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1 ĮVADAS 

Temos aptarimas: Lietuvoje kiekviename mieste, miestelyje, stambesniuose kaimuose 

veikia ţmonių, besidominčių liaudies muzika ir kultūra, būreliai ir klubai, kuriems prigijo 

populiarus terminas „folkloro ansambliai“. Dauguma jų stengiasi ne tik ryškinti tradicines 

dainavimo ypatybes, bet daţnai ir originaliai improvizuoja, kuria savitą stilių bei manieras, 

praturtina folklorą modernia muzika ir egzotiškais instrumentais. Esama daugybės populiariosios 

muzikos grupių, kurių pagrindinė veikla populiarinti liaudies muziką naujomis formomis ,t. y. 

folkloras įgyja naujų avangardinių ir šiuolaikinių formų, jungiamas su dţiazu, roku, elektronika, 

klasika: „Atalyja“, „Ţalvarinis“, „Keisto folkloro grupė“, „Virvytė“, „Lygaudė“ ir kt. 

Daugelyje Lietuvos aukštųjų mokyklų veikia folkloro ansambliai, vienas seniausių VU 

ansamblis „Ratilio“, Klaipėdos Universiteto menų fakulteto folkloro ansamblis „Auksodis“, Šiaulių 

Universiteto – „Vaiguva“ ir kiti…  

Senovinės „Kupiškėnų vestuvės“ (Kupiškio etnografinis liaudies teatras) – ilgokas šešių 

paveikslų spektaklis, kuriame naudotos tik Kupiškio krašte uţrašytos vestuvinės dainos, raudos, 

šokiai, oracijos. Kai kurie  ţinomiausi šiuolaikiniai kaimo ansambliai: „Marcinkonys“ (Varėnos 

raj.), „Ţiūrai“ (Varėnos raj.), „Kalviai-Lieponys“ (Trakų raj.), „Luokė“ (Telšių raj.), „Linkava“ 

(Linkuva, Pakruojo raj.), „Šeduvai“ (Šeduva, Radviliškio raj.). 

Esama folkloro ansamblių savo veiklą koncentruojančių išskirtinai ties apeiginiu ţanru, 

vienas populiariausių tokių ansamblių yra folkloro ansamblis „Kūlgrinda“. 

Šiais laikais sparčiai nykstant senosioms tarmėms ir seniesiems dainininkams, daţnai tenka 

mokytis iš antrinių šaltinių ir pateikėjų. Dainavimo manieros taip pat daţnai praranda savo 

subtilumą, groţį, kartais net išsigimsta. Kai kurie atlikėjai imituoja senus dainininkus, dėl to dainos 

skamba nenatūraliai ir nemaloniai, yra sugadinamos. Kiti atlikėjai visiškai perdirba dainų atlikimo 

techniką, dėl to dainos skamba visiškai neautentiškai, prarasdamos bet kokį subtilumą ir tampa 

maţiau įspūdingos. Esama labai maţai dainininkų, kuriuos būtų galima laikyti liaudies dainų 

atlikėjais profesionalais, o autentiški liaudies muzikos įrašai su senų ţmonių balsais nėra labai 

patrauklūs klausytojams. Taigi, galime teigti, kad folkloro ansambliai yra būtini, nes tik iš jų mes 

galime suţinoti senąsias tradicijas, dainas, šokius. ,,Viena neparduodama ir neiškeičiama vertybė – 

tavo liaudis, jos papročiai ir fantazijos“, rašė iškilus šiaurės Lietuvos kraštotyrininkas, pedagogas 

Juozas Šliavas (1930-1979). 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Atalyja
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalvarinis
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Keisto_folkloro_grup%C4%97&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Virvyt%C4%97_(ansamblis)&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lygaud%C4%97&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_universitetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ratilio
http://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_universitetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Auksodis
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_universitetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_universitetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaiguva_(ansamblis)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Teatras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marcinkonys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C4%97nos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C4%97nos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%ABrai_(Var%C4%97na)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C4%97nos_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalviai_(Trakai)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lieponys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Trak%C5%B3_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Luok%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Linkuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakruojo_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABlgrinda_(grup%C4%97)
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1.1 Darbo tikslas ir uždaviniai 

Tikslas:  

Naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais, pristatyti Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblį 

„Linkava“, jo veiklą. 

Uždaviniai: 

 Išsiaiškinti folkloro sąvokos reikšmę bei trumpai aprašyti folkloro ansamblių tipus. 

 Paanalizuoti Linkuvos miestelio etnografinio folkloro ansamblio „Linkava“ įkūrimo istoriją. 

 Pristatyti ansamblio įkūrėją mokytoją Stanislavą Lovčikaitę bei dabartinę ansamblio vadovę 

Dangirūtą Šimkūnienę. 

 Išvardinti visus ansamblyje dalyvavusius ţmones. 

 Trumpai pristatyti Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblį „Ratinėls“, taip pat 

supaţindinti su Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“ krikštynų 

švente. 

 Stengtis įvertinti gimtosios tarmės svarbą ţmonėms. 

 

1.2 Pakruojo rajono etnografiniai ansambliai 

 Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis „Linkava“ (vadovė Dangirūta Šimkūnienė); 

 Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls“ (vadovė Dangirūta 

Šimkūnienė); 

 Rozalimo kultūros namų folkloro ansamblis „Sedula“ (vadovė Valerija Burkevičienė); 

 Pamūšio kultūros namų folkloro ansamblis „Pamūšis“ (vadovė Zita Kapučinskienė); 

 Pamūšio kultūros namų vaikų folkloro ansamblis „Naujapamūšis“ (vadovė Zita 

Kapučinskienė). 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=pakruojo%20rajono%20folkloro%20ansambliai&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pakruojis.lt%2Fnode%2F416&ei=aus0UfyGJOSD4gS8noH4Dw&usg=AFQjCNE2FgTQd_y1gkoCjJej-mDgE7Xd5A
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=pakruojo%20rajono%20folkloro%20ansamblis%20ratinels&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pakruojis.lt%2Fcontent%2Flinkuvos-kulturos-centro-vaiku-folkloro-ansamblis-ratinels-vadove-dangiruta-simkuniene-atsve&ei=x-w0UaH5H4K24ASBwICoBw&usg=AFQjCNEAEqtBGjXmwLp4gqNT6WFowDSB5g
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=pakruojo%20rajono%20folkloro%20ansambliai&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pakruojis.lt%2Fnode%2F404&ei=aus0UfyGJOSD4gS8noH4Dw&usg=AFQjCNGBaxjjBftQWeI0ldsdlgzry-Uwqw
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=pakruojo%20rajono%20folkloro%20ansambliai&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pakruojis.lt%2Fnode%2F418&ei=aus0UfyGJOSD4gS8noH4Dw&usg=AFQjCNGA9VUhlDnKhEszlyHkhKdbe6-HYQ
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2 FOLKLORO ANSAMBLIO SĄVOKA 

 Folkloro kolektyvas – tradicinės liaudies kūrybos atlikėjų sambūris. 

 Folkloro ansamblis – dainininkų, muzikantų, šokėjų, pasakotojų kolektyvas (8 – 35 ir 

daugiau dalyvių). 

 Folkloro ansamblis puoselėja krašto etninę kultūrą, atlieka liaudies dainas, šokius, ratelius, 

ţaidimus, instrumentinę muziką, pasakojimus, smulkiąją tautosaką, programose naudoja paprotinę 

medţiagą, išlaiko regionams būdingą tarmę, stilistiką, atlikimo manierą, dėvi 19 a. pab. – 20 a. pr. 

tautinius arba rekonstruotus istorinius kostiumus. Ansamblio dalyviai – dainininkai, pasakotojai, 

šokėjai, muzikantai, instrumentinė grupė arba tradicinė kapela. Folkloro ansambliui vadovauja 1 – 3 

atitinkamos folkloro srities (-čių) kvalifikaciją turintis vadovas (-ai). 

 

Folkloro ansamblių skirstymas
1
 

 Kaimo folkloro ansamblis – liaudies kūrybos pateikėjai, išsaugoję vietos tradicijas, 

repertuarą, tarmę, stilistiką, dėvi 19 a. pab. – 20 a. pr. tautinius kostiumus. Galimos tokios 

sudėtys: dainininkai; dainininkai ir šokėjai, muzikantai ar tradicinė kapela. Nuo ansamblio 

sudėties priklauso vadovų skaičius. 

 Miesto folkloro ansamblis – perima vieno arba įvairių regionų liaudies kūrybos tradicijas 

(ţr. folkloro ansamblis). 

 Vaikų folkloro ansamblis (3 – 16 metų) atlieka vaikų pasaulėjautai artimesnę tradicinę 

liaudies kūrybą. 

 Jaunimo folkloro ansamblis (16 – 19 metų) daugiau dėmesio skiria jaunimo santykius 

atspindinčiai liaudies kūrybai. 

                                                 
1
 Lietuvos liaudies kultūros centras. Folkloro kolektyvo vadovo veiklos apibūdinimas. Prieiga per 

internetą: http://www.llkc.lt/index.php?848329337. [Ţiūrėta 2012-12-15]. 

 

http://www.llkc.lt/index.php?848329337


 6 

3 „LINKAVOS“ ISTORIJA 

Pabandykime nušluostyti istorijos dulkes... 

Etnografinis ansamblis „Linkava“ įkurtas 1980 metų rudenį Linkuvos vidurinės mokyklos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Stasės Lovčikaitės pastangomis kaip kultūrinės veiklos 

išraiška kovai prieš nuosekliai vykdomą nutautinimą, lietuviškų dainų, papročių ir tradicijų 

uţgniauţimą. Sovietinės valdţios jis buvo sutiktas nepalankiai. 

Būrelis linkuvių, pakviestų mokytojos Stasės Lovčikaitės, rinkosi į Linkuvos kultūros namų salę, 

nutarę priminti sau ir kitiems, jog Linkuvos apylinkėse nuo seno ţmonės ne tik augino linus, verpė 

gijas, audė aštuonnyčias, bet ir „šimtadarbį“ linelį apdainavo nuo pat sėjos iki kraitinių drobių 

leidţiant dukteris į marčias. 

Tas priminimas pagimdė pirmąjį linkuvių etnografinį renginį – „Linarūtės“ programą, kurios 

vardu gana ilgai vadintas ir pats ansamblis. Taip susiformavo ir „Linkavos“ etnografinio ansamblio 

branduolys – pirmieji dainininkai, muzikantai, šokėjai, pasakoriai, t.y. Linkuvos autochtonai
2
, 

išsaugoję savo tėvų ir senelių tradicijas, papročius, folklorą, tarmės grynumą, o kartu tuo pat metu 

ypač aktualią tautinės savimonės šviesą. Tai buvo ţmonės išlaikę ištikimybę tautiniam ir etniniam 

savitumui, supratę savo veiklos gilią prasmę ir priėmę aktyvią nuostatą gaivinti, puoselėti ir 

propaguoti etninę kultūrą kaip etninių ir moralinių vertybių išraišką. 

Ansamblio kolektyvą sudarė tikri Linkuvos krašto patriotai, vietos gyventojai, kurių dalis – 

buvę bolševikinės valdţios tremtiniai, grįţę gimtinėn. Mokytojos S. Lovčikaitės kviečiami, į 

ansamblį rinkosi ir moksleiviai, kurių per „Linkavos“ veiklos metus susidarė daugiau kaip 100. 

Ansamblis nuo pat pirmųjų veiklos metų propagavo Šiaurės Lietuvos folklorą. Daugelis Linkuvos 

apylinkių autentiškų dainų surinkta ansamblio vadovės S. Lovčikaitės, daugelį jų atsinešė patys šio 

krašto ţmonės, išsaugoję ne tik dainų, šokių, ratelių turinį ir formas, bet ir autentišką atlikimo būdą. 

Drauge su Šiaurės Lietuvos folkloru į dabartį sugrąţinti ir šio krašto šeimos, darbo, švenčių 

papročiai bei tradicijos.  

Per savo gyvavimo metus „Linkava“ atliko šimtus koncertų tiek savajame krašte (Linkuvoje, 

apylinkės kaimuose, Pakruojo, Joniškio, Pasvalio rajonuose), tiek visoje Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, 

Rumšiškėse, Panevėţyje, Šiauliuose, Kretingoje, Birţuose, Mikėnuose, Kupiškyje, Kėdainiuose ir 

kt. miestuose). Ansamblis, atstovaudamas Lietuvai, net keturis kartus yra dalyvavęs pasauliniuose 

folkloro festivaliuose, visose Pasaulio lietuvių dainų šventėse, koncertavęs latviams, bulgarams, 

norvegams (pastariesiems – Linkuvoje). Ansamblio vadovė S. Lovčikaitė buvo viena iš pagrindinių 

Pakruojo rajono „Ţiemgalos“ folkloro švenčių scenarijų autorė. 

                                                 
2
 Autochtonai - čiabuviai, senbuviai, senieji, pirmykščiai šalies gyventojai. 
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Nuo pat pirmųjų savo pasirodymų folkloro ansamblio ţmonės suprato, kad scenoje daina 

turi ne šiaip sau skambėti - ji turi lydėti senąsias apeigas, papročius. Tad pavienius tautosakos 

kūrinius ėmė jungti į programas. Visas ansamblio „Linkava“ programas kūrė mokytoja S. 

Lovčikaitė, kuri sugebėjo surinktą, uţrašytą, išgirstą ir ţinomą medţiagą sudėti į graţias temines 

programas. Jų yra net 20 : linaraučio darbų ir patalkių dainų, ratelių, ţaidimų („Linarūtė“), sėjos 

darbų pabaigtuvių („Sambariai“), piršlybų („Ir atėjo rudenėlis...“), Dvi dalys linkuvietiškų vestuvių 

su originaliomis šio krašto dainomis („Jau ţirgeliai sukinkyti“ – I d. ir „Ir uţdėjo nuometėlį...“ – II 

d.), dvi dalys Uţgavėnių („Ţiemą, ţiemą, bėk iš kiema!“ ir „Uţgavėnių naktį“), religinių švenčių 

kalendoriaus („Tuo aukštu tiltu“ – Vėlinių, „Advento mintys“, „Kalėdos!“, „Trys karaliai atėjo!“, 

„Ar tu mane paţįsti?“ – Gavėnios).  

Išskirtinė vieta „Linkavos“ ansamblio veikloje skirta tiesioginiam tautinės sąmonės, 

patriotinių jausmų atgaivinimui ir ugdymui. Dar 1983-iaisiais, pačiu sovietinės nutautinimo 

politikos klestėjimo metu, ansamblio vadovė S. Lovčikaitė sukūrė programą „Oi tu rūta rūta“, 

kurioje didţiausias dėmesys buvo skirtas rekrūtų temai, spaudos draudimo, lietuviško ţodţio 

persekiojimo, tautos dvasios uţgniauţimo motyvams, kartu išreikšta būsimo „pavasarėlio“ – 

Atgimimo viltis. Retos šio krašto rekrūtų dainos, susipynusios su carinę priespaudą pakėlusios 

tautos dramatiškais pasakojimais, glaudţiai siejosi su bolševikmečio tremtimis, emigracija į 

uţjūrius. Kartu tai išreiškė tautos atkaklumą priešinantis visoms okupacijoms. Nors ši programa, 

kaip ir „Linarūtė“, „Sambariai“, buvo įrašyta Lietuvos TV, tačiau, vos pasirodţiusi ekranuose, 

cenzūros nurodymu buvo tuoj pat ištrinta. Lietuvių tautos Atgimimo metu „Linkava“ koncertavo 

nuo pat pirmųjų dienų visuose krašto mitinguose, Vilniuje, Sąjūdţio suvaţiavimuose ir kitose 

vietose. 

Šis ansamblis, kaip nė vienas kitas, sugeba jungti tradiciją su savo laikmečiu. Tai ypač 

išryškėjo patriotinės temos programose: „Kur jūs, mano ţalieji broliai?“ ir „Teesie tavo vardas, 

Lietuva!“. Programa „Kur jūs, mano ţalieji broliai?“ skirta 1946 metais Uniūnų kaime (Guostagalio 

apylinkėje) ţuvusių partizanų 50 – mečio paminėjimui ir paminklinio akmens atidengimui. Joje 

šalia senųjų lietuvių karo dainų, šalia pokario partizanų romansų, kuriuos mokėjo visi ansamblio 

vyresnieji, scenarijuje pateikta ir vertingos poezijos, kuri savo gelme susišaukia su senųjų dainų 

simbolika, su amţinąja mūsų tautos laisvės tema. 

Programa „Teesie tavo vardas, Lietuva!“ skirta 1991 m. Sausio 13 – osios dešimtmečiui 

paminėti. Ansamblio iniciatyva Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Linkuvoje švenčiamas nuo pat 

pirmųjų metinių su patriotinėmis dainomis miesto kultūros namuose ir prie atsiminimų lauţo. 

Minėtoji jubiliejinė programa buvo parengta remiantis dokumentika (Lietuva 1991.01.13. 

Dokumentai, liudijimai, atgarsiai. V., 1991), anų įvykių dalyvių atsiminimais, dainomis bei poezija. 

Linkuvos gyventojai išmoko gerbti ir branginti šią sukaktį tik ansambliečių pastangų dėka. 
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Patriotinės teminės programos turėjo ir turi ypatingą svarbą mokykliniam jaunimui, nes dabartinėje 

Lietuvos mokykloje tautiškumo klausimai nepopuliarūs. Todėl „Linkavos“ ansamblio patriotinė 

veikla nėra tik praėjusio laiko etapas. Ansamblio vadovė S. Lovčikaitė yra sakiusi: „Patriotinis 

jausmas mums nebuvo ir nėra pigi euforija ar patyčių objektas. Tai įsisąmoninta pareiga savo tautai, 

tėvynei ir savam laikmečiui.“. 
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4 „LINARŪTĖS“ PROGRAMA 

Pati pirmoji „Linkavos“ ansamblio teminė programa buvo – „Linarūtė“. Ši programa 

paremta Onos Bluzmienės ir aplinkinių Linkuvos kaimų ţmonių pasakojimais apie linininkystės 

tradicijas, papročius, dainas ir šokius.  

Taigi, šią programą vertėtų panagrinėti: programą sudaro dvi dalys: 

I – oje dalyje „Talka“ – XX amţiaus pradţios Linkuvos ir Vaškų apylinkių linų darbų 

papročiai ir dainos. Programos siuţetas – buities vaizdelis: pas gaspadorių susirenka kaimynai į 

talką, tai yra linų rauti ir karšti. Čia įterpiami buitiniai pašnekesiai apie linų darbų sunkumą. 

Moterys, nurovusios linus, suriša paskutinį pėdą. Linų karšėjai vainiku apdovanoja geriausią savo 

darbininką. 

Programoje skambėjo moterų dainos: „Baravede piorma, piorma“, „Gegutės sesutės 

rovėjėlεs“, „Aš pasėjo do liniuku, oi oi“, „Aš pasėjo kanapėlε“, „Viena linelius nurovio“. Vyrai 

traukė dainas – „Auga sode serbiontε“, „Pūsk, pūsk, vėjalεl!“. Programos pirmosios dalies „Talka“ 

pradţioje buvo dainuojama talkos pradţios daina „Mūsų lionε nerauti“ bei pabaigoje – „Mūsų lionε 

nurauti“. Neatskiriama linarūtės darbų dalis piemenėliai, todėl šioje programoje yra dainuojamos 

piemenukų dainos – „Ėsk karvute, po pievo“, „Šio namole, Guote!“. 

Antroji programos „Linarūtė“ dalis vadinasi „Patalkės“. Tai darbo ir talkos pabaigtuvės su 

pajuokavimais, šokiais, ţaidimais, pasakojimais bei vaišėmis. Sugrįţę talkininkai vainikavo 

šeimininkus linų vainikais. Na, o šeimininkė baravedę papuošė jurginų vainiku, moterys šį vainiką 

privalėjo saugoti nuo vaikinų, kurie taikėsi jį pagauti. Ne veltui pradţioje skambėjo linksmi posmai:  

„Šunelė suloje, 

Gaidžė sugedoje, 

Talkos gaspadine 

Tuoj pasikavoj (e).“ 

 

„Baravede šviesi, šviesi, 

Jos barelė tiesi, tiesi.“  

 

„Jūs berniukε kreivarankė“, „Oi to apynėlio,/ To dorna būda“. 

 

Vienam iš vaikinų pagavus vainiką, vyrai nudţiunga, uţtraukia dainą („Pasėjo linelį ont 

pylima“), po kurios viena mergina gauna jurginų vainiką. Ji ir uţveda šokių ratelį „Jurginėlis graţė 

ţydi“. Po to sekė ir kitos dainos bei šokiai ir ţaidimai: „Aš pasėjo linelį“, „Mūsų maišε pakulne, 

pakulne“, „Vynuoge, vynuoge“. Jaunimas sušoko polką „Pliauškute“. Skambėjo dainos „Stoviu ont 

tiltele“, „Siūbuoja lendrela“.  
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Kaip padėka visoms motinoms nuskamba ansamblio daina „Dėkui tėvui, senai motinėlε“. 

Šią programą paįvairino sakmės apie aitvarus, jaujų vaiduoklius (pasakojo O. Builienė, S. 

Jovas), „Linarūtę“ uţbaigė nuskambėjusi paskutinė daina – „Namo, sesutės“. 

Pokalbiai, pasakojimai bei dainos buvo atliekami vietine – rytų aukštaičių šiaurės 

panevėţiškių tarme, kuri buvo, yra ir tikėkimės liks tarsi vizitinė „Linkavos“ kortelė.   
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5 ANSAMBLIO VADOVĖS IR DALYVIAI 

5.1 Ansamblio vadovės 

Per 33 metus laiko upe nuplaukė ţmonių gyvenimai, palikę graţią brydę – taką būsimoms 

kartoms, kurios ir šiandien dar nėra abejingos savojo krašto kultūrai. Po 20 – mečio vadovavimo 

ansambliui S. Lovčikaitė perdavė krivūlę jaunesnėms vadovėms: mokytojoms Reginai Ūkelytei ir 

Kristinai Jagminaitei. Greitai visas ansamblis atiteko Kristinos rūpesčiui, po metų kitų – mokytojai 

Dangirūtai Kalinauskaitei – Šimkūnienei, sutelkusiai naujas jėgas apie senuosius (naujokai: Jūratė 

Ţukauskienė, Aldona Kupriūnienė, Monika Mikalauskaitė, Laura Oţiūnaitė, Remigijus Mikšys, 

Ella Ţukauskaitė, Audrius Oţalas, Andrius Vaičeliūnas, Tomas Lukšys, Dovydas Jameljanov, 

Aušra Jarašiūnaitė, Nida Šimkūnaitė, Viktorija Kazokaitytė, Mindaugas Kazokaitis.) 

5.1.1 Stanislava Lovčikaitė (1929-2013) 

Stanislava Lovčikaitė (gimė Megučioniuose, Pakruojo rajono savivaldybė, 

1929 m. gruodţio 29 d.)  - buvusi ilgametė Linkuvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja, „Linkavos” etnografinio ansamblio įkūrėja ir pirmoji jo vadovė, knygų „Linkava: 

tradicija dabartyje“ (2003), „Tarp būties ir buities“(2008) bei keliasdešimt straipsnių krašto kultūros 

klausimais autorė. Kai buvo įkurta „Ţiemgalos“ draugija, mokytoja tapo jos nare ir vėliau pati įkūrė 

„Linkuvos ţiemgalių“ klubą, nuo 1993 – iųjų – Linkuvos 500 metų jubiliejaus komiteto pirmininko 

(V. Didţpetris) pavaduotoja. 1989 metais tapo viena pirmųjų Lietuvos Persitvarkymo sąjūdţio 

(LPS) Pakruojo skyriaus narių, Sąjūdţio laikraščio „Langas“ (vėliau „Mūsų langas“) redaktore 

(1989-1993). Mokytoja nepraleido nė vieno Sąjūdţio suvaţiavimo, Sausio 13 – ąją budėjo prie 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Niekada jokiai organizacijai bei partijai nepriklausė.  

Mokėsi Megučionių pradinėje mokykloje, vėliau Linkuvos gimnazijoje. Mokytoja ją 1949 – 

ais metais baigė, nors ir jautė polinkį į dailę, vis dėlto įstojo į Šiaulių mokytojų institutą. Skatinama 

mokytojo A. Radţiaus bei auklėtojo J. Skrupskelio pasirinko lietuvių kalbą ir literatūrą. Dėl 

sveikatos problemų studijas mokytoja baigė tik 1955 metais, tris metus dirbo Guostagalio 

septynmetėje mokykloje, Pakruojo rajone. Baigusi studijas mokytoja gavo paskyrimą Troškūnų 

rajono Ţudţgalio aštuonmetėje mokykloje uţimti direktorės pareigas. Po trejų metų tas pačias 

pareigas S. Lovčikaitė uţėmė persikėlusi į Pasvalio rajoną, tik Staškaviečių aštuonmetėje 

mokykloje dar ir dėstė lietuvių kalbą. 1962 metais mokytoja grįţo į gimtąjį kraštą – Linkuvą. Trejus 

metus darbavosi vakarinėje, po to bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Vilniaus pedagoginiame 

institute neakivaizdiniu būdu tęsė studijas, jas baigusi mokytoja taip ir liko mokytojauti savo krašte. 

Linkuvos vidurinėje mokykloje Stanislava Lovčikaitė aukštesniųjų klasių mokiniams dėstė lietuvių 

kalbą ir literatūrą. Nuo 1989 metų mokytoja pradėjo dėstyti ir tikybą, dėl to pradėjo studijuoti 

tikybos mokytojų aukštesniuosiuose kursuose prie VDU Teologijos fakulteto. 1993 metais S. 
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Lovčikaitei suteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacinė eksperto kategorija. 

Ketverius metus dirbo Linkuvos specialiojoje internatinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja. 

Vadovavo literatų ir turistų būreliams, dalyvavo kraštotyros ekspedicijose, organizavo išvykas. Kai 

mokytoja dirbo mokykloje, mokiniai turėjo galimybę susitikti su to meto rašytojais, aktoriais, 

literatūros kritikais. Mokytojos iniciatyva buvo rengiami tradiciniai abiturientų spektakliai, 

literatūros vakarai, įvairūs minėjimai. Uţ kraštotyrinę veiklą 2000 metais suteiktas Kraštotyros 

darbuotojo garbės vardas. Tačiau tai tik faktai, iš tikrųjų mokytoja - ţmogus, šaknimis ir širdimi 

įaugęs į gimtąjį Linkuvos kraštą. Ne graţiais ţodţiais, o prasmingais darbais įrodţiusi meilę 

gimtinei ir jos ţmonėms. 

1980 metų rudenį mokytoja suburbia bendraminčius, kuriems artima liaudies kultūra, savo 

krašto dainos ir papročiai. Taip vadovės dėka pradedama austi margaspalvė „Linkavos” ansamblio 

juosta, kurioje telpa ir senųjų išmintis, ir jaunatviškas juokas, vaikų ţaidimai.  

Nenuilstančios įkūrėjos pastangomis ansamblis paruošia 17 teminių programų, kurios vėliau 

sudedamos į jos pačios knygą „Linkava: tradicija dabartyje”. 

Mokytoja Stanislova Lovčikaitė širdimi pasvėrė, darbu pamatavo, išmintimi ir kruopštumu 

„Linkavą” išvedė į didelį kelią, nepaisydama sovietų valdţios persekiojimų, skiepijo mokiniams 

patriotizmą ir meilę Lietuvai. Mokytoja sovietiniais metais Linkuvos vidurinėje mokykloje 

vadovavo literatų būreliui, respublikiniuose skaitovų konkursuose Linkuvos mokiniai 

deklamuodavo „per daug“ lietuvišką poeziją, todėl Pakruojo rajono komunistų partijos komitetas 

nuolat „sprendė“ mokytojos klausimą, tikrindavo jos vedamas pamokas. Šią iškilią asmenybę 

drąsiai galima vadinti kovotoja, nes mokytoja siekė skleisti lietuvybę, patriotizmą. Kiek gerų ir 

prasmingų darbų yra nuveikusi ši mokytoja! Tik jos uţsispyrimo ir sunkaus bei atkaklaus darbo 

dėka paminklas J.Paukšteliui iškilo buvusios ţvyro aikštelės automobiliams statyti vietoje, priešais 

karmelitų vienuolyno pastatą. Čia pat - Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės baţnyčia ir 

miestelio kultūros centras, pro šalį vingiuoja kelias, vedantis į rašytojo gimtinę Titonių kaime. Ir tai 

tik vienas iš daugelio mokytojos darbų savo gimtojo krašto, jo gyventojų labui.  

„Mokytoja Stasė Lovčikaitė, savo nuoseklia gyvenimo linija įrodţiusi, kad ţmogui ,,reikia 

būti ten, kur esi pats tikriausias – autentiškas, labiausiai suprantamas ir suprastas [...]. Dieve, kaip 

pasisekė Linkuvai, kad čia yra mūsų mokytoja.“ (Stasys Tumėnas).
3
 

Na, o pati mokytoja Stanislava Lovčikaitė savo knygoje „Linkava: tradicija dabartyje“ rašo: 

„Pasirinkau savo krašto ţmones ir ţinau, kad nepralaimėjau.“ (2003, p. 384). 

 

                                                 
3
 Lovčikaitė S. Linkava: tradicija dabartyje. Šiaurės Lietuva, 2003.  
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5.1.2 Dangirūta Šimkūnienė 

Dangirūta Kalinauskaitė – Šimkūnienė gimė 1965 metais. Nuo pat maţų dienų kaimo 

gyvenimas Linkuvos kultūros centro etnografei nebuvo svetimas, priešingai – savas, artimas ir 

mielas, jaukus ir prasmingas, tradicijos, papročiai ir tautosaka buvo ir yra svarbūs jos gyvenime. 

Dangirūta mokėsi tuometinėje Linkuvos vidurinėje mokykloje. Kai 1980 metais lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja Stanislava Lovčikaitė moksleivius pakvietė prisijungti prie buriamo 

etnografinio ansamblio. Taigi, nuo pat pirmųjų ansamblio repeticijų Dangirūta buvo su „Linkavos“ 

ansambliečiais. Kaip pati etnografė pasakojo, kvietimas į etnografinį ansamblį jai buvo priimtinas, 

nesvetimas. Į ansambli ji ėjo ne viena – kartu su vyresniąja seserim Vida Kalinauskaite – Šurniene, 

kuri, beje, prisidėjo prie „Linkavos“ ansamblio vėliavos kūrimo, o vėliau ir „Ratinėlio“ vėliavą 

išsiuvinėjo būtent ji. Abi seserys ansamblyje jautėsi kaip namie, nes, kaip ir minėta anksčiau, kaimo 

gyvenimą Vida ir Dangirūta ţinojo ne iš vadovėlių, o iš patirties.  

1983 metais Dangirūta baigė Linkuvos vidurinę mokyklą, dirbo Triškonių aštuonmetėje 

mokykloje, po to Triškonių kaimo bibliotekoje, besidarbuodama čia neakivaizdiniu būdu baigė 

Šiaulių universitetą, specialybė – pradinių klasių mokytoja pasirinkta neatsitiktinai, Dangirūta 

Šimkūnienė tokiu būdu savo patirtį bei ţinias nori perduoti vaikams: ,,kad ir jie stipresni dvasia 

augtų savoje ţemėje, kad atsparesni būtų visokiai bjaurasčiai“. Vėliau teko padirbėti Linkuvos 

gimnazijoje, kai 2003 metais „Linkavos“ ansamblis liko be vadovo ir mokytoja Stanislava 

Lovčikaitė susiradusi ją pasiūlė vėl grįţti į ansamblį, tik nebe kaip dalyvei, o vadovei. Pasiūlymas 

nudţiugino, tik darbo pradţia, kaip ir visiems, nebuvo paprasta, nes ansamblyje buvo daug senųjų 

ansambliečių, kuriems įteigti kaţką naujo nėra taip lengva, juk jie turi gilius tradicijų bei papročių 

pamatus, tačiau naujajai vadovei talkino ansamblyje dainuojanti sesuo Vida, kitos sesers dukra 

Jūratė. Taip nuo 2003 metų Dangirūta Šimkūnienė dirba Linkuvos kultūros centre etnografijos 

specialiste. 2010 metais etnografė įkūrė Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblį 

„Ratinėls“. Taip pat D. Šimkūnienės iniciatyva pradėta rengti etnografinių kolektyvų  šventė 

„Kaimynelio šit ašai“.  

Nenuilstanti vadovė „Linkavai“ vadovauja jau vienuolikti metai. Ansambliečiai daţnai vyksta į 

konkursus, festivalius, turi bičiulių iš kitų regionų: „Kupars“ iš Joniškio, „Degulė“ iš Raseinių, 

„Klėčia“ iš Kirnaičių, „Geguţraibė“ iš Velţio, „Sūduonia“ iš Kazlų Rūdos. Taigi, belieka palinkėti 

tik stiprybės ir kantrybės vadovaujant „Linkavai“ bei „Ratinėliui“, tokiu būdu dţiuginant 

miestelėnus! 

5.2 Ansamblio „Linkava“ dalyviai 1980 – 2013 m. 

Stanislava Lovčikaitė, Ona Bluzmienė, Ona Builienė, Rita ir Kristina Builytės, Elzė 

Trasauskienė, Stasė ir Albertas Jūrai, Stasė Beinoravičienė, Stasė Šimienė, Elena Matiliūnienė, 
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Stasys Jovas, Rozalija Lingienė, Elzė Bederfienė, Kazė Marcinkevičienė, Juozas Rakauskas, 

Zenonas Šimkūnas, Povilas Šidlauskas, Adolis Karčinskas, Vladas Vertelis, Ignas Valionis, Vida ir 

Dangirūta Kalinauskaitės, Kęstutis Jakubauskas, Vygintas Skrėliūnas, Rolandas ir Arūnas 

Valioniai, Rolandas Samokaitis, Felicija Briškienė, Aldona Grigaliūnienė, Bronislova Ţalkauskienė, 

Petras Kompauskas, Birutė Lukošienė, Lina Valionytė, Kęstutis Bačiauskas, Regina Šimkūnaitė, 

Rasa Rameikaitė, Kristina Jagminaitė, Edita Naliveikaitė, Gitana ir Ingrida Čiţauskaitės, Gintaras 

Beinoravičius, Valdas Taškus, Aida Narkevičiūtė, Irmantas, Reda, Gintaras ir Kristina Pėţeliai, 

Arvydas Bučas, Daiva ir Vitalijus Kacilevičiai, Vytautas Dargis, Regina Ūkėlytė, Lina Plungietė, 

Jonas Aperavičius, Juozas Kasperavičius, Edita Buinevičiūtė, Lina Mieţinskaitė, Aušra Švaplytė, 

Edita ir Jurgita Pleškaitės, Valdas Balčiūnas, Arūnas ir Valdas Glazauskiai, Evaldas Kleinas, 

Bronius Matiliūnas, Adelė Poškienė, Aušra Čaraitė, Laura Oţiūnaitė, Monika Mikalauskaitė, Ella 

Ţukauskaitė, Andrius ir Mindaugas Vaičeliūnai, Tomas Lukšys, Graţvilė Martinkutė, Audrius 

Oţalas, Tadas Samavičius, Janina Martinkienė, Vincas Kačerauskas, Lora Makarevičiūtė, Birutė 

Rupšlaukienė, Zina Simonaitytė, Rimantė Ţidonytė, Dovilė Kazakevičiūtė, Nida Šimkūnaitė, 

Tomas Mikšys, Raimondas Rupšlaukis, Kristina Kazokaitytė, Vaiva Kulkytė, Remigijus Mikšys, 

Viktorija ir Mindaugas Kazokaičiai, Ieva Jonaitytė, Artūras Šimulis, Aldona Kupriūnienė, Emilija 

Zakarauskienė, Aušra Jarašiūnaitė, Vilmantas ir Šarūnas Likpetriai, Indra Kanišauskaitė, Inga 

Gudkovaitė, Sigita Kinčiūtė, Vismantas Ţvaigţdė, Simas Veleckas, Algis Tamašaitis, Dovydas 

Jameljanov, Agnė Giedraitytė, Rūta Čėsnaitė, Ţilvinas Staniulis, Ernestas Kuginys, Augustas 

Rakauskas, Vita Stanevičiūtė, Ugnė ir Eimantas Tamošiūnai, Gintautas Balčiūnas, Petras Kvedaras, 

Lina Oţiūnaitė, Deimantė Strockytė, Dovydas Januševičius, Vilandas Karosas, Irma 

Ašmenavičiūtė, Goda Kacilevičiūtė, Gintas Galuško, Eglė Strockienė, Daiva Kazokaitienė, Edita 

Makarevičienė, Janina Bartašienė, Dţainora Deltuvaitė, Milda Paţemeckaitė, Joana Raduševičiūtė, 

Laura Nakvosaitė, Antanas Račkis, Reigardas Červinskij, Tadas Veleckas, Goda Kaškelytė, 

Edgaras Navickas, Nerijus Dobilas, Jolita Tamašaitytė, Dovydas Vaškas. 

5.3 Dabartiniai gimnazistai -  „Linkavos“ dalis 

Viktorija Kazokaitytė, Nida Šimkūnaitė, Ugnė Tamošiūnaitė, Martyna Pakalnytė, Edgaras 

Navickas, Nerijus Dobilas, Eimantas Tamošiūnas, Reigardas Červinskij.     

5.4  Ansambliečiai, išėję amžinybėn 

Ona Bluzmienė, Stasė Beinoravičienė, Rozalija Lingienė, Elzė Bederfienė, Stasys Jovas, 

Juozas Rakauskas, Povilas Šidlauskas, Vladas Vertelis, Petras Kompauskas, Rasa Rameikaitė, 

Vytautas Dargis, Bronius Matiliūnas, Evaldas Kleinas, Janina Bartašienė, Bronislava Ţalkauskienė, 

Stanislova Lovčikaitė. 
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5.5 Ansambliečiai, kuriuos vertėtų išskirti 

Albertas Juras – devyniasdešimt ketvirtuosius metus einantis ilgametis ansamblio dalyvis, 

muzikantas, armonininkas, pasakotojas bei liaudies dainų pateikėjas ir atlikėjas. Dėdė Albertas – 

daugybės Pakruojo rajono ir Lietuvos liaudiškų renginių dalyvis. Kultūros ministerija A. Jurą 

įtraukė į Tradicinės kultūros vertybių puoselėtojų sąvadą. 

 

Ona Vaškaitė – Bluzmienė (1905 m. vasario 25 d. Talačkoniai, Pasvalio valsčius –

 1994 m. sausio 5 d. Staškavičiai, Pasvalio raj.) – neeilinė liaudies kūrybos ţinovė, išgarsinusi 

šiaurės aukštaičių kraštą (Pasvalio ir Pakruojo rajonus) dainomis ir tautosaka. Mokėjo 

daug dainų, patarlių, prieţodţių, mįslių, minklių, gamtos garsų pamėgdţiojimų, oro spėjimų, 

įvairiausių tikėjimų ir burtų, juokavimų, išmanė liaudies mediciną. Ona Bluzmienė uţrašinėjo savo 

mokėtus tautosakos kūrinius. Ji turėjo vieną vienintelį tikslą – viską išsaugoti ateities kartoms. Visi 

rankraščiai yra saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Taip pat išleista knyga ,,Linelius 

roviau, dainavau“ – tai tautosakos ir atsiminimų rinktinė. Kitas svarbus aspektas O. Bluzmienės 

gyvenimo brydėje – Linkuvos folkloro ansamblis „Linkava“. Daug jos dainų, pasakojimų, linksmų 

paukščių pamėgdţiojimų teikė autentiškumo ansamblio programai „Oi tu rūta, rūta“.  Moteris 

pasiţymėjo nepaprastu gyvybingumu, šviesiu poţiūriu į gamtą ir ţmogų, jo likimą. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1905
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vasario_25
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tala%C4%8Dkoniai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_vals%C4%8Dius
http://lt.wikipedia.org/wiki/1994
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_5
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%A1kavi%C4%8Diai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Daina
http://lt.wikipedia.org/wiki/Patarl%C4%97
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Prie%C5%BEodis&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/M%C4%AFsl%C4%97
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Minkl%C4%97&action=edit&redlink=1
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6 LINKUVOS KULTŪROS CENTRO VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS 

„RATINĖLS“ 

Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblį 2010 m. subūrė Dangirūta Šimkūnienė, o 

2011 m. ansamblis buvo pakrikštytas ir jam suteiktas vardas „Ratinėls“. Ansamblio dalyvių amţius 

– nuo ketverių iki dvylikos metų. 

„Ratinėls“ koncertuoja ir aktyviai dalyvauja šventėse ne tik savame rajone, maţieji folkloro 

puoselėtojai jau koncertavo ir Latvijos respublikoje, Islicoje. 

Pasak Dangirūtos Šimkūnienės, iš folkloro ansamblio „Linkava“ pirmosios programos (po 

trisdešimties metų) išaugo vaikų pulkas, kuriam duotas vardas „Ratinėls“. Senais laikais visose 

trobose dūzgė verpimo ratelis, o ansamblyje „Ratinėls“ dūzgia pulkas vaikų. 

 

6.1 Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“ krikštynų 

šventė 

„Ratinėls“ krikštynas paminėjo graţia švente, kuria prasidėjo jo kūrybinis kelias. Tada 

maţuosius į sceną atlydėjo „Linkavos“ jaunimas, kuris atnešė naują „Ratinėlio“ vėliavą,  išsiuvinėtą 

Vidos Šiurnienės. Maţieji pasiţadėjo daryti tik gerus darbus, nekrėsti šunybių. Buvusi ansamblio 

„Linkava“ vadovė Stasė Lovčikaitė padovanojo fotoalbumą, kuriame „Ratinėls“ galėtų  talpinti 

savo nuotraukas, išliksiančias daugeliui metų. 

Ansamblis turi ir krikštatėvius: Joniškio kultūros centro folkloro ansamblio „Kupars,“ vadovė Rita 

Kipšaitė bei Kirnaičių kultūros namų folkloro ansamblio „Klėčia“, vadovas Gediminas 

Andrašiūnas. Jie gavo krikštamotės ir krikštatėvio paţymėjimus, kad nepamirštų savo krikšto vaikų. 

Ţiūrovams buvo pristatyta teminė programa apie rugelį. Beje, svarbu paminėti tai, jog kaip 

ir „Linkava“, taip ir „Ratinėls“ savo pasirodymuose dainuoja ir šneka tik savojo krašto tarme. 

Krikštynų programoje skambėjo „Linkavos“, „Kuparo“, „Klėčios“ dainos, sukosi maţieji 

„Ratinėlio“ dalyviai, verpdami nematomas gijas savo ansamblio istorijoje. 

„Ratinėls“ – gimtojo krašto tarmės ir papročių maţasis nešėjas, kuris savo vaikišku 

uţsispyrimu neša vertybes, taip neleisdamas kitiems jų pamiršti. Tai maţoji karta, tikėkimės, 

būsima ansamblio „Linkava“ ţiburio nešėja. 
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7 TARMĖS – ETNINĖS KULTŪROS PAGRINDAS 

Ansamblyje „Linkava“ gimtojo krašto tarmė – be galo svarbi, nes savą tarmę turi mokėti 

visi. Keičiantis laikams viskas modernėja, ţmonės vengia kalbėti tarmiškai, o tai lemia tarmių 

nykimą, kuris turi būti sustabdytas. Taigi, tokių folkloro ansamblių kaip „Linkava“ turi būti kuo 

daugiau, nes juose auga ir keičiasi dalyviai, kurie savo patyrimus gali perduoti iš kartos į kartą, 

tokiu būdu yra išsaugomos tarmės bei gimtojo krašto vertybės. 

Tarmė – tai kurios nors kalbos rūšis, vartojama tam tikroje geografinėje teritorijoje. Jau nuo 

senų laikų Lietuvoje buvo ţinomos dvi pagrindinės tarmės: aukštaičių ir ţemaičių. Taip pat daţnai 

išskiriamos ir dar dvi – dzūkų ir suvalkiečių tarmės. Visos jos neatskiriamos nuo lietuvio gyvenimo, 

nes dialektas ne tik padėjo išlaikyti ryšį su gimtine – namais, tačiau kartu saugojo ţmogaus 

unikalumą, jo dvasinio pasaulio subtilumą. Tačiau besikeičiančiame, modernėjančiame pasaulyje 

gyvenančiam ţmogui, rodos, viso to nebereikia. Daţnas šiandienos lietuvis save vadina tiesiog 

lietuviu ir nebesitapatina nei su viena tarmine grupe. Taigi ar iš tiesų šiuolaikinis ţmogus 

nebejaučia ryšio su savo gimtojo krašto tarme? 

Atsakydama į šį klausimą „Linkavos“ vadovė Dangirūta Šimkūnienė sakė, kad šiais laikais 

ţmonės vis labiau pamiršta savo krašto tarmę. Tai savaime suprantama, juk vaikai nuo pat maţų 

dienų lanko darţelį, vėliau mokyklą, ją baigę daugelis pakelia sparnus ir išvyksta studijuoti į 

didţiuosius Lietuvos miestus. Mokymo įstaigose mokoma bendrine kalba, taigi vaikai pamaţu 

savąją tarmę pamiršta, kartais netgi to nenorėdami. 

Kazimiero Garšvos moksliniame darbe
4
 yra teigiama, jog tradicinė kultūra yra etninės 

lietuvių kultūros pagrindas, ji turi būti išlaikyta autentiška ir kuo maţiau iškraipyta, kaip būna 

tarmių mokslo nesimokiusių etnologų tautosakos darbuose, folklorinių ansamblių programose. 

Tautos kūryba turi būti pateikiama tiksliai taip, kaip ji gyvavo šimtmečius (neiškraipyta tarmiškai), 

arba tiksliai pagarsiui atkuriama į bendrinę kalbą, vengiant puskalbės – tarmės ir bendrinės kalbos 

mišinio. Tarmės ne tiek trukdo, kiek padeda gyvuoti taisyklingai bendrinei kalbai, išlaikyti kalbos 

dvasią. Būtina paneigti nuostatą, esą tarmė – ţemesnio statuso, netaisyklinga, vengtina kalba. 

2013-tuosius Tarmių metais paskelbė LR Seimas, pritardamas Europos Sąjungos skatinimui 

išlaikyti vietines kalbas ir atsiţvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta. 

Vyriausybė patvirtino priemonių planą, kuriame numatyti tarmes populiarinantys, palaikantys jų 

gyvybingumą tęstiniai tarmių tyrimo bei sklaidos darbai. Numatoma daug renginių, festivalių, 

konkursų, kurie plačiai sklinda po visą kraštą. Vyriausias ansamblio „Linkava“ dalyvis Albertas 

Juras populiarina tarmę ne tik tarp ansambliečių, bet ir Linkuvos kultūros centro organizuotame 

renginyje „Gyvos tarmės gyvu ţodţiu: senė, senė, labė senė...“ ir kitur. 

                                                 
4
 Garšva K. (2012), Tarmės – etninės kultūros pagrindas ,,Ţiemgala“. Prieiga per internetą: 

http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2-garsva.pdf. [Ţiūrėta 2013-03-05]. 

http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2-garsva.pdf
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8 TRUMPAI APIE „LINKAVĄ“ 

 1980 metų rudenį mokytoja Stanislova Lovčikaitė įkuria ansamblį ,,Linkava“. 

 Pirmoji programa ,,Linarūtė” linkuviams buvo parodyta 1982 metais vasario 20 dieną. 

 Viena po kitos buvo kuriamos ir kitos programos… 

 1985 metais, ansamblio kraštietis, dailininkas Klemas Kupriūnas sukūrė ,,Linkavos” 

ansamblio exlibrisą. 

 1986 metais ansambliui buvo suteiktas vardas ,,Linkava”. 

 Su ,,Linarūtės” programa 1986 m. dalyvauta respublikiniame folkloro konkurse ,,Ant marių 

krantelio” Rumšiškėse (Aukštaičių regiono I vieta).  

 Programos ,,Oi tu rūta rūta” 1986 m. ir ,,Sambariai” 1987 m. buvo įrašytos LTV. 

 Koncertuota tarptautiniuose festivaliuose: 

o ,,Baltica-87” Rumšiškėse; 

o ,,Baltica-91” Rygoje; 

o Šventėje ,,Skamba skamba kankliai”. 

 1990 m. ,,Linarūtės” programa įrašyta LTV laidai ,,Ties amţių sandūra”, keletas linaraučio 

dainų pateko į plokštelę ,,Ant marių krantelio”. 

 1991 metais buvo sukurta ir išsiuvinėta ansamblio vėliava. 

 Vestuvių programa 1993 m. buvo įrašyta į vaizdo kasetę, dalis programos parodyta per 

LTV. 

 1996 – aisiais metais vykusiame seserų Glemţaičių ,,Rudens darbų pabaigtuvių” konkurse 

Kupiškyje. Uţimta II vieta. 

 Beveik visos Lietuvos sostinėje Vilniuje vykusios dainų šventės neapsiėjo be ,,Linkavos” 

dainorių ir šokėjų. 

 2001 metais Stanislova Lovčikaitė ansamblio vadovavimą perduoda Kristinai Jagminaitei ir 

Reginai Ūkelytei. Po metų vadovauti lieka viena Kristina. 

 2003 metų lapkričio 17 dieną į ansamblį sugrįţta Dangirūta Šimkūnienė ir pradeda vadovo 

darbą. 

 Nuo 2003 iki 2011 metų, ,,Linkava” surengė net 166 koncertus. 

 Puikiai pasiruošusi ,,Linkava” buvo įvertinta ir pakviesta dalyvauti 2007 ir 2009 metų 

Tūkstantmečio dainų šventėse. 

 2008 metais kultūros ministerija nutarė įtraukti į kuriamą Tradicinės kultūros vertybių 

sąvadą linkuviečio Alberto Juro bei folkloro ansamblio ,,Linkava” veiklos reikšmingumą. 
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9 IŠVADOS 

Atlikus darbą apie Linkuvos kultūros centro folklorinį ansamblį „Linkava“, sužinota ir 

išsiaiškinta: 

 Linkuvos kultūros centro etnografinio ansamblio „Linkava“ įkūrimo istorija. Šio 

ansamblio kūrybinio kelio pradţia nebuvo lengva, tačiau atkaklūs ansambliečiai ir be 

abejonės jo vadovė Stanislava Lovčikaitė savo noru bei atkaklumu įrodė, kad toks meno 

kolektyvas yra būtinas. „Linkava“ savo teminėmis programomis, koncertais bei 

pasirodymais klausytojams skiepijo gimtojo krašto tarmės ir istorijos svarbą. Visa tai 

ansamblis daro ir dabar. 

 Kas yra folkloras, kokių tipų gali būti folkloro ansambliai. „Folkloras“ yra plačiai 

vartojama sąvoka, kuris yra lietuvių liaudies kūrybos lobynas. Folkloro ansamblių 

judėjimas yra svarbus veiksnys Lietuvos kultūriniame gyvenime. Pagal naudojamą 

repertuarą ir jo įsisavinimo būdą ansambliai yra skirstomi į keturias grupes. 

 „Linkavos“ ansamblio sumanytojos ir pirmosios vadovės Stanislavos Lovčikaitės 

biografija. Remdamiesi ja, galime teigti, kad mokytoja – ţmogus savajam kraštui 

negailėjęs jėgų ir kantrybės puoselėjant jį. S. Lovčikaitė buvo tikra gimtinės patriotė, 

savo darbais visiems įrodţiusi meilę ir dosnumą, nes savęs ji visiems išdalino po maţą 

gabalėlį. Tokių ţmonių maţa, todėl tai ką savo kraštui mokytoja paliko, visi turi saugoti. 

 Linkuvos kultūros centro etnografės, dabartinės „Linkavos“ vadovės Dangirūtos 

Šimkūnienės biografija. Ansamblio vadovė nuo pat kolektyvo įkūrimo, jame dalyvavo. 

Etnografei liaudies kultūra visuomet buvo ir yra svarbi. D. Šimkūnienė tiek su 

„Linkava“, tiek su „Ratinėls“ aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, nė viena 

miestelio šventė nepraeina be šių ansamblių pasirodymų. 

 Gimtosios tarmės svarba ir saugojimas. Kai jauni ţmonės neţino, kad tiriamos kalbos, 

galvoja, kad tiriami kalbėtojai, nuvertiną tarmę. Ţmogus kalbantis tarmiškai, jiems 

atrodo maţiau protingas, maţiau siekiantis tikslo, maţiau „kietas“ negu bendrinės kalbos 

arba Vilniaus kalbos atstovas. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblio „Linkava“ 

programose viskas yra pasakojama ir dainuojama tik gimtąja savo krašto tarme. Tokiu 

būdu yra saugomos tarmės. Svarbu tai, jog tarmės nereikia gėdytis, priešingai – ja 

didţiuotis. 
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1 priedas 

 

1 nuotrauka. Stanislava Lovčikaitė 
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2 priedas 

 

2 nuotrauka. Dangirūta Šimkūnienė 
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3 priedas 

 

3 nuotrauka. Ansamblis „Linkava“ 
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4 priedas 

 

4 nuotrauka. Ansamblis „Linkava“ 
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5 priedas 

 

5 nuotrauka. Albertas Juras 
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6 priedas 

 

6 nuotrauka. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis „Linkava“ regioniniame folkloro 

festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (2012 metai) 
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7 priedas 

 
7 nuotrauka. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis „Linkava“ regioniniame folkloro 

festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (2012 metai) 
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8 priedas 

 

 
8 nuotrauka. „Linkavos“ 30 metų sukaktis (Raigardas Červinskij, Nerijus Dobilas, Edgaras 

Navickas, Eimantas Tamošiūnas, Tadas Veleckas, Albertas Juras) 
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9 priedas 

 

 
9 nuotrauka. „Linkavos“ 30 metų sukaktis 
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10 priedas 

 

 
10 nuotrauka. Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls“ 
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11 priedas 

 

 
11 nuotrauka. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis „Linkava“ regioniniame folkloro 

festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (2011 metai) 
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12 priedas 

 
12 nuotrauka. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis „Linkava“ regioniniame folkloro 

festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (2011 metai) 
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13 priedas 

 
13 nuotrauka. „Linarūtės“ programa 
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RECENZIJA 

Autorius (-iai)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Klasė___________________________________________________________________________ 

Vadovas________________________________________________________________________ 

Darbo tema______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Trumpa darbo anotacija:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Darbo įvertinimas (10 balų sistema)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Darbo vadovo parašas_____________________________________________________________ 

Komisijos nario vardas, pavardė, parašas:____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


