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Straipsnio objektas – pramoginiai 
atlaidų ir prekymečių (jomarkų rengi
niai) XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje 
pusėje. Tikslai – atskleisti pramoginių renginių ryšį su religinėmis šventėmis bei 
prekymečiais, išskirti esminius jų elementus. Tyrimo metodas – istorinis, lyginamasis.

Etnografinės medžiagos ir mokslinių darbų šia tema beveik nėra. Šiek tiek infor-
macijos apie atlaidų šventes galima rasti publicistiniuose straipsniuose jau nuo XX a. 
antrojo dešimtmečio. Apie jaunimo pasilinksminimo vakarėlius, gegužines rašė Žilvytis 
Bernardas Šaknys.1 Tačiau pramoginių 
renginių, kaip atlaidų ar prekymečių 
sudedamosios dalies, klausimas, atrodo, 
yra netyrinėtas. Rašydama šį straipsnį, 
naudojausi empirine medžiaga, surinkta 
per 2002 m. rugpjūtį Ka»tenoje vykusią 
ekspediciją. Tyrime dalyvavo 29 respon  
dentai, gimę nuo 1906 iki 1940 metų. 
Duomenys rinkti pagal Stasio Gutauto,  
Žilvyčio Šaknio2 ir Nijolės Marcinkevi
čienės3 sudarytas anketas. Remtasi ir 
etnografine medžiaga, užfiksuota kunigų 
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos4 ir Kipri-
jono Lukausko5 pamoksluose.

Karteniškiai nenustatytos šventės metu. XX a.  
4 dešimtm. Iš A. Tamošaitienės šeimos albumo
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Įvadas
Visais laikais ir visose kultūrose žmonėms buvo aktualu susieiti, bendrauti, 

kartu ką nors veikti. Be sakralių susiėjimų svarbos ir jų lemiančios reikšmės, 
ne mažiau reikšmingi buvo ir pramoginiai renginiai, pasilinksminimai. Empirinė 
medžiaga, surinkta per ekspediciją Kartenoje, apima laikotarpį nuo XIX a. pabaigos 
iki XX a. šeštojo ir septintojo dešimtmečių. Tyrinėjant kai kurių reiškinių raidą, 
apžvelgiamas ir Atgimimo laikotarpis. Kadangi pateikėjai gimę jau XX a. pirmaisiais 
dešimtmečiais, medžiagą apie XIX a. pabaigą sudaro jų girdėti tėvų ar senelių 
pasakojimai. Ekspedicijos metu užfiksuotų kai kurių papročių ir apeigų kilmė gali 
siekti ir dar ankstesnius laikus.

Masiniai pasilinksminimai, pramogavimas gana netolygiai išsidėstę per metus. 
Pats švenčių įkarštis Kartenoje, kaip turbūt ir visoje Lietuvoje, buvo šiltasis metų 
laikas. Karteniškiai teigė, kad progos visiems susieiti buvo atlaidai ir prekymečiai. 
Tiek vieni, tiek kiti turėjo griežtai nustatytas datas, todėl galima kalbėti ir apie 
tam tikrą pastovių švenčių kalendorių. Be to, Kartenoje švenčiamas šventes ir 
prekymečius dar papildydavo aplinkinių kaimų, miestelių ar miestų renginiai, 
kuriuose karteniškiai taip pat dažnai dalyvaudavo.

Atlaidai
Šiame straipsnyje aptariamas tik profaniškasis atlaidų aspektas, neliečiant 

liturgijos dalykų. Taigi tyrimo objektas yra pasiruošimas atlaidams ir renginiai po 
pamaldų. Todėl terminas „atlaidai“ turės masinio pasilinksminimo, pramogavimo 
prasmę. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad šis aspektas žmonėms buvo svarbesnis. 
Visi respondentai pabrėžė, kad žmogui rūpėjo ir bažnyčia (liturgija, procesijos), ir 
pramogos. Atrodo, tada dar sugebėta išlaikyti pusiausvyrą.

Be visose Lietuvos bažnyčiose švenčiamų pagrindinių iškilmių – Kalėdų 
ir Velykų, Ka»tenos bažnyčia turėjo tikrai nemažai minėtinų datų. V. Gidžiūnas, 
tyrinėjęs kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimą (1771–1849), teigia, kad

Kartenos 
pavasarininkų kuopos 
valdyba. 1927 m. 
Iš A. Tamošaitienės 
šeimos albumo
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 „iš Pabrėžos pamokslų taip pat sužinome, kad [Žemaitijoje] buvo 
daug parapijinių švenčių arba atlaidų. <...> Budriuose Švč. Jėzaus 
Širdies ir šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės, <...> Kartenoje – 
Švč. Jėzaus vardo, šv. Juozapo, Švč. Mergelės Apreiškimo, šv. Petro 
ir Pauliaus Apaštalų, šv. Ignaco, Švč. Mergelės Marijos dangun 
ėmimo, Švč. Marijos gimimo, Švč. Marijos Rožančiaus ir Nekalto 
prasidėjimo šventės“.6 

Beveik visų švenčių proga sakytų A. Pabrėžos pamokslų turinys tai patvirtina. 
Žinoma, daugelio atlaidų respondentai jau neprisimena, nes jie paprasčiausiai 

yra tapę eiliniais sekmadieniais. Šventės, kurios ekspedicijoje buvo prisimintos ir 
pateiktos kaip Kartenos atlaidai, yra šios: Šeštinės, Sekminės, Šv. Petro ir Povilo bei 
Žolínė. Nors bažnyčia turi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vardą, karteniškiai 
teigia didžiuosius atlaidus esant Šv. Petro ir Povilo, o Žolinė tarsi lieka antroje 
vietoje. Bent taip buvo nepriklausomos Lietuvos laikais. Pasak vienos pateikėjos, 
„bōva vėsū didėijē atlaidā švėnts Petrus. No, če parējė vėins kōnėgs, padarė Marijuos“.7 
Atrodo, pagrindiniai ir bažnyčios vardą atspindintys atlaidai – Žolinė savo teisėtą 
pagrindinę vietą užėmė ne taip jau seniai, kunigaujant P. Merliūnui, kuris jau 
daugiau kaip prieš dvidešimt metų išvyko iš Kartenos. Tačiau turės praeiti dar 
nemažai laiko, kol iš žmonių atminties Šv. Petro (Šv. Povilas pateikėjų kažkodėl 
nuolat užmirštamas) atlaidai išblės kaip įspūdingi, didžiausi. „Par švėnta Petra pri-
plaukdava žmuoniūm iš vėsūm apīlinkiu, parakvėju.“8 Beje, Šv. Petro ir Povilo atlaidai 
yra gana populiarūs ir kitose Lietuvos bažnyčiose. Iš gretimų bažnyčių šią šventę 
švenčia Kretingâ, Darb¸nai, Plåteliai9 ir daugelis kitų, nebūtinai turinčių šį vardą. 
Tokį šių atlaidų populiarumą galima būtų aiškinti ir taip: pirma, tiek šv. Petras, 
tiek šv. Povilas labai populiarūs šventieji bažnyčios ir liaudies tradicijose; antra, 
popiežius, turėjęs ir turintis didelį autoritetą, vadinamas šv. Petro įpėdiniu; trečia, 
šių šventųjų minėjimas pačios bažnyčios yra sureikšminamas ir išskiriamas iš kitų. 
Štai XVIII a. antrojoje pusėje Trošk¿nuose klebonavęs Kiprijonas Lukauskas rašo: 

„Prisaka Tiewas Szwiętas [popiežius Pijus VI – aut. past.] idunt 
dieno 29 Kirmelu Menesie, lisz ipacios Szwiętu Petra yr Powila 
metu szwięcias, teypogi kitu Szwiętu Apasztalu atminimas butu 
apeytas <...>. Diel to dieno 29 Kirmelu Menesia Kalendoriusy 
Baznicios teyp Szwięte irasita buty turia – 
SS Petra yr Powila, kartu atminimas wisu 
SS Mucielniku“.10

Iš V. Gidžiūno minėtų Kartenos  
atlaidų respondentai patvirtino Šv. Ig  
naco, apaštalų Šv. Petro ir Povilo ir  
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dan  
gų atlaidus. Autoriaus neakcentuotos  
Šeštinių ir Sek minių šventės taip pat  
randa patvirtinimą A. Pabrėžos pamoks

6 Gidžiūnas V. Ten pat, p. 196, 197.
7 Pateikė Stefanija Valančienė (Mačernytė), 79 m., gyv. 
Kartenoje (gim. Kartenoje). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA (Vytauto Didžiojo universiteto Et-
nologijos ir folkloristikos katedros archyvas), b. 268, 
l. 13. (Lapų numeracija čia ir toliau pateikiama 
pagal rankraštį.)

8 Pateikė Kazimieras Miklovas, 79 m., gyv. Kartenoje 
(gim.  Abakų k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 9.

9 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, p. 288, 
316.

10 Lukauskas K. Ten pat, p. 117.
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Kartenos pavasarininkų kuopa. 1927 m.  

Autentiškas užrašas „Prisiminimui  
Gerb. kun. Kleb. Rutkauskas iš Palangos 
Pavasario kuopos muzikantų. Palanga  
1923 03 19“.  
Iš A. Tamošaitienės šeimos albumo
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lų rinkinyje (1809 m., 1812 m., 1813 m., 1814 m. per Sekmines, 1821 m. per Šeš
tines sakyti pamokslai).11 Kitų – Švč. Jėzaus Vardo, Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Ap 
reiškimo, Švč. Mergelės Marijos gimimo, Švč. Mergelės Marijos Rožinės Karalienės 
ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – atlaidų pateikėjai iš viso neminėjo.

Be savo miestelyje švenčiamų atlaidų, karteniškiai važiuodavo, eidavo ir į 
kitų kaimų, miestelių šventes. Dažniausiai minėti: Žema¤čių Kalvarijâ, Kretingâ, 
Palangâ, Salanta¤, Budria¤ (Kartenos apyl.). Pavieniai karteniškiai vykdavo ir į 
Jokūbåvą, Kuliùs, Plùngę, kur turėjo giminių. Šíluvon važiuota jau autobusais, 
taigi vėlesniais laikais.

Pasiruošimas atlaidų šventėms
Empirinė medžiaga šiuo klausimu pateikia gana kontroversišką informaciją, 

nors svarbiausi elementai yra nevarijuojantys. Pagrindiniai ruošos darbai atliekami 
bažnyčioje ir namie.

Bažnyčią puošti atlaidams pradedama prieš 1–2 dienas. Puošia, pasak vienų 
informatorių, bažnyčios tarnai (zakristijonas, skalbėja arba bažnyčios  tvarkytoja 
(pročka), vargonininkas, dešimtininkas) ir bendruomenė. Įvairiai pateikiamas bažnyčią 
puošiančiųjų amžius. Vieni teigia, kad puošia jauni žmonės (dažniausiai merginos), 
kiti – senos moteriškės, treti – visi, kas tik nori. Kad būtų aiškiau, 1 lentelės duo
menys nurodo dažniausiai minimus puošėjus.

1 lentelė

Kas puošia Respondentų skaičius

Jaunimas 2
Senos moterys 5
Visi, kas nori 5
Bažnyčios tarnai (vargonininkas, zakristijonas, tvarkytoja, dešimtininkas) 2
Bažnyčios tarnai ir bendruomenė 3
Organizacijos 2

Kaip matyti iš šios lentelės, puošiant bažnyčią XX a. 3–5 dešimtmečiais da-
lyvavo ir organizacijos – pavasarininkai, šauliai. Tačiau beveik visų respondentų 
buvo akcentuota, kad organizacijos „sužibėdavo“ per pačias pamaldas, stovėdavo 
„po vėliavom“ ar dalyvaudavo su jomis procesijose. Organizuotai ši socialinė grupė 
puošiant bažnyčią nedalyvavo. Svarbiausią vaidmenį čia vis dėlto atlikdavo moterys 
(dažniausiai senos). Kai kalbama apie bendruomenės indėlį apskritai, dažnai pri-
duriama, kad padėdavo tie, kurie netoli gyveno. Tačiau pora respondentų minėjo, 
kad ir aplinkinių kaimų žmonės padėdavo pinti vainikus: „I mes če kaimi pīniem. 
Tēp kaimās pasėdalėjiem. Tas tou, tas tou“12. Apie bažnyčios puošimą visi respon-
dentai pasakojo panašiai. Prieš atlaidus ji būdavo išplaunama, vainikuojama bei 
puošiama vėliavomis. Vainikai būdavo kelių rūšių – plonesni ir storesni. Pastarieji 
buvo kabinami prie lubų, o plonesniais  
apvedžiojami altoriai. Kartais, laukiant  
ypatingo svečio – vyskupo, būdavo vai
nikuojami ir bažnyčios vartai. Vainikus 
pindavo iš medžių, kurie jau būdavo 

11 Gidžiūnas V. Ten pat, p. 273, 274.
12 Pateikė Adelė Šukienė, 72 m., gyv. Žadeikių k. 
(gim.  Abakų k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 32.
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žali, lapų (ypač Šeštinių ar Sekminių at  
laidams). Šventėms, švenčiamoms vasa
rą, pindavo iš bet kokių medžių lapų. 
Per Vainikų atlaidus (Devintines) prie bažnyčios durų kaldavo ir berželius. Pasak 
vienos pateikėjos, „sāka, kėta kārta liob kāla i žmuonis pri sāva dōru, bet dabā nieks 
nabkāl“13. Kunigai tiesiogiai bažnyčios nepuošdavo, tik patardavo ar ką nurody-
davo. Galima sakyti, puošyba per atlaidus nepakito – ir šiandien pinami vainikai, 
keliamos bažnytinės vėliavos.

Pateikėjai dar atsimena ir bažnyčios dešimtininką, kuris prieš atlaidus eidavo 
per žmones ir rinkdavo maistą klebonijoje rengiamiems pietums, nes į šventę 
atvažiuodavo nemažai kunigų, o ir pačioje Kartenoje XIX a.–XX a. pirmaisiais 
dešimtmečiais nuolat dirbo mažiausiai trys – klebonas, kamendorius (jaunas ku-
nigas, dabar vadinamas vikaru) ir altarista. Keli respondentai minėjo vienu metu 
buvus kelis altaristas. Taip galėjo būti, nes kun. A. Pabrėža 1814 m. lapkritį ofi-
cialiu raštu įsteigė trečiąją, Šv. Juozapo, altariją Kartenoje.14 Taigi gausiam kunigų 
ir klierikų būriui žmonės aukodavo kiaušinių, sviesto ir kitų maisto produktų. 
Beje, įdomi ir pati dešimtininko pareigybė. Pasak pateikėjos, tai žmogus, kuris 
viską žino ir praneša kunigams. 1913 m. gimusi moteris teigė, kad jis buvo jos 
vaikystėje, o vėliau jau neliko.15 Atrodo, šios pareigybės galėjo nebelikti 3iajame–
4ajame dešimtmetyje. 

Pasiruošimas atlaidams  
namie
Kaip ir bažnyčios puošimas, ruoša 

namie prasidėdavo jau prieš 1–2 dienas. 
Aplinkos, trobų tvarkymosi responden-
tai neminėjo, išskyrus tai, kad per Vai  
nikų atlaidus ir prie bažnyčios, ir prie  

Kartenos parapijos tretininkės. Apie 1930 m.  
Iš A. Tamošaitienės šeimos albumo

13 Pateikė Elena Baltmiškienė, 82 m., gyv. Kartenoje 
(gim. Vėlaičių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 23.

14 Gidžiūnas V. Ten pat, p. 38, 39.
15 Pateikė Kotryna Daugintienė, 85 m., gyv. Kūlupėnuose 
(gim. Abakų k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 53.
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trobų durų žmonės kaldavo berželius. (Beje, taip durys buvo puošiamos ir per 
gimtadienius ar vardadienius.) Daugiausia respondentai pasakojo apie maisto 
gaminimą. Paklausti, kaip atrodė vaišių stalas jų jaunystėje, visi teigdavo, kad 
tokios ten ir vaišės, su dabartinėmis nepalyginsi. Ir vis dėlto būdavo daromas alus 
(„če žemaitėšks, na tuoks, kāp Aukštaitėjuo. Aukštaitėšks kāp pasiotielis i galva trenk. 
Gėra darīdava“16), kepamas pyragas. Šie du patiekalai buvo tarsi privalomi vaišių 
atributai. Visa kita įvairavo ir priklausė nuo žmonių galimybių bei nuo to, ar iš 
toli laukiama svečių. Kartais nebūdavo patiekiama karštų patiekalų, vaišinama vien 
arbata, pyragu. Pyragą dažniausiai kepdavo namie, kartais net iš savo susimaltų 
miltų, tačiau pasitaikydavo svečius vaišinti ir Kretingos turguje pirktais pyragais. 
Atrodo, tai jau šiek tiek vėlesnis reiškinys, kai ritualiniam pyrago kepimui nebeteikta 
svarbos. Be to, dauguma respondentų minėjo, kad buvo verdama mėsa – kiaulie
na ar vištiena. Beje, svečiai vaišinami ir kiaušiniene, blynais. Šie du patiekalai 
XX a. pirmojoje pusėje Šiaurės Žemaitijoje dar tebebuvo gaminami ne kasdien, o 
šventadieniais ar talkų dienomis.17 

Pačią atlaidų dieną ypatingų ruošos darbų nebedirbama. „Iš rīta atsėkielē, 
sosėprausē, sositėmpē, sosėpoušē i ēni i bažnīnčė.“18

Beje, ne vien bažnyčioje ar namie buvo ruošiamasi šventėms. Visas miestelis 
jau gyveno šventiška nuotaika. Būdavo rengiamos gegužinių aikštelės, dažniausiai 
prie Minijos (vadinamoji Šaulių aikštė) arba prieš bažnyčią esančioje aikštėje. Šokių 
aikštelė buvo aptveriama viela ir apkaišoma berželiais. Atnešama ir suolų, kad 
būtų kur pailsėti pašokus. Gatvės nušluojamos, tačiau, pasak vienos pateikėjos, 
tai buvo daroma ne vien prieš šventes: „šeštadėinė vākara būs nošloutas gatvės, bōva 
blėzgōntės gātvės“19. Tai buvo ypač gera proga pinigų užsidirbti vaikams, kurie 
gautus centus taupydavo ledams atlaidų dieną. (XX a. 3iajame dešimtmetyje gimę 
pateikėjai teigė, kad per atlaidus atveždavo spalvotų ledų.)

Per kiekvienus atlaidus šventės scenarijus buvo maždaug vienodas. Vieni 
atlaidai nuo kitų skyrėsi žmonių gausumu, ir, žinoma, savo atributika (ypač Žolinė). 

Vykimas į atlaidus
Į Kartenos bažnyčią ateidavo ar atvažiuodavo žmonių iš visų aplinkinių 

kaimų: Budriÿ, Žadeikiÿ, Ruginiÿ, Abåkų, Rubuliÿ, Vėlãičių, Daugi¹čių, Staibiÿ ir 
kitų. Iš artimesniųjų žmonės eidavo pėsti, su draugų būreliais, o iš tolimesniųjų 
važiuodavo arkliais arba dviračiais. (1920 m. gimęs pateikėjas šešiolikos metų jau 
turėjo dviratį, tad galima sakyti, kad 4ajame dešimtmetyje tai buvo populiari tarp 
jaunimo transporto priemonė. Palygi
nimui galima pasakyti, kad pirmosios 
dviračių lenktynės Lietuvoje buvo su
rengtos 1922 m.) Turtingesni ūkininkai 
turėjo brikas, o mažiau pasiturintys į 
vežimus sudėdavo 3–4 lentas, apdeng-
davo jas audeklu (divonu) ir važiuodavo. 
Respondentai teigia, kad dar jų seneliai 
vežimus ar arklius puošdavo gėlėmis, 
skambaliukais, tačiau retas iš jų pats 

16 Pateikė Kazimieras Miklovas, 79 m., gyv. Kartenoje 
(gim. Abakų k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 10.

17 Augutienė I. Žemaičių Kalvarijos apylinkės gy
ventojų mityba, Žemaičių praeitis, Vilnius, 1994, 
kn. 3, p. 158.

18 Pateikė Valentina ŽelvytėRonkaitienė, 76 m., gyv. 
Kartenoje (gim.  Staibių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 28.

19 Pateikė Stefanija Valančienė (Mačernytė), 79 m., gyv. 
Kartenoje (gim. Kartenoje). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 14.
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yra puošęs ar bent matęs papuoštus vežimus. Gal šį faktą būtų galima aiškinti 
naujų transporto priemonių atsiradimu (būtent dviračių, kurį, pasak vieno pateikėjo, 
bernas užsitarnaudavo per metus20). O vėliau, atsiradus automobiliams, žmonės 
pačiai kelionei nebeteikė tokios didelės reikšmės, tad nebebuvo reikalo ir jų puošti. 
Žinoma, itin svarbiomis progomis transportas būdavo puošiamas: 

„tėktā pariedkuoms poušdava. Ka būs vestōvės, unt šliūba važious 
i Kartenuos bažnīnčė, ta jau būs arklē papouštė, i tėi vežėmā būs 
papouštė“21. 

Kaip žinome, vežimus berželiais puošdavo ir per laidotuves. Taigi respondentai 
neteikė reikšmės transporto priemonių puošybai vykti į atlaidus.

Dažnai į atlaidus buvo važiuojama kartu su kaimynais ar draugais vieno 
jų vežimu. Viena pateikėja prisiminė, kad kartais kaimynai lenktyniaudavo, kuris 
greičiau nuvažiuos į bažnyčią, tačiau negalėjo paaiškinti tokio lenktyniavimo pras
mės.22 Žinoma, tokios lenktynės anksčiau turėjo kažką lemti: sėkmę, derlių, spėjimą 
laiku nudirbti darbus. Dabar tai tiesiog tapę pramoga.

Kadangi patys karteniškiai dalyvaudavo ne vien Kartenos, bet ir kituose 
Žemaitijos atlaiduose, pasipildo empirinė medžiaga ir apie kitų miestelių atlaidus. 
Iš 2 lentelės matyti, kokie atlaidai buvo lankomi dažniau, o kokie – rečiau.

2 lentelė

Vietovė Atlaidai Respondentų skaičius

Žemaičių Kalvarija Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 16
Kretinga Šv. Antano, Švč. Mergelės Marijos Angelinės 

(Porciunkulės)
14

Palanga Šv. Roko 12
Salantai Sekminių, Švč. M. Marijos Angelinės  6
Budriai Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo  5
Kalnalis Šv. Lauryno  5
Jokūbavas Šv. Marijos Magdalenos  3
Šiluva Švč. Mergelės Marijos gimimo  3
Seda Šeštinių  1
Kryžių kalnas –  1

Deja, toks duomenų pateikimas nėra labai tikslus dėl kelių priežasčių. Pirma, 
respondentai dažnai tiesiogiai neįvardijo artimiausių kaimų ar miestelių atlaidų 
(pvz., Budriuose, teigdami, kad „Bodrē 
maži tabōva“23 arba „tėn Bodrē kaimietē 
skaities, tėn tuokė bažnīnčēlė kaimėška“24). 
Antra, lentelė neatspindi, kiek kartų 
vienuose ar kituose atlaiduose respon-
dentas yra buvęs. Pavyzdžiui, daugiau-
sia respondentų teigia buvę Žemaičių 
Kalvarijoje, tačiau dažnai jie pabrėžia, 
kad buvo tik 1–2 kartus vaikystėje arba 
atvirkščiai, tik sovietmečiu ar „dabartinės 
Lietuvos laikais“. Mūsų straipsnyje, kaip 

20 Pateikė Konstantinas Žeimys, 82 m., gyv. Žadeikių k. 
(gim.  Rubulių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 33.

21 Ten pat.
22 Pateikė Liucija Ramonienė (Viskontaitė), 77 m., 
gyv. Kartenoje. Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 45.

23 Pateikė Celestinas Ronkaitis, 85 m., gyv. Kartenoje. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 31.

24 Pateikė Valentina Ronkaitienė (Želvytė), 74 m., gyv. 
Kartenoje (gim.  Staibių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 31.
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jau minėta, „atlaidai“ reiškia masinį 
pasilinksminimą, pramogavimą, o kaip 
tik šio aspekto bei empirinės medžiagos 
ir pasigendama karteniškių pasakoji
muose apie Žemaičių Kalvarijos at-
laidus. Kadangi Žemaičių Kalvarija yra 
gana toli nuo Kartenos, tai pramogoms 
po pamaldų nelikdavo laiko, be to, pa-
sak pateikėjų, ten nebūdavo gegužinių, 
„par atlaidus dešīmts dėinū tėn nikuokės 
mōzėkas. Vot kad ēs Kālnus, tai so mōzėka 
gāl“25. Žodžiu, karteniškiai, po pamaldų 
apėję Kalnus (ir net po kelis kartus), 
skubėdavo namo. Šiek tiek kitaip daly-
vaujama artimesnių miestelių atlaiduo 
se. Palangoje per Šv. Roką po pamaldų 
einama prie jūros ar stebimi lėktuvų 
pasirodymai (apie 1936 m.), Jokūbåve, 
Kalnålyje, Budriuosê, Kretingoje daly-
vaujama gegužinėse, įvairiose loterijose.

Renginiai po pamaldų
Tam, kad būtų aiškiau, kaip dažnai  

buvo dalyvaujama pramoginiuose rengi 
niuose, duomenys pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

Atlaidai Data

Šeštinės Šešta savaitė po Velykų
Sekminės Septinta savaitė po Velykų
Šv. Antanas Birželio 13 d.
Šv. Jonas Krikštytojas Birželio 24 d.
Švč. Jėzaus Širdies Birželio 27 d.
Šv. Petras ir Povilas Birželio 29 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas Liepos 2–10 d.
Šv. Marija Magdalena Liepos 22 d.
Šv. Ignacas Liepos 31 d.
Švč. Mergelė Marija Angelinė Rugpjūčio 2 d.
Šv. Laurynas Rugpjūčio 10 d.
Žolinė Rugpjūčio 15 d.
Šv. Rokas Rugpjūčio 16 d.
Švč. Mergelės Marijos gimimas Rugsėjo 8 d.
Šv. Kryžiaus Išaukštinimas Rugsėjo 14 d.

Iš lentelės matyti, kad švenčių 
sezonas buvo iš tiesų intensyvus. Kaip  
galima pastebėti, atlaidai Kartenoje ir  
aplinkiniuose miesteliuose – šiltojo me  

25 Pateikė Celestinas Ronkaitis, 85 m., gyv. Kartenoje. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 31.

Kartenos apylinkių jaunieji skautai prie Palangos 
Lurdo grotos. Apie 1929 m. Iš A. Lūžos albumo
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tų laiko šventės. Sezoną „atidarydavo“  
Šeštinės. Juos vienas pateikėjas pava
dino „jaunimo švente“26. Matyt, jauni
mas „po ilgų žiemos vakarų“ buvo la -
bai išsiilgęs susiėjimų, o jų sulaukę 
būdavo laimingi, nes karteniškiai sa
kydavo: „Ein kāp i Šeštines, zūbus sustā -
tiusi“27. Be to, Šeštinių gegužinė – pir-
moji po gavėnios ir velykinio laikotar
pio. Apskritai gegužinės yra vienas iš 
svarbiausių atlaidų elementų. Tačiau 
norint iki galo atskleisti, kuo gegužinė 
buvo svarbi ir savita, atsiranda nemažai 
painiavos. Taip ir nepavyko išsiaiškinti, 
ar šiuo pavadinimu buvo vadinami tik 
„atlaidiniai“ šokiai, ar visi vakarėliai, 
vykstantys vasarą. Vieni pateikėjai teigė,  
kad jos rengiamos tik vasarą, kiti – kad 
„par atlaidus i tabūs. Kėta mēta šuokiu i 
nabūs“28. Treti pasakojo, kad grįždami 
iš Kartenos gegužinės į savo kaimą, pa-
keliui dar užsukdavo į žmonių kiemuo  
se vykusius šokius ar patys savo kieme  
suorganizuodavo vakarėlius. Ly ginant  
šiuos duomenis, aiškėja, kad turi būti  
kažkoks ypatingas reiškinys, skirian tis  
žmonių kalboje gegužinę, kuri išimtinai priklausė atlaidų „programai“, nuo papras tų 
šokių. Visi respondentai pabrėžė, kad „atlaidiniuose“ šokiuose grojo dūdų orkestras.

Galima padaryti nedidelį diskursą ir pažvelgti, kaip ir kada pučiamieji in-
strumentai atėjo į Lietuvą, o dar tiksliau, iki savamokslių muzikantų. Europoje pu  
čiamieji orkestruose nereguliariai pradėti naudoti baroko epochoje, o nuolat – tik 
susiformavus simfoniniam orkestrui, taigi XVIII a. viduryje.29 Į Lietuvą, nekalbant 
apie jau nuo XV a. didikų dvaruose buvusius orkestrinio tipo kolektyvus (tai būta 
daugiausia styginių ansamblių), variniai pučiamieji galėjo ateiti XIX a. viduryje. 

Žemaitijoje „ypač muzikai daug dėmesio 
rodė Oginskiai. Bagdonas Oginskis apie 
1874 m. buvo įsteigęs orkestro mokyklą Rie - 
tave, o jo brolis Mykolas 1873 m. Plungėje“30. 

Pasak A. Motuzo, „jau XIX a. pradžioje 
senuosius žemaičių liaudies muzikos inst ru-
mentus keitė variniai pučiamieji instrumen-
tai. Žemaičių bajorai, pamėgdžiodami už sie - 
nių dvarininkus, į savo dvarus ėmė kvies ti  

26 Pateikė Juozapas Antanas Viluckis, 64 m., gyv. Kar-
tenoje (gim.  Žadeikių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 41.

27 Pateikė Malvina Jaškūnienė (Miklovaitė), 76 m., gyv. 
Kartenoje (gim.  Abakų k.). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 16.

28 Pateikė Konstantinas Žeimys, 82 m., gyv. Žadeikių k. 
(gim.  Rubulių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 33.

29 Gerulaitis V. Muzikos stilių raida, Vilnius, 1994, 
p. 85.

30 Plg. Lietuvių enciklopedija, Boston, 1951, t. 21, p. 33, 
34.

Atlaidų procesija su choru, dūdoriais.  
Apie 1935 m. Iš Kretingos muziejaus fondų



11© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 08 13.

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KARTENA

svetimšalius muzikantus. Kūrėsi pirmieji dūdų orkestrai, išstumdami 
tautinius muzikos instrumentus“31. 

Įdomu būtų vėliau patyrinėti, kaip pasaulietiniai dvarų orkestrai skverbėsi į liaudies 
muzikos sferą ir kurioje jos dalyje prisitaikė greičiau – pasaulietinėje (pramoginėje) 
ar religinėje (varinių pučiamųjų dalyvavimą liturgijoje per atlaidus patvirtina ir 
keletas respondentų).

Taigi, pasak vieno pateikėjo, „kėik aš atmėnu, aš jau aštounisdešīmt mētu toro, 
kėtēp nažėnau, gegožėnies vėn so tās trūbās“32. Orkestrą sudarydavo maždaug šeši 
žmonės. Vienas per ekspediciją paminėtų instrumentų buvo klarnetas. Orkestre dar 
galėjo groti trimitas, baritonas, valtorna ir tūba arba jai giminingas helikonas – bent 
tokią orkestro sudėtį mini rašytojas R. Granauskas apysakoje „Švento Lozoriaus 
diena“33, kuria, manau, galima remtis ir kaip etnografine medžiaga. Taigi dūdų 
orkestras grodavo, „kai jau dėdėlē dėdėlės išeigas“34. Paprastuose šokiuose grodavo 
kapelos (bandonija, armonika, būgnas ir kt.).

Kaip jau minėta, šokių aikštelės buvo aptveriamos viela ir apkaišomos berželiais. 
Įėjimas į jas buvo su bilietais, kurie vaikinams kainavo po 1 litą, o merginoms – 
50 centų. Pinigai atitekdavo muzikantams. Pasak vienos pateikėjos, bilietų kaina 
priklausė ir nuo to, ar pašokusieji norėjo pailsėti, atsisėdę ant suolų: „jē jau būs 
kam atsėsiestė pašuokus, jau tau i biliets būs aukštiesnis“35. Beje, kai kurie ūkininkai, 
išleisdami samdinius į gegužines, duodavo porą litų bilietams ar kitoms pramogoms. 
Tačiau tai ne dėsningumas, o greičiau išimtis. Rinkliavos (gal tik ne tokios didelės 
ir nefiksuotos) būdavo ir paprastuose kaimo šokiuose. Gegužinėse populiariausi 
šokiai – valsas, polka, fokstrotas, padispanas, galopas, nariešnykas, žydiška rubaška 
ir kiti. Būtų įdomu vėlesniuose tyrinėjimuose pasiaiškinti, ar „atlaidinių“ šokių 
repertuaras kuo nors skyrėsi nuo paprastų. Pirmieji trys minėti šokiai lengvai gali 
būti atliekami tiek kapelų, tiek dūdų orkestrų, o kiti tradiciškai griežiami kapelų. 
Žinoma, griežtos išvados daryti negalima, tik hipotetiškai paspėlioti, kad dūdų 
orkestras savaime koregavo ir šokių repertuarą atlaidų gegužinėse, suteikdamas 
joms miesto kultūros bruožų. Tuo labiau kad tokiems šokiams kaip valsas, polka 
ar fokstrotas labiau tiko ir ypatingas jaunimo garderobas. Dauguma pateikėjų 
teigė, kad atlaidams (daugiausia minėtos Šeštinės bei Šv. Petro ir Povilo atlaidai) 
siūdinosi naujus drabužius tiek vaikinai, tiek merginos. Vėlesniais laikais, po An-
trojo pasaulinio karo, dažna mergina ir plaukus sukdavo, ir skruostus dažančiais 
popierėliais rausvindavo.

Atlaidų gegužines dažniausiai or
ganizuodavo šauliai ar pavasarininkai. 
Tai, kaip jau minėta, buvo bene pagrin  
dinė jų funkcija per atlaidus, neskaitant 
iškilmingo dalyvavimo su vėliavomis li  
turgijoje ar procesijose. Šauliai geguži  
nėse palaikė tvarką, rinko pinigus ir, ži no   
ma, nepamiršdavo pasilinksminti patys.  
Atrodo, kad uniformuoti šauliai turėjo  
ga na aukštą statusą miestelio visuome

31 Motuzas A. Žemaičių Kalvarijos Kalnai ir Kryžiaus 
kelias, Kretinga, 1993, p. 8, 9.

32 Pateikė Konstantinas Žeimys, 82 m., gyv. Žadeikių k. 
(gim.  Rubulių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. 
VDUEA, b. 268, l. 33.

33 Granauskas R. Švento Lozoriaus diena, Raudona 
ir balta, Vilnius, 2000, p. 75.

34 Pateikė Salomėja Lubienė, 76 m., gyv. Kūlupėnuose. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 49.

35 Pateikė Emilija Bružienė, 96 m., gyv. Kūlupėnuose. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 56.
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nėje. Viena pateikėja net prisiminė: „kāp dėdėlē muokītė ka būtu, mes liobām bėjuotė 
pāprastas mergātės tū šiauliūm“36. Tokios pagarbos priežastys, pasak pačių pateikėjų, 
galėjo būti tai, kad šaulius (kaip ir pavasarininkus) pripažino Katalikų bažnyčia. 
Pirmas tai įrodantis faktas – jų dalyvavimas minėtose procesijose, liturgijoje. Antra, 
šių organizacijų vėliavos buvo pašventintos bažnyčioje (jaunalietuvių – ne). Trečia, 
patys kunigai (ypač jaunieji kamendoriai) dalyvavo pavasarininkų veikloje. Kaip 
prisimena pateikėjai, šaulių organizacijoje veikė inteligentija (pavyzdžiui, mokytojai), 
vienijama patriotinių, kultūrinių tikslų. „Šios organizacijos įsteigimą nulėmė politinės ano 
meto Lietuvos aplinkybės, būtinybė vienytis, kad valstybė išliktų“, – teigia R. Račiūnaitė.37 
Tai, kad Kartenos šaulių ar pavasarininkų organizacijos imdavosi rengti vakarėlius, 
parodomąsias programas, gali liudyti tam tikrų kultūros elementų perimamumą 
iš miesto visuomenės. Minėtame straipsnyje teigiama, kad Šaulių sąjunga Kaune 
finansiškai rėmė neturtingus priemiesčių vaikus, o pinigų tam surinkdavo per 
rengiamus koncertus, šokius, mokamus kursus.38 Atrodo, šios organizacijos galėjo 
būti visuomenę vienijanti jėga, nes jose dalyvavo įvairių socialinių grupių atstovai, 
vedami tų pačių tikslų. 

Giminių lankymas
Vyresni žmonės gegužinėse nedalyvaudavo, jei ateidavo, tai tik trumpam 

pasižiūrėti. Paskui skubėdavo susitikti su atvykusiais giminaičiais. Vieni vaišintis 
eidavo į namus, kiti (ypač vyrai) į smuklę, treti atsivežtas vaišes, tarp jų ir atlaidų 
pyragą, valgydavo tiesiog vežimuose ar miestelyje ant žolynų. Budriškė Antanina 
Kniūkštienė pasakojo, kad žmonės vaišindavosi ir prie bažnyčios, šventoriuje po 
liepomis arba artimesniųjų gyventojų kiemuose. „Ir po atlaidūm ūž Bodrē!“39 Atlaidai 
buvo viena iš retų progų susitikti giminaičiams. Paklausti, kada dar susieidavo 
savieji, pateikėjai teigė, kad per laidotuves (budynę) ir vestuves, tačiau atlaidai buvo 
geriausia proga svečiuotis. Net specialaus kvietimo nereikėdavo: žmonės žinojo 
aplinkinių miestelių šventes ir ten vykdavo, o vietiniai žinojo per tas šventes sulauk-
siantys svečių. Dažniausiai visi susitikdavo pamaldose ir po jų eidavo „giminiuo
tis“. Nepriklausomos Lietuvos laikais, pateikėjų teigimu, atlaidai nebuvo kilnojami, 
bet švenčiami tikrąją dieną, tačiau tokiu atveju paprastos savaitės dienos buvo 
laikomos šventadieniais. Tą patį vakarą dauguma svečių važiuodavo namo, į savo 
ūkį. Sovietmečiu, 5–9 dešimtmečiais, šventės taip pat nebuvo kilnojamos, tačiau, 
aišku, dėl visai kitų priežasčių, todėl „giminiavimuisi“ nebeliko laiko. Be to, ir at-
laidai buvo praradę savo iškilmingumą 
(nebeinamos procesijos, nebeatliekami 
kiti liturginiai veiksmai ne bažnyčioje). 
Paradoksas, bet, respondentų teigimu, 
sovietmečiu žmonių bažnyčioje buvo 
daugiau nei dabar. Dar vėliau „ūkis, bū  -
dava, veš. I Krīžiu kālnė dokārt eso bōvosi, 
Šiauliūs. I viel ūkis vēžė. I Šėlova kuolūkis 
ī novēžės“40. Taigi svečiavimosi reiškinys 
per sovietmetį po truputį nyko ir dabar 
ši graži tradicija gyvuoja ne tiek per at  

36 Pateikė Marijona Stuopelienė (Žeimytė), 80 m., 
gyv. Žadeikių k. (gim. Rubulių k.). Užrašė Goda 
Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, l. 40.

37 Račiūnaitė R. Modernios kultūros plėtotei. Tado 
ir Honoratos Ivanauskų maksimos, Darbai ir dienos, 
Kaunas, 2002, kn. 31, p. 19, 20.

38 Račiūnaitė R. Ten pat.
39 Pateikė Antanina Kniūkštienė, 62 m., gyv. Budrių k. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 20.

40 Pateikė Karolina Valatkienė (Gagilaitė), 80 m., gyv. 
Budrių k. (gim.  Budrių k.). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 18.
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laidus, kiek per visuotinai švenčiamas Velykas ar Kalėdas. 
Beje, giminių lankymą, kaip ir gegužines, galima laikyti vie
nu pagrindinių atlaidų šventės elementų. Būtų klaidinga šį 
reiškinį priskirti vien sekuliariajai sferai. Dar yra išlikę (tiksliau, 
buvo) net apeigų atšvaitų, susijusių su giminių lankymu: 
kad ir jau minėti vaišių patiekalai – alus, kiaušinienė, blynai, 
pyragas. Be to, pasak vienos pateikėjos, šeimininkas vesdavosi 
giminaičius aprodyti savo laukų. Šį faktą respondentė paaiškino kaip šeimininko 
pasididžiavimą ar pasitarimą, ką ir kaip daryti. Paklausta, ar laimino laukus, juos 
apeidami, atsakė, kad ne.41 Atrodo, tai galėjo būti maginis laukų apėjimas (ypač 
per Sekmines), tačiau šios prasmės jau nebeįžvelgiama.

Kaip po truputį nunyko „giminiavimasis“, taip sovietmečiu iš šventorių buvo 
dingę ir elgetos – ryški atlaidų paveikslo detalė. Nors nepriklausomos Lietuvos 
laikais Kartenoje buvo špitolė, kurioje nuolat gyveno 5–8 elgetos, į atlaidus jų 
privažiuodavo iš visų parapijų. Kitaip nei didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlai
duose, čia, respondentų teigimu, visi elgetos buvo tikri, apsimetėlių nepasitaikydavo, 
be to, „žmogui į dūšią neįlįsi“. Tiesa, Kartenoje dar vis sklando juokingų pasakojimų 
apie apsimetėlius elgetas. Vienas tokių: „Liob pasakuos, ka apsėmētės bōva nēbėliu. Vėins 
pažėnės, ka uns ī na nēbėliu. Iš ožpakālė sāka: „A senē esė nēbėliu?“ „Tretė metā!“42 Tačiau 
sovietmečiu išnykusi „elgetų tradicija“ Atgimimo laikotarpiu, atrodo, vėl atsigauna.

Dar viena atlaidų šventės pramoga – įvairios loterijos. Turtingesni ūkininkai 
įsteigdavo gana brangius prizus. Loteri-
jose buvo galima laimėti įvairių daiktų, 
pavyzdžiui, dviratį, vištą, gaidį, net karvę  
arba arklį. Ne vienas respondentas teigė 
ką nors išlošęs.

Budrių choristai  
prie Minijos brastos. 
1928 m. Stepono 
Jonučio nuotr.  
Iš A. Kniukštienės 
albumo

41 Pateikė Liucija ViskontaitėRamonienė, 77 m., gyv. 
Kartenoje. Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, 
b. 268, l. 45. 

42 Pateikė Stefanija Valančienė (Mačernytė), 79 m., gyv. 
Kartenoje (gim. Kartenoje). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 15.
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Atlaidų turgūs
Į miestelio šventinį šurmulį įsitraukdavo ir prekiautojai. Kartenai nebūdingas 

didelis turgus per atlaidus. Visi respondentai teigė, kad turgus (bagamazas) prasidėdavo 
iš pat ryto, kai atvažiavę smulkių prekių pardavinėtojai (bagamazininkai), keliau-
jantys prekeiviai (šatkininkai) ant stalelių išsidėliodavo prekes: saldainius, pypkes 
(pypkas), meduolius (medauninkus), pyragus, ledus, maldaknyges, rožinius, įvairius 
paveikslus. Tai ir buvo pagrindinės atlaidų turgaus prekės. Tiesa, ir patys ūkininkai 
iš vežimų pardavinėdavo uogas ir vaisius. Turgus daugiausia džiaugsmo suteikdavo 
vaikams – jų nebuvo galima pravesti pro šalį nenupirkus kokio skanėsto. Tiems, 
kurie į atlaidus neatvykdavo, buvo perkamos lauktuvės, tačiau galima teigti, kad 
tai buvo tik vaikų privilegija.

Apibendrinant galima pasakyti, kad atlaidų Kartenoje buvo išties nemažai. 
Žinoma, ne visi vienodai iškilmingi ir reikšmingi. Bėgant laikui, kai kurios šventės 
iš viso prarado atlaidų pavadinimą ir buvo minimos eilinį sekmadienį. Kartenoje 
bažnyčios švenčių sezonas prasideda Šeštinėmis, o baigiasi Žolinės atlaidais rugpjūčio 
15ąją. Tačiau karteniškiai dar nepamiršta Šv. Roko Palangoje rugpjūčio 16ąją ir 
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Budriuose rugsėjo 14ąją.

Prekymečiai
Be atlaidų, buvo ir kitų progų žmonėms susieiti. Viena jų – prekymečiai. Jų 

Kartenoje vykta tris kartus per metus. Tikslių datų, nors jų, atrodo, būta, nepateikė 
nė vienas respondentas, tačiau apytikslis prekymečių išsidėstymas būtų toks: pir-
masis – per bulviakasį (t. y. rudenį), antrasis – sausio mėnesį po Trijų karalių ir 
trečiasis – pavasarį. Prekymečiuose buvo prekiaujama viskuo – nuo smulkmenų iki 
gyvulių. Į prekymečius žmonės (ypač jaunimas) susirinkdavo ne tik pirkti, bet ir 
vieni kitų pamatyti, be to, per žiemos prekymetį ir samdinių ieškoma. „Daugiausē  
juomarkūs liob sosėpažīns so draugās.“43 Prekymečiuose, kaip ir atlaiduose, vykdavo 
įvairios loterijos, pasisėdėjimai smuklėje ir vakarėliai.

Žiemą pavasarininkai kartais organizuodavo vaidinimus, pasirodymus. 
Pagrindinės jų temos, žinoma, buvo meilė bei ponų ir valstiečių santykiai. Viena 
pateikėja pasakoja: 

„Bōva  šaulē tėi, i bōva soruošė vaidėnėma, kad anėi vaidėna mėškė, 
če tuoks mėšks ī už kapāms tujau, tėn kažkuokė aikštė ir anėi tėn 
vaidėnėma ruošė.“44 

Atidžiau patyrinėjus jaunimo organizacijų veiklą, būrimosi į jas motyvus, būtų galima 
gauti daugiau žinių apie XX a. pirmosios pusės visuomenę kiek kitokiu požiūriu, 
ne vien kaip kaimo, valstietiškos mąsty
senos atstovus. Įdomu buvo sužinoti ir  
motyvus, prieštaraujančius stojimui ir  
dalyvavimui tokiose organizacijose. Pa  
 vyzdžiui, pateikėja teigė, kad jai rašytis 
į pavasarininkus neleido tėvai, nes vė lai 

43 Pateikė Stefanija Valančienė (Mačernytė), 79 m., gyv. 
Kartenoje (gim. Kartenoje). Užrašė Goda Povilaitytė 
2002 m. VDUEA, b. 268, l. 15.

44 Pateikė Antanina Kniūkštienė, 62 m., gyv. Budrių k. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 20.
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reikia grįžti iš susirinkimų.45 Bet pa 
teikėjos brolis toje organizacijoje daly-
vavo. Gal toks požiūris atspindi nuo 
monę, kad vaikinams dera dalyvauti 
visuomeninėje veikloje, o merginoms – ne. Tačiau iš pateikėjų gautos nuotraukos 
liudija, kad veikloje dalyvavo ir merginos (nors jų šiek tiek mažiau). Be to, visoje 
Lietuvoje steigėsi net atskiri pavasarininkų vaikinų ir merginų skyriai, o tai liudija 
abiejų lyčių aktyvų dalyvavimą veikloje. Kitos pateikėjos nuomone, pavasarininkai 
buvo tik turtingų tėvų vaikai, nes reikėjo pirkti drabužius46, nors dauguma respon
dentų teigė, kad Kartenos pavasarininkai uniformų neturėjo.

Išvados
Apžvelgus 2002 m. vasarą Kartenoje ir jos apylinkėse surinktą empirinę 

medžiagą apie XIX a. pabaigos–XX a. šeštojo ir septintojo dešimtmečių pramoginius 
renginius atlaiduose ir prekymečiuose, galima padaryti šias išvadas:

1. Egzistavo keletas pagrindinių progų masiniams susiėjimams ir pramogavi-
mams. Dažniausiai šie renginiai vykdavo per atlaidus po pamaldų arba pre kymečius.

2. Atlaidai Kartenoje ir jos apylinkėse – šiltojo metų laiko šventės. Taigi su 
jais susiję renginiai daugiausia vykdavo vasarą. 

3. Atlaidų Kartenoje ir jos apylinkėse buvo išties nemažai. Žinoma, ne visi 
vienodai iškilmingi ir reikšmingi. Bėgant laikui, kai kurios šventės iš viso prarado 
atlaidų pavadinimą ir buvo minimos 
eilinį sekmadienį.

4. Karteniškiai dalyvaudavo ne 
vien savo miestelio, bet ir kituose atlai  
duose, iš kurių minėtini Žemaičių Kalva  
rijos, Kretingos, Palangos, Budrių, Salantų.

Autentiškas užrašas „J. Butkauskui Kulupėnų 
kuopos pavasarininkai. Kulupėnai 1927 X 19.  
T. Daugintis“. Iš A. Tamošaitienės šeimos albumo

45 Pateikė Marijona Stuopelienė (Žeimytė), 80 m., 
gyv. Žadeikių k. (gim. Rubulių k.). Užrašė Goda 
Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, l. 39.

46 Pateikė Salomėja Lubienė, 76 m., gyv. Kūlupėnuose. 
Užrašė Goda Povilaitytė 2002 m. VDUEA, b. 268, 
l. 49.
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5. Atlaidų sezoną pradėdavo Šeštinės, baigdavo Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. 
Sudarius lankytinų atlaidų lentelę, išryškėjo labai intensyvus iškilmių ir pramogų 
laikotarpis.

6. Pramoginių renginių elementai: gegužinės, turgeliai (bagamazai), gimi
niavimasis, loterijos.

7. Apžvelgiamu laikotarpiu, t. y. nuo XIX a. pab. iki XX a. 6–7 dešimtmečių, 
atlaidų šventės organizavimas Kartenoje ir jos apylinkėse nuolat kito. Pokyčius 
inspiravo tiek natūralios kasdieninio gyvenimo realijos, tiek politiniai, tiek ekono-
miniai faktoriai. 

8. Pokyčiai palietė atlaidų šventėje dalyvaujančių socialinių grupių paveikslą: 
3–4 XX a. dešimtmečiais nunyko kai kurios senos bažnyčios tarnų pareigybės 
(pvz., dešimtininkas); sovietmečiu iš šventorių dingo ir elgetos – ryški atlaidų 
paveikslo detalė. 

9. XX a. 2–4 dešimtmečiais atlaidus itin papuošdavo tuo metu aktyviai 
veikusi Šaulių sąjunga bei pavasarininkų organizacija. 

10. Sovietmečiu, 5–9 dešimtmečiais, atlaidai prarado savo iškilmingumą 
(nebeinamos procesijos, nebeatliekami kiti liturginiai veiksmai ne bažnyčioje). 
Svečiavimosi, giminiavimosi reiškinys per sovietmetį taip pat po truputį nyko. 

11. Prekymečiai Kartenoje vyko tris kartus per metus – rudenį, žiemą ir 
pavasarį. Jų metu taip pat buvo gausu įvairių pramogų.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Kartena“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Virginijus Jocys).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
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