
Etninė muzika nuo XIX amžiaus pabaigos ne tik suteikdavo 
lietuviams jėgų nudirbti sunkius ūkio darbus, bet ir padėjo 
išlaikyti ir puoselėti tautinę tapatybę. Tačiau šiandien gaivinti 
ir saugoti reikia pačią etninę muziką. Vytauto Didžiojo uni-
versiteto mokslininkų kolektyvas aiškinsis, kokių priemonių 
imamasi, kad Lietuvai svarbi meno rūšis būtų išsaugota.

Etninė muzika išsaugojo lietuvį, o lietuvis saugo muziką

„Nuo 1969 metų visoje Lietu-
voje ėmė kilti folkloro ansamblių 
kūrimosi banga, kuri pradėjo gai-
vinti  XIX amžiaus pabaigos – XX 
amžiaus pradžios „lietuviško so-
džiaus“ muziką. Tokios muzikos 
modelis tebėra pagrindas ir šian-
dien, nors visuomenės gyvenimas 
ir kultūra per šį laikotarpį pažen-
gė į priekį, -- pasakoja mokslinio 
darbo vadovas prof. habil. dr. 
Romualdas Apanavičius. – Be to, 
tuo metu atsirado ir didžioji dalis 
šios muzikos gaivinimo formų, 
kurios galutinai nusistovėjo ir iš-
liko iki pat mūsų dienų.“

Septintajame dešimtmetyje fol-
klorinio judėjimo banga, įtrau-
kusi ir etninę muziką, kaip vieną  
reikšmingiausių tautinės kultūros 
požymių, buvo atsvara sovieti-
zacijai. Etninės muzikos svarbą 
šiuolaikinio lietuvių kultūrinio 
gyvenimo ir tapatumo puoselėji-
mui atskleidė ir mokslininkų at-
likta apklausa. Jos duomenimis, 
90 proc. etninės muzikos gaivi-

nimo renginių organizatorių ir 
60 proc. žiūrovų mano, jog tokie 
renginiai stiprina etninį ir kultū-
rinį tapatumą.

„Etninė muzika šiandien vis 
dar tebėra etninio ir kultūrinio 
tapatumo tvirtinimo priemonė ir 
kartu vienas  svarbiausių lietuvių 
tautos raiškos ženklų. Ši savybė 
svarbi ir būtina pristatant mūsų 
tautos paveldą ir lietuvių tautą 
svetur. Vis dėlto pačios tautos 
kultūrai ji jau vargu ar yra tokia 
reikšminga, kokia  buvo prieš 
pusę šimto ar netgi prieš šimtą 
metų“, – pastebi R.Apanavičius.

Pagal folkloro ansamblių ir 
jų dalyvių skaičių, tenkantį vie-
nam šalies gyventojui, Lietuva ir 
šiandien yra viena pirmaujančių 
Europoje. Todėl natūralu, kad 
folkloro ansamblių veikla, su-
sijusi su festivaliais, šventėmis, 
koncertais, konkursais ir kitais 
renginiais, išlieka populiariausia 
Lietuvoje etninės muzikos gaivi-
nimo forma. Svarbios ir eduka-

cinės bei muziejinės programos, 
kursai, seminarai, istorinės re-
konstrukcijos renginiai. Jais sie-
kiama etninę muziką gaivinti ne 
tik tradicinėmis, bet ir naujomis, 
šiuolaikiškomis priemonėmis.

„Etninės muzikos renginių or-
ganizatoriai ir dalyviai supranta, 
jog jaunimui šiandien „senojo 
sodžiaus“ muzikos modelis, kuris 
tenkina vyresniąją kartą, jau ne-
patrauklus, todėl ir kaimo kape-
los bei tautinių šokių kolektyvai 
deda daug pastangų neatsilikti 
nuo pakitusių visuomenės rei-
kmių, ieško naujų raiškos būdų 
ir formų. Be to, pastaruoju metu 
naujai įsiprasmina ir stilizuoto 
folkloro judėjimas, vis labiau ima 
ryškėti sėkmingos roko ir netgi 
metalo grupių pastangos šiuolai-
kiškai gaivinti etninę muziką, pri-
traukiant prie šio judėjimo kuo 
daugiau jaunimo“, – atskleidžia 
mokslininkas.

Šio mokslinio tyrimo metu 
analizuotos ne tik lietuvių, bet 
ir Lietuvoje gyvenančių etninių 
mažumų pastangos gaivinti etni-
nę muziką. Mokslininkai pastebi, 
kad atlikti rusų, ukrainiečių ir iš 
dalies baltarusių muziką didesnių 
kliūčių nekyla, nes gaivinama ne 
tik Lietuvoje gyvenančių žmo-
nių aplinkoje, bet ir jų tėvynėje 
skambanti muzika. Sėkmingai 
savą muzikinį paveldą puoselėja 
ir karaimai.

„Lenkų etninės muzikos gaivi-
nimas yra problemiškesnis, nes 
Lietuvos lenkų muzika, daugiau-
sia skambėjusi ir tebeskambanti 
šalies pietryčiuose, yra daug kuo 
panaši į dzūkų ir baltarusių mu-
ziką – tai tipiškas etninės muzi-
kos sklaidos ir jos bendrumo tarp 
skirtingų tautų reiškinys. Lenkų 
tautinei mažumai šiandieninėje 
Lietuvoje kyla politinių, kalbi-
nių ir kultūrinių problemų, todėl 

tapatumui įtvirtinti ir jo raiškai 
Lietuvos lenkai mieliau renkasi 
ne Pietryčių Lietuvoje, o Lenki-
jos Respublikos teritorijoje atlie-
kamą muziką. Dar didesnė prob-
lema – totorių etninės muzikos 
gaivinimas. Ši etninė grupė savo 
gimtąją kalbą ir muziką jau seniai 
užmiršo, mat kalba lenkiškai, bal-
tarusiškai ir lietuviškai, dainavo ir 
tebedainuoja šių tautų dainas, o 
apeigos ir pamaldos atliekamos 
arabiškai“, – teigia R. Apanavi-
čius.

Projektas „Etninės muzikos gai-
vinimo judėjimas Lietuvoje XX 
a. 7 deš. - XXI a. pr.“, Nr. VP1-
3.1-ŠMM-07-K-01-161 buvo 
pradėtas – 2011 m., planuojama 
pabaiga – 2014 m. Projektui įgy-
vendinti skiriama iki 656 771,00 
Lt litų,  projektas finansuojamas 
iš Europos Socialinio fondo pagal 
priemonę 100 proc. tinkamų fi-
nansuoti projekto išlaidų.
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