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TEATRAS Þ EMAITIJOJE

FOLKLORAS
IR TEATRAS
P ARENGË D ANGUOLË
ÞELVYTË

2010 m. Vilniaus pedagoginio
universiteto leidykla skaitytojus nudþiugino
didelës apimties Stasio Skrodenio knyga
„Folkloras ir gyvenimas“ (sudarë Vida
Èesnulienë). Anotacijoje raðoma, kad
„Rinkinyje skelbiami straipsniai ávairiais
folkloro gyvavimo klausimais, nagrinëjama
ir vertinama asmenybiø, prisilietusiø prie
folkloro ar paskyrusiø savo gyvavimà jo
tyrimui, veikla.
Publikuojami reikðmingesni straipsniai,
paraðyti 1963–2008 m., kuriuose daug
dëmesio skiriama apeiginei tautosakai,
apeigoms ir paproèiams bei jø raiðkai ir
gyvavimui praeityje ir naujomis sàlygomis,
liaudiðkajai vaidybai, lietuviø folkloro
istoriografijos klausimams. Tais straipsniais
ne tik pristatomas ir ver tinamas folkloro
palikimas, bet jie yra ir kaip dokumentas,
vienai ar kitaip nuðvietæs to meto (tarybinio
laikotarpio) lietuviø folkloristikos vingius,
socialinius folkloro gyvavimo aspektus.
Skelbiami straipsniai apie lietuviø
kalendoriniø ðvenèiø (advento, Kalëdø,
Uþgavëniø, Velykø, Joniniø) tautosakà, jos
gyvavimo ypatybes ir ryðius su kaimyniniø
tautø analogiðku folkloru. Nagrinëjami
liaudiðkojo teatro bruoþai, Uþgavëniø
persirengëliai ir kaukës bei jø prasmës,
ávairûs tautosakos pateikimo scenoje
aspektai.
Skyriuje „Prisilietæ prie tautosakos“
apþvelgiamas atskirø asmenybiø – nuo
Dionizo Poðkos iki Norber to Vëliaus ir
akademiko Leonardo Saukos - ánaðas
skelbiant, analizuojant ir populiarinant
tautosakà. [...]“.
S. Skrodenis – folkloro tyrinëtojas,
paskelbæs daugiausiai publikacijø apie
liaudiðkojo teatro tradicijas. Straipsnyje
„...Gimë teatras“ jis raðo, kad „teatro menas
ilgus ðimtmeèius formavosi ávairiose
liaudies apeigose ir paproèiuose, primityvios
jo formos tobulëjo, kito.

Kiekvienos tautos poetinëje liaudies
kûryboje rasime tokiø teatro, meno, liaudies
dramos uþuomazgø. Vienose tautose jos
ryðkesnës, kitose reiðkiasi labai elementaria
forma. [...] meno istorikai mano, kad tø
uþuomazgø reikia ieðkoti jau pirmykðtëje
bendruomenëje. Jau tada, kai þmogus
vienais ar kitais tikslais pasikeièia, t. y.
atlieka kaþkieno kito vaidmená (tokiø
pavyzdþiø yra labai daug ávairiø tautø
apeigose ir net praktinëje veikloje, pvz.,
medþioklëje, kai pamëgdþiojamas þvëris),
galima kalbëti apie paèià teatro pradþià, apie
pirmykðtës dramos formas.“
Tik jø negalima vertinti dabartinio teatro
ávairiapusio, sintetinio meno – poþiûriu.
Pirmykðtës dramos meno formos neturi
daugelio sudëtiniø ðiandieninio teatro
elementø, kaip dramaturgo, dekoracijø,
supratimo apie scenà ir kt., taèiau visoms
bûdingi du dalykai - vaidmuo ir aktorius.
Pagal tai ir skirtini ar neskirtini vieni ir kiti
tautosakos kûriniai prie liaudiðkojo teatro
repertuaro.
Lietuviø liaudies dramos ryðkiausios
apeiginëje poetinëje liaudies kûryboje ir
atskiruose trumpuose buitinio pobûdþio
vaidinimuose, kurie bûdavo atliekami
pasilinksminimuose ar kitomis progomis.“
S. Skrodenis paþymi, kad liaudies dramos
elementø yra þaidimuose, kuriuose „ryðki
tendencija dramatizuoti tekstà, kuris
retkarèiais perauga á inscenizacijà.
Vienuose þaidimuose dainos tekstas
papildomas miminiais judesiais. [...]
Labiausiai vaidybinis pradas iðryðkëja tuose
draminiuose þaidimuose, kurie turi dialoginá
tekstà“, kur yra draminë situacija. Daug
tokiø yra tarp vaikø þaidimø.
Autorius raðo, kad „paèios ryðkiausios
liaudies dramos uþuomazgos yra
kalendoriniø apeigø tautosakoje. Èia ne tik
vyrai persirengia moterimis, o moterys vyrais, bet naudojamos ir ávairios kaukës
bei visokiausia butaforija. [...]
Ypaè daug buvo vaidinama þiemos
ðvenèiø ciklo metu. Buvo áprasta naujametiná
laikotarpá (nuo gruodþio 25 ligi sausio 6 d.),
kaip reikalavo paproèiai, praleisti linksmai
ir nieko nedirbant. Tuomet keldavo
vakaruðkas, vadinamas kalëduðkomis ar
kitais vardais, vos ne kiekvienà vakarà. Jø
metu, be kitø linksmybiø, vaidintos ir
nedidelës scenelës. Tie vaidinimai buvo
satyriniai. [...] Vaidinant kitas sceneles net
persirengiama, pvz., avinà ar katinà
vaizduojantis þmogus uþsivelka iðverstus
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kailinius, prisisiuva uodegà ir pan.
Naudojami ir kiti daiktai. Jie traktuojami
satyriðkai. Antai, muzikantams instrumentus
atstoja ðiaudø gráþtë ir lazda, barzdaskuèiui
skustuvà – pliauska.
Ne visi tie vaidinimai buvo susijæ su to
laikotarpio apeigomis. Daþnai jie buvo
atliekami ir kitu metu. Kita vertus, kai kurie
vaidmenys, kaip gervës, arklio, meðkos, ið
kalendoriniø apeigø reper tuaro pateko á
vestuviø apeigas ar tapo bet kokiø
pasilinksminimø dalimi.“
S. Skrodenis uþsimena ir apie senokai
iðnykusià Kalëdos, áprasminusio praëjusá
laikà, kuris suvargæs lankydavo þmones ir
bûdavo nugalimas jauno berniuko – Naujøjø
metø – tradicijà.
Anot S. Skrodenio, „Matyt, per baþnyèià
atsirado ir Trijø karaliø vaikðèiojimo
paprotys, ágijæs ðiek tiek tautiniø bruoþø. Be
oracijø ir giesmiø, jie vaidindavo ir tam tikrà
Biblijos teksto dalá. [...]
Vaizdingiausi ir ádomiausi persirengëliai
pasirodydavo per Uþgavënes. Tie
pasirodymai literatûroje kartais vadinami
karnavalu ar liaudies komedija.
Persirengëliai bûdavo ið aplinkos paimti
tipai: smulkûs pirkliai þydai, èigonai, cariniai
þandarai, vaistininkai „vengrai“ ir kt.
Persirengëliai drauge vedþiodavosi
„gyvulius“: oþá (oþkà), gervæ, arklá, kuriuos
taip pat vaidino þmonës. [...]
Persirengëliai, daþnai vadinti bendru
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„þydø“ vardu, sudarë Uþgavëniø karnavalininkø daugumà. Kai
kuriose Þemaitijos vietose jie vadinti velykþydþiais, nes taip apsidaræ
siausdavo per Velykas baþnyèioje ir ypaè ðventoriuje. Jie uþsidëdavo
kaukes, kurios sukeldavo ne tik juokà, bet ir pasibaisëjimà. Jos
daþniausiai bûdavo daromos ið medþio ar luobo, iðskaptuojant ar
iðpjaunant skyles akims, nosiai, angà burnai. [...]
„Þydai“ir kiti þmogaus pavidalo persirengëliai sakydavo tam
tikrus, paprastai improvizacinius, tekstus. Juose humoristiðkai
atsiskleisdavo kiekvieno veikëjo gyvenimo momentai, santykis su
ðeimininkais, nevengta baþnytiniø maldø parodijø, pvz.: „Mes,
vargðai, ið Nugnybto þemës, ið anapus ðiðës, uþ dviejø nedëliø...“
Per Uþgavënes taip pat bûdavo vaidinamos triukðmingos Kotrës
vestuvës, vaizduojama simbolinë personaþø – Laðinskio ir
Kanapinskio – kova.
Kotre, More arba Magde Þemaitijoje buvo vadinama per
Uþgavënes po kaimà veþiojama moters pavidalo baidyklë, o
Laðinskis ir Kanapinskis simbolizavo atitinkamai, mësëdá, t. y. laikà
iki Uþgavëniø ir gavënià.
Pavasario ir vasaros ðvenèiø laikotarpiu vaidinimø beveik
nebuvo. Þinoma, kad Ðiaurës Lietuvoje per Sekmines piemenys
darydavo baliø ir jo metu vaidindavo vestuves su dainomis,
oracijomis ir kitomis apeigomis.
Liaudies dramos uþuomazgø galima rasti ir vestuviø apeigose.
Bet negalime paèiø vestuviø laikyti liaudies drama, nes tai yra
tikrovë, o ne jos meninis atspindys. Kita ver tus, vestuviø
ceremonijose yra labai daug vaidybos, daug savo laikinus
vaidmenis atliekanèiø personaþø. Anksèiau jose taip pat bûdavo
atliekami ávairûs komiðki vaidinimai, daug kuo panaðûs á
naujametines þiemos ðvenèiø laikotarpio vaidinimus („Gervë“,
„Meðka“). Prie specifiniø vestuviniø vaidinimø priklauso netikros
nuotakos rëdymas, kai kuriose Lietuvos vietovëse sutinkamas
„èigonavimo“ paprotys, kuriame gausu ðmaikðèiø dialogø ir ávairiø
komiðkø situacijø. Pagaliau ir kai kurios paèiø vestuviø apeigø
detalës teikia gana daug medþiagos liaudies dramos
uþuomazgoms paþinti.
Ðiek tiek liaudies dramos pradø galima rasti pabaigtuviø apeigose
ir kitos rûðies tautosakoje, taèiau jie nëra tokie ryðkûs ir vientisi.
Jie duoda daugiau medþiagos tik liaudies talentams paþinti, lygiai
kaip ir pavieniai draminiai veiksmo elementai (mimika, judesiai ir
intonacija) padeda susidaryti nuomonæ apie dainø ir pasakø atlikëjo
vaidybinius sugebëjimus.
Ið neapeiginiø vaidinimø, atliekamø bet kuriuo metø laiku ir
nesusijusiø su atitinkamomis apeigomis ir ritualais, minëtini „Senuko
ir senukës pasakojimai“, „Èigonai“, „Audëjai“, „Oþiukai“ ir kt.“
Autorius raðo, kad „Liaudies dramos uþuomazgos turëjo átakos
pirmiesiems lietuviðkiems spektakliams. Tik tas poveikis reiðkësi
ne tiesiogiai, teikiant jau sukurtus kûrinius ar kitokius iðbaigtus
sceninius charakterius, bet, kaip savo laiku pabrëþë Balys Sruoga, –
psichologiðkai, per tiesioginá vaidintojø ákvëpimà, per gaivalinæ
kûrybinæ jëgà.“
Straipsnyje „Liaudies dramos uþuomazgos lietuviø kalendorinëse
apeigose“ S. Skrodenis paþym: „Apie liaudies dramà nelengva
raðyti, nes, viena, dar nëra galutinai nustatytos jos ribos, t. y. kas
priklauso liaudies dramai ir kas ne, ir, antra, trûksta iðsamiø
vaidinamø dalykø apraðymø. Ypaè pastarasis trûkumas aiðkiai
bûdingas lietuviø etnografijos ir tautosakos mokslui.“

2013 m. lietuviðkai iðleistos Vincento Juzumo knygos
„Þemaièiø vyskupijos apraðymas“ virðelis

VINCENTO JUZUMO „ÞEMAIÈIØ
VYSKUPIJOS APRAÐYMAS“ – LIETUVIÐKAI
Sulaukëme graþios progos Þemaièiø kraðto istorijos bibliotekà
papildyti nauju leidiniu – 2013 m. pirmà kartà lietuviðkai iðleista
Vincento Juzumo 1899 m. parengta didelës apimties (1080 puslapiø) knyga „Þemaitijos vyskupijos apraðymas“ (iðleido Þemaièiø
vyskupystës muziejus, leidybos vadovas – ðio muziejaus direktorius
Antanas Ivinskis).
V. Juzumo rankraðtá ið lenkø á lietuviø kalbà iðvertë, spaudai
parengë Lietuvos kultûros tyrimø instituto vyresnysis mokslinis
darbuotojas istorikas dr. Mindaugas Paknys. Kalbos redaktorë –
Dangë Vitkienë, dailininkë – Violeta Boskaitë. Knygà iðspausdino
Vilniuje veikianti Standartø spaustuvë.
Leidinio tiraþas – 800 egz.
Kartu iðleista ir Vincento Juzumo rankraðèio faksimiliø kompaktinë plokðtelë.
Knygos leidimà parëmë Lituanistikos paveldo ir áprasminimo
komisija, Lietuvos Respublikos kultûros ministerija, Lietuvos Respublikos Kultûros rëmimo fondas, Kultûros paveldo departamentas
prie Kultûros ministerijos.
Knygoje panaudotas Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø
bibliotekoje saugomo Þemaièiø vyskupijos þemëlapio, kurá parengë Vincentas Juzumas ir jo brolis medikas Juozas Juzumas (Polikarpas Girðtautas) fragmentai – jais knygoje yra atskirti kiekvienos parapijos apraðymai bei leidinio skirsniai.
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