutartinės tekstą. 

Tad našlelės ten nelieka. Perkurtos sutartinės tektas: „Nuslaidė saulala vakari raudona/Ne tiek ji 

raudona, kiek pazaruota/Ateina tėvulis viešuoju kelaliu/Nuslenkia saulalei ligi pat ţemelės.‖ Tad, 

šis naujasis sutartinės variantas, tikėtina, daţnai ir skamba šventėse, nes Kūlgrinda jį 

išpopuliarino. 

 Dar viena šienapjūtės sutartinė  „Eisim, broliai, tūto― (SlS I 23 a). Ši sutartinė, galima 

manyti, tinka respondentams, kai reikia kaţkur eiti, vaikščioti per apeigas. Ji tinkama lankant 

laukus arba medţius, kaip įvardino respondentai. Miškai, ąţuolas – tai svarbūs Rasos šventės 

atributai, o tekste giedama apie ėjimą į miškus ir po ąţuolu, tad ši giesmė folkloristams tinka 

pagal Rasos šventės prasmę. Santykis su gamta yra itin aktualizuojamas, o ąţuolai, girios, pievos 

ir miškai yra tos vietos, kuriose šventė švenčiama, atliekamos apeigos. Kita šeimos sutartinė 

„Sesė sodą sodino― (SlS II 635 b). Joje giedama apie sodus, sidabruočius obuolius (SlS II 635 a). 

Sutartinės tekstas itin šviesus, lengvas. Ji giedama dėl gamtos per vasaros solsticiją vešėjimo, 

sodai lyg ţolynai, kurie pasiekia kulminaciją, kupa per Rasos šventę, o obuoliai tai saulės vaisiai, 

kūriniai. Saulei dėkojama uţ derlių, gausą, saulė juk uţaugino visą augaliją, subrandino derlių, 

tad ji buvo senaisiais laikais neatsiejama nuo lietuvių pasaulėţiūros ir apeigų. Kita sutartinė 

rugiapjūtės „Saulala sadina lylia― (SlS I 92 a). I. Trinkūnienė teigė, kad sutartinę gieda, nes ji turi 

itin apeiginę prasmę. Aprašyta, kad moterys sėdėdavo rugių lauke ir nusilenkdavo saulei, – teigia 

I. Trinkūnienė, – aprašymas parodo tos dainos apeigiškumą. Taigi mūsų protėvių gyvenimas 
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buvo betarpiškai susijęs su gamta, saule. Saulė jiems buvo ne savaime suprantama, jai buvo 

dėkojama, lenkiamasi, nes senovės lietuviai suprato, kad derlius, gausa priklauso nuo jos. 

Šiandienis ţmogus jau ne taip gilinasi į šiuos dalykus. Duona esanti ant stalo atrodo natūralus 

dalykas. Folkloristai jaučia tą apeigų prasmę, tą saulės galią ir dėkoja jai, todėl, švęsdami Rasos 

šventę, gieda šią sutartinę. Kita sutartinė „Bit, bitela―. Šioje sutartinėje apdainuojama bitelė. 

Galima manyti, kad folkloristai ją gieda per Rasos šventę, nes bitės – vasaros gyvūnai. Sutartinė 

itin tinka prie šviesių, dţiugių, lengvų šventės apeigų. Bitė gali būti tam tikra sielos reinkarnacija, 

tad giedant apie ją, priartėja ir anapusinis pasaulis, kuris per Rasos šventę irgi yra visada lyg ir 

šalia, juk po Rasos šventės gamta pamaţu vėl grims į tamsą, mirtį. Kita sutartinė – „Rimo rimo 

tūto― (SlS III 1587). Ši sutartinė nuteikia raminančiai, sujungia du pradus į sutarimą. Tad 

folkloristai ją gieda, siekdami sutarti. O Rasos šventė – tai bendruomenės, ţmonių, artimųjų, 

draugų šventė, kurioje sutarimas labai svarbus, svarbi vidinė harmonija ţmoguje bei gamtoje, tad 

ši sutartinė artina respondentus prie nusiraminimo, dvasinio nuskaidrėjimo. Kita giedama 

respondentų krikštynų sutartinė „Uţteka teka šviesi saulelė― (SlS II 1202). Tekste yra giedama 

apie saulę, rasą, laumę, tad respondentai, greičiausiai, dėl atitikimo pagal tematiką renkasi giedoti 

šią giesmę, nors ji ir nėra Rasos šventės sutartinė. Kita respondentų įvardinta sutartinė – „Pijolka 

rūta― (SlS II 544). Pagal LLDK tai Joninių sutartinė. Joje giedama apie kalną ir bernelius ant jo 

degančius degutėlį iš berţinių tošių (Misevičienė, 312). Tad folkloristai, kaip ir senovės lietuviai, 

dega per Rasos šventę ugnį ant kalnų, piliakalnių ir gieda šią sutartinę. Kita sutartinė „Kukal roţė 

ratilio― (SlS I 47). Pagrindinis refrenas yra „Rasito rasyte―, kuris siejasi su per Rasos šventę 

svarbia rasa ir prausimusi ja. Kita įvardinta sutartinė, tai vidurvasario šventės giesmė – „Kupolio 

roţe, kupolijyte― (SlS I 47). Joje kreipiamasi į Joną. Jonas buvo rugelių lauke, kupolius rovė (SlS 

II 547) Ši sutartinė neatsiejama nuo ţolynų, kupoliavimo bei rugelių, kurie lankomi. Taigi 

respondentai, atlikdami apeigas šiandien, taip pat gieda šią sutartinę, skina ţolynus, lanko laukus, 

medţius. Dar viena Rasos šventės sutartinė „Kupole roţe, o kur buvai, Jonai― (SlS II 555). 

Sutartinė turi pastabą, kad tai yra šokamoji sutartinė Jono naktį (SlS II 549). Respondentai tęsia 

tradiciją ir sutartinę per šventę gieda. Apibendrinant, galima pasakyti, kad sutartinių, pagal 

LLDK priskirtų būtent Rasos šventei, nėra labai daug, tad tas, kurios yra, respondentai gieda, o 

kitas prisiduria iš kitų sutartinių ţanrų. Daug sutartinių atkeliauja iš darbo, rugiapjūtės ţanrų, taip 

pat pasitaiko šienapjūtės, šeimos ţanrų sutartinių, krikštynų bei gyvūnijos apdainavimo. Ţinoma, 

šiuolaikinių ţmonių gyvenimas yra pakitęs. Ţmonės nebedirba sunkių lauko darbų, gyvenimas ir 

apeigos jiems nėra jau kasdieninė reikmė, tad šiuolaikiniai folkloristai visas šias sutartines gieda 
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jau ne autentiškoje aplinkoje, kurioje jos skambėdavo seniau. Šios sutartinės įgavo naują 

kontekstą. Dabar jos atliekamos švenčiant Rasos šventę, stengiantis įsijausti į tradiciją, ją gerbti, 

tęsti, atlikti apeiginius veiksmus, pagerbiant saulę, ţolynus, kupą, laukus. Tačiau šis šventimas 

respondentams yra daugiau dvasinė tradicijos reikmė, kuri įkvepia, priartina prie gamtos, jos 

ciklų kaitos. Tas giedojimas respondentams jau reiškia kitus dalykus, nes dabartinis gyvenimas 

yra stipriai pasikeitęs, tad tam tikra prasme, šiuolaikinis ţmogus atkuria tradiciją, kūrybiškai 

pritaiko ją  savo reikmėms, interpretuoja  ir naujai išgyvena, taip jai suteikdamas gyvybę ir tąsą. 

  Kitas respondentams uţduotas klausimas buvo, ar diena yra kuo nors ypatinga prieš 

šventę. 61 proc. respondentų atsakė, kad diena prieš yra pasiruošimo laikas. Juk reikia pasiruošti 

vietą, ją nusišienauti, pasidaryti vartus, papuošti Kupolės kartį, susirasti malkų ir t.t. Folkloristė iš 

Dzūkijos regiono teigia: „Diena prieš šventę yra ypatinga tuo, kad tai yra pasiruošimas šventei – 

vietos pasiruošimas, vartų iškėlimas, vartų pynimas, dainų apgalvojimas. Visa diena yra tarsi 

įţanga į šventę, kurios metu, ţinoma, irgi skamba dainos apie ţolynus, vainikų pynimą ir t.t.― 

Taigi daug darbų reikia nudirbti, kad šventėje galima būtų atsipalaiduoti. 21 proc. respondentų 

teigia, kad diena prieš nėra ypatinga. 14 proc. tyrimo dalyvių atsakė, kad diena ypatinga, nes yra 

laukiama šventės, jai nusiteikiama. 4 proc. respondentų neatsakė. Taigi apibendrinant, 

daugiausiai ţmonių diena prieš šventę reiškia pasiruošimo darbus (ţr. 11 diagramą). 

 

 

11 diagrama Ar kuo nors ypatinga diena prieš šventę? 
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  Respondentų klausta, kada maţdaug pirmąsyk jie šventė Rasos šventę. Daugiausiai, 36 

proc. respondentų teigė, kad pirmąkart šventė 8 dešimtmetyje. 25 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad 

vaikystėje. 21 proc. respondentų įvardijo, jog 9 dešimtmetyje. 11 proc. respondentų atsakė, kad 7 

dešimtmetyje ir 7 proc. tiksliai neatsakė. Taigi, 7 deš., kai prasidėjo Rasos šventės atgaivinimo 

judėjimas Kernavėje, nedaug respondentų tada pradėjo švęsti. Daugiau pradėjo šiek tiek vėliau, 8 

deš. (Ţr. 12 diagrama). 

 

 

12 diagrama Kada maţdaug pirmąkart šventėte Rasos šventę? 

 

  Tyrimo dalyvių klausta, gal dainos, kurias jie dainuoja per Rasos šventę yra išmoktos iš 

tėvų, senelių, prosenelių. Didţioji dalis 68 proc., kaip ir buvo tikėtasi, dainų neišmoko iš 

giminaičių, tačiau visgi 18 proc. teigia, kad išmoko, tačiau prideda, kad dainos išmoktos iš 

giminaičių vyresnių, tačiau daţnai tai būna ne Rasos šventės dainos arba tai dainos, kurias ir tėvai 

išmoko dainuodami folkloro ansambliuose. 11 proc. respondentų neatsakė, o 3 proc. atsakė, kad 

nepamena. Apibendrinant galima pasakyti, kad būtent Rasos šventes dainų jie neišmoko iš tėvų, 

senelių ar prosenelių (ţr. 13 diagramą). 
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13 diagrama Gal dainas, kurias dainuojate per Rasos šventę, išmokote iš tėvų, senelių, 

prosenelių? Jei taip, tai kokias? 

 

  Teirautasi respondentų, galbūt jie patys yra sukūrę Rasos šventės dainų, apeigų, veiksmų. 

50 proc. respondentų įvardino, kad nėra sukūrę. 39 proc. respondentų atsakė, kad yra. 7 proc. 

respondentų neatsakė ir 4 proc. atsakė, kad neţino. Kultūros darbuotoja iš Suvalkijos pasakoja 

apie savo Rasos šventės tradicijas: „Prie lauţo dainuojame tokią dainą – Joninių naktį lauţą 

uţdeki, kad jis apšviestų klonius, miškus. / Širdį ramintų, sielą gaivintų, saulę pakeistų šiąnakt jis 

mums. / Lauţe, liepsnok! Liepsnos kalbėkit! Dievybę ţmonėms pranašaukit visiems. / Širdy 

mums šventyklą, atrasti padėkit, / į amţiną šviesą nuveskit visus. / Deki ugnele, ţadinki viltį, /  

kvieski prie lauţo sušilti visus, / Tegul naktis ši mums neprailgsta, / laimė aplanko kiekvienus 

namus... Kaţkieno kurtas, prikurtas ir dar patobulintas tekstas, muziką prisitaikėm patys prieš 30 

metų ir dainuojam. Folklorinių dainų niekas nenori dainuot.― Ši daina išties yra hibridinė. Čia 

sutinkama Joninių naktis, kuri yra atkeliavusi iš krikščioniškojo arealo. Taip pat 

krikščioniškosios religijos įtaka jaučiasi daugelyje eilučių, pavyzdţiui, „į amţiną šviesą nuveskit 

visus―. Įdomu tai, kad čia pat paraleliai tekstas apie ugnelę bei laimę, kurios prašoma aplankyti 
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namus. Ugnelė – senosios lietuvių pasaulėţiūros elementas. Archajiškais laikais gerbta ir 

garbinta. O laimė siejasi su deive Laima, kuri lemia lemtį. Ţodţiu laimė lyg prašoma Laimos 

pagalbos. Tad čia sumišęs ir senasis lietuvių tikėjimas, ir krikščionybė. Respondentė teigia, kad 

folklorinių dainų niekas nedainuoja, taigi šią dainą būtų galima pavadinti šių dienų populiariąja 

muzika. Vis dėlto teksto prasme ji daug gilesnė nei dauguma šiuolaikinių populiariosios scenos 

dainų, ir tam tikrų folkloro elementų čia esama. Kita folkloristė iš Dzūkijos teigia: „Taip. 

Pagerbiam protėvius, minim išėjusius ansambliečius, maudomės pirtyje.― Šis atsakymas 

suponuoja mintį apie Ilges. Juk per šią šventę suartėja du pasauliai – protėvių ir mūsų, 

anapusybės ir ţemiškosios tikrovės. Maudymasis pirtyje lyg apsivalymas ir perėjimas į kitą etapą. 

Rasos šventės gamtos virsmui neprieštaraujantis. Kiti du respondentai įvardijo savo krašte 

uţrašytą šokį pavadinimu „Meilutis―. Jie jį šoka būtent per Rasos šventę. Po vainikėlių plukdymo 

šokame „Meilutį―, šokis rastas Panevėţio rajone šalia Krekenavos, – teigia folkloristas iš 

Aukštaitijos, – šokis panašus į „Granspolkę― („Ramtatūrį―), „Šarką―, tik pabaigoje vietoj ţingsnių 

į kairę ir į dešinę prasilenkiama galvomis arba pabučiuojama į ţandus (jei tam duoda komandą 

muzikantas). Kitą, panašų šio šokio aprašymą pateikė ir Algirdas Svidinskas. Yra vienas šokis – 

„Meilutis―, panašūs šokiai „Šarka― ir „Granšpolkė― („Ramtatulis―), o „Meilutis― panašiai šokasi, 

– teigia jis, – „Šarkoje― pristatomi ţingsneliai, o „Meilutyje― pristatomi ţingsneliai, o antroje 

dalyje linktelėjimas per vieną petį ir per kitą petį, o ne pristatomais ţingsneliais vaikščiojimas. 

Ţmonės prasilenkia galvomis, – aiškina respondentas, – o po vainikėlių plukdymo mes leidţiam 

per „Meilutį― pabučiuot į ţandą, šokis Krekenavos apylinkių. Taigi keli respondentai šoka niekur 

kitur Lietuvoje negirdėtą šokį „Meilutis―. Šokis tinka Rasos šventei, nes dalyvauja daug jaunimo, 

visi ieško sau poros, buriasi tą tradicijoje stebuklingą naktį, tad šokis suartina ţmones, skatina 

bendruomeniškumą, glaudţią komunikaciją, kurios šiuolaikiniams ţmonėms kartais taip trūksta. 

Neaišku, ar šokis yra uţrašytas kaip Rasos šventės šokis, tačiau jis visiškai organiškai įsilieja į šią 

šventę ir yra tradicinis. Folkloro ansamblio vadovė iš Aukštaitijos teigia, kad per šventę dainuoja 

dainas, kurias išmoko iš savo krašto apylinkių: „Saulela raudona― – iš Ţagarės (Joniškio raj.) 

išmoktas variantas ir „Ţalias ţalias ţolynėlis― – iš Skaistgirio (Joniškio raj.) Kita folkloristė 

teigia: „Kadangi švenčiu Aukštaitijoje, tad ir daţniausiai skamba aukštaitiškos dainos, tėvų 

dainos.― Taigi tyrimo dalyviai patys uţrašinėja per ekspedicijas dainas ir stengiasi dainuoti savo 

krašto folklorą, tėvų palikimą. Tai itin svarbu, nes šiais laikais viskas niveliuojasi. Tradicijoje irgi 

įvairių regionų dainos susimaišo ir kartais atrodo, kad nebelieka to krašto ypatybių, 

individualumo, tarmės, muzikinės klausos. Etnomuzikologas E. Vyčinas: „Pas Klaudijų ratą 



84 

 

apipintą padegdavom, bačką padegdavo su degutu.― Priduria, kad tai buvo tik šventėse pas 

Klaudijų Driskių. Maţai tyrimo dalyvių įvardina, kad degtų ratą ir jį paleistų nuo kalno, nors 

tradicijoje šis paprotys yra gerai ţinomas. Kitam respondentui savas ir tarsi unikalus veiksmas – 

aukuras. Aukuro uţdegimas, mes to nepasisavinam, bet ne visi tai daro, mes aiškiai įvardinam, 

kad tai senojo tikėjimo dalykai, – teigia I. Trinkūnienė, – Rasos šventė ir kitos kalendorinės 

šventės suvienija ţmones, kad ir kokio tikėjimo jie būtų, o mus visada kviečia į Kernavę, tad 

senosios apeigos visiem lietuviam – ar katalikam, ar ne – yra priimtinos. Taigi I. Trinkūnienė 

teigia, kad apeiga, aukuro uţdegimas yra ritualas Dievams, kurį jie atlieka, ir ne visi folkloristai 

tai daro, todėl tai yra kaip tam tikras unikalumas, nors, ţinoma, Lietuvoje yra ţmonių, kurie taip 

pat šias apeigas su aukuru atlieka. Įdomu tai, kad tyrimo dalyvei atrodo, kad Rasos šventė bei 

kitos kalendorinės šventės suvienija ţmones, nepaisant jų tikėjimo. Visgi čia yra prieštaras savyje 

jungiantis teiginys. Šio tyrimo metu išaiškėjo, kad, kai kurių respondentų manymu, senosios 

apeigos šiandien yra lyg spektaklis, jos tarsi sureţisuotos. Buvo ir tokių, kurie įvardino, kad yra 

katalikai, todėl apeigos nepriimtinos. Vienas respondentas teigė, kad nemėgsta „Dega ugnelė― ir 

panašių giesmių, nes jos yra netikros. Tad visgi čia susikerta du poţiūriai: vieni folkloristai į 

Rasos šventę ir kitas kalendorines šventes ţiūri kaip į etninę kultūrą, paveldą, papročius, 

tradicijas, o kiti yra Romuvos senojo tikėjimo išpaţinėjai bei prijaučiantys, kurie į etninę kultūrą, 

tradicijas, mitologiją ţvelgia kaip į religiją. Ţinoma, manytina, kad yra nemaţai katalikų, kuriems 

puikiai dera ir senosios apeigos ir krikščioniškasis tikėjimas bei senojo tikėjimo išpaţinėjų, kurie 

neprieštarauja katalikybei.  

Kiti tyrimo dalyviai laiką per Rasos šventę leidţia itin aktyviai. Pavyzdţiui, folkloro 

ansamblio vadovė įvardija įvairius atrakcionus, varţybas ţmonėms: šaudo neonines strėles (kas 

toliau), rengia sportines komandines varţybas, rungtynes, kas greičiau skeltuvu ugnį įţiebs (to 

įţiebta ugnimi uţkuria stebulę ir lauţą). Taigi šis šventės šventimas yra orientuotas į aktyvią, 

sportinę veiklą, nors tradicinių elementų atsiranda – lauţas, stebulė, tačiau prie jų neatliekami 

tradiciniai veiksmai, o kuriami savi, laisvalaikiui praleisti tinkami, sportiniai, sujungiantys 

ţmones uţsiėmimai, ţaidimai. Etnologijos išsilavinimą turintis respondentas teigia: „Ieškome 

lobio (teritorijoje išdėstome uţduotis stotelėse ir atradę pirmą... keliaujam toliau, kol randam 

lobį)―. Tad šis respondentas irgi ţaidţia ţaidimus, aktyviai leidţia laiką. Tradicinėje šventėje to 

nepamatytumėme, tačiau ţaidimas – svarbus tradicijoje uţsiėmimas. Tradicijoje daug ţaismės, 

improvizacijos, laisvumo, seniau kaime ţmonės buvo laisvi kurti variantus, tad tam tikra prasme 

ţmonės, kurie kuria savo tradicijas, ţaidimus yra tradicijos tęsėjai, nors ir kitokios, bet savos, 
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improvizuotos tradicijos. Pavyzdţiui, ilgametė folkloro ansamblio vadovė iš Ţemaitijos teigia, 

kad eina ratelius, ţaidţia ţaidimus, bet nieko unikalaus nekuria. Bet gyvojoje tradicijoje juk 

ţaidimai, čia ir dabar improvizuota kūryba buvo neatsiejama ţmonių dalis. Tad tam tikra prasme, 

tas, kuris dabar tik kartoja ir nieko naujo nekuria sustabdo tradicijos tėkmę. Jis ją tik kartoja. O 

tas, kuris, nors ir ţaidţia tai, kas tradicijoje nebuvo ţaidţiama, tačiau ţaidţia pagal tradicijai 

priimtus dėsnius ir kuria, tam tikra prasme ją sugyviną, suaktualina savo išgyvenamam laikui. Juk 

ţmonės keičiasi, keičiasi gamta, net debesys visada kitokie, tad tradicija kol ji gyva, ji visada kis, 

kurs, improvizuos, nes kitaip bus tik praėjusių laikų atkartojimas. Folkloro ansamblių dalyvė 

pabrėţia, kad dainų ji neatlieka, bet dainuoja savo laikui svarbias dainas, tad dainas respondentė 

išgyvena unikaliai, o išgyvena juk visi skirtingai, tad tradicija gyva, kol gyvi ţmonės, kuriems ji 

svarbi. Ţaidimas – tai būdas išsilaisvinti, kurti, nebijoti būti savimi, todėl respondentai ir ţaidţia 

bei kuria sau svarbias šiandien tradicijas. Apibendrinant šio klausimo atsakymus, reikia pasakyti, 

kad beveik pusė respondentų kuria savo veiksmus, kurių neatlieka niekas kitas tik jie. Vieni yra 

sukūrę dainų, pavyzdţiui, minėta „Joninių naktį lauţą uţdeki―, kiti šoka savo uţrašytą šokį 

„Meilutis―, treti – dainuoja savo krašto uţrašytas dainas, pavyzdţiui, „Ţalias ţalias ţolynėlis― ir 

„Saulela raudona―, ketvirti, į etninę kultūrą ţiūrintys kaip į religiją, kuria aukurą ir aukoja 

Dievams, penkti – ţaidţia ţaidimus: sportinius, aktyvius, protinei veiklai stiprinti, dar kiti – 

uţdega apipintą ratą ar bačką su degutu. Tie, kurie įvardino, kad veiksmų nekuria, teigė, kad 

viską atlieka pagal scenarijų, perima iš ansamblių, atlieka tradicijas, kurios aktualios, pavyzdţiui: 

vartai, pasėlių lankymas, kupoliavimas, lauţai ir t.t. (ţr. 14 diagramą).  
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14 diagrama Galbūt atliekate dar kokius veiksmus/šokius/apeigas ar dainuojate dainas, 

kurių neatlieka niekas tik jūs, gal turite susikūrę savų tradicijų? 

  

 

  Kitas klausimas buvo, ar svarbi aplinka, kurioje švenčiate šventę. 79 proc. respondentų 

nurodė, kad svarbi ir daţniausiai švenčia ją gamtoje, pavyzdţiui, Verkių parke Vilniuje, ant 

Kernavės piliakalnio, ant Lašinių piliakalnio ar kitų Lietuvos  piliakalnių. Taip pat miškuose, prie 

eţerų, upių. 14 proc. teigė, kad švenčia mieste arba namuose, pavyzdţiui, kultūros centre, 

pavėsinėje arba masinėse šventėse su populiaria muzika. 7 proc. respondentų į klausimą neatsakė. 

Taigi daugiausia renkamasi švęsti gamtos apsuptyje. Atsiţvelgiama į šventės prasmę, kuri be 

gamtos neįsivaizduojama. Palyginti nedidelė dalis švenčia miesto ar namų aplinkoje (ţr.15 

diagramą). 

50%

39%

4%
7%

14. Galbūt atliekate dar kokius 
veiksmus/šokius/apeigas ar dainuojate dainas, 
kurių neatlieka niekas tik jūs, gal turite susikūrę 

savų tradicijų?

Ne

Taip

Nežinau

Neatsakė



87 

 

 

15 diagrama Ar svarbi aplinka, kurioje švenčiate Rasos šventę? Kur daţniausiai ją 

švenčiate? 

 

  Kitas klausimas respondentams buvo, ar tekstai Rasos šventės yra aiškūs, ar suprantami 

jų simboliai. Toks lyg ir akivaizdus klausimas, tačiau juk aiškūs kiekvienam folkloristui savaip, 

todėl šis klausimas ir buvo uţduotas, siekiant išsiaiškinti asmeninį santykį su tekstu.  71 proc. 

respondentų teigė, kad aiškūs. 4 proc. respondentų teigė, kad nevisai, dar 4 proc. teigė, kad 

kartais neaiškūs dėl tarmės, 7 proc. atsakė, kad nesigilina ir 14 proc. neatsakė į klausimą. I. 

Trinkūnienė teigia: „Saulės palydėjimo, uţtekėjimo, kupoliavimo dainos ir tekstai yra aiškūs, 

dainos yra mitologinės ir nepavaldţios laikui, tad jos universalios, o kitos dainos vėlyvesnės, 

šeimos dainos ir, pavyzdţiui, per Rasos šventę nenoriu aiškintis santykių apie anytą ir pan. Tai 

kartais, nors nedaţnai, paimamos giesmės eilutės, kurios labiau tinka Rasos šventei, o kitos 

nedainuojamos. Taip vyksta rekonstrukcija. Tu atstatai, kaip galbūt, buvo arba kaip šiandien tau 

reikia.‖ Kaip matyti, tekstas tyrimo dalyvei yra aiškus, tačiau sąmoningai to teksto kartais 

atsisakoma, nes yra pakitusios realijos ir dainuoti apie šeimos santykius respondentei nesinori. 

Taip pat yra siekiama išsiverţti iš konkrečių dalykų ir pasitelkti mitologemas, archetipus. 

Siekiama atmesti buitiškus tekstus ir pasilikti universalius, mitologinius, kupinus metaforų. 
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Šventės organizatorė iš Ţemaitijos, bet ne folkloristė teigia, kad tekstai yra aiškūs, tačiau jie 

dabartiniam ţmogui nėra sakralūs. Tad šis teiginys būtų opozicija prieš tai išsakytoms I. 

Trinkūnienės mintims, kuri siekia sakralumo. Šis respondentė mano, kad visuomenė pakito. Juk ji 

įvardina, kad tekstai nesakralūs dabar. Tad anksčiau jie turėjo apeiginę, ritualinę prasmę, o dabar 

mano respondentė, kad tie dalykai išnyko ir yra jau nešventi. Kaip matyti, vieni tyrimo dalyviai į 

teksto semantiką ţiūri sakraliai, per dainą bendraujama su protėviais, dievais, gamtos kūnais, kiti 

respondentai mano, kad tai tiesiog ţodţiai, kurie nieko nereiškia šiandien. Taigi yra įvairių 

nuomonių ir ţmonių, kurie savaip įprasmina tekstą. R. Ambrazevičius paminėjo, kad kartais kyla 

dėl tarmės neaiškumų ir pridūrė: „Kaip mantra eina, nors ir nesupranti, bet graţu.― Tad 

šiuolaikiniam ţmogui, nors jis ir specialistas, kartais būna tam tikrų tarmės neaiškumų, tačiau 

dainos yra ne tik ţodţiai, bet ir melodika, tad tekstas ir melodija sudaro muzikinę visumą, ir nors 

kaţkurie ţodţiai neaiškūs, jie kelia estetinį pasigėrėjimą. Apibendrinant, dauguma respondentų 

atsakė, kad dainų tekstai aiškūs. Kiti, kaip minėta, pakomentavo, kad vengia buitinių tekstų, 

tekstų apie santykius, jei graţi daina, bet tekstas buitiškas, tuomet pakeičia ţodţius, nes siekia 

universalumo, sakralumo. Dar kiti atkreipė dėmesį į tai, kad tekstai šiuolaikiniam ţmogui kaip tik 

nėra sakralūs. Kiti teigė, kad tarmė kartais apsunkina teksto ţodţių suvokimą, tačiau net ir kai ko 

nesuprantant, tekstas skamba graţiai. Tad kiekvienas ţmogus sukuria savo individualų santykį su 

tekstu (ţr. 16 diagramą). 
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16 diagrama Ar Rasos šventės dainų tekstai jums aiškūs ir ką tie tekstai simbolizuoja? 

 

  Kitas klausimas respondentams buvo susijęs su emocijomis, muzikos psichologija ir jos 

poveikiu ţmogui. Klausta, ar respondentai jaučia kokias nors ypatingas emocijas dainuodami 

per Rasos šventę dainas ir gal tai kaip nors pasireškia fiziologiškai. 64 proc. respondentų atsakė 

teigiamai, 18 proc. neatsakė ir 18 proc. atsakė neigiamai. Dalyviai, kurie atsakė teigiamai į 

klausimą, daţnai kalba ne apie fiziologinį pasireiškimą emocijų, bet apie kylančias emocijas ar 

jausmus. Ypatingos emocijos yra dėl poţiūrio į šventę, nusiteikimo jai, dėl bendruomeniško 

dainavimo, dėl jausmo, kad visi juda viena kryptimi, – teigia folkloro ansamblių dalyvė iš 

Dzūkijos, –  sunku pasakyti, kiek tai yra fiziologinio, kiek emocinio jausmo. Tad tyrimo dalyvė 

įvardija kylančias emocijas, tačiau, kaip tai pasireiškia fiziologiškai, nenurodo. Greičiausiai, 

fiziologiniai pojūčiai kyla, bet ne visi juos atpaţįsta arba tiesiog apibendrina kaip emocijas. Kita 

folkloristė iš Dzūkijos teigia: „Ryte sutinkant saulę fiziologija reiškiasi stipriai: paprastai uţkimęs 

balsas ir ţiauriai miego norisi―. Kaip ir bet kurios kitos tradicinės dainos, – teigia etnologė iš 

Aukštaitijos, – jas atliekant tinkamu metu, turi stebuklingos galios suvirpinti dūšią iki gelmių. 

Taigi emocijų kyla daug. „Suvirpinti iki gelmių― – reiškia patirti itin stiprias emocijas, kurios 
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greičiausiai galėtų pasireikšti ir fiziologiškai, tačiau kaip konkrečiai tai pasireiškia respondentė 

neįvardina. Folkloristas iš Aukštaitijos regiono teigia, kad galėtų išskirti emocinės pilnatvės 

jausmą. LKŢ nurodoma, kad pilnatvė – pilnumas, išsamumas, visapusiškumas. Tai išties stiprus 

jausmas, kuris galėtų pasireikšti kaip nors ir fiziologiškai, tačiau respondentas nepatikslino. Jeigu 

dainą sudainuoji ir nieks nepasikečia, vadinas beprasmiai sudainavai, – teigia A. Svidinskas, – čia 

kaip su valgymu, turi pajusti dvasinį sotulį, jei to nėra, tai reiškia beprasmiai. Tad jaučiamas 

dvasinis pasitenkinimas, teigiamas emocijų pokytis dainuojant dainas, tačiau vėlgi kalbama apie 

emocijas, jausmus, bet kaip tai atsispindi fiziologiniuose pojūčiuose nenurodoma. Apsalsti, 

sudainuoji ir apsalsti, sąmoningai ne, – teigia E. Vyčinas, – kartais įsijungia, kartais ne, jei vėjas 

pučia, tai sunku įsijaust, o jei gamta palanki, tai gali įsijaust ir tai priklauso nuo tavęs. Tad iš šio 

atsakymo ryškėja, kad kartais įsijautus ir jei palankios aplinkybės galima pajusti kaţkokius 

fiziologinius pojūčius, tačiau tai vyksta nesąmoningai, kokie pojūčiai kyla taip pat neįvardinta. 

Visada gera, kai dainuoji, o kai uţtrauki dainą naktį prie lauţo pajunti, kad esi kaţkuo ypatingas, 

kad pats vakaras tau padovanoja galimybę pasijusti stipriu, uţvaldo dţiaugsmas ir esi dėkingas 

šiai akimirkai, – įvardija folkloro vadovė, mėgėja iš Aukštaitijos, – kuri leidţia tau susilieti su 

gamta. Šiame atsakyme matyti stiprios emocijos, tai dţiaugsmas, dėkingumas, tačiau kaip tos 

emocijos veikia vėlgi neatsakyta. Galbūt šis klausimas per daug asmeniškas.  

Visgi etnomuzikologas R. Ambrazevičius, kuriam artimos muzikos ir jos poveikio 

ţmogui temos, vis dėlto atsakė ir pakomentavo fiziologinius pojūčius, kurie susiję su tam tikru 

dieviškumo atsivėrimu, ţinoma, tai nebūna daţnai, tačiau kartais gali būti „Taip, aišku. Jeigu 

Jungu sekant, tai bandai prisijungti prie tos bendruomeninės sąmonės. Kaip medituojama, taip 

atsiveri kaţkam, kad patektų į tave kaţkas dieviško. Bandai ţaisti prasmėm, gal atrodo, kad 

prisijungi prie protėvių vėlių. Nesureikšminti, bet atsipalaiduoti ir įleisti į save sakralumo pojūtį. 

Jei aplinka netrukdo, tai tada emocijos labai šviesios. Yra 2 dimensijos: teigiamo valentingumo ir  

suţadinimo – ramybė vidinė, katarsis vos negali apimti, kai dainuoji, saulė leidţiasi, gamta, 

bendraminčiai, tada gali būti ir kūne šiurpuliukai.― Taigi, R. Ambrazevičius kalba apie itin 

stiprias dvasines, vidines pajautas, kurias iššaukia daug aplinkybių, tačiau joms esant apima tam 

tikra palaima ir kūne tai pasireiškia kaip ţąsies oda ar šiurpuliukai. Ţinoma, tai turbūt yra retos 

akimirkos, tačiau daina, bendraminčiai, gamta, senieji archetipai tarsi leidţia respondentui 

priartėti prie tam tikros meditacinės, ramybės būsenos, kuri veda į kaţką didesnį, neapčiuopiamą, 

tai sukelia ir fiziologinius pojūčius. Kiti respondentai jaučia, pakylėjimą arba, kad uţplūsta 

gerumas, meilė. Kiti neišskiria, kad per Rasos šventę būtų koks nors ypatingesnis poveikis 
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fiziologijai, nei per kitas kalendorines šventes. Tačiau, kad ir koks poveikis fiziologijai būna per 

kalendorines šventes, respondentai neįvardija. Apibendrinant šį klausimą, galima pasakyti, kad 

didţioji dalis įvardina, kad pojūčius jaučia, tačiau nurodo, kokias jaučia emocijas ar jausmus, 

fiziologinių pojūčių neįvardina, išskyrus kelis respondentus – vienas jaučia po nakties nuovargį ir 

balso nebuvimą, o kitas jaučia dainuodamas, atlikdamas apeigas tam tikrą meditacinę būseną, 

kuri veda į palaimą, ramybę, dţiaugsmą ir tai pasireiškia šiurpuliukais kūne (ţr.17 diagramą). 

 

 

17 diagrama Ar jaučiate kokias nors ypatingas emocijas atlikdami dainas per Rasos šventę, 

gal tai pasireiškia kaip nors fiziologiškai? 

 

  Respondentų teirautasi, ar prasminga švęsti Rasos šventę šiais laikais ir dainuoti. Net 93 

proc. atsakė, kad prasminga ir 7 proc. atsakė, kad priklauso nuo to, kokiame pasaulio krašte 

ţmonės gyvena. Suvalkietė, folkloro ansamblio vadovė atsakė, kad Londone, tai būtų juokinga, o 

jei Lietuvoje, tai etninė kultūra, tautos savastis, tačiau dirbtinis šventimas respondentams 

nepriimtinas. Čia būtų galima diskutuoti, argi negalima švęsti svetur, juk yra daug lietuvių 

bendruomenių, kurios švenčia uţsienyje visas šventes kalendorines, dainuoja, šoka. Lietuvių 

rašytojas Valdas Papievis gyvena Prancūzijoje ir per savo interviu daţnai teigia, kad namai – tai 

kalba. Nesvarbu, kur begyventum, tračiau tikrieji namai gali būti ne sienos, o kalba, papročiai, 

tradicijos. Tad galima būtų oponuoti respondentui ir teigti, kad prasmė susijusi ne su vieta, kur 

gyvenama, o su asmeniniu pasirinkimu, apsisprendimu, poţiūriu ir įprasminimu. E. Vyčinas 
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įvardijo, kad šventė – tai apsivalymas. Tad švęsti itin prasminga, nes įvyksta vidinis 

nuskaidrėjimas, švarinimasis. Folkloro mėgėja teigia: „Visada prasminga! Jei įdomu. Ypač 

jaunimui turėtų būti įdomu. Manau, kad visada atsiras nors nedidelė grupelė ţmonių, kuriems 

patiks tai daryti. Šiuo metu miestuose paplitęs masinis Rasos šventės šventimas su fejerverkais ir 

klaikia muzika, tai kaţkas nenormalaus, bet yra kaip yra. Daugumai tinka, o kam netinka – 

susiranda kur švęst.― Respondentė mano, kad prasmė susijusi su įdomumu, tačiau apgailestauja, 

kad dabar miestuose ţmonėms įdomios masinės, pompastiškos šventės, kuriose tos prasmės nėra, 

tačiau daugumai, kaip respondentė teigia, toks šventimo būdas tinka, o kas nori tradicijų turi 

kurtis savo prasmę. Folkloro ansamblio vadovė iš Aukštaitijos teigia, kad švęsti prasminga, tik 

išreiškia liūdesį, kad šventė nyksta ir vis labiau jos vietą uţima artistai, aktoriai, reţisieriai. 

Pastebimas respondentų išsiilgtas tikrumo jausmas. Tai kiekvieno ţmogaus pasirinkimas, 

vieniems tai labai svarbu, kitiems tai eilinė diena, – teigia respondentė, – ir jie visi teisūs, bet ši 

diena visuomet bus prasminga, ar ją švęsime, ar ne. Taigi, ţmogus kuria savo pasaulį, savo ţiūrą į 

jį ir savo prasmę jis įgalina individualiai. Tačiau, kaip teigia respondentė, kai kurie dalykai yra 

prasmingi besąlygiškai, nesvarbu, ar mums ta prasmė egzistuoja, ar ne. Čia ţiūrint kas kokią 

prasmę įdeda į tai, – teigia R. Ambrazevičius, – jei esi susikūręs prasmę, kuri padeda būti 

darnoje, tai ir gerai, ką tu į savo sacrum reikšmę įdedi, tas ir yra. Tad, respondentas kalba apie 

sacrum ir profanum, juk visada egzistuoja šie du klodai, tad mes kiekvienas galime rinktis, kurį 

norime puoselėti. Savo sacrum reikšmę galima auginti ir į ją sudėti visas vidines pajautas, 

dvasines, vidines prasmes. Kuo ţmogus patiki, tą ir sukuria sacrum erdvėje, tad prasmė ţmogaus 

vidinio apsisprendimo reikalas. Etnologė teigia: „O kas pasikeitė? Ar saulė nebe ta? Ar medţiai 

šaknimis į dangų kelias? Ar ţolė raudona? Jūsų asmeninis poţiūris ir jūsų pasaulis bus toks, kokį 

jį priimsite.― Taigi pamatiniai dalykai išlieka, jie lyg gamta, kuri egzistuoja per amţius ir yra 

amţina. Tradicija – fundamentali sąvoka, kuri kyla iš ţmogaus santykio su pasauliu ir ţvalga į jį. 

Viskas priklauso nuo ţmogaus poţiūrio ir tai, kas jam svarbu, prasminga, tačiau uţ jo asmeninio 

suvokimo visada glūdi amţinas, kintančiai stabilus ir nesibaigiantis kaip gamta balsas. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad didţioji dalis respondentų regi prasmę šventės ir suvokia, kad 

prasmė priklauso nuo to, kaip mes ją sukuriame. Taip pat respondentai atkreipia dėmesį, kad 

šiuolaikinėje visuomenėje ta prasmė menksta. Tad tradicija visuomet bus prasminga, svarbu, kad 

ţmonės nuo jos pernelyg neatitoltų ir įvertintų. Maţoji dalis įvardino, kad švęsti prasminga, bet 

tai priklauso nuo to, kur ţmonės gyvena, tačiau oponuojant respondentui buvo įvardinta, kad 
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ţmogaus prasmei gyvenamoji vieta neturi įtakos, jis ją gali susikurti būdamas visur (ţr. 18 

diagramą). 

 

18 diagrama Kaip manote, ar šiais laikais prasminga švęsti Rasos šventę ir dainuoti? 

 

  Kitas klausimas respondentams buvo, ką jiems suteikia šventės šventimas ir grįţimas prie 

ištakų. 32 proc. respondentų atsakė, kad tai tam tikras laiko įprasminimas, laiko pajautimas, 

kalendoriaus suvokimas. 14 proc. teigė, kad tai atsigręţimas į gamtą. Dar 14 proc. respondentų 

teigė, kad tai negrįţimas, o kūrimas dabartyje šventės. 11 proc. atsakė, jog tai tradicijų 

tęstinumas. 7 proc. įvardijo, kad tai yra meilė ir pagarba protėviams. Dar 7 proc. atsakė, kad 

Rasos šventė yra senųjų apeigų spektaklis. 7 proc. neatsakė, 4 proc. paţymėjo, kad šventė yra 

darbas ir taip pat 4 proc. teigė, kad grįţimas prie ištakų nieko nesuteikia. Dzūkų folkloristė teigia: 

„Negrįţtu prie ištakų. Esu savo laike ir erdvėje. Kas yra ištakos? Suteikia galimybę būti, kurti, 

jausti.― Tad tyrimo dalyvė nesijaučia tik atkartojanti identiškai tradiciją, tačiau jaučiasi gyvenanti 

savo laike, kurianti, jaučianti autentiškai. Ištakos yra tarsi atspirties taškas kūrybiniam savo 

gyvenimo keliui. Vargu, ar mes taip labai grįţtame prie ištakų, – svarsto Ţemaitijos folkloristė, – 

greičiau, mes kuriame šiandienos kultūros poreikius tenkinančią šventę, truputį pratiname 

ţmones prie senųjų dainų. Šiame atsakyme glūdi suvokimas, kad mes išgyvename ir perleidţiame 

per savo asmeninę prizmę tradiciją, tačiau drauge girdisi prisitaikymas prie visuomenės, kurią 

reikia išmokyti dainų. Tarsi folkloristo tradicijos autentiškas suvokimas skiriasi nuo didţiosios 

visuomenės dalies, tačiau reikia prie jos prisitaikyti, nes kitaip tradicija išvis pradės nykti. O ar aš 
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buvau išėjęs? – retoriškai klausia A. Svidinskas, – aš einu savo dienos ratą, metų ratą, gyvenimo 

ratą. Šiame atsakyme nematyti atotrūkio nuo tradicijos. Iš folkloristo sklinda tokia ramybės 

būsena ir pasitikėjimas gyvenimu bei tradicija. Viskas yra cikliška, judru, viskas sukasi ratais – 

akimirkos, dienos, metai, amţinybės, Gamta. Tad ir ţmogus jaučiasi neatsiejama to didţio ciklo 

dalimi, jis nebuvo niekur išėjęs, jis visada čia. Atsigręţimas į gamtą, šventės šventimas, kaip 

teigia kiti respondentai, padeda išlaikyti pusiausvyrą, surasti ramybę, ir suteikia saugumo jausmą 

bei prasmę, atsvarą, bendrumo jausmą ir tikrą laimę. Gyvenimas, kaip teigia I. Trinkūnienė, 

tampa nepadrikas, bet įrėmintas gamtos ir tradicijų. Tad šie pamatiniai dalykai įprasmina 

ţmogaus būtį, dţiugina.  

  Kita Rasos šventės organizatorė apie šiandieninę Rasos šventę atsiliepia kaip apie netikrą, 

suvaidintą, tad toks grįţimas prie ištakų jai netenka prasmės. Jis teigia: „Manau, kad Rasos 

(Joninės) yra senųjų tradicijų ,,performansas", nes tradiciškai susirenkantys į šventę ţmonės  yra 

krikščionys (gal ne visi ir praktikuojantys), o  pagonių (išpaţįstančių senąjį baltų tikėjimą, o 

senasis tikėjimas buvo nutrūkęs – tai  pat yra rekonstrukcija – spektaklis) nebūna, arba tik 

atsitiktinai uţklysta į šventę. Susirinkusieji dalyvauja ,,spektaklyje" – priima organizatorių 

taisykles (trumpai paaiškiname ką reiškia atskiros šventės dalys).― Taigi respondentei Rasos 

šventė yra spektaklis, nes ši šventė atkurta, kaip atkurtas ir senasis baltų tikėjimas, tad visa tai, 

pasak jos, netikra, tai tik subjektyvi rekonstrukcija. Ji teigia, kad šiandien nebūna pagonių arba, 

tiksliau būtų tarti, senojo lietuvių tikėjimo išpaţinėjų, teigia, kad visi susirinkusieji vis tiek yra 

krikščionys. Paţįstu ne vieną senojo tikėjimo išpaţinėją, tad jie nesusiję su krikščionybe. 

Apeigos, ţinoma, yra rekonstruotos ir intuityviai interpretuojamos arba sukurtos, remiantis 

tradicijomis. Kita aukštaitė, folkloro ansamblio dalyvė, teigia, kad tai pagarba mūsų protėviams, 

kurie tikėjo saulės, mėnulio ir kitų būtybių galia ir labai buvo susilieję su gamta. Pasak jos, ji juos 

gydė, maitino bei rengė. Gamtos ciklai svarbūs ir dabar, teigia respondentė, tad kodėl 

nesidţiaugti mums savo nuostabia augmenija. Ši mintis išties tokia tarpinė tarp tikėjimo etnine 

kultūra kaip religija ir priėmimo etninės kultūros tik kaip nematerialiosios kultūros dalies. Juk 

išties, realybė tokia, kad  mūsų protėvių gamta buvo itin gerbiama, nes ji buvo pragyvenimo 

šaltinis. Tad jie gerbė saulę, mėnulį, augaliją, nes buvo nuo jų priklausomi, juk visus darbus 

rikiavo gamtos ciklai. Tad protėviams gamta buvo itin sakrali. Mes, XXI a. gyventojai, duoną 

perkame parduotuvėje, tad daugelis neįsivaizduoja, koks anksčiau buvo duonos kelias. Mes 

nebejaučiam tokios pagarbos laukams, derliui, saulei ir t.t. Neatliekam apeigų, ritualų, sakralių 

veiksmų. Tad respondento įvardinta pagarba protėviams, kurie suvokė gamtos galią ir su ja 
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sugyvendami sunkiai dirbo, yra būtina šiandieniam ţmogui, juk tik gerbdami buvusį galime 

prasmingai kurti esamą. Apibendrinant, čia pasakytas mintis, galima teigti, kad daugumai 

respondentų Rasos šventė  – tai kalendorinio laiko įprasminimas. Tai nėra grįţimas prie ištakų, 

tai savo autentiško laiko išgyvenimas remiantis tradicijomis ir papročiais (ţr. 19 diagramą). 

 

 

19 diagrama Ką jums suteikia šios šventės šventimas ir grįţimas prie ištakų? 

 

  Paskutinis tyrimo klausimas, kuris buvo uţduotas tyrimo dalyviams, buvo apie tai, kaip 

jie vertina dainų kūrybinę rekonstrukciją/modernizavimą, ar tai atlieka su Rasos šventės 

dainomis. 43 proc. respondentų vertina teigiamai, nes tai yra jų laiko ţymė. 25 proc. vertina 

teigiamai, bet folkloro nemodernizuoja. 18 proc. vertina neigiamai, nes modernizavimas pakerta 

tradicijos šaknis. 7 proc. neatsakė. 4 proc. atsakė, kad neţino ir 3 proc. vertina neigiamai, kai 

modernizavimas virsta populiariosios muzikos koncertu. Neturiu alergijos modernizavimui, – 

teigia folkloro mėgėja, – jeigu man graţu, galiu ir savaip padainuot. Tad svarbu, kad estiškai 

daina būtų artima, o jei graţu dainuoti savaip, tai ir dainuojama, kaip teigia respondentė. Šis 

kelias yra geras, nes kiekvienas tradicines dainas turėtų perleisti per savo vidinį suvokimo ir 
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jutimo lauką, svarbu išlaikyti pagarbą tradicijai. „Ţinoma. Kaip galima atlikti nemoderniai??? 

Tai, tiesiog, mūsų supratimu, neįmanoma. Jaučiu ir gyvenu savo laike ir erdvėje, nebent 

laikytumėte tą laiką nemoderniu.― Tad pagal šios folkloristės iš Dzūkijos komentarą aišku, kad 

viskas, kas vyksta šiandien yra modernu, net ir tradiciniai dalykai ir netgi, jeigu jie atliekami ne 

modernizuotai specialiai, bet tradiciškai, vis tiek tai jau yra modernaus ţmogaus daina, jos 

išjautimas, akcentų sudėliojimas, savitas prasmės pajautimas. Ţygeivis, folkloro ansamblio 

dalyvis teigia, kad kūrybinį modernizavimą vertina kaip šių dainų tautosaką, o ar ji išliks, kaip 

teigia jis, parodys laikas. Išties, senosios tradicijos yra patikrintos laiko, jos atkeliavo iki mūsų 

laikų, dabar mūsų tikslas dvigubas: perduoti jau atėjusias senąsias tradicijas bei tas, kurias 

kuriame patys. Kita respondentė įvardija, kad modernizavimą vertina teigiamai, kai tai yra 

atliekama tinkamai, ţinoma, į ţodį „tinkamai― telpa subjektyvi ir neišplėtota respondentės mintis. 

Kai atlikėjai tai atlieka tinkamai, man asmeniškai priimtina, – teigia etnologė, – pavyzdţiu galėtų 

būti grupės „Okata― atlikta našlaičių daina „Augo kieme dagilelis―. Paklausius šios dainos įrašo, 

matyti, kad melodija nėra nutolusi nuo autentiškos melodijos, daina skamba subtiliai, nėra per 

daug iššaukiančių ar disonansinių sąskambių, tad respondentui toks dainos modernizavimas yra 

priimtinas. Teigiama ir tai, kad per modernizavimą jaunimas gali atkreipti dėmesį į folklorą, 

susidomėti tada ne tik modernizuotu folkloru, bet norėti paţinti ir autentišką jos skambesį. Tad 

svarbu dar ir tai, kaip teigia švenčių organizatorius, kad daina būtų atlikta profesionaliai. O 

profesionalu gali būti tai, kad atlikėjas turi tam tikrų kompetencijų, išmano folkloro tradiciją ir 

tada gali kūrybiškai ją rekonstruoti. A. Svidinskas komentuoja šį klausimą taip: „Aš atskiriu kaip 

dvi sritis. Grupė „Ţenklas―, „Keisto folkloro― grupė, grupė Thundartale ir t.t. Viskas yra gerai, tik 

turi būti kaţkas prisiglaudę prie folkloro. Mūsų kultūra ne muziejus, tad turi būti tiek klasika, tiek 

modernas. Tradicija gyva, besivystanti. Tai yra mūsų modernas. Senasis modernas jau atgyvenęs, 

kurį tiraţuoja liaudies ir šokių ansambliai, va čia negerai. Bet mūsų modernas, šiuolaikinis yra 

gerai. Aš pats esu sukūręs keletą dainų, kur išrokavau apie savo gyvenimą, apie save, tai keletą 

etnomuzikologų aiškinosi, kokio čia regiono daina. „Pavasario dienely, sodinau eglali―. Bet tai 

autorinė daina.― Taigi, pasak respondento, kultūra neturi sustabarėti lyg muziejus. Ji juk gyva, 

besikeičianti, tad natūralu, kad atsiranda naujos formos, naujos prasmės nauja folkloro raiška. Ir 

tai vertinama teigiamai. Ţinoma, yra kita pusė, juk reikia išlaikyti ir gryną tradiciją, jos 

autentiškumą, tad reikia ir tradiciją puoselėjančių, ir ją atnaujinančių ţmonių. Kaip neigiamą 

dalyką respondentas įvardina liaudies ir šokių ansamblius, kurie vis dar gyvena jau praėjusio 

modernumo nuotaikomis. Šoka sceninius, gracingus, kupinus reveransų šokius, dainuoja tik 
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harmonizuotas dainas. Šis folkloro „modernizavimas― buvo gyvas ankstesniais laikais, dabar jau 

reikia naujo kūrybinio interpretavimo. Tai daro jaunieji atlikėjai, pavyzdţiu, grupės „Obelija―, 

„SenSvaja―, „Ugniavijas― ir daug kitų. Pastebima, kad jaunimas vis labiau domisi tradicijomis, 

juos ţavi nauja folkloro raiška, kuri yra susijusi su mitologijos, karo, kitų įvairių ţanrų dainų 

šiuolaikine interpretacija. O dainų ir šokių ansambliai, kaip ir paminėjo respondentas, jau nebėra 

šiais laikais modernu. Arba galima teigti, kad šie ansambliai yra modernūs, jei kitas šiuolaikines 

folkloro interpretacijas vadinsime postmoderniomis, nes dabar gyvename jau nebe moderniame, 

o postmoderniame pasaulyje. I. Trinkūnienės atsakymas susišaukia su prieš tai cituoto dalyvio 

mintimis. Ji teigia: „Modernizavimas prasidėjo nuo moderniųjų laikų. Tarpukariu buvo choram 

pritaikomos dainos, tai tam tikras modernizavimas. Modernizavimas atliepia laikotarpio dvasią ir 

dabar jis visai yra kitoks, nei buvo, pavyzdţiui, tarpukariu. Mados keičiasi. Istorijoje yra etapai, 

kaip, pvz., Lietuvos ansamblio modernizavimas, modernizavo ir tada įšaldo, tai tas yra blogai. 

Lygiai tokį pat įšaldymą praktikuoja ir folkloristai ir iki šiol tai daro, tik kaip bobutė padainavo 

tarsi tik taip ir galima dainuoti. Pirmiausia, neatsiţvelgiama į turinį, apie ką daina, nėra 

įvertinama šiuolaikiniu ţvilgsniu. Iš vienos pusės, tai gerai, tai kaip tradicijos tąsa, bet iš kitos, ji 

nebegyva. Turi būt darna išlaikoma. Jei tu pakeisi per daug, tai bus negerai, bet, na, čia yra 

subtilūs dalykai.― Taigi respondentė kalba apie tradicijos įšaldymą laike. Tradiciją įšaldo jau 

minėti dainų ir šokių ansambliai, pavyzdţiui, Lietuvos ansamblis. I. Trinkūnienė atkreipia dėmesį 

ir į tai, kad dainas mėgsta taip pat įšaldyti ir folkloristai, kurie folklorą karais suvokia kaip 

nekintantį. Jie dainas šifruoja iš įrašų ir dainuoja tik taip, kaip dainavo pateikėja, bodutė, kuriai 

buvo, pavyzdţiui, 80 ar 90 m. Juk ji natūraliai atsidūsėdavo tam tikrose vietose ir įkvėpdavo oro 

arba dainuodavo tam tikru lėtumu arba tembru, vien todėl, kad jos biologinis amţius neleisdavo 

kitaip. Ţinoma, tam tikro krašto dainos turi savo tarmę, savo tembro unikalumą, stilistiką. Į visą 

tai, tikrai, derėtų atkreipti dėmesį, tačiau dainuoti, pavyzdţiui, mokinei, studentei,  jaunai 

merginai ar vyrui lygiai taip pat kaip dainavo bobutė, nėra prasminga, tai, iš šalies ţvelgiant, gali 

atrodyti net šiek tiek komiška. Juk ta bobutė, kuri padainavo dainą, gal ją būtų padainavusi visai 

kitaip, jei būtų galėjusi jaunystėje. Tad aklai viską iš archyvo kopijuoti ir įšaldyti nėra jokios 

prasmės. Svarbu dainą jausti autentiškai, ją perleisti per savo jausmus, emocijas, įsijausti į ją, tik 

taip ji atgis. Ţinoma, nereikia ir kito kraštutinumo, visiškai iškraipyti tradiciją neatpaţįstamai ar, 

dar blogiau, iš jos tyčiotis, pašiepti. Svarbiausia rasti savo vidinį raktą į tradiciją, juk viena minėta 

pateikėja yra sakiusi, kad visko ji semiasi iš gyvenimo, tad ir mes, XXI a. ţmonės privalome 
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gerbti, puoselėti tradiciją, bet drauge gyventi ir savo gyvenimą bei organiškai įterpti tradiciją į jo 

tėkmę.  

  Kiti respondentai atsargiai ţiūri į modernizavimą. Modernizavimas pakerta esminę 

apeiginių dainų prasmę, – teigia folkloristė iš Ţemaitijos, – nupigina, suprimityvina, mums 

uţtenka tradicinio, autentiško dainavimo. Taigi respondentė greičiausiai modernizavimą suvokia 

kaip visišką tradicijos iškraipymą, šou ir populiariąją kultūrą, tačiau kūrybinis modernizavimas – 

tai gali būti ir savitas dainos variantas, kuris visiškai nenupigins dainos, tik suteiks jai gyvybės. 

Kita Aukštaitijoje dirbanti folkloro vadovė teigia: „Atsargiai. Reikėtų tai daryti profesionaliai. 

„Kitava― nepriimtina, bet, pavyzdţiui, jaunimui pritraukt, tai gerai, bet reikia atsargiai tai daryti.― 

Taigi modernizuoto folkloro grupės gali būti estetiškai patrauklios, kaip, pavyzdţiui, įvardinta 

„Okata― arba nepatrauklios kaip „Kitava―. Galima suprasti, kad tyrimo dalyvei disonansą kelia 

„Kitavos― populiariuoju stiliumi atliekamos dainos, kurioje nebelieka giliosios prasmės. Tad 

pabrėţtina, kad jeigu kūrybiškai tradicija interpretuojama, ji turėtų būti interpretuojama 

skoningai, tuomet ji pasieks daugiau klausytojų ir nepraras esmės. E. Vyčinas teigia: „Jei tekstas 

neturi melodijos, tada galima ją sukurt. Tačiau su gitarom ant kalno lipt, tai ne. Eikit į tvartą ir 

dainuokit. Kam graţią lietuvių muziką maišyt su burdonais. Arba, jei daina vienbalsė, kam pridėt 

tų balsų?― Respondentas mano, kad sukurti melodiją, jei jos nėra, galima, ţinoma, tradicijos 

rėmuose, tačiau jis neigiamai vertina burdono dainose pridėjimą, jei to tradicijoje nebuvo. Taip 

pat jis nemato būtinybės pridėti daugiau balsų, jei daina iš prigimties monodinė. Tai lyg 

nepagarba tradicijai. Tad, pasak etnomuzikologo, tradicija neturėtų būti iškraipoma. Dalinis 

modernizavimas, kaip „Kūlgrinda― daro, – teigia R. Ambrazevičius, – jei tai sustiprina prasmės 

pajautas, tai viskas gerai, o jei ne, tai ne. Ţmonės, kurie rimtai ţiūri į šventę, daro graţias 

modernizacijas, – teigia respondentas, – per mano įsivaizduojamą šventę, nereikia ekspermentų. 

Atsakymas pateikia mintį, kad, jei ţmogus išmano tradiciją, tuomet jo interpretacijos bus graţios, 

skoningos ir nekels nepagarbos tradicijai, tačiau tas, kuris tradicijos neišmano, savo moderniom 

interpretacijom iš tiesų gali sumenkinti tradicinių dainų groţį ir prasmę, jas tiesiog 

nekompetentingai išdarkydamas. Apibendrinant, kas buvo pasakyta, svarbu, kad kūrybiškai 

modernizuotos dainos sustiprintų tradicijos pajautas, tuomet tai vertinga. Daugelis respondentų 

teigiamai vertino tradicijos modernizavimą, ţinoma, jis turi būti profesionalus, skoningas ir 

pagarbus tradicijai. Modernizavime jie įţvelgė naudą, nes naujomis raiškos formomis galima 

sudominti jaunimą. Daugelis respondentų savo gyvenamą laiką įvardina kaip modernų, todėl ir 

dainos, kurias dainuoja, yra perleistos jau per kitokio, XXI a. ţmogaus, prizmę. Kūrybinis 
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modernizavimas suteikia dainoms gyvybės, jos nėra tik muziejus eksponatai. Dauguma 

respondentų teigė, kad nereikia aklai atkartoti tradicijos, daugiau ar maţiau turi būti savito dainos 

išgyvenimo, autentiško jos pajautimo. Neigiamai įvertintas tradicijos įšaldymas, sustabdymas. 

Tai daro, pavyzdţiui, Lietuvos dainų ir šokių ansamblis, kuris jau kurį laiką yra nebe modernus, o 

taip pat ir kai kurie folkloristai, kurie nori dainą dainuoti identiškai atkartojant kaip įraše, pasak 

kai kurių respondentų, tuomet nebėra gyvybės, tikrumo. Aklo kopijavimo nereikia, norint, kad 

tradicija gyvuotų, reikia leisti jai kvėpuoti savo autentišku ritmu (ţr. 20 diagramą). 

 

20 diagrama Kaip vertinate dainų kūrybinę rekonstrukciją/modernizavimą, ar tai atliekate 

su Rasos šventės dainomis? 

 

Kokybinio tyrimo apibendrinimas. Tyrime buvo apklausti 28 folkloristai. Tyrimo metu buvo 

išsiaiškinta, kad daugumai folkloristų, nepaisant to, ar jie save laiko senojo baltų tikėjimo 

išpaţintojais, ar ne, Rasos šventė yra neatsiejama nuo gamtos. Tai ţmogaus ir gamtos virsmo 

šventė. 

 Iš kelių atsakymų į klausimus matyti, kad dauguma respondentų dainuoja ne tik Rasos 

šventės dainas, bet ir kitų ţanrų. Plačiausiai paminėta, kad be Rasos šventės dainų, dainuojamos 

vestuvių ţanro dainos. Šio ţanro dainos yra glaudţiai susijusios su Rasos šventės prasme – 

gamtoje vyksta kupėjimas, ţydėjimas, kuris siejamas su ţmogaus jaunyste, skleidimusi. Be to, ir 

meilės burtai per Rasos šventę yra itin svarbūs, taigi vestuvinės dainos puikiai pritinka. Dar kitų 
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ţanrų dainos, daţniausiai atsirandančios šventėje: rugiapjūtės, Sekminių paruginės, šeimos, 

jaunimo ir meilės. Tai paaiškėja ir nagrinėjant populiariausias Rasos šventės dainas kitame 

skyriuje. Folkloristų atsakymai rodo, kad dainos tyrimo dalyviams svarbios dėl daugelio 

prieţasčių. Svarbiausios yra šios: jos apeiginės, tradicinės, archajiškos, dvasingos. Šiais laikais 

itin trūksta tikrumo, dvasingumo, o senosiose lietuvių liaudies dainose respondentai randa dvasinį 

peną, ramybę. 

Paaiškėjo, kad maţiau nei pusė respondentų švenčia šventę su plačia auditorija, o daugiau 

nei pusė jų švenčia maţesnėse grupelėse. Ir vienu, ir kitu atveju tai bendruomeninė šventė. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad šventė ţenkliai pakito nuo to laiko, kai respondentai šventę pradėjo 

švęsti. Tai rodo, kad tradicija yra gyva ir ji kinta, ţmonės nuolatos keičiasi, nes keičiasi laikai, 

suvokimas, poţiūris, atsiranda naujų tradicijų, įvardijamos dainos, kurių tradicijoje nebuvo. Visa 

tai – šių dienų atkurtos folklorinės šventės išdava. Vienas tokių ryškių šventės naujadarų – apeigų 

folkloro grupės „Kūlgrinda― atliekamos dainos, kurios buvo įvardintos tyrime. Šios dainos yra 

tradicijos interpretacija, savita jos rekonstrukcija ir kūryba. Atkurtoje folklorinėje šventėje jos 

daţnai pateikiamos (arba dalies šventės dalyvių suvokiamos)  kaip tradicinės, nors taip nėra. Šis 

reiškinys vis dėlto vertinamas teigiamai, nes rekonstrukcija (kūryba), kaip įvardino respondentai, 

atliekama remiantis tradicija, ji estetiškai patraukli, nepašiepianti tradicijos. Tai rodo, kad 

folkloristai suvokia gyvenantys savo laike, savo epochoje ir savo gyvenimą, todėl ir tam tikras 

kūrybinis dainų interpretavimas bei jų rekonstrukcija yra tam tikro laiko ţymė. Kinta gyvenimo 

tempas, kontekstas, realijos, todėl ir dainos pritaikomos naujai, jos įgauna naujas raiškos formas, 

naują prasmę, kontekstą.  

Dauguma respondentų savo atsakymuose apgailestauja dėl šventės traukimosi, 

komercializacijos, banalėjimo – tai susiję su „folkloristų― mėgėjų organizuojama švente, kuri 

prarado giluminę prasmę. Folkloristai mėgėjai į šventę įneša dainų, kurios yra dirbtinai sujungtos, 

sukurtos šiais laikais arba tai yra populiariosios scenos dainos. Be tradicinių elementų įvardinti ir 

veiksmai, kurie tradicijai nebūdingi, pavyzdţiui, įvairios rungtys, varţybos, sportiniai, protinei 

veiklai lavinti ţaidimai. Folkloristai profesionalai stengiasi taip pat kurti savas tradicijas: 

dainuoja savo uţrašytas ekspedicijose dainas, kurios yra būdingos jų regionui. Taip pat šoka 

šokius, kurie uţrašyti savose apylinkėse, pavyzdţiui, šokis „Meilutis―. Rasos šventėje tai nauji, 

tačiau vis dėlto tradiciniai dalykai, nesuardantys šventės visumos. Šventę keičia arba nauji, 

nebūdingi elementai arba tradicijos reinterpretavimas. Visa tai rodo, kad šventė sparčiai kinta ir 

reikalauja vis naujo tyrinėtojų ţvilgsnio. 
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Autorę ypač domino sutartinių, kurios pastaruoju metu daţnai tapatinamos su 

archajiškiausiu apeiginiu folkloru, vieta šventėje. Tyrimas patvirtino, kad didelė dalis 

respondentų gieda sutartines per šventę, tačiau čia ţymus regioniškumo aspektas. Sutartines gieda 

daugiausiai aukštaičiai, nes jos jiems ir būdingos. Taip pat gieda dzūkai. Ţemaičiai įvardina, kad 

sutartinės jų regione negiedamos, jos jiems yra svetimos, todėl jie renkasi dainuoti savo regionui 

būdingesnes dainas. Vis dėlto viena aktyvi folkloristė iš Ţemaitijos nurodė, kad sutartines gieda, 

taigi ji nepaiso regioniškumo, praturtindama šventę apeiginėmis giesmėmis. Apskritai, galima 

teigti, kad sutartinių giedojimo populiarumas pasiskirsto pagal regionus. 

Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad, kai kurių respondentų manymu, šiandieninės apeigos 

(t.y. senųjų apeigų rekonstrukcija ir reinterpretacija) jiems yra lyg spektaklis. Pastebima senosios 

baltų religijos išpaţintojų ir jos neišpaţintojų (nebūtinai praktikuojančių katalikų) prieštara. 

Tiems, kurie į etninę kultūrą ţiūri kaip į religiją, šiandieninės apeigos neatrodo netikros ar 

sureţisuotos. Tie respondentai, kurie į etninę kultūrą ţiūri kaip į kultūrą, papročius, bet ne kaip į 

religiją, šiuolaikinė šventė, kurioje vyksta apeigos, įgauna neigiamą konotaciją. Vis dėlto to 

absoliutinti nereiktų, nes yra pavyzdţių, kai ţmonėms tai nesukelia prieštaros ir jie viską graţiai 

suderina. 

Beveik visi respondentai teigė, kad ir šiais laikais vis dar prasminga švęsti Rasos šventę ir 

dainuoti dainas. Daugumai respondentų atrodo, kad prasmė priklauso nuo to, kaip šiais laikais ji 

yra susikuriama. Nemaţai tyrimo dalyvių atkreipė dėmesį, kad šventės prasmė šiuolaikinėje 

visuomenėje menksta. Jų manymu, svarbu, kad šiuolaikiniai ţmonės, kurdami naujas apeigas, 

veiksmus, dainas ar interpretuodami senąją Rasos šventės tradiciją, pernelyg neatitrūktų nuo jos 

ir neįvyktų visiška destrukcija.  

Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad folkloristai per šventę jaučia ypatingas emocijas ir 

jausmus. Keliems iš respondentų tai pasireiškia fiziologiškai, pavyzdţiui, vienam jų – šiurpuliais 

kūne. Kiti fiziologinių pojūčių nenurodė, bet pagal patiriamus stiprius jausmus ir emocijas, 

galima manyti, fiziologiniai pojūčiai atsiranda. Tai rodo, kad respondentai itin įsijaučia ir 

išgyvena tradicijas, dainas, apeigas per šiandieninę šventę. Rasos šventė yra labai svarbi jų 

asmeninės, bendruomeninės bei tautinės tapatybės dalis. 
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3.2.2. MOKINIŲ POŢIŪRIS (KIEKYBINIS TYRIMAS) 

 

Kiekybiniu tyrimu siekta išsiaiškinti tam tikros dalies populiacijos (mokinių) poţiūrį bei 

vyraujančias tendencijas, susijusias su šiandienine Rasos švente. 

 

1 diagrama Kelintoje klasėje mokotės? 

 

 Apklausta buvo 151 mokinių. Tyrime dalyvavo 5–6 klasės. Tokių klasių mokinių buvo 7. 

Taip pat dalyvavo 7–8 kl. Tokių klasių mokinių, kurie atsakė į anketos klausimus buvo 18. 

Dalyvavo 9–10 kl. Atsakiusiųjų buvo 42. Tarp 11–12 kl. atsakė 84 respondentai (ţr. 1 diagramą). 

Klausimai buvo pateikti visiems pagrindinio bei vidurinio išsilavinimo siekiančiams mokiniams. 

Buvo pasirinktos tokios grupės, nes mokyklose nėra labai lengva gauti anketų atsakymus. 

Pastebėta, kad daugiausia atsakė gimnazinių klasių mokiniai, kurių atsakymai daţnai būna 

informatyvesni. Iš 150 respondentų 63 proc. buvo mergaitės ir 37 proc. berniukai (ţr. 2 

diagramą). Daugiau į klausimus atsakė mergaitės, taip pat jų daugiau atsakė išvis į klausimus, 

tačiau berniukų atsakė net 55.  

 

5% 12%

28%55%

1. Kelintoje klasėje mokotės?

5-6

7-8

9-10

11-12
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2 diagrama Jūs esate mergaitė ar berniukas? 

 

Respondentai buvo iš trijų miestų. 48 proc. buvo iš Joniškio (Šiaurės Lietuva), 27 proc. iš 

Vilniaus (pietryčių Lietuva) ir 19 proc. iš Kauno (Vidurio Lietuva). Dar 6 proc. yra iš įvairių kitų 

Lietuvos miestų. Taigi buvo apklausinėjami respondentai ne tik iš didmiesčių, bet ir iš rajono 

centro Joniškio, kuris yra ţymiai maţesnis uţ Vilnių ar Kauną. Parinkti didţiausi Lietuvos 

miestai bei maţesnis miestas. Daugiausia atsakė mokinių iš Joniškio miesto mokyklų, o sudėjus 

Vilniaus ir Kauno miestų mokyklų rezultatus, atsakymų skaičius tampa apylygis (ţr. 3 

diagramą). Joniškis pasirinktas dėl to, nes darbo autorė iš ten kilusi. Ten lankė mokyklą bei 

folkloro ansamblį „Kupars―. Tad įdomu paţvelgti į gimto miesto mokinių atsakymus. 

 

3 diagrama Kokiame mieste gyvenate? 

 

63%

37%
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Mergaitė
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19%
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 Rasos šventę švenčia 38 proc. respondentų, o nešvenčia 19 proc. respondentų. 43 proc. 

tyrimo dalyvių kartais švenčia Rasos šventę. Tad tų mokinių, kurie Rasos šventę švenčia, 

rezultatai ir bus toliau nagrinėjami. Taigi daugiau mokinių švenčia šventę nei nešvenčia ir 

daugiau mokinių kartais švenčia nei nešvenčia (ţr. 4 diagramą). 

 

 

4 diagrama Ar švenčiate Rasos (Joninių) šventę? 

 

 Mokiniai apie Rasos šventę suţinojo iš įvairių šaltinių. Daugiausia respondentų suţinojo 

iš tėvų – 32 proc. 19 proc. suţinojo iš senelių, o 11 proc. iš mokytojų. 9 proc. suţinojo iš 

televizijos, o 8 proc. respondentų  suţinojo iš draugų. 7 proc. tyrimo dalyvių apie šventę suţinojo 

iš ţiniasklaidos priemonių, 4 proc. iš facebooko, 3 proc. iš radijo priemonių, 2 proc. rado patys 

atsitiktinai ir 1 proc. iš youtube (ţr.5 diagramą). Taigi kaip ir buvo galima tikėtis, mokiniai 

daugiausia apie šventę suţino iš artimos aplinkos – tėvų, senelių, mokytojų. Medijos, kurios šiais 

laikais yra labai aktualios jaunimui ir ten informacijos yra begalė, nesupaţindina mokinių taip 

gerai su švente kaip gyvi santykiai. 

38%

19%

43%

4. Ar švenčiate Rasos (Joninių) 
šventę? 

Taip

Ne

Kartais
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5 diagrama Iš kur suţinojote apie šią šventę? 

 

 Kaip ir buvo tikėtasi, mokiniai daţniausiai švenčia gamtoje. Ten ją švenčia net 47 proc. 

17 proc. įvardino, kad švenčia kaime, o tai, greičiausiai, tai pat gamtos apsuptyje esanti vieta. 13 

proc. švenčia miške. Tai, ţinoma, taip pat gamtoje esanti vieta. Tad didţioji dalis respondentų 

šventę švenčia gamtos apsuptyje arba ramioje vietoje, kur nors kaime. 9 proc. Rasos šventę 

švenčia ne atviroje erdvėje, o patalpoje. 4 proc. respondentų švenčia mokykloje, galima manyti 

todėl tiek nedaug, nes mokykla vasarą nedirba. Kitą variantą įvardino 8 proc. respondentų. Iš 

gautų rezultatų matyti, kad visgi daugiausia švenčiama gamtoje, o uţdaroje patalpoje švenčia 

daug maţiau mokinių. To buvo galima tikėtis, juk šventė susijusi su gamta, ji švenčiama vasarą 

(ţr. 6 diagramą).  
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6 diagrama Kur daţniausiai švenčiate šią šventę? 

 

 Svarbu buvo išsiaiškinti, be kokių elementų mokiniai neįsivaizduoja Rasos šventės. Tai 

atskleidţia, kas jiems svarbu šioje šventėje, kiek atkeliauja elementų iš tradicinės šventės. Pagal 

gautus rezultatus, 27 proc. respondentų neįsivaizduoja šventės be lauţo, o 16 proc. be dainų 

dainavimo. Kituose klausimuose, pavyzdţiui, 8 klausime bus detaliau gilinamasi į šį 

etnomuzikologinį dainų aspektą. 13 proc. tyrimo dalyvių neįsivaizduoja šventės be vainikėlių 

pynimo bei 13 proc. be paparčio ţiedo ieškojimo. Tad lauţas, dainos ir vainikų pynimas bei 

stebuklingo paparčio ţiedo ieškojimas yra populiariausi šventimo atributai tarp mokinių. Be 

vainikų plukdymo šventės neįsivaizduoja 7 proc. respondentų, o 9 proc. be saulės palydėjimo. 6 

proc. neįsivaizduoja be burtų Rasos šventės, o 5 proc. be saulės pasitikimo ryte. 4 proc. 

respondentų pasirinko kitą variantą. Pagal gautus duomenis, saulės pasitikimas ir palydėjimas, 

burtai, vainikų plukdymas yra maţiau populiarūs tarp mokinių. Ţinoma, svarbiausias elementas 

yra lauţas. Svarbus ir muzikinis folkloras, dainos. (ţr. 7 diagramą). 

47%

9%

4%
2%

13%

17%
8%

6. Kur dažniausiai švenčiate šią šventę?

Gamtoje

Patalpoje

Kultūros centre

Mokykloje

Miške

Kaime

Kitas variantas



107 

 

  

7 diagrama Be kokių svarbių elementų neįsivaizduojate šventės? 

 

 Mokiniai į klausimą, ar dainuoja dainas, atsakė trejopai. Beveik pusė, 45 proc. 

nedainuoja dainų per Rasos šventę. 28 proc. respondentų dainuoja ir 28 proc. tyrimo dalyvių 

kartais dainuoja dainas. Taigi rezultatai pasiskirsto panašiai. Pusė elgiasi vienaip, o pusė 

respondentų kitaip. Tyrime labiau atsiţvelgiama į respondentų atsakymus, kurie atsakė, kad 

dainuoja dainas, nes būtent iš jų atsakymų bus galima daryti pagrįstas išvadas.  
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8 diagrama Ar dainuojate kokias nors dainas per šią šventę? 

 

 Etnomuzikologiniam tyrimui svarbu tai, kokio ţanro dainos yra mėgstamos mokinių ir 

dainuojamos per Rasos šventę. Mokiniai įvardino dainas, kurias atlieka per Rasos šventę. Buvo 

galima tikėtis, kad mokiniai aktyviai per šventę nedainuoja, tad pagal gautus duomenis ir 

rezultatus, galima pasakyti, kad 41 proc. respondentų neatsimena, ką dainuoja per šventę.  24 

proc. tyrimo dalyvių dainuoja šiuolaikines populiariosios muzikos dainas. 19 proc. dainuoja 

Romuvos stovyklose ar apeigose skambančias dainas, kurios daţnai esti ir autorinės. 14 proc. 

dainuoja tradicines įvairių ţanrų dainas, kurios susijusios pagal tematiką su Rasos švente, o 2 

proc. dainuoja Kalėdų – advento laikotarpio dainą „Leliumoj, oi ant to kalno, leliumoj―. Tai 

parodo, kad 2 proc. neatskiria kalendorinių švenčių dainų vienų nuo kitos. Reiktų pasakyti, kad 

visos kitos išskirtos grupės dainas derina pagal Rasos šventės nuotaiką, tematiką (ţr. 9 

diagramą). 
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9 diagrama Jei dainuojate, tuomet įvardinkite dainų pavadinimus, kuriuos atsimenate, pirmąsias dainų eilutes 

ar ţodţius iš dainos. 

 

Tradicines polifonines giesmes mokiniai įvardino tokias: „Kas ten teka per dvarelį?― (SlS 

I 162), „Dūno upė― ( SlS I 303 a), „Kukal roţė ratilio― (SlS I 47), „Tu, ţilvitėli― (SlS  290; 1707), 

„Nuslaida saulelė― (SlS II 1172 a), „Išjoja joja, sodauto― (SlS I 97), „Saulala sodina lylia― (SlS I 

92 a), „Kupole roţe, kupolyjyte― (SlS 547). Tikrosios Rasos šventės sutartinės (pagal LLDK: 

310–312) iš respondentų įvardintųjų yra: „Kukal roţė ratilio―, „Kupole roţe kupolyjyte―. Visos 

kitos gali būti pritaikytos šventei sutartinės ir tinkamos pagal melodiją, tematiką, ţodţius ar 

estetiškai patrauklios.   
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Tradicinės dainos per Rasos šventę dainuojamos įvairių ţanrų, o ne tik Rasos šventės. 

Pavyzdţiui, respondentai įvardijo dainą „Apėjo sauliutė aplinkui zarią― (LLDK 344). Tai 

tradicinė rugiapjūtės daina. Taip pat buvo įvardinta dar viena rugiapjūtės daina „Rūta ţalioj, jau 

vakaras vakarėlis― (LLDK 474). Į rugiapjūtės dainų atsiradimą Rasos šventėje jau atkreipė 

dėmesį etnomuzikologas R. Ambrazevičius. Straipsnyje jis teigė, kad paruginės dainos bei 

sutartinės daţnai atsiranda Rasos šventėse. (R. Ambrazevičius, 1999, 70) Tad buvo galima 

numatyti, kad tokie ţanrai bus svarbūs dainuojantiems. Rugiapjūtės dainų tekstai šviesūs, 

sutinkamos, pavyzdţiui,  saulės personifikacijos, o juk saulė itin susijusi su Rasos švente, tai 

vienas iš svarbiausių elementų.  

Anksčiau Sekminės ir Joninės arba Rasos šventė buvo itin glaudţiai susiję kalendorinio 

laiko prasme, todėl ir dainos Joninių ir Sekminių yra panašios tematikos. Respondentai įvardijo 

Sekminių dainą „Oi ta ta, kupole graţi― (LLDK 641). Taip pat įvardijo Rasos šventės dainą „Eina 

saulelė aplinkui dangų― (LLDK 661). „Ši daugelio folkloro ansamblių pamėgta daina yra dviejų 

dainų darinys, radęsis besiformuojančioje Rasos šventėje.― Joninių dainos tekstas, pateiktas 

„Lietuvių tautosakos― I tome. <...>, daţniausiai dainuojamas apeiginės vestuvių dainos melodija 

iš J. Čiurlionytės rinkinio „Lietuvių liaudies melodijos <...>, pakeičiant priedainio tekstą.― (KR, 

2003, 341) Taigi ši daina yra Rasos šventės, tik melodija yra paimta iš kitos dainos, tačiau ji 

sukurta tradicijos rėmuose ir skamba kaip tradicinė. Į Rasos šventės mokinių repertuarą patenka 

ir vaišių daina „Oi tu, bijūn, bijūnėli― (LLDK 466). Šios dainos tekstas artimas ţolynams, gėlėms, 

todėl, galima manyti, respondentai ją dainuoja per šventę.  Taip pat buvo įvardinta darbo daina, 

kuri priskiriama linų ir kanapių dainoms. Tai – „Pasėjau linelį ant pylimo― (LLDK 629). Ši daina 

taip pat susijusi su augalu, lineliu, o augalai, kupolė, ţolės, gėlės, kaip minėta, yra vienas 

svarbiausių Rasos šventės komponentų, todėl, galima manyti, ji, kaip ir daina „Oi tu, bijūn, 

bijunėli―  atsiranda tarp mokinių  dainuojamų dainų. 

Pagal gautus duomenis matyti, kad atsiranda dainų dainuojamų per Rasos šventę, kurios 

yra autorinės, sukurtos remiantis tradicija arba savaip, kūrybiškai pritaikytos,  interpretuojamos. 

Tokia daina buvo įvardinta: „Dega ugnelė―. Tai apeiginė Romuvos senojo baltų tikėjimo giesmė, 

tačiau ji yra sukurta, o ne tradicinė daina. Taip pat respondentai įvardijo dainą „Kupole rūta 

čiūta―. Ši daina taip pat Romuvos apeigų grupės  „Kūlgrindos― vadovės I. Trinkūnienės pritaikyta 

šiai šventei ir sukurta kaip daina. Iš tiesų tradicinė sutartinė yra „Pijolka rūta čiūta―, o apeigų 

grupė „Kūlgrinda― šią sutartinę dainuoja antifonu, pakaitomis dviem grupėmis, ir ţodţiai yra 
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pakeisti. Nors „Pijolka rūta čiūta― yra tikroji Joninių ar kitaip tariant Rasos šventės sutartinė. 

Taigi mokiniai išmoko pritaikytą ir kūrybiškai interpretuotą variantą.  

Respondentai įvardijo ir literatūrines dainas, pavyzdţiui, pagal poetinį Maironio tekstą 

sukurtą dainą „Kur lygus laukai―. Greičiausiai šią dainą išmoko mokykloje, tad ką moka, tą ir 

dainuoja. Ţinoma, ši daina siejais su patriotiniais jausmais, o Rasos šventėje patriotiniai jausmai 

taip pat gali atsiskleisti, tokie duomenys taip pat atsiskleidţia mokinių atsakymuose. Taip pat 

autorinę dainą Ievos Narkutės „Raudoni vakarai― įvardino respondentai. Ši daina priklauso 

dainuojamosios poezijos ţanrui ir yra populiari Lietuvoje, todėl, galima manyti, mokiniai ją gerai 

moka. Daina sukelia patriotinius jausmus, meilę gimtai šaliai. 

 Iš gautų rezultatų matyti, kad mokiniai klauso ir populiariąsias šiuolaikines dainas, tad jas 

ir dainuoja per Rasos šventę. Šios dainos yra: „Šoka basos raganaitės―, „Paragaukim ţalio vyno―, 

„Margarita, Margarita―, „Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai―, „Taboras―, „Juk meilės laivas 

kitam krante―, „Juoda orchidėja―. Visos įvardintos dainos siejasi su rasa, saule, rytu, raganomis, 

meile, gera nuotaika.  Šiais laikais dauguma jų nemoka tradicinių dainų, bet iš bendro išprusimo 

ţino, su kuo šventė susijusi. Tad mokiniai nemokėdami tradicinių dainų, ieško atitikmenų tarp 

populiariųjų dainų. Bando rasti šiuolaikines dainas, kurios sietųsi pagal semantiką bent šiek tiek 

su tradiciniais šventės elementais.  

 Mokiniai išsakė reikšmingų minčių apie dainavimą bei muzikavimą šiandieninėse Rasos 

šventėse. Respondentas teigia: „Šiandienines Rasas, liūdna, bet lydi šiuolaikinis popsas―. Taigi 

mokiniai įvertina daţnai pasitaikančią situaciją per Rasos šventę. Kitas respondentas teigia: 

„Dainuojame įvairias, pradedant nuo lopšinių iki linksmų dainuškų―. Neaišku iš šio atsakymo, ar 

lopšinė tradicinė, taip pat neaišku, kas slypi po ţodţiu „dainuškos―, bet galima įtarti, kad 

populiariosios šių laikų dainos. Taip pat buvo įvardinta uţsienietiška populiarioji daina 

„Maclemore-gloriuos―, kuri visiškai nesusijusi su Rasos švente, nebent tik tuo, kad siekiama 

pasilinksminti per šventę ir dainuoti tai, kas aktualu. Tad kai kurie mokiniai, atsakydami į 

klausimus, neigiamai įvertina populiarių dainų dainavimą per šventę, o kai kurie tiesiog įvardina 

tai ką dainuoja, ar ko klausosi, neteikdami tam ypatingos reikšmės.  

 Apibendrinant rezultatus apie dainuojamas mokinių dainas per Rasos šventę, galima 

pasakyti, kad dainuojama yra ir tradicinių lietuvių liaudies dainų bei sutartinių, ir populiariųjų 

dainų, ir literatūrinių bei autorinių dainų. Taip pat paminėta dainų ir sutartinių, kurios yra 

„tikrojo― Rasos šventės „repertuaro― dalis. Pastebėtina, kad mokinių nuomonės apie šventės 

dainuojamą repertuarą labai nevienodos. Tradicines Rasos šventės dainas bei kitų ţanrų 



112 

 

tradicines dainas dainuoja mokiniai, kure mokosi Kaune ir lanko folkloro grupę „Gilė―. Šie 

mokiniai yra folklorinių Rasos švenčių dalyviai. Jie auga tokioje bendruomenėje, kurioje skamba 

tradicinės dainos. Taip pat mokiniai iš „Gilės― grupės dalyvauja ir Romuvos apeigose, todėl jų 

repertuare atsiranda autorinės, sukurtos dainos: „Dega ugnelė―, „Giesmės Ţemynai― ir pan. Tad 

šie mokiniai moka tradicinių dainų bei sukurtų interpretuojant tradiciją. Tai visai neblogas 

rezultatas. Liūdniau yra su mokiniais, kurie dainuoja populiariąsias dainas, nes jie nemoka 

tradicinių. Pastarieji yra iš Vilniaus  „Salomėjos Neries― gimnazijos bei iš Joniškio „Aušros― 

gimnazijos. Matyti, kad mokiniai nelanko jokio folklorinio ansamblio ar būrelio,  jų aplinkoje 

nėra ţmonių, kas sudomintų tradicinėmis dainomis, todėl mokinių tradicinis repertuaras 

skurdokas, tačiau galima pasidţiaugti, kad mokiniai išvis dainuoja. Jie sėdi prie lauţo, bendrauja 

ir dainuoja šiuolaikines dainas. Tad pagrindinis tradicinės šventės elementas lieka, tik dainos 

tradicinės išnyksta iš kai kurių mokinių repertuaro.  

 Mokiniai į kitą klausimą, ar šoka per Rasos šventę, atsakė trejopai. Taip atsakė 25 proc., 

ne atsakė 41 proc. ir kartais atsakė 34 proc. respondentų  (ţr. 10 diagramą). 

 

 

 10 diagrama Ar šokate šventės metu? 

 

 Tyrimo dalyvių buvo paprašyta įvardinti, kokius tradicinius šokius jie šoka. Pagal gautus 

duomenis rezultatai pasiskirstė įvairiai. Paţymėtina, kad ne visi iš tyrime dalyvavusiųjų atsakė, 

tad pateikiami rezultatai tik atsakiusiųjų. 41 proc. Įvardino, kad neţino, neatsimena jokių šokių. 

18 proc. šoka polką. Šis šokis populiarus tarp atsakiusiųjų respondentų. 13 proc. įvardino, kad 

šoka tradicinius šokius. Tokie šokiai būtų: „Diriţablis―, „Gričenikė―, „Ciceliukė Marceliukė―, 
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„Ţilvitis―, „Oira―, „Klumpakojis―,  ratelis „Kupole roţe―, ratelis „Suk suk ratelį―. Tad įvardinti 

tradiciniai šokiai yra įvairūs, pasitaikė ir Joninių ratelis „Kupole roţe―. 10 proc. įvardino, kad 

šoka šokį „Protėvių ţemė―. Šis šokis nėra tradicinis, tai sceninis šokis. 8 proc. respondentų šoka 

aplink ar per lauţą. Šį veiksmą, tam tikra prasme šokį, būtų galima pavadinti šokiu ar šokinėjimu. 

Šokis per lauţą būdingas ir gerai ţinomas Rasos šventės tradicijai, o šokimas ratu aplink lauţą, 

ugnį yra artimas tradicijai. Juk visose archajinėse bendruomenėse ratas buvo apsauga arba saulės 

simbolis. Tad judėjimas ratu, galima teigti, yra tradicinis. Ţinoma, neaišku kaip tuo ratu judama, 

galbūt savaip, šiuolaikiškai, tačiau esminis rato simbolis lieka. 5 proc. respondentų atsakė, kad 

šoka tiesiog rate. 3 proc. tyrimo dalyvių atsakė, kad šoka tango ir valsą, o dar 2 proc., kad šoka 

tik valsą. Tango – Lotynų Amerikos šokis, tad į Rasos šventę atkeliauja iš svetur, o valsas 

būdingas mūsų tradicijai, tad yra respondentų, kurie  ir per Rasos šventę jį šoka. Apibendrinant 

tyrimo rezultatus, galima pasakyti, kad daug mokinių nieko neatsakė, o tie kurie atsakė, neţino, 

neatsimena šokių. Dar maţesnė dalis mokinių šoka. Tarp šokančių atsiranda tradicinių šokių 

pavyzdţių, Joninių ratelis „Kupole roţė―, polka, valsas, šokis ratu ar rate bei šokis ratu aplink 

lauţą bei per jį. Taip pat atsiranda sceniniai šokiai (ţr. 11 diagramą). 

 

 

11 diagrama Kokius tradicinius šokius šokate? Įvardinkite, jei atsimenate. 
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 Respondentų buvo teirautasi, ar jie ţino kokių nors Rasos šventės burtų. 66 proc. 

respondentų neatsakė, 21 proc. atsakiusių teigė, kad neţino, o 13 proc. teigė, kad ţino burtų 

susijusių su vainikų plukdymu, pynimu ir metimu ant medţio, lauţu, meile, paparčiu (ţr. 12 

diagramą). Pavyzdţiui, respondentas teigia: „Jei jauna pora šokdama per lauţą nenusidegins arba 

kuris nors iš poroje esančių ţmonių nenukris, tuomet jų santykiai bus sėkmingi ir ilgai 

truksiantys.― Šis tikėjimas išties buvo tradicijoje. Tikėta, kad pora šokinėjanti susiėmus uţ rankų, 

gali tikėtis vestuvių. Tad šis respondento burto, tikėjimo įvardijimas visai artimas tradicijai. Kitas 

respondentas teigia: „Kaţkas su vainikų pynimu, jų metimu ant medţių.― Šis veiksmas taip pat 

tradicinis ir susijęs su burtais. Merginos pindavo vainikus ir juos mesdavo ant medţio, jei 

uţmesdavo, tai tikėdavo, kad ištekės. Respondentas įvardino tradicinį burtą. Kitas respondentas 

teigia: „Vainiko plukdymas (kaţkaip jei nuplauks, tai keliausi, ar kaţkas tokio). Su ţiedais teko 

burti (skini saują gėlių tikrini, lyginis ar ne skaičius. Jei lyginis – poringi metai bus)―. Buvo 

tradicijoje tikima, kad jei, pavyzdţiui, susidurs vainikėliai vandenyje, tai tada ištekėsi. Taip pat 

buvo tikima skaičių magija bei ţolynų galia, tad šis atsakymas taip pat artimas tradicijai.  Dar 

vienas tyrimo dalyvis įvardija: „kuomet merginos plukdo vainikus upėje ir tas vaikinas, kuris 

sugaus tą vainiką, taps jo išrinktuoju―. Taip, išties, buvo tradicijoje ir mokiniai tai puikiai 

įvardino.  Pasak kito respondento, jei rasi paparčio ţiedą, tai tau seksis gyvenime. Tradicijoje 

puikiai ţinomas stebuklingas paparčio ţiedas, kuris neša laimę, turtus, didį ţinojimą. Tad 

mokinys įvardijo tradicinį tikėjimą. Kiti mokiniai įvardino ţolynų skynimą bei būrimą iš jų, o tai 

tradicijoje buvo labai svarbūs ritualai, kurie padėdavo pasveikti, apsivalyti, apsisaugoti. Taip pat 

respondentai įvardino, kad ryte reikia su rasa nusiprausti veidą. Tradicijoje tikėta, kad rasa yra 

gydanti ir nuplauna viską, kas yra uţteršta, tad šis mokinių įvardijimas visiškai teisingas.  
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12 diagrama Ar ţinote kokių nors Rasos šventės burtų? 

 

Iš pateiktų duomenų rezultatų, galima daryti išvadą, kad tie mokiniai, kurie ţino burtų ir 

juos įvardino, ţino juos tradicinius, tokius, kokie išties buvo. 

 Respondentai į klausimą, iš kur išmoko dainų, šokių, veiksmų atsakė įvairiai. 18 proc. 

tyrime dalyvavusių mokinių, kurie į atsakymą atsakė, išmoko iš tėvų.  17 proc. iš senelių. 15 

proc. iš mokytojų, o 12 proc. respondentų iš būrelių vadovų. 11 proc. išmokė draugai, o 7 proc. 

išmoko internete iš youtubo. 5 proc. išmoko iš televizijos, o 3 proc. iš brolių ar seserų. 2 proc. 

respondentų išmoko iš radijo. Taigi iš artimųjų ţmonių mokiniai ne tik suţinojo apie šventę, bet 

ir išmoko ją švęsti. Mokytojai taip pat svarbūs mokymosi procese, tačiau tėvai ir seneliai 

svarbesni. Tai lyg perdavimas tradicijos (ţr. 13 diagramą). Medijos maţai išmoko mokinius 

veiksmų, dainų ar šokių. Mokymasis vyksta per gyvą bendravimą.  
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13 diagrama Iš kur išmokote Joninių dainų, šokių ar veiksmų? 

 

 78 proc. neatsakė į klausimą, ar jie kada yra patys sukūrę Rasos šventės dainų, šokių, 

ţaidimų. 20 proc. tyrime dalyvavusiųjų ir atsakiusiųjų teigia, kad  nėra sukūrę ir tik 2 proc. yra 

patys kaţką sukūrę.  Sukūrusieji ţaidţia, sportuoja, traukia virvę, ţaidţia mazgą, tinklinį, įvairias 

estafetes bei rungtyniauja. Toks gautas rezultatas parodo, kad mokiniai daugiau šventę švenčia 

tradiciškai ir nieko nekuria arba švenčia šiuolaikiškai, be tradicijų, taip, kaip norisi to šiandien 

jiems, ir tokio šventimo jie nevadina kūryba (ţr. 14 diagramą). 
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14 diagrama Ar esate sugalvoję Joninių dainų, šokių, ţaidimų patys, kartu su mokyklos ar kiemo draugais? 

Jei taip, kokių? 

 

 Mokinių buvo klausiama apie tai, ar prasminga švęsti Rasos šventę šiomis dienomis. 

Didţioji dalis, net 89 proc. respondentų atsakė, kad prasminga. 10 proc. tyrimo dalyvių atsakė, 

kad neprasminga arba neţino, o 1 proc. atsakė, kad šventė atgarsi, nes visi vartoja alkoholį ir 

mušasi. Tendencijos esti teigiamos, nes dauguma mokinių mano, kad prasminga švęsti šventę, 

nes tai yra mūsų tradicija bei gera švęsti šventę gamtoje. Pastebimas ryšis mokinių su tradicijų 

svarba ir gamta. 12 mokinių atsakė, kad prasminga, nes galima būti su artimaisiais: šeimos 

nariais, giminaičiais, draugais. Penki mokiniai įvardijo, kad prasminga, nes tai vardadienis Jonų, 

Janinų. 13 mokinių atsakė, kad tiesiog prasminga, o 9 mokiniai, kad neprasminga. Pagal gautus 

duomenis, mokinių poţiūris yra teigiamas į šventę, jie mato prasmę jos šventime, nes tai, kaip 

teigia jie, yra tradicijų išsaugojimas (ţr. 15 diagramą). 
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15 diagrama Kaip manote, ar prasminga šiandien švęsti šią šventę? Kodėl? 

 

 Tyrimo dalyviams buvo uţduotas klausimas, kokias šventės dalis jie labiausiai mėgta, o 

kokių nemėgsta. Atsakymų yra labai daug ir įvairių. 23 proc. respondentų labiausiai mėgsta lauţą. 

Lauţas daugeliui itin svarbus. Taip pat su lauţu susijęs vakarojimas, vakaras, bendravimas. Tai 

esminis tradicinis elementas respondentams.  18 proc. nemėgstamos dalies neturi ir patinka jiems 

viskas, kas vyksta šventėje. 17 proc. mėgsta dainas ir šokius. Tad šokiai ir dainos, kaip ir lauţas, 

uţima nemaţą vietą. 9 proc. nesuprato klausimo arba į jį kokybiškai neatsakė. 1 proc. įvardino, 

kad mėgsta šventės metu bendrauti su artimaisiais. 4 proc. mėgsta šventę be išgertuvių ir 

populiarios muzikos. 4proc. mėgsta vainikų plukdymą 2 proc. nemėgsta, kai šventė baigiasi. 7 

proc. mėgsta ieškoti paparčio ţiedo, 1 proc. nepatinka laukti saulės patekėjimo, nes sunku išlaukti 

ir norisi miego. 1 proc. nemėgsta plukdyti vainikų, nes yra tekę įkristi į vandenį juos plukdant. 1 

proc. mėgsta įvairias varţybas: tinklinį bei smiginį. Šis atsakymas nebūtų priskiriamas prie 

tradicinio šventės šventimo, tai naujas šiandieninis elementas. 1 proc. mėgsta tradicinę šventę. 

Taip pat 1 proc. mėgsta sveikinti tetą, kuri švenčia vardadienį. 1 proc. mėgsta vainikų pynimą, o 

dar 1 proc. nemėgsta šokinėti per lauţą, nes bijo nusideginti. 1 proc. mėgsta gamtą, visą šventės 

laiką praleidţia Vilniuje, Ozo miškelyje. Net jei ir be tradicinio šventimo, tačiau respondentams 

norisi gamtos, jie jos ilgisi. 1 proc. mėgsta saulėtekį ir saulėlydį. Apibendrinant gautus duomenis, 

galima pasakyti, kad visgi populiariausi dalykai, kuriuos mėgsta respondentai yra: lauţas, dainos 
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ir šokiai. Taip pat nemaţa atsakymų, kurie teigia, kad mėgsta įvairias dalis. Kiti atsakymai yra 

pavieniai arba pasitaikantys retai, arba labai retai. Dainos ir šokiai bei lauţas yra tradicinės 

šventės ašis. Ţinoma, be jų yra ir kitų elementų, tačiau šie elementai svarbūs Rasos šventės 

tradicijai (ţr. diagramą 16). 

 

 

 

16 diagrama Kokias Joninių šventės dalis labiausiai mėgstate ir kokių labiausiai nemėgstate? (Parašykite) 
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 Respondentai į klausimą, ar norėtumėte išmokti Rasos šventės daugiau veiksmų, dainų, 

šokių ir burtų, atsakė taip 68 proc. ir ne 32 proc. Daugiau respondentų norėtų išmokti Rasos 

šventės tradicijų, nei nenorėtų. Tai, kad kiti nenori išmokti, rodo nepakankamą moksleivių 

sąmoningumo lygį, švietimo stoką ir pan. (ţr. 17 diagramą). 

 

 

17 diagrama Ar norėtume išmokti daugiau Joninių šventės dainų, šokių, veiksmų ir burtų? 

 

 Tyrimo dalyvių buvo klausiama, kaip jie Rasos šventę vadina. Kaip ir buvo galima 

prognozuoti, 73 proc. atsakiusiųjų respondentų šventę vadina Joninėmis. Lietuvoje šis 

pavadinimas skamba daţniau medijose ir yra populiaresnis. 22 proc. respondentų atsakė, kad 

šventę vadina Rasos švente. Šis pavadinimas ne toks populiarus tarp mokinių, bet pasitaikantis. 

Tyrime dalyvavo mokiniai iš „Gilės― folkloro grupės. Ši grupė yra glaudţiai susijusi ir su senuoju 

baltų tikėjimu. Tad Rasos šventės pavadinimą vartoja daugiau senojo baltų tikėjimo pasekėjai, o 

mokiniai, kurie su šiuo tikėjimu neturi sąlyčio taškų renkasi visuomenėje bei medijose populiarų 

Joninių pavadinimą. Rasos šventės pavadinimas prigijo su atgaivinta tradicija švęsti šią šventę, 

tačiau Lietuvoje jis, galima manyti, nėra toks populiarus kaip Joninės, todėl ir mokiniai maţiau 

vadina ją Rasos švente ir daugiau Joninėmis. Tik 2 proc. mokinių šventę vadina Kupolėmis. Šis 

pavadinimas yra rečiausiai pasitaikantis. Ţvelgiant į socialinius tinklus, interneto portalų 

antraštes, Kupolės pavadinimas pasitaiko retokai, tad ir mokiniai šį pavadinimą retai vartoja. 

Apibendrinant rezultatus, populiariausias pavadinimas tarp respondentų yra Joninės (ţr. 18 

diagramą). 

68%

32%

17. Ar norėtume išmokti daugiau 
Joninių šventės dainų, šokių, 

veiksmų ir burtų? 

Taip

Ne
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18 diagrama Kaip šią šventę vadinate? 

 

 Buvo uţduotas klausimas respondentams apie tai, kokius jausmus sukelia prisiminimai 

apie Rasos šventę. Šis klausimas turėtų atskleisti, kokios šventės ateities perspektyvos, nes jei 

patiriami jausmai šviesūs ir teigiami, tuomet šventė turi daug potencialo gyvuoti ilgai ir ateityje. 

Ţinoma, šventė kis, tačiau, jei ji siejasi su teigiamais dalykais, tai tradiciniai dalykai išlikti gali 

ilgai. 62 proc. respondentų atsakė, kad šiltus, linksmus, dţiaugsmingus. 14 proc. tyrimo dalyvių 

atsakė, kad sukelia vienybės jausmą. 12 proc. respondentų atsakė, kad sukelia nostalgiškus 

jausmus ir 12 proc. atsakė, kad nesukelia jokių. Atsakymai leidţia nuţvelgti bendras tendencijas 

ir galima teigti, kad mokiniams šventė yra dţiaugsminga tradicija, todėl jie ją švęs ir ateityje. 

Visų pirma todėl, kad ji sukelia šiltus jausmus, o antra todėl, kad mokiniams tai atrodo svarbi 

tradicija (ţr. 19 diagramą).  
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18. Kaip šią šventę vadinate?

Kupolės

Rasos

Joninės
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19 diagrama Kokius jausmus sukelia prisiminimai apie šią šventę? 

 

 Respondentų tyrime buvo prašoma aprašyti, kaip jie įsivaizduoja Rasos šventę. 

Daugiausia, 57 proc. mokinių savo aprašymuose minėjo degantį lauţą, burtus, ţaidimus, gamtą, 

dainas, šokius ir artimuosius šalia savęs. Lauţas, matyti, labai svarbus šventės elementas. 29 

proc. atsakiusių respondentų Rasos šventę įsivaizduoja taip pat gamtoje su draugais, 

dainuojamomis dainomis, šokiais, tradicijomis, saulės palydėjimu, paparčio ţiedo ieškojimu bei 

vainikų pynimu ir plukdymu. Tad daug tradicinių šventės elementų atsiranda mokinių 

įsivaizduojamojoje šventėje. Kai kurių grupių atsakymų nebuvo daug, bet jie buvo išskirtiniai, 

todėl išskirti, pavyzdţiui, 2 proc. įsivaizduoja šią šventę kaip stebuklingą naktį, kurioje viskas 

įmanoma. Dar 2 proc. respondentų neįsivaizduoja šventės be linksmybių, kokių jie neįvardino, 

tačiau pabrėţiama itin gera nuotaika. 1 proc. atsakiusių teigia, kad šventę įsivaizduoja be 

tradicijų, todėl, kad galėtų įsijungti jaunimas. Tad respondentui atrodo, jog tradicijos neleidţia 

jaunimui įsitraukti į šventę, jis tarsi jaučia nuotolį tarp savęs ir tradicijos. Dar 1 proc. respondentų 

teigia, kad neįsivaizduoja šventės be tautinių rūbų ir vainikėlių, tai pasak respondento, yra labai 

graţu ir visi turėtų per šventę taip puoštis. Tad įvardintas, kad svarbus ir estetinis vaizdas. 2 proc. 

tyrimo dalyvių savo šventėje įsivaizduoja Jonus su ąţuoliniais vainikais. Tai parodo, kad 

giminėje, artimoje aplinkoje yra Jonų, tad tradicinis varduvininkų vainikavimas jiems yra 

svarbus. Apibendrinat gautus rezultatus, galima pasakyti, kad mokiniai šventę įsivaizduoja 
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tradiciškai, šviesiai, bendruomeniškai, gamtos apsuptyje su daug tradicinių elementų. Maţuma 

šventę įsivaizduoja kitaip. (ţr. 20 diagramą). 

 

 

20 diagrama Trumpai aprašykite, kaip jūs įsivaizduotumėte šventę. 
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Kiekybinio tyrimo apibendrinimas. Tyrime dalyvavo daugiausiai 11–12 kl. mokiniai 

(55 proc.), taip pat nemaţai 9–10 kl. mokinių (28 proc.), ţemesnių klasių maţiau. Taigi 

daugiausia atsakymų gauta iš vyresnių mokinių, kurie turi jau daugiau patirties, geba plačiau 

ţvelgti į tradicijas ir pan., išreikšti savo poţiūrį, vertybines nuostatas. Mergaičių (63 proc.) tyrime 

dalyvavo daugiau nei berniukų (37 proc.). Respondentai buvo iš trijų miestų: Vilniaus, Kauno ir 

Joniškio. Vilnius ir Kaunas yra didieji Lietuvos miestai, o Joniškis pasirinktas kaip ţymiai 

maţesnis miestas (9 900 gyventojų), rajono centras. Be to, tai darbo autorės gimtasis miestas, 

kuriame ne kartą švęsta Rasos šventė. Daugiausia atsakymų gauta iš Joniškio (48 proc.), iš 

Vilniaus – 27 proc., iš Kauno – 19 proc. (Kauno ir Vilniaus bendras atsakymų skaičius sudaro 

beveik tiek pat procentų, kiek vieno Joniškio). 

Apie 40 proc. respondentų švenčia Rasos šventę. Daugiau nei 40 proc. ją švenčia kartais, 

19 proc. išvis nešvenčia. Taigi šventę švenčia palyginti nemaţas mokinių procentas. Tyrimas 

parodė, kad dauguma jų apie šventę suţinojo iš tėvų arba senelių. Iš medijų suţinojo palyginti 

nedaug respondentų. Taigi galima teigti, kad tradicija tęsiama per gyvą bendravimą, o 

nesimokant jos iš interneto, facebooko ar kitų priemonių, nors šios technologijos ir yra itin 

aktualios jaunimui.  

Didţioji dalis respondentų šventę švenčia gamtoje. Tad šventė nepraranda savo tradicinės 

aplinkos. Pastebėta, kad mokiniai neįsivaizduoja Rasos šventės be įvairių tradicinių elementų. 

Ryškiausi ir daţniausiai įvardinti: lauţas, dainos, vainiko pynimas. Lauţas – vienas esminių 

tradicinių Rasos šventės elementų, o vainikas (jo pynimas, plukdymas, metimas ant medţio ir 

pan.) – taip pat labai svarbus atributas, ypač jaunimui. Mokiniai šias tradicijas ţino, kai kurie 

įvardino ir atlieka šiandieninėje šventėje. Kaip minėta, svarbus šventėje ir dainavimas. Kai kurios 

dainos (ţr. 2 lentelę) yra tradicinės (bet ne Rasos šventės) arba rekonstruotos, sukurtos šiais 

laikais, remiantis tradicija, pavyzdţiui, „Dega ugnelė―, giesmės Ţemynai ir pan. Mokinių 

švenčiamose šventėse atsiranda daug šiuolaikinių populiariųjų dainų, pavyzdţiui: „Meilės 

laivas―, „Juoda orchidėja―, „Margarita―, „Šoka basos raganaitės―, „Saulė nusileido― ir pan. Tiesa, 

esama ir aukštesnės meninės vertės šiuolaikinių dainų, pavyzdţiui, dainuojamosios poezijos 

atstovų dainos (Ievos Narkutės „Raudoni vakarai―, Vytauto Kernagio „Ţiemą vasarą― ir kt.), 

grupės Telebimbam dainuojama daina „Rytoj skrisim― ir kt. Taigi mokinių repertuaras itin 

įvairus.  

Atkreiptinas dėmesys į visiškai skirtingus tos pačios kartos – mokinių – atsakymus, kurie 

tiesiogiai priklauso nuo juos supančios aplinkos. Krinta į akis tai, kad mokiniai iš Kauno, 
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lankantys folkloro ansamblį „Gilė―, įvardino daug tradicinių arba apeigų grupės „Kūlgrinda― 

dainuojamų dainų. Jie uţaugę folklorinėje aplinkoje, daugelį tradicijų ir dainų jie perima 

natūraliai – dalyvaudami bendrose švente, ţygiuose ir pan. Tuo tarpu mokiniai iš Vilniaus 

„Salomėjos Neries― gimnazijos bei iš Joniškio „Aušros― gimnazijos įvardino daugiau 

populiariųjų šiandieninių dainų. Tad labai ryškus dvejopas pasiskirstymas: mokiniai, kurie lanko 

folkloro ansamblį, moka įvairių tradicinių dainų ir dalį jų pritaiko Rasų šventei (19 proc. 

mokinių dainuoja Romuvos dainas, kurios daţnai yra autorinė kūryba, 14 proc. dainuoja 

tradicines įvairių ţanrų dainas, ţr. lentelę), o mokiniai, kurie nelanko ansamblio ar kitaip 

nesusipaţįsta su etnine kultūra, dainuoja, ką girdi savo aplinkoje. Reikia pabrėţti, kad tyrinėjami 

buvo tik tie mokinių atsakymai, kurie išvis įvardijo bent kokias nors dainuojamas dainas per 

Rasos šventę. Didelė dalis respondentų tų atsakymų nepateikė, tad darytina išvada, kad beveik 

pusė apklaustų mokinių nedainuoja dainų išvis ir jų nemoka, o jei dainuoja, tai daţnai 

populiariąsias dainas (41 proc. įvardijo, kad neprisimena jokių dainų, 24 proc. respondentų 

dainuoja šiuolaikines dainas).  

Rasos šventėje paprastai gana daug vietos skiriama ir šokiams ir kitokiems 

choreografiniams (apeiginiams) veiksmams. Išsiaiškinta, kad mokiniam šokis per Rasos šventę 

nėra labai svarbus – net  41 proc. jų nešoka, 34 proc. respondentų šoka kartais,  ir tik 25 proc. 

mokinių šoka. Išliekantys tradiciniai šokių arba apeiginės etnochoreografijos elementai yra tokie: 

apeiginis šokis (šokimas) per lauţą, šokis ratu, kuris yra archetipinis ir uţkoduotas pasąmonėje, 

nors jie apie tai gal ir nesusimąsto, tačiau choreografinis ratas jiems svarbus. Taip pat šokama 

polka, valsas, „Ţilvitis―, „Diriţablis―, „Gričenikė―, „Ciceliukė Marceliukė―, „Oira―, 

„Klumpakojis―. Įvardintas net Rasos šventės ratelis „Kupole roţe―, taip pat paminėtas ratelis 

„Suk suk ratelį―. Kartais minimi sceniniai šokiai, pavyzdţiui, „Protėvių ţemė―. Vis dėlto 

apibendrintai galima teigti, kad didţioji mokinių dalis per Rasos šventę nešoka. 

Rasos šventės burtai mokiniams taip pat nėra labai svarbūs – juos įvardijo tik 13 proc. 

Įvardinti burtai buvo išties tradiciniai, pavyzdţiui, kai kurie jų susiję su vainikų plukdymu arba jų 

pynimu ir metimu ant medţio šakos. Kiti burtai susiję su lauţu, ţolynais ar meile.  

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad dauguma respondentų nėra patys sugalvoję Rasos šventės 

ţaidimų, dainų, šokių ar burtų. Tik 2 proc. respondentų įvardino, kad yra kaţką sugalvoję ir turi 

savo dabartinių tradicijų. Jie ţaidţia, sportuoja, traukia virvę, ţaidţia mazgą, tinklinį, įvairias 

estafetes bei rungtyniauja. Tyrimas atskleidţia, kad dalis mokinių šventę švenčia tradiciškai ir 
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nieko nekuria arba švenčia šiuolaikiškai, be tradicijų, taip, kaip norisi to šiandien jiems, ir tokio 

šventimo jie nevadina kūryba. 

Labai svarbu tai, kad net 89 proc. mokinių mano, kad šiomis dienomis prasminga švęsti 

Rasos šventę. Nors jie nemoka itin daug muzikinio folkloro, tačiau dauguma (68 proc.) įvardijo, 

kad esant galimybėms, norėtų išmokti. Mokiniai mato prasmę, nes šventė yra tradicija, o 

tradicijas reikia saugoti.  

Išsiaiškinta, kad dabartinėje šventėje mokiniai labiausiai mėgsta lauţą. Lauţas yra 

tradicinis elementas, kuris buvo svarbus senovinėse Rasos šventėse. Taigi nors prie lauţo vyksta 

nauja komunikacija, nauji veiksmai ir skamba daţnai šiuolaikinės dainos (tiesa, esama ir 

tradicinių dainų), lauţas išlieka itin svarbus elementas šiuolaikinėje mokinių švenčiamoje Rasos 

šventėje. 

Respondentai šią šventę daţniausiai vadina Joninėmis (73 proc. mokinių). Antras pagal 

populiarumą pavadinimas – „Rasos šventė― (22 proc.). Manytina, kad mokinių atsakymai 

atspindi tai, kaip daţniausia ši šventė vadinama folkloristų, Rasos šventės rengėjų ar medijų.  

 Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad mokiniams dabartinė Rasos šventė sukelia šiltus, 

linksmus jausmus. Taigi ji turi perspektyvą ir ateityje, nes mokiai, jausdamiesi gerai per šventę, 

norės ir ateityje šią šventę švęsti. 

 Mokiniai trumpai aprašė savo įsivaizduojamą Rasos šventę. Jie šventę įsivaizduoja 

tradiciškai, bendruomeniškai, gamtos apsuptyje su daug tradicinių elementų. Tad tuos tradicinius 

elementus mokiniams reikia perduoti, kad jie juos tęstų, nes kitaip šventė gali pakisti 

neatpaţįstamai. Kaita yra teigiamas dalykas – modernizuoti, kurti savo tradicijas yra labai gerai, 

tačiau svarbu, kad tame moderniame naujume nepasimestų stabilioji tradicijos ašis, kuri ir skiria 

tradiciją nuo ne tradicijos. 
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3.3.  PASTOVŪS IR  KINTANTYS RASOS ŠVENTĖS ELEMENTAI  

 

3.3.1. VEIKSMAI 

Išanalizavus ir lentelėje pateikus pagrindinius Rasos šventės veiksmus, paminėtus 

ankstesniuose šaltiniuose ir šių dienų šventės dalyvių atsakymuose, galima stebėti  jų 

pasikartojamumą ir kaitą (ţr. 2 lentelę). 

Veiksmai 
Vyko 
tradicijoje 

Vyksta 
dabar Paminėjo 

Šokinėjimas per lauţą taip taip visi 

Sėdėjimas prie lauţo taip taip visi 

Dainavimas prie lauţo taip taip visi 

Ugnies kūrimas  taip taip visi 

Stebulės ir karties padegimas taip taip folkloristai 

Muzika, šokiai, dainos taip taip visi 

Paparčio ţiedo ieškojimas taip taip visi 

Saugojimasis nuo raganos taip ne visi 

Vainikų pynimas taip taip visi 

Vainikų plukdymas taip taip visi 

Vainikų sviedimas į medţius taip taip mokiniai 

Dėjimas vainiko  po pagalve ir ateities vyro 
sapnavimas taip ne   

Kupoliavimas taip taip visi 

Tikėjimas ţolių gydomosiomis savybėmis taip taip visi 

Prausimasis vandeniu  taip taip visi 

Vandens magija norint gauti vyrą taip ne   

Tikėjimas, kad rasa apvalo taip taip visi 

Supimasis  taip ne   

Vainikavimas Jonų, Jonių taip taip visi 

Burtai taip taip visi 

Saulės pasitikimas, palydėjimas ne taip visi 

Vyksta rungtys įvairios ne taip mokiniai 

Sportuoja, traukia virvę, ţaidţia mazgą, 
tinklinį, smigį, estafetes ne taip mokiniai 

Laukų lankymas taip taip folkloristai 

Rengiami atrakcionai ne taip folkloristai 

Rungtyniaujama, kas nušaus toliau 
neonines strėles ne taip folkloristai 

Sportinės, komandinės varţybos 
rengiamos ne taip folkloristai 

Rungtynės, kas greičiau skeltuvu ugnį 
įskels ne taip folkloristai 

Lobio ieškojimas ne taip folkloristai 

2 lentelė. Pastovūs ir kintantys Rasos šventės elementai 
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Kaip matome, vieni veiksmai yra tradiciniai, o kiti jų atsiradę šiais laikais. Dauguma 

tradicinių veiksmų yra atliekami ir šiandien, išskyrus šiuos: saugojimasis nuo raganos, dėjimas 

vainiko po pagalve, prausimasis vandeniu, norint rasti vyrą bei supimasis. Neatmetama galimybė, 

kad tokie veiksmai gali vykti ir šiandien, tačiau atsakiusieji respondentai to neįvardino. 

Šiandieninėje šventėje atsiranda įvairūs nauji veiksmai: varţybos, kitokios rungtys, lobio 

ieškojimas ir pan. Visi šie nauji atsiradę veiksmai yra nebūdingi tradicijai. Nauji atsiradę 

elementai yra universalūs. Jie gali būti ir bet kokioje kitoje šventėje, nebūtinai Rasos. Taip Rasos 

šventė tarsi praranda savitumą. Juk rungtyniauti, sportuoti, rengti atrakcionus, ieškoti lobio 

galima bet kada. Dėl šių elementų šventė darosi maţiau sakrali, o labiau panašėja į laisvalaikio 

praleidimą su sportiniais elementais. Ţinoma, to negalima absoliutinti, nes šiandieninėje šventėje 

vyksta taip pat daug tradicinių veiksmų. Vis dėlto nauji atsirandantys veiksmai rodo tendenciją, 

kad šventė banalėja. Rungtynėmis, ţaidimais ir varţybomis uţsiima ir folkloro mėgėjai 

(neprofesionalai), ir mokiniai. Profesionalai etnomuzikologai, folkloro vadovai ir ilgamečiai 

dalyviai tokių veiksmų neįvardijo. Pastebėta, kad atsiranda įdomus naujai atsiradusių veiksmų ir 

tradicinių veiksmų sujungimas. Pavyzdţiui, vienas folkloro ansamblio dalyvis įvardija: kas 

greičiau skeltuvu ugnį įţiebs, tai to įţiebta ugnimi bus uţkuriama stebulė ir lauţas. Atkreiptinas 

dėmesys, kad ugnis įţiebiama ne degtukais ar kitomis priemonėmis, o skeltuvu, kuris yra 

senovinis daiktas. Tad, nors skeltuvu yra tarsi ţaidţiama, juo įţiebiama ugnis (lauţas) – būtinas 

senasis Rasos šventės elementas. Taigi šis naujas hibridinis sujungimas, nors ir netradicinis, šiais 

laikais atrodo prasmingas. 
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3.3.2. REPERTUARAS 

  

Ţvelgiant į Rasos šventę etnomuzikologo akimis, ypač svarbu išsiaiškinti, kaip kinta (arba 

formuojasi visiškai naujas) repertuaras. Remiantis kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenimis, 

sudaryta lentelė (3 lentelė), kurioje atsispindi folkloristų ir mokinių dainuojamas repertuaras per 

šiandieninę Rasos šventę. 

 

DAINOS 

FOLKLORISTAI 
Katalogo 
nr. 

Paminėta 
kartų MOKINIAI 

Katalogo 
nr. 

Paminėta 
kartų 

Kupolėle, kas tave 
skynė LLDK 641 9 

Rūta ţalioj, 
jau vakaras 
vakarėlis LLDK  474  5 

Oi ta ta, kupole graţi LLDK 608 8 
Apėjo sauliute 
aplinkui zaria LLDK 344  4 

Bėg upelė 
vingiuodama LLDK 2116  5 Dega ugnelė Sukurta 4 

Eina saulelė aplinkui 
dangų LLDK 661  5 

Ant kalno 
mūrai   2 

Saulelė raudona LLDK JM 470 4 

Leliumaj, oi 
ant aukšto 
kalno, leliumoj 

 
2 

Oi teka bėga 
vakarinė ţvaigţdelė LLDK 592  3 Margarita šiuolaikinė 2 

Putinėli, 
raudoniausias LLDK 600  3 

Pasėjau linelį 
ant pylimo LLDK 629 2 

Ţibinkštėlė tekėjo LLDK Kl 624 3 

Šalia kelio 
ievaras 
stovėjo LLDK 521 2 

Aš uţeisiu ant kalno, 
paţiūrėsiu į marias   2 

Šoka basos 
raganaites šiuolaikinė 2 

Augo jievaras 
vartuosna LLDK D 520 2 

Tu, ţilviteli, 
dobilia 

LLDK Kl 
583 2 

Buvo naktys švento 
Jono literatūrinė 2       

Jau sauleli leiduos LLDK 2       

Jau sutema temela   2       

Uţteka sauluţė, 
daulėliu lėliu LSD I 637 2       

3 lentelė. Daugiausiai kartų paminėtos dainos 
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Lentelėje įvardintos dainos, kurios respondentų atsakymuose pasitaiko daugiau nei 1 

kartą. Taigi pačios populiariausios dainos folkloristų tarpe, kaip matyti, yra dvi: Sekminių daina 

„Oi ta ta, kupole graţi― ir Joninių „Kupolėle, kas tave skynė―. Itin mėgstama ir Joninių daina 

„Eina saulelė aplinkui dangų―. Taip pat gana populiari yra vestuvinė daina „Bėg upelė 

vingiuordama―. Šiek tiek maţiau, bet gana plačiai dainuojama jaunimo ir meilės daina „Saulelė 

raudona―. Kitos dainos maţiau populiarios, todėl plačiau neaptariamos. Mokinių tarpe, kaip 

bebūtų keista, pati populiariausia yra rugiapjūtės daina „Rūta ţalioj, jau vakaras vakarėlis―. Ne 

maţiau mėgstama ir kita rugiapjūtės daina – „Apėjo saulutė aplinkui zaria―. Gana populiari tarp 

mokinių yra  ir daina „Dega ugnelė―. Kitos dainos pasitaiko rečiau, todėl nekomentuojamos (ţr. 

lentelę). Tad folkloristų tarpe populiariausios yra Joninių, Sekminių ir vestuvinės dainos, o 

mokinių – rugiapjūtės bei šiais laikais apeigų folkloro grupės „Kūlgrinda― sukurta daina.  

 Įdomu tai, kad folkloristų ir mokinių įvardintos dainos nesutampa. Atrodytų, tai visiškai 

natūralu, nes skiriasi tiek kartos, tiek ir atskirų respondentų grupių folklorinė patirtis. Tie 

mokiniai, kurie įvardijo, pavyzdţiui, „Dega ugnelė― ar tradicines (pavyzdţiui, rugiapjūtės) 

dainas, yra iš „Gilės― folkloro ansamblio, kuris ţavisi „Kūlgrindos― veikla, jų dainuojamomis 

dainomis, dalyvauja Rasos šventėse, keliauja po Lietuvą, ją paţįsta. Taigi šio kolektyvo nariai ir 

įvardino dainas, kurios yra tradicinės ir artimos pagal tematiką Rasos šventei arba sukurtos, 

tačiau dainuojamos per atkurtą Rasos šventę. Tuo tarpu mokiniai, kurie lanko paprastas mokyklas 

ir neturi specifinių ţinių, pasiruošimo, folklorinio dainavimo patirties, įvardijo dainas, kurios yra 

šiuolaikinės populiariosios dainos. Toks visiškai skirtingas tos pačios kartos respondentų Rasos 

šventės repertuaras rodo didelę takoskyrą tarp vienų mokinių, mokykloje (popamokinėje 

veikloje) ragavusių etnokultūros, ir kitų, su ja nesusidūrusių, nesusipaţinusių praktiškai. Tai 

visiškai natūralu – kitokių atsakymų apie dainuojamas dainas vargu ar galima buvo tikėtis. 

Labiau stebina mokinių, kuriems nesvetimas folkloras, atsakymai. Atkreiptinas dėmesys į 

tai, kad mokiniai, kurie įvardijo tradicines dainas, beveik nepaminėjo tikrųjų Rasos šventės dainų, 

išskyrus „Tu, ţilviteli, dobile―, kuri, kaip minėta, yra paruginė giesmė, giedama šiandien per 

rekonstruotą šventę prie vartų. Tuo tarpu folkloristų repertuaras paremtas ţymiai didesniu kiekiu 

Rasos šventės dainų.  

Taigi galima teigti, kad folkloristų ir mokinių šventės metu dainuojamos dainos 

nesutampa. Manytina, taip atsitinka todėl, kad skirtingų kartų atstovai, viena vertus, natūraliai 

renkasi skirtingas dainas. Kita vertus, ir todėl, kad mokiniams trūksta etnokultūros ţinių ir jie 
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nemoka tiek dainų, kiek folkloristai: didelė mokinių dalis savo dainų repertuarą papildo 

estradinėmis arba populiariosiomis dainomis.  

 

SUTARTINĖS 

FOLKLORISTAI 
Katalogo 
nr. 

Paminėta 
kartų MOKINIAI Katalogo nr. 

Paminėta 
kartų 

Kupole roţe 
kupolyjyte SlS 547 8 

Nuslaida 
saulelė SlS II 1172 a 3 

Tu ţilviteli, ţalias 
medeli SlS I 294 6 Dūno upė SlS I 303 a 1 

Saulala sadina lylia SlS I 89 a 5 
Išjojo, 
sodauto SlS I 97 1 

Sesė sodus sadina SlS II 635 b 5 Kas tar taka SlS I 162 1 

Kukal roţe ratilio SlS I 47 4 Kukal roţė  SlS I 47 1 

Kupolio roţe, o kur 
buvai Jonai SlS II 555  4 

Kupole roţe 
kupolyjyte SlS 547 1 

Ţvilgso raselė un 
baro SlS I 136 3 

Saulala 
sodina lylia SlS I 89 a 1 

Dijūta, kalneli SlS III 1667 2       

Eisim broliai tūta 
tūtava  SlS I 23 a 2       

Pijolka rūta SlS II 544 2       

Siaudţia liepa SlS I 411 b 2       

Apvynėlis augo SlS I 80 1       

Atploukia untela  SlS I 321 1       

Augo putins su 
šermukšniu SlS II 640 a  1       

Bit bitela  SlS II 604 1       

Dūno upė SlS I 303 a 1       

Lioj sau dailio vokoro SlS II 629 b 1       

Nuslaida saulelė 
SlS II 1172 
a 1       

Rimo rimo tūta SlS III 1587 1       

Tumsumai tumsumai SlS I 89 a 1       

4 lentelė. Daugiausiai kartų paminėtos sutartinės 

 

 Į atskirą lentelę (4 lentelė)  išskirtos sutartinės, kurias per Rasos šventę gieda folkloristai 

ir mokiniai. Daugiausia, net 8 kartus, folkloristų paminėta sutartinė „Kupole roţe kupolyjyte―. 

Taip pat daug kartų folkloristai įvardijo, kad gieda sutartinę „Tu ţilviteli, ţalias medeli―. Kitų 

sutartinių populiarumas, pagal įvardijimų kiekį, atsispindi lentelėje. Tyrimai parodė, kad 

http://www.sutartines.info/slaviunas/result.php?id=25853&kas=dok_tur
http://www.sutartines.info/slaviunas/result.php?id=25514&kas=dok_tur
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mokiniai sutartinių gieda ţymiai maţiau nei dainuoja dainų. Be to, mokiniai, kaip buvo galima 

tikėtis, maţiau gieda sutartines negu folkloristai. Daugiausiai kartų mokinių įvardinta sutartinė 

„Nuslaida saulelė―. Visos kitos pasitaiko tik po kartą. Folkloristai minėtą sutartinę, kaip giedamą 

per Rasos šventę, įvardijo tik kartą, o mokiniai 3 kartus. Atkreiptinas dėmesys, kad abiejų 

respondentų grupėse sutartinių, ne taip kaip dainų, yra sutampančių: tai „Dūno upė―, „Kukal 

roţe―, „Kupole roţe―, „Saulala sadina―, „Nuslaide saulelė―. Tikėtina, tai susiję su pastaruoju 

metu padidėjusiu mokinių, besidominčių folkloru, potraukiu giedoti sutartines.  

 Folkloristai gieda nemaţai tikrųjų Rasos šventės (Joninių) sutartinių: „Kupole roţe 

kupolyjyte―, „Pijolka rūta, čiūta―, „Kukal roţe ratilo―, „Kupolio roţe, o kur buvai Jonai―. Dvi iš 

jų – „Kukal roţe ratilio― ir „Kupole roţe kupolyjyte― – atsikartoja ir mokinių repertuare. Vis 

dėlto mokiniai šias sutartines įvardino tik po kartą, o tarp folkloristų jos daug populiaresnės. Tai 

normalu, nes bendroje mokinių grupėje, kaip parodė tyrimas, tradicinio repertuaro apskritai yra 

labai nedaug, tad dviejų Rasos švenčių sutartinių paminėjimas yra dţiuginantis dalykas.  Darytina 

prielaida, kad tos sutartinės paminėtos tų pačių „Gilės― auklėtinių – juk dauguma mokinių nieko 

neatsakė arba atsakė, kad nemoka, negieda ir pan.  

 Apibendrinant galima teigti, kad folkloristai gieda daug sutartinių, ir populiariausia iš jų 

yra Rasos šventės sutartinė „Kupole roţe kupolyjyte―. Mokiniai, lyginant su folkloristais, 

sutartinių per šiandieninę Rasos šventę gieda palyginti nedaug. Populiariausia tarp mokinių 

giedamų sutartinių  yra „Nuslaide saulelė―. Matyt, ją mokiniai girdi „Gilės― ansamblio 

rengiamoje šventėje. Ji, kaip ir dalis šventėje dainuojamų dainų, tikėtina, yra atėjusi iš 

„Kūlgrindos― repertuaro. Svarbu tai, kad tarp mokinių ir folkloristų giedamų sutartinių yra 

sutampančių. Galima prielaida, kad tai, viena vertus, susiję su išskirtiniu dėmesiu sutartinėms, su 

šiandienine jų, kaip tam tikro šventumo, apeigiškumo išraiškos, samprata. Kita vertus, labai 

tikėtina, kad kai kurių sutartinių išplitimą nulėmė minėtasis leidinys „Kupole roţe―.  

Pabaigai norėtųsi šiek tiek pasvarstyti apie dainas, kodėl jos šiandieniniams ţmonėms yra 

tokios svarbios. Juk daina ţmogų sujungia. Kartais ţmonėms sunku būna bendrauti, tačiau daina 

yra puiki komunikacija. Ja galima išdainuoti giliausias sielos kerteles, kur glūdi amţinas būties 

vandenynas ir tai, kas jaučiama dainose, bet sunkiai nupasakojama. Dainoje įvyksta kaţkoks 

vidinis, slaptas lūţis, kuris atveria taką į seną lietuvišką mišką, kuriame susitinka ir protėviai, ir 

lietuvišką dainą dainuojantys šiandien ţmonės. Tame miške nebėra laiko, nebėra erdvės, tik 

nesibaigianti, amţina ir ratais besisukanti Gamtos melodija.  
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Filosofas Algis Mickūnas šitaip graţiai kalba apie dainą: „Daina yra iškilus iš ţmogaus 

sutapimo/susigyvenimo su mišku, ţeme, saule ir visa gamta. Lietuvių kalboje gyvena Lietuvos 

gamta, paukščiai, eţerai ir miškai, dalgių ţvangėjimas, vasaros vakarai ir ilgesys, darbo sunkumai 

ir derliaus dţiaugsmai. Bet kas yra ypatingo, kad net ir liūdesyje lietuvis randa dţiaugsmą, nes jis 

jaučiasi priklausąs gamtai ir ţemei, kur net jo bakūţės šiaudiniais stogais atrodo lyg įaugę į 

gamtos topografiją. Dar Vydūnas rašė [4]
70

, kad lietuvių dainos, nors kartais atrodančios pilnos 

liūdesio, nėra pripildytos kančios arba skausmo, bet yra pilnos sutapimo su savimi ir visata. Nors 

filosofiškai kalbant (t. y. vakarietiškai filosofiškai kalbant) dainos priklauso estetikos teorijai arba 

meno supratimui, lietuvių ţodis daina turi gilesnę ir pilnesnę nei vien estetinės raiškos reikšmę. 

Daug kalbų, bet ypač lietuvių kalba, išreiškia lietuvio pasaulio apmąstymą dainomis  ir poezija, o 

ne teorijomis, nes pastarosios nėra lietuviškas padaras.―
71

 Taigi daina lietuviams išreiškia 

ţmogaus susitapatinimą su gamta bei šventą jos pajautimą. Ji padeda ţmogui suvokti save ir 

pasaulį. Lietuvių dainose teka daugybė sraunių upių, šoka šviesios ţvaigţdės, rieda mėnulis ir 

auga Gyvybės medis. Tad dainos lietuviams yra kaţkoks kosmologinis vyksmas. Dainuodami 

ţmonės regi gamtą, paukščius ir augalus. Dainuodami jie susilieja su pasauliu, Gamta ir jaučia 

vienovę. Pati visatos melodija nusileidţia ant dainuotojų lūpų bei širdies ir suskamba gyvenimo 

dţiaugsmu.  

A. Mickūnas atkreipia dėmesį į amerikiečių kritiko Roberto Payne ţavėjimąsi lietuvių 

dainomis:  „Lietuvos dainos yra kaip tie sniego laukai. Jos atrodo dainuotos nuo neatmenamų 

laikų, ir dar jos vis bedainuojamos. Jų išlikimą lėmė jų poetine jėga ir šalis, kurioje jos gimė, ši 

šalis apsupta miškų, pelkių ir jūros, buvo palyginus atokiai nuo pagrindinių civilizacijos 

vieškelių. <...> Tos dainos dainuojasi pačios, ir tik reikalauja, kad joms būtų leista dainuotis.  

<...> Jos atrodo parašytos pasaulio aušroje, dar tebeturinčioje to rytmečio rasą. Ţmonės, kurie jas 

rašė ir dainavo, turėjo būti ypatingi. Jie sugebėjo giliai ir tiesiogiai jausti ir pajusti paprasčiausius 

dalykus: miškus, srovenančius upelius, mergaičių veidus ir dangaus spalvas.― (A. Mickūnas, 

2007). Taigi mūsiškos dainos yra išties ypatingos. Tai suvokia kitų kraštų ţmonės, tad ir mes 

niekada neturėtume liautis dainavę šias išties unikalias dainas. Ypač šiame postmoderniame 

pasaulyje, kur naujovių tiek daug, o tradicijos daţnai uţmirštamos, kur ţmogus pakimba ore ir 

neturi į ką atsiremti. Neuţmirškime, kad visada galime atsiremti į girios medį, nusiprausti upės 

vandeniu bei daina suskambėti amţiname visatos kamuoliuke. 

                                                 
70

 Vydūnas, S. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart, Tilsit, 1916, p. 87. 
71

 Mickūnas A., Lietuviškai kalbant, Aruodai, 2007. 
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IŠVADOS 

Darbe buvo aptarta šiandien gyvuojančių tradicinių kalendorinių švenčių raiška. 

Pastebėta, kad naujas prasmes ir raiškos formas bei naują kontekstą šiais laikais įgauna įvairios 

tradicinės kalendorinės šventės: Kalėdos, Uţgavėnės, Velykos, Lygiadienis ir kt. Šiose šventėse, 

kaip ir Rasos šventėje, šiandien atsiranda naujų elementų, veiksmų, kurių nebuvo anksčiau. Šiais 

laikais ţmonės improvizuoja ir aktualizuoja tradicijas pagal savo reikmes. Taip jie naujai 

įprasmina tradiciją, jai suteikia gyvybės. Vieni kalendorinių švenčių rengėjai, pavyzdţiui, 

Lietuvos liaudies buities muziejus, atgaivintose šventėse išlaiko daugiau tradicinį pagrindą, 

išskyrus kai kurias transformacijas, o kiti jų, rengdami kalendorines šventes, daugiau 

interpretuoja, improvizuoja. Organizatoriai daţniausiai yra gerai ţinantys tradicijas, taigi jų 

kūrybingai rekonstruota dabartinė šventė atrodo prasminga. Apeiginę, ritualinę prasmę šios 

šventės prarado, tačiau jos neišnyko ir egzistuoja šiandien naujomis formomis ir turiniu. Vienas 

geriausių to pavyzdţių – senieji oţio aukojimo ritualai, pastaruoju metu transformavęsi į Ugnies 

skulptūrų vyksmą, suburiantį Lygiadienio šventės metu tūkstančius vilniečių.  

Ypatingas dėmesys skirtas tradicijos sąvokai, kuri darbo temai yra labai svarbi, apţvelgti, 

šiandieninei jos sampratai išgryninti. Išryškėjo du vyraujantys skirtingi poţiūriai į tradiciją: 

pirmajam jų būdinga tradiciją suvokti kaip nepaslankią, sustabarėjusią, o antrajam būdingas 

tradicijos kaitos suvokimas, nuolatinio jos atsinaujinimo būtinumas. Daugumos mokslininkų 

teigimu, norint, jog archaika ir rekonstruota tradicija netaptų muziejaus eksponatu, reikia į ją 

ţiūrėti kūrybiškai bei interpretuoti. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad interpretuojant tradiciją 

svarbu nenutolti nuo jos giluminės prasmės ir išlaikyti jos branduolį. Taigi tradicija yra 

neišsemiama, tačiau ji gyva tik tuomet, kai nuolatos atsinaujina ir kinta. Jai itin svarbus yra 

dabartinis gyvenimas, iš kurio ji semiasi gyvybės, tačiau svarbi ir praeitis, kuri tą gyvybę tarsi 

įprasmina. 

Glaustai aptariant Rasos šventės istorinius šaltinius ir tyrinėjimus, buvo siekta susipaţinti 

su esminiais, konstruktyviaisiais šventės elementais, vėliau (kituose skyriuose) bandant juos 

atpaţinti šiandieninėje Rasos šventėje ir reinterpretuoti, remiantis respondentų atsakymais. 

Pastebėta, kad nesusipaţinus su Rasos šventės tradicija (jos paminėjimais istoriniais šaltiniais bei 

tyrinėjimais), šiandieninė šventė virsta nebe atgaivinta ir interpretuojama švente, tačiau visiška 

banalybe: festivaliais, aukcionais, masiniais renginiais su populiariąja muzika ir pan. Darbe 
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išsiaiškinti svarbiausi tradiciniai Rasos šventės elementai, kurie ne tik pagilina ţinias apie 

tradicinę šventę, bet ir skatina jų (kad ir pakitusių)  ieškoti šiandieninėje šventėje. 

Siekiant išsiaiškinti, kas yra šiandieninė Rasos šventė, buvo apibrėţti atgaivintos 

folklorinės šventės kaitos aspektai, prisiminti pagrindiniai tradicinės šventės elementai. Remiantis 

tyrimo rezultatais, galima teigti, kad šiandieninėje Rasos šventėje išlieka daug tradicinių 

elementų: stebulė, kupoliavimas, lauţo deginimas, vainikų plukdymas ir daug kitų. Nelieka vos 

kelių tradicinių elementų, pavyzdţiui, supimosi, ir, ţinoma, tam tikro archajinio apeiginio pačios 

šventės suvokimo. Dabartinėje Rasos šventėje atsiranda nauji elementai, kurie nėra būdingi 

tradicijai: lobio ieškojimas, sportinės varţybos ir pan. Folklorinėje atgaivintoje šventėje taip pat 

atsiranda naujas senųjų tradicijų įprasminimas. Tradiciniai elementai interpretuojami, jungiami 

vieni su kitais. Dainos kai kurių folkloristų daugiau ar maţiau transformuojamos, pavyzdţiui, 

dainoje ar sutartinėje atsisakoma tam tikros dalies teksto arba jis pakeičiamas nauju, autoriniu 

tekstu, arba dainai, uţrašytai be melodijos, pritaikoma kitos dainos melodija, sukuriama nauja ir 

pan. Tuomet, savaime suprantama, iškyla autentiškumo klausimas, kiek tradicija yra autentiška. 

Ţymūs etnomuzikologai, folkloristai stengiasi palaikyti autentiško dainavimo bei šventimo 

tradicijas. 

Atliktas kokybinis ir kiekybinis tyrimas leidţia daryti išvadas apie dabartinę Rasos šventę 

bei jos elementus, šventės svarbą asmeninės ir tautinės tapatybės formavimuisi. Tradiciniai 

elementai yra išlikę šiandieninėje folklorinėje Rasos šventėje, tik kartais jie įgauna naujas 

prasmes, formas. Dabartinė Rasos šventė esti švenčiama trejopai: 1) masinė šventė (tyrime 

dalyvavę folkloristai retai tokiose švenčia), 2) atkurta baltiška Rasos šventė, kurią populiarina 

Romuvos judėjimas ir kurioje esti daug interpretacijos bei kūrybos, 3) folklorinė šventė, kurią 

švenčia folkloristai pagal autentiškas tradicijas, ţinoma, taip pat savotiškai jas suvokdami ir, 

pagal šiuolaikinio ţmogaus galvoseną, interpretuodami. 

 Autorės atlikti tyrimai patvirtino, kad dainos, bendruomeninis dainavimas tebėra svarbi 

šiandieninės Rasos šventės dalis. Folkloristams Rasos šventės (Joninių) dainos svarbios, nes jos 

yra tradicinės bei apeiginės. Tačiau noriai dainuojamos ir kitų ţanrų dainos, taip papildant 

šventės repertuarą. Atsiranda ir naujai sukurtų dainų, besiremiančių tradicija ir laisva jos 

interpretacija. Masinėse, komercinėse šventėse skamba ir šiuolaikinės populiariosios dainos. 

Kiekybinis tyrimas atskleidė mokinių poţiūrį į dainas. Dainos, pagal mokinių atsakymus, 

atsiduria tarp daţniausiai įvardijamų šventės elementų (greta lauţo ir vainikų pynimo). Paaiškėjo, 



136 

 

kad mokiniai dainuoja arba tradicines kitų ţanrų dainas, arba rekonstruotoje folklorinėje šventėje 

girdimas ir sukurtas šiais lakais dainas, arba populiariąsias (popkultūros) dainas.  

Išanalizavus mokinių ir folkloristų dainų repertuarą, matyti, kad šių abiejų grupių 

dainuojamos populiariausios dainos nesutampa. Folkloristai dainuoja Rasos šventės dainas, taip 

pat nemaţai ir kitų ţanrų dainų. Mokiniai, susipaţinę su tradicijomis, daugiausiai dainuoja 

rugiapjūtės, Romuvos dainas, tuo tarpu, neţinantys tradicijų – šiuolaikines populiariąsias dainas, 

dainomis (tiesa, kai kurie mokiniai iš viso nedainuoja).  

Kiekybinis tyrimas su mokiniais atskleidė, kad mokiniai šventę įsivaizduoja kaip 

švenčiamą tradiciškai, bendruomeniškai. Taigi itin svarbu jaunajai kartai perduoti tas tradicijas. 

Gerai, kad šventė gyvybinga, kad atsiranda nauji šventimo būdai. Tačiau, norint, kad išsipildytų 

mokinių noras švęsti tradiciškai, reikia kuo daugiau juos su ta tradicija supaţindinti.  

Vykdant kokybinį tyrimą paaiškėjo, kad švęsti Rasos šventę šiais laikais prasminga – tai 

yra būdas suvokti, išgryninti savo tapatybę. Tačiau ne vienas folkloristas pastebėjo, kad prasmės 

šiuolaikinėje šventėje vis maţiau. Tad svarbu ją prasmingai švęsti, atkartojant, rekonstruojat, 

reinterpretuojant tai, kas šventėje esmingiausia.  

Tyrimas parodė, kad dauguma respondentų į tradicijos atkūrimą, pertvarkymą, 

transformaciją, atnaujinimą ţiūri teigiamai. Daugeliui jų tradicija nėra sustabarėjęs dalykas. Jie į 

tradiciją ţvelgia iš kelių perspektyvų: pirmoji – tai kanonas, tęstinumas, seno išsaugojimas, 

perdavimas, gerbimas, antroji – pritaikymas naujam kontekstui, kuris šiandien jau yra visiškai 

kitoks. Taip pat pastebėta, kad respondentams svarbus tradicijos variantiškumas. Atsiranda naujų 

raiškos formų, kurios yra lyg tradicijos variantai. Tik čia svarbu, ar tos naujos formos išlaiko 

tradicijos šerdį ar ne. Folkloristai atgaivintoje Rasos šventėje daug improvizuoja, kuria 

pasiremdami tradicija. Todėl, nors atsiranda nauja, šių dienų Rasos šventė, ji išlaiko savo giliąją 

esmę. Tuo tarpu dauguma mokinių šiandieninėje Rasos šventėje maţiau remiasi tradicija, jų 

ţinios daug skurdesnės nei folkloristų. Todėl, kurdami čia ir dabar, jie įkvėpimo semiasi iš 

šiandieninės aplinkos, dainų. Tyrimas atskleidė, kad mokiniai per Rasos šventę daţnai dainuoja 

populiariąsias dainas (tiesa, ne visi), taigi jų švenčiamoje šventėje tradicijos šerdis traukiasi.  

Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad tradicija yra gyva, ir folkloristai suvokia, kad 

šiandien ji kitokia, nei buvo anksčiau. Jie ir nenorėtų, kad būtų kitaip, pabrėţdami, kad gyvena 

savo gyvenimą, todėl jis unikalus ir savitas. Ir vis dėlto, įkvėptas tradicijų, gyvenimas tampa 

įprasmintas. Tradicijos ir šiandieninio gyvenimo sandūra įkvepia dinamiškai švęsti Rasos šventę, 

įsiklausyti į senų laikų aidus ir jiems atsiliepti.  
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SANTRAUKA 

 

Tradicija yra tol gyva, kol ji keičiasi, nuolatos atsinaujindama. Šiame darbe sutelktas 

dėmesys į šiandieninę Rasos (Joninių) šventę, jos dainas, apeigas, tradicijas. Kartu su nauja 

ţmonių, švenčiančių šią šventę, karta atsinaujina ir tradicija. Magistro darbe siekiama išsiaiškinti, 

kaip pakito pati šventė, kas joje išliko iš ankstesnių laikų, kokie atsirado nauji momentai ir 

svarbiausia, koks yra šiandieninio ţmogaus poţiūris į Rasos šventę.   

Darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame glaustai aptariamos šiandieninės tradicinių 

kalendorinių švenčių gyvavimo aplinkybės, naujas jų įprasminimas. Gilinamasi į tradicijos 

sampratos kaitą XX a. pabaigoje-XXI a. pradţioje. Pasiremiant šiandien švenčiamų įvairių 

kalendorinių švenčių pavyzdţiais, aptariamas rekonstrukcijos ir interpretacijos santykis su 

tradicija. Apţvelgiama šiuolaikinės Rasos šventės atkūrimo istorija.  

Antrajame darbo skyriuje apţvelgiami istoriniai šaltiniai, aptariamos šaltinių publikacijos 

ir tyrinėjimai apie Rasos šventę. Autorė nekėlė tikslo surinkti visų ţinomų šaltinių apie šventę, 

nes tai jau padaryta įvairių tyrinėtojų. Vis dėlto, norint išsiaiškinti, kokie buvo esminiai tradicinės 

šventės momentai ir kaip jie laikui bėgant kito, teko susipaţinti su istoriniais šaltiniais bei 

tyrinėjimais.  

Trečiajame skyriuje analizuojama Rasos šventės tradicijos kaita. Aptariami pagrindiniai 

tradicinės šventės elementai. Pateikiamas šių dienų folkloristų bei mokinių poţiūris į Rasos 

šventę. Apibendrinant tyrimą, atskleidţiami pastovūs ir kintantys Rasos šventės elementai. 

Pateikiamos galutinės darbo išvados, kurios apibendrina darbą ir tyrimo metu gautus duomenis. 

Darbo tyrimui buvo pasirinkti kokybinis ir kiekybinis metodai. Kokybinis metodas 

naudotas apklausiant etnomuzikologus, folkloro ansamblių vadovus, dalyvius bei folkloro 

mėgėjus, taip pat kultūros darbuotojus – Rasos šventės rengėjus. Tikintis įţvelgti galimus 

regioninius Rasos šventimo skirtumus, respondentai apklausti iš visų Lietuvos regionų. 

Kiekybinis metodas pasirinktas apklausiant mokinius iš trijų miestų: Vilniaus, Kauno ir Joniškio. 

Analizuojant kokybinio tyrimo rezultatus, pasirinktas hermeneutinis metodas. Naudotas ir  

lyginamasis metodas, lyginant moksleivių ir folkloristų atsakymus į anketų klausimus bei 

lyginamasis tipologinis, lyginant pastovius ir kintančius Rasos šventės elementus. 

Etnomuzikologinei prieigai ypač svarbus šiandieninės šventės muzikinio repertuaro 

klausimas. Tyrimo metu išsiaiškinta, kokias dainas per Rasos šventę dainuoja skirtingų kartų 
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atstovai, patyrę folkloristai ir mėgėjai. Tyrinėtas kitų ţanrų persikėlimo į šventę klausimas. 

Atskleistas respondentų poţiūris į Rasos šventės šventimo šiandien prasmę, į tradicijų kaitą ir 

tęstinumą, gyvybingumą, taip pat ir į folkloro modernizavimą. Išsiaiškinta, kokios apeigos bei 

tradicijos šiais laikais aktualizuojamos ir ką jos reiškia šiuolaikiniam ţmogui. 
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SUMMARY 

Rasos (St. John's Day) celebration nowadays: ethnomusicological aspect  

 

Tradition is alive until it changes, with constant renewal. This work focuses on today's 

celebration of Rasos (St. John), its songs, rituals, traditions. Together with the new generation of 

people celebrating this holiday, the tradition is changing as well. Aim of this Master's thesis is to 

find out how this celebration itself has changed, what remained in it from previous times, what 

new moments emerged and, most importantly, what attitude of today's people towards Rasos 

celebration is. 

The work consists of three chapters. The first one is a brief overview of the current circumstances 

of traditional calendar holidays, their new meaning. Furthermore going deeper to the concept of 

tradition in the XX century ending and beginning of XXI century. Based on the examples of 

various celebrations celebrated today, the relationship between reconstruction and interpretation 

and tradition is discussed. An overview is done of the history of the restoration of the 

contemporary Rasos celebration. 

The second section of the paper reviews historical sources, publications and researches on Rasos 

celebration. The author did not aim to collect all known sources about the festival, as this has 

already been done by various researchers. However, in order to find out what the most important 

moments of this traditional holiday were and how they developed over time, it was necessary to 

get acquainted with historical sources and researches. 

The third chapter analyzes the development of the tradition of the celebration of Rasos. The main 

elements of the traditional holiday are discussed. The present day folklore specialists and pupils 

attitude regarding Rasos celebration is presented. Summarizing the research, revealing constant 

and changing elements of the Rasos celebration. The final work conclusions are presented, which 

summarizes the work and the data obtained during the research. 

Qualitative and quantitative methods were chosen for the research. A qualitative method was 

used for questioning ethnologists, folk ensemble leaders, participants and folklore lovers, as well 

as cultural workers - Rasos celebration organizers. In hopes of seeing the possible regional 

differences in the celebration of Rasos, the respondents were interviewed from all regions of 

Lithuania. The quantitative method was chosen by interviewing students from three cities: 

Vilnius, Kaunas and Joniškis. Analyzing the results of qualitative research, the hermeneutic 
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method was chosen. The comparative method is used to compare students and folklorists answers 

to questionnaire questions and typological comparisons of constant and changing elements of 

Rasos celebration. 

The issue of the musical repertoire of today's festival is particularly important for review of 

ethnomusicological aspect. The study found out what songs during the Rasos celebration as used 

by different generations, experienced folklorists and amateurs. Interaction with other genres of 

the festival was studied. The respondents' attitude towards the significance of the celebration of 

Rasos today is revealed, the change and continuity of traditions, vitality, as well as the 

modernization of folklore, has been exposed. It has been clarified what rituals and traditions are 

being actualized today and what they mean for a modern person. 
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PRIEDAI 

 

Priedas nr. 1 

 

Folkloristų paminėtos dainos Mokinių paminėtos dainos 

Anksti rytą rytuţį Ant kalno mūrai 

Ant kalno akmuo Apėjo sauliute aplinkui zaria 

Ant tėvulio dvaro berţas siūbavo Dega ugnelė 

Ar aš nesakiau  Eina saulelė aplinkui dangų 

Aš uţeisiu ant kalno, paţiūrėsiu į 
marias Jau sutema temela 

Aug lipelis, aug ţaliasis Juoda orchidėja 

Augo jievaras vartuosna Kas ten po mano sodelį vaikščiojo 

Bėg upelė vingiuodama Kupole roţe kupolyjyte 

Buvo naktys švento Jono Kupole rūta čiūta 

Dega ugnelė Kur lygus laukai 

Didysie mūsų Leliumaj, oi ant aukšto kalno, leliumoj 

Dijūta kalnali Lietuva (Mūsų kaimas) 

Eina saulelė aplinkui dangų Margarita 

Einu per lauką ţali rugučiai Meilės laivas 

Esu į kalną Ne dėl ţalio vyno   

Ir pajaugo kresni leipa Oi ta ta, kupole graţi 

Išlėk, sakale, ilgai nesivėlink Oj, tu, bijūn, bijūnėli 

Jau sauleli leiduos Pasėjau linelį ant pylimo 

Jau sutema temela Po rasas 

Jonai Jonai, kur buvai Protėvių ţemė 

Joninių naktis Raudoni vakarai  

Juoni Juoni, imk muni Rūta ţalioj, jau vakaras vakarėlis 

Kad mes ėjom per lendrymą Rytą vakarą, ţiemą vasarą 

Kupole rūta čiūta Rytoj skrisim 

Kupolėle, kas tave skynė Šalia kelio ievaras stovėjo 

Kur mano tėvelis gėrė, ulioj bitela uolioj Saulė nusileido vakaras atėjo tyliai 

Laidos saulalė Šoka basos raganaites 

Liekis sakalas per eţerelį Teka saulė 

Lietuvos broliai į vainą juojo Tolumoje lauţo šviesos susilieja ţvaigţdėtam danguj 

Lygioj lonkelie Tu, ţilviteli, dobilia 

Mes, Lietuvos vaikai  
 Nemunėlis 
 Nesprok ţalias ąţuolėli 
 Oi aš vakar vakarėlį 
 Oi pūdymai pūdymai 
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Oi saula, sauliula 
 Oi ta ta, kupole graţi 
 Oi teka bėga vakarinė ţvaigţdelė 
 Oi tu rugeli 
 Oi vėlus vakarėlis 
 Pajauga berţelis gali lauka 
 Pas šaltinų šaltinėlį 
 Plaukė antela 
 Pragėriau ţirgelį ir kamanėlas 
 Pušynelę birkštvynelę 
 Putinėli, raudoniausias 
 Rimo rimo tūto 
 Rūta ţalioj, jau vakaras vakarėlis 
 Sakyki upeli, kur dėjai bernelį 
 Šalia kelio ievaras stovėjo 
 Šaly kelio keluţio 
 Saulė nusileido uţ aukštų kalnų 
 Saulutė nusileido 
 Saulutė raudona 
 Sėjau vosilkų ir raspyliau 
 Tik vieną pušelę, maldauju palik 
 To to, prieš Petrinelį 
 Tu eglute tu ţalioji  
 Tyliai leidţiasi pavargusi saulė 
 Uţteka sauluţė, daulėliu lėliu 
 Vai tu rugeli, tu ţiemkentėli 
 Vaikščioj pova po dvarelį  
 Vidur dvara klevelis 
 Vijos apynis 
 Vuo, Juonieli, tingineli 
 Ţalias sodas sodelis 
 Ţibinkštėlė tekėjo 
 Ţiūrėk, sesute, pro stiklo langelį 
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Priedas nr. 2 

 

Rasos šventė 

Laba diena. Studijuoju Muzikos ir teatro akdemijoje muzikinį folklorą ir rašau darbą apie Rasos 

šventę šiandien. Labai man pagelbėtumėte, jei atsakytumėte į mano anketos klausimus. Labai 

labai Jums ačiū! :) 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami 

 

1. Kelintais metais gimėte? Esate vyras ar moteris? 

 

2. Kuriame Lietuvos regione gyvenate? 

 

3. Kodėl švenčiate Rasos šventę ir ką ji jums reiškia? 

 

4. Kokios yra pagrindinės dainos, kurias atliekate per Rasos šventę? Įvardinkite pavadinimus, 

jeigu galite. 
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5. Iš kokių šaltinių imate repertuarą Rasos šventei? 

 

6. Pagal kokius kriterijus atsirenkate per Rasos šventę dainuojamas dainas? 

 

7. Ar Rasos šventę švenčiate tik savo kolektyvo/grupės gretose, ar įtraukiate daugiau ţmonių, 

kolektyvų, bendruomenių? 

 

8. Ar stengiatės atlikti tik Rasos dainas per Rasos šventę, ar repertuare atsiranda ir kitų ţanrų 

dainų? 

 

9. Jei taip, tai kokios dainos, kurios atkeliauja iš kitų ţanrų ir kodėl renkatės būtent jas? 

 

10. Kada maţdaug pirmąkart šventėte Rasos šventę? 
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11. Ar ji pakito kuo nors nuo to, kai pradėjote ją švęsti ir kaip švenčiate dabar? 

 

12. Kodėl vis palaikote šią šventimo tradiciją? 

 

13. Kuo svarbios dainos, kurias atliekate per Rasos šventę? 

 

14. Kaip jaučiatės dainuodami dainas per Rasos šventę, ar jos kuo nors išsiskiria iš kitų dainų, jei 

taip, tai kuo? 

 

15. Ar dainos priklauso nuo atliekamų apeigų/veiksmų šventės metu? Jei taip, tai įvardinkite 

apeigą ir pasakykite, kokias dainas tuo metu atliekate. 
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16. Ar atliekate kokias nors sutartines per Rasos šventę? Jei taip, tai kokias? 

 

17. Ar kuo nors ypatinga diena prieš šventę? 

 

18. Ar dainuojate ir ką dainuojate prie vartų, kupolės, kupoliaudami, plukdydami vainikus, 

lankydami laukus, kalnus ar sutikdami saulę? 

 

19. Gal dainas, kurias dainuojate per Rasos šventę, išmokote iš tėvų, senelių, prosenelių? Jei taip, 

tai kokias? 

 

20. Galbūt atliekate dar kokius veiksmus/šokius/apeigas ar dainuojate dainas, kurių neatlieka 

niekas tik jūs, gal turite susikūrę savų tradicijų? 

 

21. Ar jaučiate kokias nors ypatingas emocijas atlikdami dainas per Rasos šventę, gal tai 

pasireiškia kaip nors fiziologiškai? 
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22. Ar svarbi aplinka, kurioje švenčiate Rasos šventę? Kur daţniausiai ją švenčiate? 

 

23. Ar Rasos šventės dainų tekstai jums aiškūs ir ką tie tekstai simbolizuoja? 

 

24. Dėl kokių prieţasčių atliekate Rasos šventės dainas? 

 

25. Kaip manote, ar šiais laikais prasminga švęsti Rasos šventę ir dainuoti? 

 

26. Ką jums suteikia šios šventės šventimas ir grįţimas prie ištakų? 

 

27.Kaip vertinate dainų kūrybinę rekonstrukciją/modernizavimą, ar tai atliekate su Rasos šventės 

dainomis? 
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Priedas nr. 3 

Rasos šventė mokiniams 

Laba diena. Esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė ir studijuoju muzikinį folkklorą. 

Šiuo metu rašau magistro darbą apie Jonines, dar kitaip vadinamas Rasos švente. Labai man 

pagelbėtumėte, jei atsakytumėte į mano anketos klausimus apie Joninių šventę. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami 

 

1. Jūs esate mergaitė ar berniukas? 

Mergaitė 

Berniukas 

2. Kelintoje klasėje mokotės? 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

 

 

3. Kokiame mieste gyvenate? 

 

4. Ar švenčiate Rasos (Joninių) šventę? 

Taip 

Ne 

Kartais 

5. Iš kur suţinojote apie šią šventę? 
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Mokytojų 

Tėvų 

Senelių 

Draugų 

Televizijos 

Ţinaisklaidos 

Radau atsitiktinai pats 

Facebook 

Radijo 

Youtube 

 

 

6. Kur daţniausiai švenčiate šią šventę? 

Gamtoje 

Patalpoje 

Kultūros centre 

Mokykloje 

Miške 

Kaime 
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7. Be kokių svarbių elementų neįsivaizduojate šventės? 

Lauţo 

Dainų 

Vainikų pynimo 

Vainikų plukdymo 

Paparčio ţiedo 

Saulės palydėjimo 

Saulės pasitikimo 

Burtų 

 

 

8. Ar dainuojate kokias nors dainas per šią šventę? 

Taip 

Ne 

Kartais 

9. Jei dainuojate, tuomet įvardinkite dainų pavadinimus, kuriuos atsimenate, pirmąsias dainų 

eilutes ar ţodţius iš dainos. 

 

10. Ar šokate šventės metu? 

Taip 
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Ne 

Kartais 

11. Kokius tradicinius šokius šokate? Įvardinkite, jei atsimenate. 

 

12. Ar ţinote kokių nors Rasos šventės burtų? (Įvardinkite) 

 

13. Iš kur išmokote Joninių dainų, šokių ar veiksmų? 

Išmokė draugai 

Mokytojai 

Tėvai 

Būrelių vadovai 

Seneliai 

Broliai/seserys 

Radijo 

Tv 

Youtube 

Facebook 
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14. Ar esate sugalvoję Joninių dainų, šokių, ţaidimų patys, kartu su mokyklos ar kiemo draugais? 

Jei taip, kokių? 

 

15. Kaip manote, ar prasminga šiandien švęsti šią šventę? Kodėl? (Pakomentuokite) 

 

16. Kokias Joninių šventės dalis labiausiai mėgstate ir kokių labiausiai nemėgstate? (Parašykite) 

 

17. Ar norėtume išmokti daugiau Joninių šventės dainų, šokių, veiksmų ir burtų? 

Taip 

Ne 

18. Kaip šią šventę vadinate? 

Kupolės 

Rasos 

Joninės 

 

 

19. Kokius jausmus sukelia prisiminimai apie šią šventę? 
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20. Trumpai aprašykite, kaip jūs įsivaizduotumėte šventę. 

 

 


