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Summary
The article deals with the specific historical and sociocultural factors that contributed to the emergence of
the modern concept of annual holidays that have become traditional in Lithuania. The article describes the
accessing of the theoretical ideas of social constructionism, specific inventors of annual holidays and their
components as well as the ways this invention was made. The main attention is given to the impact of religion and political ideology in the process of creation of ritual year and the institutionalization of holidays.
The article concludes that the most popular contemporary “traditional Lithuanian” holidays and their separate elements were created in 19th-20th c. The process lasts up till now. Due to Christianity, most popular
Lithuanian holidays are religious holidays. The different restraints of religion partly actuate the compliance
of Catholicism and Christian feasts with the Lithuanianness. Specific circumstances connected with the
process of the creation of Lithuanian ethnic identity determined the interconnection of the pre-Christian
tradition with Lithuanianness. The creation of motives of annual holidays relates to this tradition too.
SANTRAUKA
Straipsnyje aptariami specifiniai istoriniai ir sociokultūriniai veiksniai, turėję reikšmingos įtakos modernioms
tradicinėmis laikomoms metinių „lietuviškų“ švenčių sampratoms atsirasti. Pasitelkus teorinę socialinio konstruktyvizmo prieigą, aptariami metinių švenčių ir kai kurių jų dėmenų kūrėjai bei jų naudoti švenčių konst
ravimo bei populiarinimo būdai, švenčių sąsajos su lietuvišku tapatumu. Daugiausia dėmesio skiriama religijos ir politinės ideologijos vaidmeniui formuojant metinį kalendorių, suinstitucinant šventes bei ideologiškai
motyvuojant. Daromos išvados, kad labiausiai šiuo metu Lietuvoje paplitusios „tradicinių lietuviškų“ metinių
Raktažodžiai: metinės šventės, tapatumas, tradicija, religija, ideologija.
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švenčių sampratos, atskiri švenčių elementai buvo kuriami XIX–XX a., procesas nenutrūksta ir šiandien. Krikščionybė lėmė tai, kad populiariausiomis lietuviškomis šventėmis tapo religinės šventės. Įvairūs istorijos eigoje buvę religijos varžymai iš dalies skatino katalikybę bei krikščioniškas šventes sieti su lietuviškumu. Specifinės lietuvių etninio identiteto kūrimosi aplinkybės drauge lėmė ir ikikrikščioniškosios tradicijos aktualizavimą, su šia tradicija susietų metinių švenčių motyvų kūrimą ir jų susiejimą su švenčių „tradiciškumu“.

ĮVADAS
Šiuo metu nemažai Lietuvoje švenčiamų švenčių laikomos tradicinėmis
metinėmis lietuvių šventėmis. Tačiau
kada ir kaip šios šventės tokios tapo?
Kada vieni ar kiti ritualai, atributai imti
sieti su šiomis šventėmis? Dažnas Lietuvos gyventojas pasakytų, kad, pavyzdžiui, Valentino diena ar Helovynas yra
naujos šventės Lietuvoje, nėra tradicinės
lietuvių šventės. Tačiau kiek iš tiesų senos yra įprastai tradicinėmis laikomos ir
su „tradicinėmis apeigomis“ švenčiamos
Užgavėnės, Joninės ir kitos kalendorinės
šventės? Populiarūs šventės „lietuviškumo“ ir „tradiciškumo“ ieškojimo kriterijai dažnai skatina spėlioti apie ikikrikščioniškas kurios nors šventės šaknis arba
nukelia šventės ištakas į mitologinę „pradžių pradžią“. Tačiau tai ne visada nekvestionuojama tiesa. Pasak Erico Hobsbawmo2, kai kurios tradicijos, nors atrodo ar dedasi senomis, neretai nėra senos,
bet dažnai „išrandamos“ adaptyviai panaudojant autentiškas tradicijas (o tikrąją tokių švenčių kilmę žmonės dažnai

linkę pamiršti). Toks „tradicijų išradimas“, labai būdingas nacionalizmo epochai, nesibaigė ir vėliau.
Daugelis dabar tradicinėmis laikomų
švenčių papročių ar net ištisų švenčių
anksčiau buvo švenčiamos visai kitaip.
Pavyzdžiui, dar XIX a. net švęsti Kalėdas,
dabartiniu supratimu, nebuvo populiaru.
Kalėdų šventė, kaip ir visos kitos, ilgainiui patyrė dideles transformacijas. Atitinkami procesai nebuvo būdingi tik
Lietuvai. Maždaug XIX a. daugelyje Europos kraštų, taip pat Šiaurės Amerikoje
formavosi ilgainiui tradicinėmis pradėtos
laikyti nacionalinės šventės3.
Švenčių kūrimui, jų tradicijų aktualizavimui įtakos turėjo daugelis istorinių
socialinių aplinkybių, kai kurių socialinių
institucijų, pilietinės visuomenės ar net
pavienių asmenų ilgainiui išplitusių iniciatyvų. Šiame straipsnyje atkreipiamas
dėmesys į religijos bei politinės ideologijos vaidmenį konstruojant ir populiarinant „tradicines“ metines „lietuviškas“
šventes bei atskirus švenčių dėmenis.

Religijos vaidmuo KONSTRUOJANT švenTES
Vieną svarbiausių vaidmenų formuojant metinį kalendorių ir institucionalizuojant šventes atliko (ir, nepaisant sekuliarizacijos, vis dar atlieka) religija.
Svarbi metinių švenčių intencija – atlikti religines pareigas, religinius ritualus.
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XIX–XX a. lietuvių tradicinių metinių
švenčių tinklelio susiformavimui Katalikų bažnyčia, be abejo, turėjo lemiamą
įtaką. Įvedus krikščionybę Lietuvoje, ilgainiui visuotinai pažymimomis šventėmis tapo bendros krikščioniškos šventės,
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suprantamos kaip liturginių metų dalis,
kurių svarbiausi atskaitos taškai yra Velykos ir Kalėdos, į savo apeigas įtraukusios nemažai vietinių vieno ar kito laikotarpio tradicijų. Aišku, vietinės krikščioniškos šventės buvo apipintos ne tik
specifinių lokalių tradicijų, bet kai kurios
šventės ar specifinės jų apeigos tapo populiaresnės ar ne tokios populiarios palyginti su kitais kraštais. Pavyzdžiui,
vėlyvaisiais viduramžiais Lietuvoje itin
išplito Švč. Mergelės Marijos garbinimas4,
plito (visų pirma per Lenkiją) Dievo Kūno kultas5 ir t. t. Specifiniu LDK šventuoju tapo Šv. Kazimieras (tačiau jo gerbimas
iš pradžių siejosi su Vilniaus Katedros
koplyčia, o plačiau išplito tik XVII a.)6.
1528 m. išleistuose Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimuose išvardintos privalomos religinės šventės (šalia Velykų
ir Kalėdų) atspindėjo „oficialią“ šventųjų gerbimo hierarchiją7: šventųjų apaštalų, Stepono, Jono Krikštytojo, Lauryno,
Stanislovo, Martyno, Mikalojaus, arkangelo Mykolo, Visų Šventųjų šventės.
LDK krikščionėjimo tyrinėtojai atkreipė
dėmesį, kad realiai populiariausius šventųjų vardus parodo bažnyčių titulai, tarp
kurių daugiausiai Švč. Mergelės Marijos
garbei skirtų titulų8. Nuo jų gerokai atsilieka Švč. Trejybės, Dievo Kūno ir kiti
titulai9. Tarp atskirų šventųjų pagal populiarumą išsiskyrė šv. Mikalojus, šv.
Jurgis, šv. Jonas Krikštytojas bei šv. Pet
ras10. Žemaičių vyskupijoje iki XVI a.
vidurio irgi galima įžvelgti tam tikrą
bažnyčių titulų dėsningumą. Čia taip pat
dominavo marijiniai titulai, tačiau kur
kas didesnio kulto, nei Vilniaus vyskupijoje sulaukė šv. Mikalojus11.
Katalikiškas pamaldumas skirtinguose visuomenės sluoksniuose plito ne itin

tolygiai. Ar tuo laikotarpiu dar galima
kalbėti apie išlikusią ikikrikščionišką religinę metų struktūrą, vienareikšmiškai
atsakyti sunku. Rašytiniai šaltiniai liudija, kad XVI–XVIII a. tarp valstiečių dar
buvo labai populiarios bendruomeninės
kaimo šventės, visų pirma susijusios su
agrariniais papročiais, svarbiausių ūkinių darbų pradžia ir pabaiga12, palydimos specifinių apeiginių veiksmų (nuliejimo, palabinimo ir t. t.), kreipinių į
senuosius dievus.
Po reformacijos ir katalikiškos kontrreformacijos Katalikų bažnyčia toliau
stiprino savo pozicijas. Ginčuose su protestantais po Tridento susirinkimo plėtotos pagarbos Švč. Sakramentui formos,
Švč. Mergelės Marijos gerbimas. XVIII a.
įdiegtos Rožinio, Švč. Karmelio kalno
Marijos, Septynių Dievo Motinos sopulių
ir kt. šventės13, kurios įsigalėjo ir Lietuvoje. Ypač ryški tapo pamaldumo kenčiančiam Išganytojui tradicija, paplito
žymiausių vienuolijų šventųjų gerbimas14. XVII–XVIII a. ryškiausia religinių
švenčių išraiška buvo religinės procesijos15. Religiniame liaudies mene dominavo nukryžiuotojo ir Rūpintojėlio, įvairūs Marijos ikonografiniai tipai, dažnai
vaizduoti Lietuvos globėjai – šv. Kazimieras ir šv. Jurgis, kiti krikščionių šventieji16. Greičiausiai šiuo laikotarpiu senasis ūkinis kalendorius tapo galutinai
sukrikščionintas, o įvairių žemės ūkio
darbų pradžia susieta su šventųjų minėjimais bažnytiniame kalendoriuje. Svarbų vaidmenį krikščioniškoje liturginėje
praktikoje atliko ir metinių pasninkų laikymasis, kuris itin aktualizuotas pabrėžiant kitokią nei protestantų katalikišką
tapatybę. Kai kuriose parapijose formavosi ir svarbios atlaidų, susijusių su vieLOGOS 81
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nu ar kitu bažnyčios titulu, parapijos
šventuoju, tradicija, apaugusi įvairiomis
liaudiško religingumo praktikomis, lydima konkrečiose apylinkėse reikšmingų
mugių ir giminių susibūrimų.
Carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu Katalikų bažnyčios veikla varžyta17.
Kita vertus, šis varžymas ne tik atliko
jam numatytą funkciją – silpninti senąjį
su LDK ir Respublika susijusį identitetą,
bet neplanuotai prisidėjo ir prie nuosek
laus lietuvių tautinio savitumo bei tautinio išsivadavimo judėjimo formavimosi. Kova už katalikų teises glaudžiai
susipynė su kova už lietuvių teises18.
Katalikiškumas ėmė pintis su lietuvių
tautiškumu. Katalikiškos šventės lietuvių
tradicijoje dar labiau įsitvirtino.
Liturginio kalendoriaus svarba realiai
lietuvių švenčių praktikai itin gerai matyti XIX a. leistuose kalendoriuose lietuvių kalba (jie tęsė ankstesnių kalendorių,
leistų lotynų ir lenkų kalbomis, tradiciją).
Šie kalendoriai liudijo realią to meto tradiciją, o kadangi buvo itin populiarūs
tarp skaitytojų, toliau ją teigė. Svarbiausia metinė šventė buvo Velykos. Didelė
reikšmė teikta ir su Velykomis susijusioms kilnojamoms metinėms šventėms,
taip pat Kalėdoms, metinių pasninkų
laikotarpiams.
Kita vertus, pamažu (visų prima tarp
sąlygiškai sekuliarių lietuvių inteligentų,
dažniausiai išsimokslinimą gavusių Rusijos imperijos universitetuose, kurie
lenkus ilgainiui pradėjo laikyti pavojingesniais lietuvių identitetui, nei rusus19)
XIX a. pradėjo formuotis lietuvių tautinė
kryptis, nesiejanti lietuvių tapatumo su
katalikybe. Jos atstovai, vengdami analogiško lenkams katalikiško tapatumo,
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ėmė sieti „lietuviškumą“ su „kunigaikščių Lietuva“ ir ikikrikščioniška religija20,
to laikotarpio papročiais. Tiesa, alternatyvos lietuviškoms krikščioniškoms
šventėms pagonybėje dar neieškota, tai
plito XX a. pradžioje.
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1918 m., tradiciškai pagrindinėmis
populiariausiomis lietuvių metinėmis
šventėmis tebebuvo konfesinės katalikiškos šventės. Tarpukario Lietuvos Respublikos vyriausybės reglamentuotos
šventės taip pat (kaip ir daugelyje kitų
krikščioniškų šalių) buvo tradiciškai
švęstos krikščioniškos šventės. Vis dėlto
dalis sekuliarių inteligentų, kaip ir XIX a.
pabaigoje, taip ir toliau, daug dėmesjo
rodė ir ikikrikščioniškoms lietuvių (tarp
jų ir metinių švenčių) tradicijomis, su
jomis siejo specifinį tautinį lietuvių tapatumą. Tiesa, su senąja religija sietinos
šventės visuomenėje plačiau nepaplito.
Išimtis būtų kokių nors organizacijų rengiamos šventės, kurių metu buvo prisimenama senoji Lietuvos istorija, pagoniški jos laikai (pvz., organizuojant Joninių šventę Rambyne).
Sovietinės okupacijos laikais intensyviai propaguojant ateistinę pasaulėžiūrą,
religinė sritis buvo itin smarkiai varžoma. Dar pirmos sovietinės okupacijos
laikais 1940 m. spalio 11 d. buvo priimtas įstatymas, formaliai panaikinęs visas
religines šventes21. Nors viešajame diskurse buvo kalbama vien apie naujas
sovietines šventes, kasdienėje praktikoje
(visų pirma individualioje erdvėje), religinis gyvenimas su savo švenčių tradicijomis išliko. Tarp lietuvių populiariausios ir toliau buvo religinės šventės, visų
pirma Velykos ir Kalėdos 22. Religinė
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praktika netgi tapo savotiška rezistencija okupaciniam režimui.
Krikščioniškos tradicijos svarbą lietuvių kultūroje ir tradicinėse šventėse netiesiogiai tvirtino ir sovietmečio ikikrikščioniškos tradicijos atspindžių lietuvių
metinėse šventėse ieškotojai, kurie kūrė
sekuliarias sovietines šventes, šitaip siekdami pakeisti jų gelminę prasmę. Kita
vertus, tai toliau leido skleistis idėjoms
ieškoti lietuvių tradicijų pagoniškoje kul-

tūroje, atsirado šiokia tokia galimybė
tirti ikikrikščioniškas lietuvių tradicijas
ir net jas taikyti praktikoje. Šios idėjos
metinių „tradicinių lietuviškų švenčių“
interpretavime, (re-)konstravime ir aktua
lizavime dar labiau sustiprėjo po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1990 m.
Nepaisant visų paminėtų dalykų, ir šiuo
metu Lietuvoje populiariausios tebėra
krikščioniškos šventės – pirmiausia Kalėdos, paskui Velykos23.

Politinių ideologijų atspindžiai KONSTRUOJANT šventes
Daugumos tradicijų (tarp jų ir metinių švenčių) išradimas ir adaptavimas,
specifinis kultūrinės, istorinės atminties
konstravimas yra ideologiškai motyvuotas. Johnas E. Tunbridge’as ir Gregory
J. Ashworthas teigia, kad visas kultūros
paveldas yra dominuojančios politinės
jėgos atspindys24. Paveldas naudojamas
valstybės (ar tautos) istorijai kurti bei
dominuojančiai politinei jėgai legitimuoti. Paveldo, kaip dominuojančios politinės jėgos atspindžio, koncepciją plėtojo
ir Janas Assmannas25, nagrinėdamas kultūrinės atminties kategoriją. Kultūrinė
atmintis, pasak tyrėjo, išreiškiama pastoviomis ir materialiomis formomis (paminklais, muziejuose, istorikų tekstuose
ir pan.), perduoda oficialiąją, valstybės
ar institucijų, atminties interpretaciją.
Vienu ar kitu būdu aktualizuojama praeitis tampa dabartimi, šiuolaikiniu praeities ir tradicijos įsivaizdavimu. Maurice Halbwach atkreipė dėmesį, kad atminties fenomenas glaudžiai susijęs su
dabartimi: mūsų praeities suvokimas
nuolat yra veikiamas dabarties, o tai reiškia, kad jis nuolat kinta26.

Johnas Helslootas teigia, kad tokios
tradicijos „išradinėjimo“ priežastys yra
kelios. Viena jų – dirbtinai konstruojamas bendrumo jausmas, kai tradicija
kuriama siekiant tam tikrų politinių
veiksmų; politinės jėgos, išradinėdamos
tradicijas, dažniausiai remiasi tautinio
identiteto idėja27. Čia galima prisiminti
ir Rolando Bartheso idėją, kad mitas,
norėdamas būti įtaigus, turi remtis kokiu
nors „natūralumu“28.
Būtent bendras grupės narių šventimas, bendras ritualas, kaip pažymėjo
Jeremy Boissevainas, yra vienas svarbiausių būdų pabrėžti grupės tautinį
tapatumą29. Buvo „išrandamos“ šventės,
kurios tapo svarbios vienos ar kitos tautos kultūriniam etniniam tapatumui30.
Tiesa, „lietuviškumas“ nebuvo susietas
su kokia nors konkrečia švente. Galima
kalbėti tik apie tai, kaip šventės aiškintos „lietuviškumo“ kontekste. Tokių
idėjų pradžia matyti XX a. pradžios
spaudoje. Išsiskiria dvi pagrindinės linijos – krikščioniška ir ikikrikščioniška.
Tai tęsiasi ir tarpukariu, bet šventės jau
imamos sieti ir su valstybingumu, taip
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pat jos yra ir įpaveldinamos, įstatymais
reglamentuojamos.
Lietuvoje kultūrinę atmintį nagrinėjusi Rasa Čepaitienė atkreipė dėmesį31 į
tai, kad ši dažniausiai tvirtinama tokiomis formomis kaip profesionalioji istorio
grafija ir kitos istorijos populiarinimo
priemonės (pradedant istorinių įvykių
ekranizacijomis kine ar TV ir baigiant jų
„guviosiomis“ inscenizacijomis muziejuose ar istorinėse šventėse), institucijų
tęstinumą įkūnijantys ar svarbius istorinius įvykius bei asmenis menantys pastatai ar vietos, memorialai, paminklai,
atminimo lentos, minėjimai, šventės, muziejų ir parodų ekspozicijos ir t. t. Šie kultūrinės atminties ženklai, ritualai ir vietos
įkūnija sąmoningą galią turinčios visuomenės dalies – politinio ir ekonominio
elito – pasirinkimą, ką iš viso praeities
įvykių bei asmenybių lobyno atsirinkti,
įprasminti, minėti. Būtent tokį procesą ir
galima pavadinti „atminties politika“.
Kalbant apie metines šventes kaip
apie kultūros paveldo dalį, lygiai taip pat
galime teigti, kad jos buvo aktualizuojamos, ar priešingai – išstumiamos iš kultūrinės atminties dėl vieno ar kito meto
ideologijos.
Ilgą laiką viena dominuojančių ideologijų (greta politinės) buvo religija. Nepaisant to, istorinių šaltinių duomenimis,
XVII–XVIII a. Lietuvos miestuose greta
religinių švenčių buvo švenčiamos ir
valstybinės šventės, dažnai susijusios su
to meto valdovų vardadieniais, karūnacija ir pan.32 Kalbant apie XIX a., Lietuvoje švęstinas šventes formalizavo carinė
Rusijos imperija. Oficialų Rusijos imperijos šventinių dienų kalendorių sudarė
imperatoriaus ir jo šeimos narių gimta-
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dieniai, vardadieniai ir karūnavimo dienos33. Oficialiame Rusijos kalendoriuje
buvo ir bendros visų krikščionių religinės šventės, taip pat svarbios stačiatikių
šventės. Išskirtinai buvo pažymimi ir
svarbių Rusijos imperijai istorinių įvykių
jubiliejai. Imperijos švenčių proga buvo
organizuojami iškilmingi posėdžiai, valstybinėse įstaigose rengiami susirinkimai,
renginiuose turėjo dalyvauti moksleiviai
ir t. t.34 Vis dėlto oficiozinės iškilmės Lietuvoje didesnio užmojo neįgavo.
XIX a.–XX a. pradžioje vis didesnę
įtaką įgavo ir latentinės lietuvių tautinį
sąmoningumą žadinančios jėgos. Tarpukariu, susikūrus nepriklausomai Lietuvos Respublikai, ideologiškai svarbu
buvo kurti ir palaikyti tautinius ir valstybinius simbolius, kurie ir toliau dažnai
buvo grindžiami ne tik Lietuvos istorija,
kalba, bet ir tradicine etnine kultūra. Lietuvybės simboliai buvo iš naujo įprasminami ir pateikiami valstietijai kaip būtina jos saviraiškos dalis.
Sovietmečiu šventės itin aktyviai buvo naudojamos naujo „sovietinio žmogaus“ kūrimui, atspindėjo sovietinę ideologiją. Vos įsitvirtinusi sovietų valdžia
uždraudė švęsti tautines-pilietines ir religines šventes ir dėjo daug pastangų
pripratinti lietuvius prie naujųjų sovietinių švenčių. Tačiau net ir praėjus dešimtmečiui po reokupacijos, Arūno Streikaus
teigimu35, sovietų šių pastangų rezultatai
nedžiugino. Ieškant naujų metodų visuomenei aktyviau sekuliarizuoti, buvo padaryta išvada, kad Bažnyčios įtaka nemažėja dėl to, kad ji vienintelė sugeba
tinkamai patenkinti visuomenės nekasdienių renginių, atrakcijų poreikį. Dėl
šios priežasties nuo XX a. 6 dešimtmečio
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antros pusės partijos dokumentuose,
skirtuose ateistiniam darbui stiprinti, atsiranda naujas poskyris, kuriame numatomos priemonės, kaip tinkamai užpildyti ir įprasminti laiką, o tarp jų dažnai
minimas ir švenčių organizavimas36.
A. Streikus taip pat atkreipė dėmesį
į tai, kad mėginant sukurti atsvarą krikščioniškoms šventėms, sovietmečiu imta
ne tik stiprinti sovietinių švenčių tradicijas, bet ir pritaikyti naujoms sąlygoms
kai kurias senąsias šventes, „ištrinant“
jų krikščioniškus elementus ir pritaikant
tam tikras vadinamąsias „liaudies tradi
cijas“37. Ryškiausias tokios adaptacijos
pavyzdys – Joninių (Rasos) šventės legalizavimas: LKP CK biuras 1957 m.
specialiu nutarimu palaimino Pagėgių
rajono partkomo iniciatyvą ant Rambyno
kalno surengti Joninių šventę38. Vienas
šios šventės atgaivinimo iniciatorių ir
naujos jos koncepcijos pagrindinių rėmėjų – Respublikiniai liaudies kūrybos namai39, kurie 1958 m. išleido specialią
metodinę priemonę Joninių organizatoriams. Adaptuojant senąsias tradicijas,
taip pat buvo numatyta, kad Velykas
turi keisti Pavasario šventė (rekomenduota švęsti ir dažniausiai organizuota
per Verbas), Užgavėnes – Žiemos išvarymo šventė, Kalėdas – Naujieji metai,
Sekmines – Piemenėlių šventė, Vėlines –
Mirusiųjų pagerbimo diena. Visose šiose
naujai modifikuojamose šventėse nevengta pritaikyti senus kaimo papročius,
bet siekta eliminuoti religinį atspalvį.
Svarbesni lokalūs atlaidai buvo keičiami
organizuojant kokius nors festivalius
(pvz., Žemaičių festivaliai Plateliuose
turėjo slėpti Žemaičių Kalvarijos atlaidus), atitinkamai derintos regioninės
dainų švenčių datos40.

Nerija Putinaitė atkreipė dėmesį, kad
kuriant naujas šventes, Lietuva buvo viena pirmaujančių sovietinių respublikų41.
Tyrėjos teigimu, naujoms apeigoms pasitelkiant seną etninę folklorinę medžiagą,
nebuvo perimamos senųjų ritualų prasmės. Buvo perimami tik ritualų elementai, kurie pasitelkti kaip estetinės priemonės, stiprinančios apeigos emocinį poveikį. Į tai, kas vyksta apeigų metu, žiūrėta
kaip į „simbolių sistemą“, sutelkta forma
išreiškiančią šventę atitinkančias žmonių
emocijas. Autorė pažymi, kad per soviet
metį švenčių ritualai ir apeigos nuolat
tipizuoti, drauge paliekant erdvės pildyti
juos naujais simboliniais elementais. Tai
atsispindi civilines funkcijas atliekantiems darbuotojams leistose rekomendacinėse knygose, aprašančiose ritualų scenarijus, aplinką, kurią reikia sukurti, ir
panašius dalykus, taip pat ir dalyvaujančiųjų apeigose savitą aprangos „kodą“42.
Tiesa, tai nebuvo vien tik sovietinės
erdvės tendencija. Kaip kad mini Johnas
Helslootas, pradedant XX a. 8 dešimtmečiu Europoje atsirado itin daug naujų,
ypač vietinių, švenčių ir ritualų. Šių organizatorių siekis „gaivinti“ ir įteisinti
šias šventes iš folkloro, tradicijos ir istorijos ingredientų prasimanant vietiškai
tinkamą produktą, tenkinantį dalyvių
lūkesčius43. Jis, pasitelkdamas Motinos
dienos pavyzdį, atkreipė dėmesį į 3 pagrindinius šventės kūrimo etapus44:
1) atkreipiamas dėmesys į temą, kuri
anksčiau nebuvo aktuali;
2) pasirinkta data įvardijama „Diena“,
šitaip suteikiant jai išskirtinumo, lyg
tarp kitko prisimenant anksčiau buvusį paprotį;
3) pasirinkta „Diena“ įtiki visi visuomenės nariai.
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Pasak N. Putinaitės, naujų ritualų kūrimas, kai renkama folklorinė medžiaga,
susijusi su gamtos ciklo šventėmis, jas
aiškinant sekuliariai natūralistiškai gamtiškai (pvz., saulės sugrįžimo šventėmis
(įskaitant Kūčias ir Kalėdas), vasaros
šventėmis (įskaitant Jonines, rugių pjovimo papročius, žolines), vyko ir po sovietmečio, kuriamos ir šiandien. Apeliacija į tautinius jausmus, „tautinių“ simbolių pasirinkimas neabejotinai garantavo ir jų stipresnį jausminį paveikumą nei
kitokios prigimties simbolių45.
Po nepriklausomybės atgavimo itin
akivaizdžiai grįžta ir prie romantinių
tradicinių lietuvių švenčių ištakų ieškojimo, susiejant jas su „gilia senove“. Kuo
„senesne“ tradicija laikoma (jos „senumo“ apibrėžti konkrečiai ir nesiekiama),
tuo šventė laikoma „tikresne“ ir „autentiškesne“. Pasak Reinhardo Johlerio, šiuo
metu ES propaguojama „eurokultūra“
neretai laikoma visų pirma ekonomiškai
motyvuota, vienarūše ir homogenizuota
kultūra, keliančia grėsmę Europos vietinei, regioninei ir tautinei įvairovei46, todėl „senos autentiškos tradicijos“ gali
padėti nuo jos atsiriboti.
Kita vertus, šitaip tęsiama švenčių kūrimo linija, buvusi dar XX a. pradžioje ir
tarpukario Lietuvoje. Šiais laikais nelabai
populiaru tradicines lietuvių šventes sieti su krikščionybe (nors Kalėdos ir Velykos, kaip buvo minėta, vis dar tebėra populiariausios metinės šventės). Krikščioniškos linijos etninės kultūros puoselėjimas organizacijose praktiškai yra retas.
Kita vertus, svarbu atminti ir tai, kad
kolektyvinę atmintį konstruoja ir naudoja ne tik dominuojančios, bet ir latentinės
rezistencinės jėgos, kurios siekia tik kokios nors galios. Jų formuojama kolek-
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tyvinė atmintis ilgainiui gali taip pat
tapti aktyvia atminties interpretacija.
Pavyzdžiui, XIX a., carinės okupacijos
laikotarpiu, ne mažiau reikšmės lietuvių
švenčių tradicijos palaikymui, kaip jau
minėta, turėjo ne formali carinė ideologija, bet Katalikų bažnyčia. Pamažu prie
švenčių ir vienokių ar kitokių jų tradicijų
aktualizavimo prisidėjo modernų lietuvių tautinį tapatumą kuriančios grupės –
tiek lietuviškai tautiškai nusiteikusi katalikiškos pakraipos inteligentija, tiek
ikikrikščionišką kultūros sluoksnį akcentuojanti sekuliarių pažiūrų naujoji lietuvių inteligentija. Atitinkami „lietuviškų“
švenčių tradicijų ieškojimai sustiprėjo
XX a. pradžioje ir truko visą sovietmetį
(nors jo metu itin buvo sustiprėjusios
prorusiškos ir ateistinės ideologijos).
XX a. pradžioje vykę „senųjų švenčių“
ieškojimai buvo šiek tiek panašūs į Europoje dar XVIII a. pabaigoje–XIX a. vykusius procesus. Kaip kad atkreipė dėmesį
Ericas Hobsbawmas, politinis elitas, pradedant XVIII a. pabaiga, tautiniam identitetui kurti ir stiprinti kūrė tautinio pobūdžio šventes, o XIX a. Europoje paplito
tautiniai sąjūdžiai, tautinį tapatumą sieję
su etnine kultūra (visų pirma kaimiškąja
tradicija)47. Atkreiptas dėmesys į tradicines kalendorines šventes (visų pirma
susijusias su tradiciniais ūkio darbais),
kurios buvo traktuojamos kaip vienas
tautinio tapatumo raiškos būdų, atitinkamai imtos sieti su tautinio tapatumo politika. Tam tikras švenčių sampratas ir
šventimo specifiką kūrė ir kuria oficialiai
ideologijai neatstovaujančios ar jai net
oponuojančios visuomenės grupės (pvz.,
folklorinis judėjimas sovietmečiu, neopagonių grupės XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje ir kt.) ir t. t.

KultŪra

Išvados
Šiuo metu tradicinėmis lietuviškomis
metinėmis šventėmis laikomos šventės
tokios tapo ilgainiui, atitinkamą jų supratimą lėmė daugelis istorinių, sociokultūrinių veiksnių. Intensyviausiai šiuo
metu paplitusios metinių švenčių sampratos, atskiri švenčių elementai, siejami
su tradicija ir lietuviškumu, buvo kuriami XIX–XX a., procesas nenutrūksta ir
šiandien. Svarbų vaidmenį šiame procese atliko ir atlieka religija bei dominuojanti politinė ideologija. Krikščionybė

lėmė tai, kad populiariausiomis lietuviškomis šventėmis tapo religinės šventės,
o įvairūs istorijos eigoje buvę religijos
varžymai iš dalies skatino katalikybės
bei krikščioniškų švenčių susiejimą su
lietuviškumu. Specifinės lietuvių etninio
identiteto kūrimosi aplinkybės drauge
lėmė ir ikikrikščioniškos tradicijos lietuviškumo supratime aktualizavimą, su šia
tradicija susietų metinių švenčių motyvų
kūrimą ir jų susiejimą su švenčių „tradiciškumu“.
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