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In Memoriam

2018 m. gruodžio 11 d. sulaukęs 64 
metų staiga mirė etnologas, muziejinin
kas, žemaičių kultūros palikimo puose
lėtojas Stasys Gutautas. Prisimindamas 
kolegą ir žmogų, kurio vertę suvoki jo 
netekęs, pamaniau, kad mus suvedė ir il
goką praeities gyvenimo tarpsnį lydėjo 
etnografija. Turėdamas etnografine tema 
nemažai reikalų sovietmečiu sutrumpintai 
vadinamoje Kraštotyros draugijoje, turbūt 
1982 m. pabaigoje užsukau į jos mokslinio 
sekretoriaus kabinetą ir sutikau naują vei
dą – ūsuotą, besišypsantį, juntamai žemai
čiuojantį jaunuolį. Manau, tokį S. Gutautą 
įsiminė iki paskutinių gyvenimo dienų jį 

STASYS GUTAUTAS  
1954–2018

pažinoję draugai ir kolegos. Gimtoji Že
maitija išliko visą gyvenimą ne tik tarmėje, 
bet ir tyrimuose. Atgimimo metu nemažai 
jo nuveikta telkiant Vilniaus žemaičius. 

Gimęs 1954 m. liepos 1 d. Skuode, 
1980 m. baigė istorijos studijas Vilniaus 
universitete. Kitaip nei daugelis kurso 
draugų, jau turėjo nelengvo gyvenimo so
vietinėje armijoje patirties. Po studijų įgi
jęs organizacinio darbo įgūdžių Lietuvos 
televizijoje, būsimasis kolega pateko į ar
timą jam kraštotyrą. 1983 m. pavasarėjant 
dalyvavome kraštotyrinėje ekspedicijoje 
Radviliškio rajone. Ten sužinojau apie nuo 
studijų laikų besitęsiantį jo domėjimąsi 
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 lietuvių liaudies architektūra. 1982 m. ru
denį mirus garsiam lietuvių etnologui, kai
mo gyvenviečių ir liaudies architektūros 
tyrinėtojui Izidoriui Butkevičiui, atsirado 
tuštuma. Pasakodamas apie tai šiek tiek 
prisidėjau prie tolesnio Stasio gyvenimo 
kelio. Netrukus atėjo į Etnografijos skyrių 
pokalbio ir tapo šio skyriaus jaunesniuo
ju moksliniu bendradarbiu. Kartu perėmė 
I. Butkevičiaus temą, koregavo klausimy
ną ir netrukus vasarą išvyko į ekspediciją 
Aukštaitijoje bei Dzūkijoje, kur su kolego
mis porą mėnesių rinko medžiagą tema 
„Šiuolaikinio kaimo sodybos“. Ilgalaikius 
gyvenviečių lauko tyrimus vėliau išplėtė 
į Suvalkiją bei Žemaitiją. Dalyvaudamas 
Vilniaus universiteto kraštotyros klubo 
,,Ramuva“ ekspedicijose S. Gutautas  galėjo 
nukrypti nuo Instituto priskirtos tema
tikos ir gilintis į tradicinės gyvenamųjų 
namų statybos klausimus. Prisimenu, 1988 
m. ekspedicijoje Papilyje ir kitur jis daug 
pasakojo apie atrastus konstrukcinius 
balkių jungimo aspektus, kokių nebuvo 
atskleidę netgi tyrinėję šiuos klausimus 
architektai. Nuo 1988 m. tapo Etnologijos 
skyriaus ekspedicijų vadovu ir dėl savo 
organizacinių gebėjimų daug padėjo kole
goms, ypač buities klausimais, sudėtingais 
Lietuvai virsmo metais.

Jau pirmaisiais darbo Institute metais 
S. Gutautas universiteto diplominio darbo 
pagrindu Lietuvos etnografų konferenci
jai parengė tezes ir skaitė pranešimą apie 
Žemės ūkio rūmų Statybos skyriaus įta
ką liaudies architektūros raidai XX a. 3–4 
dešimtmečiais. 1986 m. Mokslų akademi
jos darbų A serijos 1-ame tome paskelbė 
šia tema reikšmingą istorinį etnografinį 
straipsnį. Pirmą kartą etnologiniu bei is
toriniu požiūriu išnagrinėjo žemės ūkio 
reformos metu minėto skyriaus darbuo
tojų nuopelnus formuojant vienkiemius, 
atskleidė jų pastangas išsaugoti tradicinį 
lietuvių sodybų vaizdą. Taigi, mokslinę 
veiklą pradėjęs studijų metais ir sukaupęs 

patyrimo, po poros metų darbo Istorijos 
institute paskelbė pirmuosius nedide
lės apimties apibendrinamojo pobūdžio 
straipsnius, skirtus gyvenvietėse statomų 
namų ir  sodybų aplinkos puošybai, gyve
namųjų namų dekorui. Jie, kaip ir skaity
ti mokslinėse konferencijose pranešimai, 
tapo naujo žvilgsnio į jau etnografų tyri
nėtą temą raiška. 1987 m. Lietuvos istorijos 
metraštyje S. Gutautas paskelbė straipsnį 
„Sodybų aplinkos puošyba šiuolaikinio 
kaimo gyvenvietėse“. Straipsnyje gausios 
lauko tyrimų medžiagos pagrindu įver
tino sodybų erdvę formuojančių dekora
tyvinių medžių ir krūmų, gyvatvorių ir 
dekoratyvinių tvorelių reikšmę ir išryški
no svarbų sovietinio kaimo gyvenviečių 
bruožą – regioninių skirtumų mažėjimą, 
tradicinių ir tautinių elementų sodybų 
išvaizdoje praradimą. Atkreipė dėmesį į 
naujų namų puošmenų lokalius savitu
mus, apie tai paskelbė keletą tezių, daly
vavo su pranešimais konferencijose. Apie 
lietvamzdžių ir kitų skardos gamintų me
ninius bruožus parašė straipsnį, tik gaila, 
kad šis vertingas darbas iki galo nebuvo 
užbaigtas, kaip ir pagrindinė Aukštaitijos 
ir Dzūkijos gyvenviečių tyrimui skirta stu
dija. Perestroikos vėjai ir skersvėjai, palietę 
sovietinio laikotarpio tyrimų traktuotes ir 
pačių tyrimų vertės sampratą, paliko šalia 
paskelbtų Suvalkijos bei Žemaitijos sovie
tinio kaimo buities ir kultūros tyrimams 
skirtų knygų tuštumą. Atsiradę mokslo 
visuomenėje kritiški požiūriai į panašios 
tematikos darbus neleido S. Gutautui įgy
vendinti ir disertacijos, kuri, žinant apie 
autoriaus gebėjimus ir mokslinį akiratį, 
nebūtų tapusi ankstesnių leidinių tęsiniu, 
bet naujų įžvalgų turtingu darbu. Deja, šie, 
kaip ir tradicinės liaudies architektūros ty
rimai, liko jo užrašuose. 

Galima manyti, kad pasimetimas ir to
lesnio naujos kaimo architektūros tyrimo 
perspektyvos praradimas pastūmėjo Stasį 
imtis Atgimimo metu aktualizuoto liau
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dies kalendorinių švenčių nagrinėjimo, 
paskaitų skaitymo sovietmečiu nepagei
daujama tema. Apibendrinęs buvusius 
negausius darbus šia tema, mokslinėje 
bei populiariojoje spaudoje paskelbė kelis 
kai kurioms šventėms skirtus straipsnius. 
Galiausia 1991 m. išleido knygelę Lietuvių 
liaudies kalendorius, kuri turbūt pirmoji ir 
vienintelė iš lietuvių etnologų darbų buvo 
tais pačiais metais išleista Brailio raštu. 
Knygelė 2012 m. sulaukė antro pataisyto 
ir gerokai papildyto leidimo ir šalia kitų 
etnologų darbų tapo reikšminga visų me
tinio švenčių kalendoriaus apžvalga. 

Reikia pridurti, kad įgimti S. Gutauto 
literato gebėjimai ir sovietmečiu leido jam 
prisidėti prie lietuvių tradicinės kultūros 
sklaidos užsienio lietuviams. Etnografijos 

skyriaus darbuotojai dalyvaudavo jo pa
rengtose radijo laidose, kuriose be ideo
logizuoto kryptingumo pasakodavo apie 
įvairias tradicinės kultūros raiškas. Tačiau 
XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžio
je pradėti nauji darbai liko nuošalyje ir 
S. Gutautas pasuko, tik kitu rakursu, prie 
lietuvių liaudies architektūros paveldo iš
saugojimo. Nors paskelbė keletą lokalių 
tyrimų, tačiau pagrindine veiklos sritimi 
tapo 1992 m. Liaudies buities muziejaus 
Rumšiškėse direktoriaus pareigos, kurias 
S. Gutautas ėjo ištisus trylika metų. Su
dėtingas Lietuvai laikotarpis, kaip ir pa-
reigos, atitraukė jį nuo aktyvaus mokslinio 
darbo, tačiau liaudies kultūra, jos praeitis 
ir likimas buvo S. Gutauto gyvenimo cre
do, o mums lieka jo šviesus atminimas. 

Jonas Mardosa
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