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in Memoriam

Antanas	 Stravinskas	 gimė	 1927	 m.	
balandžio	 25	 d.	 Rudžių	 kaime	 Jurbarko	
rajone.

Pasirinkęs	istorijos	studijas,	visą	gyve-
nimą gilinosi į lietuvių dvasinės ir materia-
linės	 kultūros	 tyrinėjimą.	 XX	 a.	 Lietuvos	
istorijos	 lūžiai	 nulėmė	 A.	 Stravinsko	 as-
menybės	 formavimąsi.	 Įvairiais	 talentais	
apdovanotas,	 linko	 prie	 istorijos	 studijų.	
1949–1957	 m.	 dirbo	 ekskursijų	 vadovu,	
organizavo	kilnojamąsias	parodas	Kauno	
M.	K.	Čiurlionio	dailės	muziejuje.

Mokslinių	įgūdžių	įgijo	1957	m.	vado-
vaudamas	Vilniaus	universiteto	Kraštoty-
ros	moksliniam	 būreliui.	 Tuo	metu	 kraš-
totyros	 veikla	 jau	 brendo	 išsilieti	 į	 platų	
visuomeninį	judėjimą.	Lietuvos	kraštotyros	
draugijos	 kūrimas	 buvo	vienas	 reikšmin-
giausių	 A.	 Stravinsko	 veiklos	 tarpsnių.	
1961	m.	tapęs	Draugijos	pirmininko	pava-
duotoju	(pirmininkas	–	V.	Jakelaitis),	gerą	
dešimtmetį	 (iki	 1973	m.)	 kėlė	 kraštotyros	
veiklos	entuziastus	regionuose.	Per	keletą	
metų	 organizacinių	 padalinių	 atsirado	
beveik	 visoje	 Lietuvoje.	 Kūrėsi	 visuome-

niniai	muziejai,	 į	 kraštotyros	veiklą	buvo	
įtrauktos	 bibliotekos,	 stiprėjo	 mokyklinė	
kraštotyra.	1963	m.	pradėtas	leisti	straips-
nių rinkinys Kraštotyra, paskatinęs į visuo-
meninį judėjimą įsitraukti mokslininkus – 
istorikus,	gamtininkus,	filologus.	Tęsdamas	
geriausias	prieškario	kraštotyros	tradicijas,	
A.	Stravinskas	siekė	paversti	visuomeninę	
veiklą	sąjūdžiu,	ne	tik	skiepijusiu	pilietiš-
kumą	ir	tautiškumą,	Tėvynės	meilę,	bet	ir	
reikšmingai	talkinusiu	Lietuvos	mokslui.	Jo	
vadovavimo draugijai laikotarpiu pradėtos 
organizuoti	 kompleksinės	 ekspedicijos,	
kurių	 sukauptos	medžiagos	 pagrindu	 iš-
leistos	lokalinės	monografijos.	Stipriausias,	
be	abejo,	tuo	metu	buvo	Vilniaus	skyrius,	
sutelkęs	jaunus	mokslininkus	(Č.	Kudabą,	
N.	 Vėlių,	 V.	Milių,	 A.	 Tylą,	 A.	 Vidugirį,	
R.	 Kunską,	 K.	 Grigą	 ir	 daugybę	 kitų).	
Ekspedicijas	 organizavo	 ir	 pats	 A.	 Stra-
vinskas,	 pirmiausia	 gimtinėje	 –	 Eržvilke.	
Tuomet	 išėjusi	 jo	 sudaryta	 monografija	
ir	 šiandien	 yra	 reikšmingiausias	 leidinys	
apie	 tą	 kraštą.	 A.	 Stravinskas	 sugebėjo	
kraštotyros	 judėjimui	 sukurti	 pamatus,	
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(1927 04 25–2007 08 31)
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kurių nesugriovė bandymai paversti 
Draugiją	sovietmečio	ideologiniu	įrankiu.	
Pasibaigus	 „chruščioviniam	 atšilimui“,	
jo veikla pasidarė pavojinga – per daug 
įsisiūbavo tautinis nusiteikimas (pradėjo 
kurtis	 folkloro	 ansambliai,	 vis	 labiau	
plėtėsi	 Rasos	 šventė	 Kernavėje,	 Vilniaus	
universiteto	kraštotyros	klubas	„Ramuva“	
telkė	 tautiškai	 nusiteikusį	 jaunimą,	 o	 ką	
jau kalbėti apie tautinio judėjimo mastą 
Kaune).	Iš	to	laikotarpio	liudininkų	teliko	
pasakojimai	apie	A.	Stravinską	–	atlapotu	
švarku,	ryšintį	tautinę	juostelę	–	keliaujantį	
per	Lietuvą:	 stokite,	kaupkite,	 judėkite...

Reikšminga	paties	A.	Stravinsko	etno-
grafinių	 tyrinėjimų	 sritis	 –	 kalvystė.	 Jis	
ir tebėra  vienintelis liaudies kultūros 
tyrinėtojas,	nuosekliai	gilinęsis	į	kalvystės	
raidą	 Lietuvoje.	 Medžiagą	 apie	 kalvystę	
pradėjo	 rinkti	1960	m.	 ir	 tęsė	 šį	darbą	 iki	
gyvenimo	 pabaigos.	 Gaila,	 kad	 apibend-
rinti	 sukauptą	 medžiagą	 ėmėsi	 vėlokai,	
jau	 sunkiai	 sirgdamas,	 todėl	 daug	 fakto-
grafinių	 duomenų	 nebuvo	 	 panaudota.	
2004	 m.	 Lietuvos	 kraštotyros	 draugijos	
pastangomis	išleistą	knygą	Lietuvos	kalvystė 
A.	Stravinskas	įvardijo	straipsnių	rinkiniu.	
Iš	tiesų	didžiąją	knygos	dalį	sudaro	kituose	
leidiniuose publikuoti straipsniai apie kal-
vystę	 įvairiose	Lietuvos	vietose.	Be	 lauko	
tyrimų,	 daugybę	 faktų	 surado	 Lietuvos	
archyvuose.	 Gerai,	 kad	 visą	 rankraštinę	
medžiagą	 perėmė	 Vilniaus	 universiteto	
biblioteka,	 itin	 pagarbiai	 pasielgusi	 su	
buvusiu	 darbuotoju:	 Rankraščių	 skyriuje	
išskirtas	 A.	 Stravinsko	 asmens	 fondas	 (F	
260).	 Turtinga	 medžiaga	 bus	 prieinama	
būsimiems	kalvystės	 tyrinėtojams.

kalvystės tyrinėjimai ir sukaupta pa-
tirtis	 leido	A.	Stravinskui	tarti	svarų	žodį	
ir	 kryždirbystės	 srityje.	 1981	 m.	 parengė	
spaudai	Č.	Kontrimo	knygą	Lietuvos	gele-
žiniai	kryžiai, buvo vienas Lietuvių	 liaudies	
meno	 II	 tomo	 (mažoji	 architektūra)	 suda-
rytojų,	 didžiulio	 leidinio	Kryždirbystė	 Lie-
tuvoje	vienas	sudarytojų	ir	autorių.	Be	šių	
sričių,	 A.	 Stravinskui	 rūpėjo	 asmenybės,	
kūrusios	 ir	 stiprinusios	 valstybingumą,	
kultūros	 istorija	 ir	 jos	 veikėjai.	 Įvairiuose	
leidiniuose	(„Mūsų	krašte“,	„Liaudies	kul-
tūroje“),	periodikoje	ir	kt.	paskelbė	per	200	
straipsnių	apie	knygnešius,	vargonininkus,	
liaudies	 muzikantus,	 gimtojo	 Eržvilko	
apylinkių	žmones.

Didžiulis	 A.	 Stravinsko	 nuopelnas	 ir	
indėlis	 kuriant	 dokumentinį	 filmą	 „Šim-
tamečių	godos“,	 tapusį	 legenda.

Niekuomet	neteko	girdėti,	kad	A.	Stra-
vinskas	būtų	kėlęs	savo	nuopelnus,	likimas	
taip	lėmė,	kad	šis	žmogus	dažniau	nuken-
tėdavo,	nei	buvo	giriamas	ar	 skatinamas.	
Garbingas	 valstybės	 apdovanojimas	 už	
nuopelnus etninei kultūrai – Valstybinė 
J.	Basanavičiaus	premija	–	paskirta	A.	Stra-
vinskui	 tik	2000	m.

Dvasinį	 tautos	 paveldą,	 etninės	 kul-
tūros vertybes skleidė visose darbovie-
tėse:	 Vilniaus	 universiteto	 bibliotekoje,	
Enciklopedijų	 leidykloje,	 Vaizdo	 ir	 garso	
dokumentų	 archyve.	 Niekada	 neieškojo	
sau	patogios	pozicijos,	nesiveržė	į	postus,	
be	pompastikos	puoselėjo	tautiškumą,	dėl	
to	 turėjo	 palikti	 visas	 darbovietes,	 tačiau	
kantriai atlaikė visus likimo smūgius ir 
neišdavė	 savo	principų.

Tegul	 ramiai	 ilsisi	AMŽINYBĖJE

                       	 	 Irena	Seliukaitė


