
Iš etnografinių tyrimų istorijos

Gelbstinčioji etnografija:

Kauno mariomis užlietų kaimų etnografinio lauko tyrimo
medžiaga, surinkta Kauno rajone 1955 m.



Gelbstinčioji etnografija - tai etnografijos pakraipa, turinti

siekį išsaugoti kultūras, kurioms gresia išnykimas dėl

modernizacijos, perkėlimo, kultūrinių kontaktų ar kitų

priežasčių. Kultūrinės tradicijos, kalbos faktai, medžiaginiai

objektai yra aprašomi, užrašomi, fotografuojami ar kitaip

fiksuojami, surenkami, patalpinami muziejuose.

Devynioliktame amžiuje baiminantis duomenų praradimo ir
siekiant juos išsaugoti suvokta būtinybė juos rinkti. Tame
suvokime radosi gelbėjimo tradicija. Jame glūdi ir jos galia.
<...> „Kol ne vėlu! Kol ne vėlu!“. Šis nuolat kartojamas
posakis driekiasi per besiplėtojančią [etnografijos,
etnologijos, antropologijos] discipliną.

Gruber Jacob W. 1970. Ethnographic Salvage and the Shaping of Anthropology, 

American Anthropologist, vol. 72 (6), p. 1290, 1296.

Robertas H. Lowie, rašydamas apie Franzą Boasą, yra
pasakęs – „mūsų pareiga yra surinkti pirminius duomenis,
kol jie dar nedingo“.

Lowie Robert H. 1960 [1937]. The History of Ethnological Theory. 

New York: Holt, Rinehart and Winston, p. 152.



Kauno mariomis užlietų 

kaimų etnografinis lauko 

tyrimas

Šiandien daugumos tų mielų žmonių – prisiminimų pasakotojų

– jau tikriausiai nebėra tarp mūsų, o kaimai, kuriuose gyveno

amžiais jų protėviai ir jie patys, užnešti Kauno marių dumblu.

Virš jų buvusių sodybų tyvuliuoja Nemuno atplukdytas

vanduo. Buvo kaimai ir jų nebeliko. O juose tais skaidriais

birželio vakarais, kai lankėmės būrelis Mokslų Akademijos

Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos dalyvių, taip

gražiai skambėjo šienpjovių dainos... Gelbėjome tada tai, kas

dar buvo įmanoma išgelbėti istorijai.

Vyšniauskaitė Angelė. 1989. Vestuvės iš Kauno marių dugno,

Liaudies kultūra, lapkr./gruod., nr. 6, p. 20.

Nuotr. Abromavičius Stanislovas. 2014. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį. Kaunas: Naujasis lankas, p. 85.



Kauno 

hidroelektrinės 

(Kauno HE) 

idėja ir vizija 

Kauno hidroelektrinės statybos vizija atėjo dar

iš nepriklausomos Lietuvos laikų, kai jaunas

inžinierius J. Smilgevičius (1894-1984)

ekonomiškai pagrindė jų [hidroelektrinių]

statybos vietas Birštone, Kaune ties Pažaisliu ir

prie Jurbarko teigdamas, kad tai leis kelis

kartus atpiginti tada brangią elektros energiją,

gaminamą belgų kompanijos valdomose

šiluminėse elektrinėse.

Abromavičius Stanislovas. 2014. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį. 

Kaunas: Naujasis lankas, p. 33.



Smilgevičius Jonas. 1934. Nemuno hidroelektros stotis ties Pažaisliu. Kaunas, p. 9, 11-13, 

27, 31.



Kauno HE statybos 

1948-1960 m. chronologija • 1948 m. TSRS elektrinių liaudies komisariato
Visasąjunginio valstybinio tresto „Hidroenergoprojekt“
Maskvos skyrius paruošė Kauno HE darbo koncepciją.

• 1950 m. užbaigta ir pačios hidroelektrinės projektinė
užduotis, o po metų paruošta kompleksinė Nemuno
hidroenergetinių išteklių naudojimo schema.

• 1954 m. vasario 25 d. TSRS Ministrų Taryba patvirtino
Kauno HE, kurioje buvo numatyta: normalus patvankos
lygis – 44 m.; instaliuotas galingumas – 90 tūkst. kW;
garantuotas galingumas – 23,6 tūkst. kW; agregatų
skaičius – 4 vnt.; elektros energijos gamyba – 390 mln.
kWh per metus.

• 1955 m. rudenį pradėta Kauno HE statyba.

• 1956 m. gegužės mėn. pradėti darbai hidroelektrinės
pagrindinių įtvarų dauboje.

• 1957 m. spalio 23 d. suklotas pirmasis kubinis metras
betono hidroelektrinės pirmojo bloko konstrukcijai.

• 1959 m. liepos 16 d. užtvindyta pagrindinių įtvarų
dauba.

• Bendras Kauno marių plotas 63,5 kvadratiniai
kilometrai, užlieta apie 0,1% visos Lietuvos teritorijos.

• 1959 m. lapkričio 5 d. pradėjo suktis pirmoji
hidroelektrinės turbina.

• 1960 m. balandžio 18 d. Kauno hidroelektrinė dirba visu
pajėgumu.

Mankevičius M. 1981. Kauno hidroelektrinė. Čerbulėnas K. ir kt. (sud.). 

Kauno marios. Vilnius: Mokslas, p. 9-11.

Nuotr. Abromavičius Stanislovas. 2014. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį. Kaunas: Naujasis lankas, p. 42.



Kauno marių užlieti kaimai 

ir sodybos

1958 metais oficialiuose Kauno HES dokumentuose

buvo nurodoma, kad bus iškelta 880 sodybos ir 144

visuomeniniai, kolūkiniai pastatai.<...> Pareikalavo

nukelti kaimus, bažnytkaimius, miestelius, be to

iškirsti sodus, kitus medžius, nukelti kapinaites

(neskaičiuojant daržinių, pavėsinių, lauko tualetų,

šulinių ir visuomeninių pastatų). <...> Yra užfiksuoti

faktai, kad išsikėlimas iš rajono kaimų vyksta

vangiai. <…> Štai jau 1958 metų spalio 9 dienos

sprendimu Nr. 409 nurodoma, kad Vangų kolūkyje

reikia nukelti 5 sodybas ir 3 kolūkinius pastatus,

tačiau jau nukėlimo terminui baigiantis, trys sodybos

ir visi visuomeniniai pastatai nepradėti kelti.

Abromavičius Stanislovas. 2014. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį. 

Kaunas: Naujasis lankas, p. 48-51

Nuotr. Abromavičius Stanislovas. 2014. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį. Kaunas: Naujasis lankas, p. 109.



Lietuvos istorijos

instituto etnografiniai 

tyrimai ruošiantis 

Kauno HE statybai

1953 m. Izidorius Butkevičius kartu su archeologo Prano
Kulikausko vadovaujama archeologine žvalgomąja
ekspedicija pervažiavo šį kraštą ir užfiksavo kai kuriuos
būdingesnius šių apylinkių kaimų ir sodybų bruožus. I.
Butkevičius buvo tik pradėjęs dirbti 1952 m. įsteigtame
LTSR MA Istorijos ir teisės instituto Archeologijos-
etnografijos skyriuje (dabar Lietuvos istorijos instituto
Etnologijos ir antropologijos skyrius), vadovaujamame P.
Kulikausko.

1955 m. to paties instituto, pervadinto LTSR MA Istorijos
institutu (dabar Lietuvos istorijos institutas), etnografai
kartu su Istorinio-etnografinio muziejaus (dabar Lietuvos
nacionalinis muziejus) darbuotojais tyrinėjo Kauno HE
statybos rajono teritoriją.

Etnografinėje ekspedicijoje dalyvavo jaunieji mokslininkai:
Angelė Vyšniauskaitė, Vacys Milius, I. Butkevičius ir kiti.
A. Vyšniauskaitė disertaciją „Lietuvių kolūkiečių šeimos
buitis“ ir V. Milius disertaciją „XIX a. - XX a. pirmosios
pusės lietuvių valstiečių maistas ir namų apyvokos daiktai“
apgynė 1955 m., I. Butkevičius disertaciją „Dabartiniai
lietuvių gyvenamieji namai“ apgynė metais vėliau, 1956 m.



Kauno HES statybos rajone [etnografinė] ekspedicija
tyrinėjimus vykdė nuo [1955 m.] birželio 27 iki liepos 20 d.
Ekspedicijos tikslas – užfiksuoti etnografinę medžiagą
Nemuno slėnyje ryšium su Kauno HES statyba ir gyventojų
perkėlimu į kitas vietoves. Pagrindinis dėmesys buvo
kreipiamas į kaimus, esančius Nemuno slėnyje, bet buvo
aplankytos ir toliau esančios sodybos. Tyrinėtos
gyvenvietės, išsidėsčiusios abipus Nemuno slėnio maždaug
25 km tarpe, pradedant Kauno miestu šiaurėje ir baigiant
Guogų kaimu kairiojoje upės pusėje ir Darsūniškio
miesteliu dešiniojoje pusėje. Administraciniu atžvilgiu jos
priklauso Kauno, Kaišiadorių ir Jiezno rajonams.

Medžiaga renkama šiomis temomis: gyvenamieji ir ūkiniai
pastatai, žemdirbystės įrankiai, žvejyba Nemune,
susisiekimo priemonės, maistas, audiniai ir drabužiai, kaimo
amatai, liaudies medicina ir šeimos papročiai. Be
pagrindinės medžiagos – aprašų, padaryta apie 2100
nuotraukų, 120 liaudies architektūros brėžinių, 32 drabužių
brėžiniai ir 17 kraičio skrynių raštų piešinių. Istoriniam-
etnografiniam muziejui surinkta 60 eksponatų, daugiausia
žemdirbystės įrankių ir liaudies drabužių.

Prieš išvykstant į šią ekspediciją buvo manyta, kad šiuose

kaimuose, esančiuose arti senojo Kauno miesto, bus labai

stipri miesto kultūros įtaka. Tačiau tyrinėjimų metu

pasirodė, kad ir čia galima aptikti daugelį tradicinės liaudies

kultūros reiškinių.

Milius V. 1957. Kai kurie 1955 m. etnografinių ekspedicijų duomenys, 
Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija, t. 1, p. 111-112.



F. 73, b. 34. Lietuvių valstiečių šeimos ir kiti papročiai. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos institutas,

Archeologijos - etnografijos sektorius. Surinko 1955 m. etnografinės ekspedicijos Kauno HES rajone metu

sektoriaus jaun. moksl. bendr. ist. m. kand. A. Vyšniauskaitė, Vilnius, 1955.





1955 m. pradėta sistemingai rinkti

medžiagą apie šeimos, ypač

vestuvinius papročius, taikant naują

metodiką: jei anksčiau į papročius

žiūrėta tik tautosakiniu požiūriu, tai

dabar jie tiriami etnografiniu-buitiniu

požiūriu. Tiriamieji reiškiniai siejami

su valstiečių socialiniais santykiais. Be

to, į kiekvieną šeimos papročių

momentą žiūrima istoriškai,

išaiškinamos jų keitimosi bei nykimo

priežastys ir laikas.

Milius V. 1957. Kai kurie 1955 m. etnografinių 

ekspedicijų duomenys, Lietuvos TSR mokslų akademijos 

darbai. A serija, t. 1, p. 114.

Šiose apylinkėse vestuvių papročiai apjungė piršlybų, vestuvių ir sangrąžų apeigas. Vestuvės

vykdavo daugiausia pokalėdiniu mėsiedo metu, prieš Užgavėnes, rečiau – vasarą. Pačios vestuvės

prasidėdavo pirmadienio vakare, baigdavosi penktadienį.

Vyšniauskaitė Angelė. 1989. Vestuvės iš Kauno marių dugno, Liaudies kultūra, lapkr./gruod. (6), p. 20.



Ne tik aprašyta, bet ir nufotografuota

nemaža įdomių, tik tiriamosioms

vietovėms būdingų vestuvinių papročių.

Vyšniauskaitė A. Etnografinė ekspedicija, 

Literatūra ir menas, 1955 rugpj. 13.

Vestuvių papročiai aprašyti remiantis vietinių žmonių pasakojimais, bet ir stebėti

dalyvaujant vestuvėse Kaišiadorių raj. Kračkiemio kaime. Nuotraukose užfiksuota:

jaunoji su pamerge, nuotakos apranga, jaunųjų su „pulku“ išleidimas į jungtuves,

jaunosios ir pamergių vainikai (nuotrauka iš kitos vietovės), jaunavedžių sutikimas –

lėkštelė su duona ir druska, „užgėrės“ vestuvėms baigiantis – pasikeitimas dovanomis.



Kalendorinių švenčių papročiai: „Trys

Karaliai“, „Seni ir Nauji Metai“, lalauninkai.

Krikštynų ir „radynų“ papročiai.

Laidojimas („šermenys“) ir raudojimo

šermenyse papročiai.



Šeimos santykiai: „marčios-anytos

santykiai“, „kelios marčios šeimoje“ arba

sudėtinė šeima, „pasoga“.

Giminystės terminija.

„Išimtinė“ arba „andinarija“ – tėvų

užsirašoma sau dalis senatvėje vaikams

skiriant žemę.



F. 73, b. 35. Etnografiniai užrašai. Užrašė Vacius Milius Kauno HES rajone Istorijos instituto 1955 m. 

etnografinės ekspedicijos metu, Vilnius, 1955.



Nemuno slėnio valstiečiai vertėsi ir žvejyba: sugauta žuvis daugiausia buvo sunaudojama

savo šeimos poreikiams, o neturtingieji iki kolektyvizacijos dalį skirdavo ir pardavimui.

Atskirai tenka paminėti užtvanką žuvims gaudyti, įrengtą dešiniojo Nemuno intako –

Lapainios upelio žiotyse (Jiezno raj.). Užtvanka padaryta iš horizontalių kartelių, sustiprintų

kuolais. Viduryje yra paliktas 1,4 m tarpas, kuriame įstatomas bučius iš upelio į Nemuną

plaukiančiai žuviai pagauti.

Milius V. 1957. Kai kurie 1955 m. etnografinių ekspedicijų duomenys, 

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija, t. 1, p. 113-114.

Žvejyba Nemune ir žvejybos prietaisai.



Pagrindinis Nemuno slėnio valstiečių verslas – žemdirbystė. Šalia grūdinių kultūrų buvo

auginami ir linai. Kairiosios Nemuno pusės kaimuose buvo paplitusios linų minimo talkos,

paprastai rengiamos spalio, rečiau lapkričio mėnesį, į kurias sukviesdavo 10-15 talkininkų,

daugiausia jaunimo.

Daugelyje tyrinėto rajono sodybų buvo rastos pirktinės „akselinės“ pašarui smulkinti. Jos buvo

pritaikomos prie maniežo ir sukamos trejetu arklių. Ryšium su maniežų paplitimu šiose

apylinkėse, lygiai kaip ir visoje Užnemunėje, už kluono, rečiau iš kiemo pusės, sutinkamas

aštuonkampis pastatėlis maniežui – „maniežinė“.

Milius V. 1957. Kai kurie 1955 m. etnografinių ekspedicijų duomenys, 

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija, t. 1, p. 114

Žemdirbystės įrankių aprašai ir piešiniai,

audimo staklių (“stovų“) dalių

pavadinimai.



Kasdienis maistas: pusryčiai, pietūs,

pavakariai, vakarienė, paskiri valgiai.

Mityba iki 1940 metų ir dabar, 1955 metais, dešiniojoje ir kairiojoje Nemuno pusėse.



1955 m. etnografinės ekspedicijos metu Kauno HES rajone Ist. - etnogr. muziejaus (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus) įgytųjų

eksponatų iš žemdirbystės srities sąrašas.



Nemuno slėnyje vyrauja vienkieminė sistema. Tačiau tirtose
vietovėse pasitaiko nedidelių kaimelių (Aštrago ir
Juodkošių kaimai dešiniojoje Nemuno pusėje, Šilėnų ir
Kampiškių – kairiojoje pusėje). Pažymėtina, kad čia
kiekvieno valstiečio žemė buvo vienoje vietoje; tuo šie
kaimai skiriasi nuo rytinės Lietuvos kaimų, kur iki
kolektyvizacijos išsilaikė trilaukė žemdirbystės sistema su
daugeliu siaurų rėželių. Kaimų išlikimą šiose vietovėse
[Nemuno slėnyje] iš dalies apsprendė geografinė padėtis:
siaura slėnio juosta neleido išskirstyti sodybų į vienkiemius.

Milius V. 1957. Kai kurie 1955 m. etnografinių ekspedicijų duomenys, 

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija, t. 1, p. 112.

F. 73, b. 50, aprašas 24. Sodyba. Kaišiadorių raj.

Gastilonių k. Matakas Kazys. Iš bylos: Gyvenamieji

namai. 1955 m. etnografinės ekspedicijos medžiaga.

Surinko I. Butkevičius, V. Milius, S. Stanevičius.



Anketa rinkti etnografinei medžiagai apie gyvenvietes, gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, LTSR mokslų akademijos Istorijos ir teisės institutas.



Dabartiniai tradiciniai gyvenamieji namai išlaikė senosios dūminės „grinčios“ planinę

struktūrą, tačiau patobulėjo. Be dūmtraukio pravedimo (dar XIX a.), „grinčia“ buvo padalyta

pertvaromis į kelias patalpas. Gyvenamasis galas buvo pertvertas į dvi patalpas, tam dažnai

panaudojant ir šildomąją sienelę. Viena iš patalpų buvo naudojama kaip virtuvė, kitoje dirbami

įvairūs darbai, valgoma. Priemenėje, vietoje buvusio kamino, buvo įrengta pirkaitė maisto

produktams laikyti.
Milius V. 1957. Kai kurie 1955 m. etnografinių ekspedicijų duomenys,

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija, t. 1, p. 112.

Kaišiadorių raj. Gastilonių kaimo

vienkieminė sodyba: sodybos vaizdas ir

planas, gyvenamasis namas „grinčia“ ir jo

planas, klojimo planas ir išilginis pjūvis.



Kaišiadorių raj. Gastilonių kaimo sodybos gyvenamojo namo „gonkos“, „grinčios“ langas ir

antlangė.

Šulinys, kurio rentinys dekoruotas ornamentu,

būdingu visiems šių apylinkių šuliniams, ir

prie šulinio laikomas „cebras“ karvėms

pašerti.



Nemuno pakrančių teritorijoje reiškėsi atitinkamų regionų liaudies

architektūros bruožų įtaka: kairiojoje Nemuno pusėje – sūduvių (suvalkiečių),

o dešiniojoje – dzūkų, nors kai kurie elementai persipindavo abiejose Nemuno

pusėse. <...> Gyvenamųjų namų tipams plisti pagrindinė riba čia buvo

Nemunas, tačiau kai kurie vienos kultūros bruožai iš anapus upės skverbėsi į

kitą kultūrą.

Butkevičius Izidorius. 1981. Kaimų ir sodybų savitumai. 

Čerbulėnas K. ir kt. (sud.). Kauno marios. Vilnius: Mokslas, p. 74, 77.

Dabartinių Kauno marių dugne atsidūrusių kaimų <...>

abipus Nemuno buvusių kaimų valstiečiai, nors gyveno

skirtingose upės pusėse, XIX a. ir XX a. glaudžiai

tarpusavyje bendravo ir darbe, ir džiaugsme bei liūdesyje.

Aprašytose vestuvių tradicijose dėl to labai ryškūs kaimo

bendruomeniškumo bruožai. Kairiosios ir dešiniosios

Nemuno pusės gyventojų tradicinių vestuvių kai kurios

apeigos šiek tiek skyrėsi atlikimo sekos atžvilgiu.

Vyšniauskaitė Angelė. 1989. Vestuvės iš Kauno marių dugno,

Liaudies kultūra, lapkr./gruod. (6), p. 26.



Parengta remiantis Lietuvos istorijos instituto Bibliotekos rankraštyno fondu 73, 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos ir Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos fondais.

Dėkojame Kauno marių regioninio parko direktorei Nijolei Eidukaitienei, 

Samylų kultūros centro meno vadovei, etnografei Gražinai Gutmanienei ir 

Samylų kultūros centro direktorei Jolantai Sidabrienei.

Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, 2023 m.
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