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Pratarmė

Pratarmė
Lietuvoje yra nedaug tokio masiškumo ir ilgaamžiškumo švenčių kaip Jūros šventė Klaipėdoje. 2014 metais buvo pažymėtas jos 80-metis. Pradėta rengti kaip Lietuvos valstybės jūrinės kultūros, jūrinės savimonės formavimo priemonė, didžiulės jūros, uosto vertės valstybei
suvokimo išraiška per savo gyvavimo istoriją perėjo ideologijų, koncepcijų kaitą. Tačiau visuomet ji buvo svarbi, mėgstama ne tik Klaipėdos,
bet ir visos Lietuvos žmonių šventė, ryškus Lietuvos jūrinį tapatumą formuojantis reiškinys. Šie, bene didžiausios Lietuvos masinės šventės,
sutraukiančios iki pusės milijono svečių, fenomenai ir paskatino patyrinėti jos istoriją, koncepcijas, scenarijus, vertinimus. Drįstu manyti,
kad ji nusipelno atskiro dėmesio dėl neabejotinos įtakos Lietuvos kultūros raidai, valstybės jūrinio įvaizdžio kūrimui. Negalima sutikti su
pasitaikančiu vertinimu, kad jūros šventės tik pramoginės kultūros reiškinys, kuriam kai kada pridedami ne visai korektiški epitetai. Šio
tyrimo tikslas įvairių šaltinių pagalba atskleisti Jūros šventės vertes ir gilesnes jos prasmes.
Medžiagos apie jūros šventę paieška nustebino savo gausa. Gausybė straipsnių spaudoje, atsiminimai, archyvinė medžiaga, didžiulis kiekis vertingų nuotraukų padiktavo knygos struktūrą. Tekstuose yra daug ištraukų, citatų iš spaudos. Tuo siekta, kad pasijustų vienos ar kitos
epochos kalbinė ar net ideologinė stilistika. Spaudos tekstai ir vaizdai yra šio jūros šventės tyrimo „stuburas“.
Šio leidinio parengimą ir išleidimą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė, VšĮ „Klaipėdos šventės“. Didžioji
panaudotos medžiagos dalis yra iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, tačiau jos neužteko. Sukaupta medžiaga pasidalino Lietuvos jūrų
muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, fotografijomis „Vakarų ekspreso“ redakcija, A. Klemencovas, G. Pilaitis, A. Stanevičius3. Visiems
nuoširdus ačiū.
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Jūrinės kultūros tradicijų gimimas ir
puoselėjimas 1925–1940 m.
Pirmosios lietuvių jūrinės organizacijos po 1923 m. sausio 15-osios
Nors ir negalime pasigirti šimtmetinėmis jūrinėmis tradicijomis, Lietuva šiandien užima reikšmingą vietą tarp Baltijos jūrinių valstybių.
Ilgus amžius ji šliejosi prie Baltijos jūros mažame Palangos–Šventosios ruože ir neturėjo savo laivyno. 1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės aktą, nedaug kas Europoje tikėjo atkuriamos valstybės sėkme. 1918–1920 m. pavyko savąją valstybę apginti, tačiau
priėjimo prie Baltijos jūros neturėta. Palangos–Šventosios pajūris, nuo XIX a. pradžios priklausęs Kuršo gubernijai, po Latvijos nepriklausomybės paskelbimo (1918 11 18) tapo jos dalimi. Tik po tarptautinio Arbitražo komisijos sprendimo 1921 m. kovo 30 d. Palangos kraštas
prijungtas prie Lietuvos. Netrukus buvo nutarta atgaivinti jūrų uostą Šventosios upės žiotyse, skirtos lėšos žvejų uostui įrengti. 1
Kol Šventosios uostas buvo tik ateities planuose, Lietuvos vyriausybė dėjo kryptingas pastangas, kad Klaipėdos kraštas, 1919 m. Versalio
taikos sutartimi atskirtas nuo Vokietijos, atitektų Lietuvai. Išėjimas į pasaulį per Klaipėdos uostą nepriklausomos valstybės ekonomikai buvo
labai svarbus. Po 1923 m. sausio 15-osios įvykių, kuomet Klaipėdos kraštas autonomijos teisėmis pripažintas Lietuvos Respublikai, atsirado
prielaidos Lietuvai tapti jūrų valstybe, sąlygos vystyti savo laivyną, rengti profesionalius jūrininkus, intensyvinti ekonomikos ir kultūros
plėtrą.
Šviesiausi Lietuvos žmonės, verslininkai ir politikai ragino skirti lėšų bei imtis ryžtingų priemonių įtvirtinant Lietuvą kaip jūrinę
valstybę. Per trumpą laiką įkurtos jūrinės organizacijos, sėkmingai veikusios tarpukario Lietuvoje. Jūros populiarinimas, jūrinio mentaliteto
bei jūrinės valstybės tradicijų formavimas, lietuviško laivyno idėjų, pajūrio turizmo ir poilsio, jūrinio sporto propagavimas pradžioje rėmėsi
daugiausia visuomenės iniciatyvomis.
Pirmajame nepriklausomos valstybės dešimtmetyje ypač svarbi buvo Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS) veikla. Kuriantis nepriklausomai
Lietuvai, sugrįžo kelios dešimtys carinės Rusijos laivyne tarnavusių lietuvių jūrininkų. Jie siekė, kad jauna Lietuvos valstybė savo likimą susietų
su jūra. 1923 m. kovo 11 d. Kaune buvo sušauktas steigiamasis Lietuvos jūrininkų sąjungos susirinkimas, o kovo 27 d. buvo užregistruotas sąjungos statutas, kurį pasirašė gen. ltn. Vladas Nagevičius, kapitonas Teodoras Daukantas, laivininkystės inspektorius Pranas Šuipis, kapitonas
Aleksandras Azguridis, kapitonas Juozas Andžejauskas, kapitonas Stasys Kuizinas bei radijo telegrafistas Aleksandras Čiužas. Sąjungos tikslas
buvo propaguoti jūros ir jos turtų panaudojimo svarbą Lietuvai, sukurti, plėsti ir tobulinti Lietuvos prekybos ir karo laivynus, rūpintis jūrininkų
profesiniu paruošimu ir materialine padėtimi, jūrų teisės klausimais, žvejybos ir vandens sporto plėtimu2. 1923 m. birželio 15 d. Prefektūros
konferencijų salėje įvyko steigiamasis LJS Klaipėdos skyriaus susirinkimas. Pirmininku išrinktas locų komandoras Max Radtke ir Žvejų draugijos pirmininkas Fr. Suhras. Birželio 30 d. LJS delegacija lankėsi Klaipėdoje. Klaipėdos jūrininkai surengė šventę, kurios metu svečiai susipažino
su uostu, stebėjo Kopgalio gelbėjimo stoties įgulos parodomąją programą. Liepos 1 d. prie Locų bokšto skyriaus pirmininkas M. Radtke iškėlė
R. Žaromskis. Šventosios uostas. Vilnius, 1998, p. 17.

1

Lietuva, 1923 04 04, Nr. 73; Lietuva, 1923 04 06, Nr. 75.
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Vl. Nagevičiaus įteiktą LJS vėliavą. Klaipėdos skyriuje buvo 19 narių, savo vėlesnėje veikloje apsiribojo profesiniais narių interesais.3
Jūrininkų sąjungos iniciatyva Kaune prie Aukštesniosios technikos mokyklos 1923 m. rudenį atidarytas Jūrininkų skyrius, kuriame
pradžiamokslį išėjo pirmieji Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonai. Už poros metų buvo planuojama įkurti pilną jūreivystės mokyklą
Klaipėdoje, tačiau dėl specialistų, mokslo priemonių, lėšų stokos nutarta jūrininkus rengti užsienyje, teikiant jiems valstybės stipendijas4.
LJS nariai nuo įsikūrimo pradžios pradėjo nuoseklią savo idėjų sklaidą per spaudą dėl lietuviško prekybinio jūrų laivyno įkūrimo. Jie laikėsi nuomonės, kad tik nuolatiniu įtikinėjimu galima paveikti visuomenę. Buvo planuojama įkurti Tautinio laivyno steigimo rėmėjų draugiją
arba komitetą, buvo tikimasi paramos iš Amerikos lietuvių5.
Lietuvos jūrininkų sąjungoje palaipsniui išsivystė mintis, kad Lietuvos moterys galėtų nuveikti nemažą darbą kaupiant lėšas. 1923 m.
rugsėjo 16 d. Karo muziejuje įvyko moterų susirinkimas, o spalio pabaigoje įsikūrė Lietuvos moterų draugija tautiniam laivynui remti, vėliau
pasivadinusi sąjunga. Draugija ruošdavo labdaros koncertus, loterijas, kaukių balius, pokylius ir šių renginių metu rinkdavo lėšas. Ne kartą
teikė pinigines pašalpas iš provincijos atvykusiems nepasiturintiems Jūrininkų skyriaus moksleiviams, prisidėjo prie jūrinės spaudos leidybos bei kitų projektų.6
Aktyviausi Klaipėdos lietuvių visuomenės atstovai 1925 m. kovo 25 d. susirinko į steigiamąjį Lietuvos Jūros draugijos susirinkimą. Pirmininku išrinktas Klaipėdos uosto direkcijos pirmininkas T. Naruševičius.7 Buvo įsteigti skyriai Šilutėje, Kretingoje, Darbėnuose, Šiauliuose,
Dotnuvoje bei Kaune. Didžiausiame Klaipėdos skyriuje buvo 190 narių, į jį įsirašė Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus valdininkai, 7-ojo
žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko karininkai. Naujosios draugijos iniciatoriai akcentavo, kad ne tik vyriausybė, bet ir visuomenė turi
prisidėti prie jūrinės valstybės kūrimo. Savo veikloje draugija kėlė įvairiapusius tikslus: skleisti Lietuvoje jūrines idėjas, jūreivystės svarbą ir
savojo laivyno reikalingumą; rūpintis Klaipėdos uosto tobulinimu bei plėtra, skatinti Lietuvos jūrų prekybą, plėsti jūros žuvininkystę, remti
žvejų verslo plėtotę, skatinti žvejybos uostų statybą ir žuvies apdirbimo įmonių steigimą; vystyti jūrų sportą. Savo tikslų įgyvendinimui draugija planavo rengti paskaitas, suvažiavimus, leisti mokslo ir populiarinimo literatūrą, palaikyti ryšius su kitomis panašių tikslų siekiančiomis
Lietuvos draugijomis bei sąjungomis, tarptautinėmis jūros sąjungomis. Artimiausioje ateityje buvo galvojama pradėti leisti mėnesinį žurnalą
„Jūra“, įsteigti lietuvišką jachtklubą.8

Didžiosios ir Mažosios Lietuvos jūrininkai jungiasi vienon organizacijon. Lietuva, 1923 06 27, Nr. 143; Lietuva, 1923 07 08, Nr. 150.

3

Venantas Butkus. Jūrininkų skyrius prie Kauno aukštesniosios technikos mokyklos 1923–1925 metais. Praktika suomių burlaiviuose. Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės
istorijos retrospektyvoje. Leidykla „Libra Memelensis“, 2008, p. 95–108.
4

Lietuva, 1923 04 04, Nr. 73; Dėl būsimojo laivyno. Lietuva, 1923 05 06, Nr. 100.

5

Kapitonas Nemo. Lietuvos jūrininko kreipimasis į Lietuvos moteris. Lietuva, 1923 06 21, Nr. 136; Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti. Jūra, 1936, Nr. 3.

6

Antrasis pirmininkas – Klaipėdos uosto viršininkas kapitonas L. Stulpinas, sekretorius ir reikalų vedėjas – V. Pryšmantas, iždininkas – Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus
direktorius Č. Landsbergis, patarėjai – Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas E. Borchertas, Sandėlio direktorius E. Rėžulaitis, „Ryto“ direktorius J. Stikliorius.
7

Klaipėdos žinios, 1925 03 22, Nr. 68; Jūra ir Jūros draugija. Lietuvos keleivis, 1925 07 11, Nr. 157; Jūros draugijos centras. Klaipėdos žinios, 1925 08 02, Nr. 176. A. Bružas. Jūra
ir Jūros draugija. Klaipėdos žinios, 1925 08 02, Nr. 176; Lietuvos Jūros draugija. Klaipėdos žinios, 1925 08 02, Nr. 176; Ir Klaipėdoje steigiamas lietuvių Yacht-klubas. Klaipėdos
žinios, 1925 05 28, Nr. 120.
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Lietuviško prekybinio jūrų laivyno kūrimo, jūreivystės, įvairiais vandens transporto klausimais buvo rašoma ne tik spaudoje. LJS savo
siunčiamais memorandumais įrodinėjo prekybos laivyno reikšmę tautai, buvo rengiami susitikimai su visuomeninių organizacijų ir valstybės atstovais. Propaguojant ir plečiant jūrinį sąjūdį, 1928 m. pradžioje Kaune pradėtas leisti pirmasis lietuviškas jūrinis žurnalas „Inkaras“,
žurnalą redagavo jūrų kapitonas Teodoras Reingardas. Žurnalo tematika buvo įvairi: nuo jūros reikšmės Lietuvos prekybai ir pramonei, to
meto jūrinių reikalų aktualijų iki istorinių bei geografinių aprašymų ir marinistinės beletristikos. Nepaisant gražių planų, žurnalui nebuvo
lemta ilgai gyvuoti. Išėjo tik trys numeriai. Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti siekiant skiepyti tautinio laivyno idėją tarp
jaunimo ėmėsi naujos akcijos. 1929 m. buvo platinami mokyklose ir viešose vietose plakatai „Viskas tautiniam laivynui“, „Mylėkime jūrą“.9
Iš pradžių atrodė, kad su visuomenės pagalba gana greitai pavyks šią idėją įgyvendinti, tačiau vien privačia iniciatyva nebuvo galima tikėtis
greitos sėkmės.
Nemažai padaryta plėtojant vandens sporto šakas. Jūrinis buriavimas ir kitos vandens sporto šakos Klaipėdoje turėjo gilias tradicijas.
Apie 1865 m. Kuršių mariose ties Juodkrante surengta pirmoji regata. 1884 m. įkurta buriuotojų draugija „Memeler Segel-Verein“, kuriai
1897 m. jau priklausė 81 narys. Draugija rengė regatas, vandens sporto šventes. Po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, kaip ir daugelis vokiečių kultūrinių ir sporto organizacijų, ši draugija rezervuotai bendravo su lietuviškomis sporto organizacijomis, veikė savarankiškai,
nesaistoma jokio ryšio su Lietuva. Tačiau žymiai turtingesnis ir daugiau patirties turintis vokiškasis jachtklubas turėjo įtakos lietuviškojo
jūrinio buriavimo raidai.10
1922 m. Kaune buvo įkurtas pirmasis lietuviškas jachtklubas, vienijęs įvairias vandens sporto šakas. Lietuvišką buriavimo sportą Klaipėdoje pradėjo 1924 m. įsisteigę jūrų skautai – budžiai, vadovaujami M. Brako. 1925 m. jūrų skautai įsikūrė Panevėžyje, vėliau Telšiuose,
Mažeikiuose, Viekšniuose, Šiauliuose, Jurbarke ir kitose vietose, kur buvo didesnė upė ar ežeras. 1926 m. klaipėdiečiai skautai padedami
Lietuvos moterų draugijos tautiniam laivynui remti įsigijo laivą – kuterį. Suremontavus jis tapo pirmąja Lietuvos jūrų skautų jachta „Budys“.
Jūrų skautai „Budžiu“ daug keliavo, lankėsi kone visuose Baltijos jūros šalių uostuose. Pamažu buriavimo sąjūdis stiprėjo, jį palaikė ir rėmė
Klaipėdos uosto direkcija, uosto kapitonai. Siekiant sutelkti vandens sporto mėgėjus, jūrų skautus ir visus neabejingus žmones 1928 metais
tuometinio Klaipėdos uosto direkcijos pirmininko R. Vysockio iniciatyva buvo įsteigtas Klaipėdos jachtklubas.11

1925 m. Jūros diena Palangoje
Pirmosios jūros populiarinimo akcijos visuomenėje 1925 metais ėmėsi Lietuvos Jūros draugija. Buvo nutarta Palangoje rugpjūčio pradžioje surengti pirmąją „Jūros dieną“. Šventės organizavimui įkurtas komitetas bei susisiekimo, koncerto ir pramogų, loterijos ir švietimo
komisijos. Buvo ketinama šventę pradėti prie Birutės kalno vaidinimu „Kastytis ir Juraitė“. Po to veiksmas turėjo persikelti prie jūros, kur
turėjo vykti „alegoriška pantomima“, vaizduojanti Lietuvos žingsnį į jūrą ir Kastyčio išvadavimą. Tačiau dėl laiko, finansų stokos atsisakyta
originalių meninių sumanymų, apsiribota kuklesne programa: 1 val. kurhauzo sode jūrų kapitono L. Stulpino pranešimas; 2–5 val. laisvas
Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti. Jūra, 1936, Nr. 3.

9

Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. I. Vilnius, 2000, p. 231; V. Butkus. Jūros ir vėjų pavilioti. Prieiga internetu: http://www.albatrosas.lt/ Juros-ir-vejų pavilioti-Lietuvos-jurinio-buriavimo-90-meciui10

Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. I. Vilnius, 2000, p. 232.
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pasivaikščiojimas, daiktinė loterija; 5–8 val. pasivažinėjimas jūra laivais ir valtimis; 9 val. Kurhauzo salėje koncertas; 11–1 val. nakties šokiai,
žaidimai12.
Kadangi vienas iš pagrindinių renginio tikslų buvo surinkti lėšų tolesnei draugijos veiklai plėtoti, renginys buvo apmokestintas bilietais,
organizuota daiktinė-piniginė loterija. Organizatoriai iš įvairių Klaipėdos įmonių ir privačių asmenų surinko įvairių daiktų bei nemažas
pinigines lėšas. Loterijos metu buvo gauta apie 3000 litų, kuriuos buvo planuojama skirti jachtos pirkimui13.
Šventė susilaukė įvairių vertinimų. Kai kurie žiūrovai priekaištavo dėl pernelyg siauros programos, pasigesta populiariausios tuometinių
švenčių elemento: iškilmingos eisenos – „apvaikščiojimo“. Sudėtingu tapo šventės dalyvių atplukdymas laivais iš Klaipėdos, nepavyko
suorganizuoti pramoginių išvykų į jūrą. Organizatoriai pripažino, kad tai buvo „pirmas kuklus bandymas, kursai pasiryžusių klaipėdiškių
ponių ir ponų dėka visai pavyko užsibrėžtos programos ribose. Platesnė, įdomesnė ir įvairesnė Jūros dienos programa būsianti ateities
uždavinys.“14

Su kultūra prieš politines įtampas Klaipėdos krašte 1933–1934 m.
Klaipėdos krašto prijungimas Lietuvos politiniam ir kultūriniam elitui pateikė naują iššūkį integruoti kraštą į Lietuvos Respubliką. 1925
m. surašymo duomenimis Klaipėdos krašte gyveno daugiau nei 60 tūkst. vokiečių tautybės asmenų. Jie liko Vokietijos šalininkais, kadangi
nematė perspektyvios Lietuvos ateities ir krašto prijungimą prie Lietuvos traktavo kaip laikiną būseną.15 Esant E. Galvanauskui Ministru
pirmininku, 1923–1924 m. Klaipėdos krašto reikalams buvo skiriama gana daug dėmesio. Buvo siekiama sustiprinti Lietuvos pozicijas krašte
ir maksimaliai išnaudoti uostą valstybės reikmėms, orientuojamasi į prolietuviškų jėgų konsolidaciją.16 Tačiau vėliau centro valdininkų nelankstumas priimant skubotus sprendimus, nesugebėjimas bendradarbiauti su valdininkais, vietinius gyventojus lietuvius išeliminuojant iš
krašto valdymo, stiprino klaipėdiškių nusivylimą Lietuvos valstybės politika. Dviejų valstybių santykiai pablogėjo 3–4 dešimtmečių sandūroje, kai Kauno vyriausybė, nepaisydama statuto apribojimų, siekė Klaipėdoje įgyvendinti savo tautinę politiką ir visapusiškai regioną integruoti į Lietuvos respubliką. Iš kitos pusės dėl stiprėjančio nacionalsocializmo Vokietijoje buvo atvirai siekiama revizuoti Versalio sutartį,
vis garsiau keliamos Klaipėdos krašto grąžinimo Vokietijai idėjos.17

12
W. Pryšmantas. Jūros dienos debesius praskleidus. Lietuvos keleivis, 1925 08 11, Nr. 96; Jūros dienos programa. Klaipėdos žinios, 1925 08 02, Nr. 176; A. Bružas. Jūros diena.
Rugpjūčio 2 d. Klaipėdos žinios, 1925 07 19, Nr. 164; Lietuvos keleivis, 1925 07 02, Nr. 87.

Padėka. Klaipėdos žinios, 1925 08 11, Nr. 182.

13

A. Bružas. Jūros dienai praėjus. Lietuvos keleivis, 1925 08 08, Nr. 95; W. Pryšmantas. Jūros dienos debesius praskleidus. Lietuvos keleivis, 1925 08 11, Nr. 96.

14

Ingrida Jakubavičienė. Vokietijos generalinis konsulatas – pagrindinis politinis Klaipėdos krašto gubernatoriaus varžovas XX amžiaus 3–4-uoju dešimtmečiais. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį. Acta Historica Klaipedensis, XVII, 2008, p. 135–149.

15

16
V. Žalys. Kova dėl identiteto. Kodėl Lietuvai nesisekė Klaipėdoje tarp 1923–1939 m. Ringen im Identität. Warum Litauen zwischen 1923 und 1939 im Memelgebiet keinen
Erfolg hatte. Lüneburg, 1993, p. 38.

Jurgita Valančiūtė. „Santaros“ veikla Klaipėdos krašte tarpukario metais. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. VIII, 2001, 17–41.
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1933 metais visoje Lietuvoje švenčiant krašto prijungimo prie Lietuvos 10 metų sukaktį, buvo labai svarbu pabrėžti teritorinio vientisumo svarbą. Visuose renginiuose buvo siekiama parodyti, kad kraštas yra Lietuvos valstybės teritorijos, o jo gyventojai lietuvių tautos dalis. Į
galimą Klaipėdos krašto netektį žiūrima kaip į didžiulę grėsmę. Lietuvos Ministras pirmininkas J. Tūbelis, išreikšdamas vyriausybės poziciją,
kalboje per radiją pabrėžė: „Klaipėdos kraštas yra toji Lietuvos dalis, kurios neturint beveik neįmanoma mūsų tautos laisvė, nebūtų galima
išlaikyti savo šalis nepriklausoma.18 Taip pat viešojoje erdvėje skambėjo raginimas geriau pažinti Klaipėdos kraštą, užmegzti artimesnius
ryšius su Mažosios Lietuvos gyventojais, daugiau dėmesio skirti Klaipėdos krašto istorijai.19
Tuo pačiu metu Vokietijoje kilo nauja propagandos banga. Mitinguose, susirinkimuose buvo įrodinėjamas krašto vokiškumas, priimamos rezoliucijos, reikalaujančios kraštą grąžinti Vokietijai20. Buvo aišku, kad be žymios Lietuvos vyriausybės politinės ir ekonominės
paramos išlaikyti lietuviškas pozicijas būtų sunku. Lietuva buvo priversta ieškoti priemonių, kurios turėjo padėti stiprinti Lietuvos pozicijas
krašte, kurtos naujos palankios Lietuvai draugijos, stiprintos lietuviškos kultūros, mokslo, spaudos pozicijos.21
1933 m. pradžioje Kaune buvo įteikti įregistruoti Didžiosios Lietuvos–Klaipėdos bendradarbiavimo sąjungos įstatai. Sąjungos steigėjais
buvo žymūs visuomenės, politikos, mokslo ir kultūros veikėjai: V. Krėvė-Mickevičius, prof. V. Biržiška, Eltos redaktorius V. Kamantauskas,
prof. K. Pakštas, prof. V. Lašas ir Finansų ministerijos patarėjas Br. Prapuolenis. Juos siejo ryšiai su atitinkamų sričių atstovais Klaipėdoje: E. Galvanausku, V. Sidzikausku, A. Merkiu, J. Navaku, G. Valančiumi, Adomu ir Martynu Brakais, M. Šlaža ir kt. 1933 gegužės 19 d.
steigiamajame susirinkime pirmininku išrinktas prof. K. Pakštas.22 Sąjunga siekė suvienyti lietuvių visuomenę bendram darbui kultūros,
ekonomikos, mokslo, meno, švietimo srityse, ugdyti ir stiprinti Lietuvos pajūrio meilę, palaikyti glaudžius kultūrinius ryšius ir derinti savo
darbą su panašiomis Klaipėdos krašto ir kitų kraštų lietuvių organizacijomis. Pirmaisiais metais sąjungos veiklos metais buvo įkurti skyriai
Klaipėdoje, Kretingoje, Tauragėje, Liudvinave. Daugiausia nuveikė mokslo ir propagandos srityse. Sąjungos nariai skaitė pranešimus, rašė
spaudoje įvairiais aktualias klausimais, surengė ekskursijų. 23
Stiprinant Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto kultūrinius ryšius buvo siekiama, kad gyventojai dažniau lankytųsi vieni pas kitus.
Buvo organizuojamos ekskursijos, vykstama į įvairius renginius. 1933 m. birželio 4–5 dienomis Klaipėdos krašto prijungimo sukakčiai
paminėti Klaipėdoje vyko antroji Mažosios Lietuvos dainų šventė. Į ją atvyko šauliai, chorai ir apie 70 ekskursijų su keliais tūkstančiais
Ministerio pirmininko p. Juozo Tūbelio žodis, pasakytas radiofone š. m. sausio 15 d. Lietuvos aidas, 1933 01 17, Nr. 13.

18

Dangiras Mačiulis. Pasisavinant Mažąją Lietuvą. Vienijančios kolektyvinės atminties konstravimas Lietuvoje tarpukariu. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T.
XXIV, 2012, 212–229.
19

Lietuvos aidas, 1933 01 20, Nr. 16.

20

Dangiras Mačiulis. Pasisavinant Mažąją Lietuvą. Vienijančios kolektyvinės atminties konstravimas Lietuvoje tarpukariu. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. XXIV,
2012, 212–229.
21

22
K. Pakštas – mokslininkas geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas savo iškalba, gebėjimu žvelgti toli į priekį ir formuluoti uždavinius dabarčiai išsiskyrė iš kitų. Išsilavinimą gavęs Amerikoje (1918 m. Niujorko Fordhamo universitete baigė sociologijos mokslus) ir Vakarų Europoje (1923 m. Šveicarijoje Fribūro universitete gavo daktaro laipsnį),
matęs daug pasaulio, savo akiračiu pranoko daugelį kitų. Būdamas Friburgo universiteto geografijos doktorantu 1922 m. straipsnyje „Baltijos pajūris – būsimasis Civilizacijos
centras“ iškėlė ypatingą jūros reikšmę kiekvienos valstybės gyvenime. 1928 m. išdėstė Lietuvos tolesnės raidos programą. Reikšmingą vietą užėmė Lietuvos, kaip jūrinės
valstybės, stiprinimas. Svarbiausiomis jūrinės programos įgyvendinimo priemonėmis turėjo tapti Jūrų departamento bei Jūreivystės mokyklos įkūrimas, prekybinio laivyno
sukūrimas. Romuva, 1922, Nr. 2, p. 57–65. K. Pakštas. Iš praėjusio šimtmečio į ateinantį. Židinys, 1928, Nr. 5–6, p. 342–358.

Lietuvos žinios, 1933 01 16, Nr. 12; Lietuvos–Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo S-ga. Lietuvos keleivis, 1933 05 21, Nr. 118.
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ekskursantų iš visos Lietuvos. Pirmąją šventės dieną po bendrų pamaldų prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“ nusitiesė daugiau kaip
kilometrą iki Turgaus aikštės dalyvių su fakelais eisena. Šaulių namuose vyko chorų iš Lietuvos koncertas. Antrąją dieną Teatro aikštėje
bei Turgaus gatvėje surengtas Šaulių paradas, Kariuomenės pratybų aikštėje vyko krašto dainų šventė. Šventėje lankėsi užsienio reikalų
ministras D. Zaunius, švietimo ministras K. Šakenis, Šaulių sąjungos pirmininkas M. Kalmantavičius.24
Liepos mėnesį Juodkrantėje Lietuvos sporto rūmai surengė kelių savaičių sporto stovyklą „Sporūta“, kurioje dalyvavo daugiau kaip 300
mokytojų iš visos Lietuvos. Liepos 22 d. vykusioje tradicinėje žvejų laivų regatoje koncertavo stovyklos choras. Į šventę laivu „Partizanas“
atvyko S. Smetonienė, ministras pirmininkas J. Tūbelis, krašto komendantas pulk. R. Liormonas, krašto gubernatorius J. Gylys ir daug kitų
aukštų svečių.25 Ta proga Lietuvos turizmo sąjunga organizavo trijų dienų ekskursijas į Klaipėdos kraštą. Skelbiant šūkį „Visi į Lietuvos jūrą“,
buvo pastebėta, kad „Nepriklausomos Lietuvos gyvenime kiekvienoje srityje pastebima pažanga, tačiau tūkstančiai, o gal net milijonai krašto
gyventojų nėra matę jūros.“26
1933 m. Vokietijoje įsigalint revanšistinėms nuotaikoms, Klaipėdos krašte suaktyvėjo antilietuviškų draugijų ir politinių partijų veikla,
kūrėsi nelegalios organizacijos, finansuojamos Vokietijos fondų. Nuo 1933 m. rudens Lietuvos vyriausybė ėmėsi griežtesnės politikos Klaipėdos krašto atžvilgiu. Nuo 1934 m. pradžios krašte buvo stiprinama ideologinė-tautinė propaganda. Buvo įkurtas lietuviškųjų organizacijų
komitetas, kurio tikslas buvo koordinuoti visų lietuviškų organizacijų veiklą, stiprinti tarp klaipėdiškių lietuviškąsias valstybines aspiracijas.
27
1934 m. vasario 8 d. priimtas „Tautai ir valstybei saugoti įstatymas“. Remiantis juo, buvo suimti šių organizacijų vadovai ir aktyviausi nariai,
sustabdyta E. Neumano, T. Zaso, Ūkio partijų, Kulturbundo veikla28. Kilus nepasitenkinimo bangai, 1934 m. balandžio 8 d. visoje Lietuvoje paminėta Pajūrio diena – propagandinė akcija prieš Vokietijos politiką Klaipėdos krašte. Įvairios Lietuvos ir Klaipėdos krašto vietovės
sveikino vyriausybės ir Klaipėdos krašto gubernatoriaus veiksmus, priėmė rezoliucijas „Saugoti lietuvišką Klaipėdos kraštą nuo atėjūnų“29.

Jūros diena Lietuvos miestuose ir miesteliuose 1934 m.
1934 m. balandžio viduryje vykusiame Lietuvos-Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos metiniame susirinkime Sąjungos pirmininkas K. Pakštas vienu svarbiausių tolesnės veiklos tikslų įvardijo jūrinių idėjų įtvirtinimą lietuvių tautoje. Susirinkimo metu buvo pranešta
apie sąjungos sumanymą Klaipėdoje surengti Jūros dieną30. Pradžioje buvo galvojama Jūros dieną surengti kaip tinkamą progą plačiajai visuomenei pamatyti jūrą. Jūrininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai, uosto direkcijos atstovai, Klaipėdos lietuviškųjų organizacijų vadovai siūlė
Lietuvos keleivis, 1933 06 07, Nr. 130; Lietuvos aidas, 1933 06 02, Nr. 123; Lietuvos aidas, 1933 06 06, Nr. 125.

24

Lietuvos keleivis, 1933 07 22, Nr. 166; Lietuvos keleivis, 1933 07 25, Nr. 169.

25

Lietuvos aidas, 1933 07 15, Nr. 157.

26

Silva Pocytė. Klaipėdiškių / lietuvininkų ir didlietuvių sugyvenimas Klaipėdos krašte: lietuviškųjų organizacijų komiteto veiklos 1934–1939 m. pavyzdys. Lietuvos istorijos
metraštis. 2003 metai, 2. Vilnius, 2005, 77–90.
27

Jurgita Valančiūtė. „Santaros“ veikla Klaipėdos krašte tarpukario metais. Acta historica Klaipedensis. T. VIII, 2001, 17–41.

28

Lietuvos keleivis, 1934 04 13, Nr. 83.

29

Visa Lietuva Frontu į savo Pajūrius. Lietuvos keleivis, 1934 04 19, Nr. 88; Lietuvos žinios, 1934 04 18, Nr. 88; Mūsų pajūrys turi būti apgyventas, kad svetimi smėlys jo neužpiltų.
Lietuvos aidas, 1934 08 08, Nr. 179.
30
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parengti platesnę programą, išryškinant jos reikšmę tautos ir valstybės gyvenime. Jūros dieną siūloma paminėti visoje Lietuvoje paskaitomis
bei įvairiomis programomis su karnavalais, vakarais prie laužų. Didžiausios dviejų dienų iškilmės buvo numatytos Klaipėdoje.31
Jūros dienos programos įgyvendinimui buvo kruopščiai ruošiamasi. Kaune įkurtas Vyriausias Jūros dienos komitetas. Komiteto pirmininku išrinktas inžinierius Z. Bačelis, pavaduotoju pulk. Ltn. S. Kuizinas, sekretoriais Gr. Valančius ir J. Grabauskas. Buvo kreiptasi į visas
aktyviai veikiančias visuomenines organizacijas – Vilniui vaduoti, Šaulių, Jūrininkų, Studentų, Sporto, Jaunimo ir kitos sąjungas. Gausios
šių organizacijų gretos su skyriais visoje Lietuvoje padėjo skleistis šiai idėjai. Birželio pabaigoje Klaipėdoje įkurtas komiteto skyrius, atsakingas už programos įgyvendinimą ir strategiją – pirmininkas prof. J. Šimoliūnas32. Klaipėdos komitetas turėjo spręsti apgyvendinimo, maitinimo, renginių vietų paruošimo, transporto, viešosios tvarkos ir medicininės pagalbos užtikrinimo ir kitus organizacinius klausimus. Be
valstybės dotacijų, suteikiamų per įvairias organizacijas, kai kurios (daugiausia lietuviško kapitalo) įmonės parėmė suteikdamos patalpas
nakvynei, dalyvaudamos šventiniuose renginiuose, skirdamos piniginę paramą. Taip pat kiekvienas organizuotai į šventę atvykstantis dalyvis Jūros dienos komitetui privalėjo sumokėti 1 litą, kauniečiai 1,5 lito papildomo mokesčio. Dalis lėšų gauta platinant šventės ženkliukus.33
Vienu svarbiausiu uždaviniu buvo artėjančios šventės populiarinimas. Jūros dienos idėjoms propaguoti pasitelkta spauda. Įvairiuose
leidiniuose aprašomi būsimi renginiai, aktualizuojama uostamiesčio ir pajūrio reikšmė.34 Laikraščių pirmuose puslapiuose spausdinami
šūkiai:
Mokykimės pažinti savo jūrą ir ją branginti; Per Klaipėdos uostą Lietuva gali būti visą pasaulį pasiekianti ir viso pasaulio pasiekiama
tauta; Jūros keliu prekių gabenimas daug pigesnis negu sausumos; Per Klaipėdos uostą Lietuva gali gabenti savo ūkio ir pramonės gaminius į visas šalis, kur tik jų gali pareikalauti; Su visomis pajūrio valstybėmis Lietuva gali turėti prekybinius santykius; Remkime ir plėskime
Lietuvos pajūrio žvejybą. Gana įvežamos žuvies, kai galime turėti savąją; Jūra – tai gražus ir didis Dievo galybės padaras. Kas kartą
regėjo jūrą, tas ilgėsis vėl ją matyti. Skaisti slaptinga jūros didybė skaidrina ir gaivina lietuvio dvasią; Kai mokėsime naudotis Jūra, ji taps
svarbiausiu Lietuvos nepriklausomybės ramsčiu; Jūra mūsų tautos didžiausias turtas. Ji Lietuvai reikalinga, kaip kraujas žmogaus kūnui.
Rugpjūčio 12 – jūros diena. Ruoškimės pareikšti jūrai visa, ką mes jaučiame ir suprantame; Steikime prekybos laivyną. Lietuviškas laivynas
neišmes svetimiems pinigą, naudos savo krašto jėgas, auklės ir pratins lietuvius prie jūrininkystės ir susies mūsų tautą su jūra; Eikime prie
jūros, susipažinkime su ja ir pamilkime ją, o ji mus perdirbs į valingus savo šviesios ateities užkariautojus35.
Jūros dienos Klaipėdos komiteto propagandos skyrius išleido kelis svarbius leidinius: K. Pakšto monografiją „Baltijos jūra“, Pajūrio
dienos bei kitomis progomis priimtos rezoliucijos, išspausdintos atskiru leidiniu „Lietuvių tautos balsai savo jūros reikalais“. Šventės išvakarėse pasirodė 32 puslapių išsamus vadovas šventės dalyviams. Jame išryškinta šventės idėja, programa, pateikta kita svarbi informacija,
elgesio taisyklės, rėmėjų reklaminiai skelbimai.
Lietuvos keleivis, 1934 05 16, Nr. 110; Jūros dienos Klaipėdoje programa. Visa Lietuva minės Jūros dieną. Lietuvos keleivis, 1934 07 15, Nr. 161.

31

Komiteto vicepirmininkas Klaipėdos uosto kapitonas A. Daugirdas, sekretorius Klaipėdos uosto juriskonsultas dr. J. Jurkūnas. Lietuvos žinios, 1934 06 13, Nr. 132.

32

Jūros dienos Klaipėdoje programa. Lietuvos keleivis, 1934 07 15. Nr. 161.

33

Pasitarimas Jūros dienos rengimo klausimu. Lietuvos keleivis, 1934 05 08, Nr. 104; Pajūry gyvename, su jūra gyvensime. Lietuvos keleivis, 1934 05 09, Nr. 105; Jūros dienos
rengimas prasideda. Lietuvos keleivis, 1934 06 28, Nr. 146; Ruoškimės vykti į Jūros dieną Klaipėdoje. Lietuvos aidas, 1934 07 27, Nr. 169; Lietuvos keleivis, 1934 05 16, Nr.
110; Lietuvos jūrų klausimu. Lietuvos keleivis, 1934 04 29, Nr. 97.
34

Lietuvos žinios, 1934 liepos 5–23 d.
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Jūros dienos renginių pradžia prasidėjo liepos 22 dieną Šventojoje. Šventę organizavo Palangos apylinkės tautininkai, šventės globėja
– ministro pirmininko žmona J. Tūbelienė. Oficialioji Jūros dienos programa prasidėjo 16 valandą. Prof. J. Šimoliūnas perskaitė pranešimą
apie Šventosios uostą, 17 valandą atvyko prezidentas A. Smetona su palyda. Gedulingas pamaldas už žuvusius žvejus aukojo ir pasakė
pamokslus katalikų kunigas prelatas J. Šniūkšta ir liuteronų kunigas P. Dagys. Pamaldose dalyvavo „Vaidilutės“ choras ir karinis orkestras.
Po oficialios dalies vyko žuvusiems jūroje žvejams pagerbti ceremonija. Dviem pasienio policijos laivais ir žvejų motorlaiviais prezidentas,
ministrai, karininkai išplaukė į jūrą, kur buvo nuleistas vainikas, nupintas iš žalių kopų saidrių. Sugrįžus į uostą, šventės globėja J. Tūbelienė įteikė dovanas nukentėjusioms žvejų šeimoms. Jūros diena baigėsi Šventosios pušyne gegužine, kurioje Klaipėdos „Vaidilutės“ choras,
diriguojamas St. Sodeikos, suvaidino J. Mikuckio misteriją „Karžygiai“.36
Kauno mieste ir priemiesčiuose Jūros dienos metu iškeltos tautinės vėliavos. 10 val. po Arkikatedroje bazilikoje vykusių pamaldų Rotušės aikštėje vyko kariuomenės ir organizacijų paradas, kurį priėmė ministras pirmininkas J. Tūbelis ir Kauno įgulos viršininkas pulk. J.
Čaplikas. Kauniečiai Klaipėdoje vykstančias iškilmes galėjo sekti per radijo transliaciją miesto sode37.
Visose kariuomenės dalyse rugpjūčio 11 d. po pietų buvo skaitomos paskaitos, rugpjūčio 12 d. vyko iškilmingos pamaldos. Daugelyje
vietų jos buvo rengiamos miestų ir miestelių aikštėse, kad jose galėtų dalyvauti ir visuomenė. Po pamaldų vykdavo kariuomenės dalinių
paradas.38 Kai kuriuose kariuomenės daliniuose originaliai paminėta Jūros diena. Gaižiūnų poligone 2-os stovyklos kariai suruošė jūros
minėjimą. Po paskaitų, skirtų Klaipėdos krašto istorijai ir jo reikšmei, buvo atneštas vainikas su dvylika žvakučių. Vainikas buvo papuoštas
juostomis su užrašu „Tau, Lietuvos jūra“. Šalia prikabintas kreipimasis „Skubu į jūrą – man padėk, jei užkliūsiu – pastūmėk“. Vainikas
iškilmingai buvo nuleistas į Nerį – nevaldomas jis turėjo pasiekti Baltijos jūrą.39 Pamaldomis, iškilmingomis kalbomis, paradais Jūros diena
buvo paminėta daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių.

Dvi šventės dienos Klaipėdoje
Sudarant šventės Klaipėdoje programą, buvo pasinaudota ir klaipėdietiškais švenčių rengimo elementais. Nuo XIX a. antros pusės fiksuojamos iškilmingos eisenos su deglais, XX a. švenčių eisenose atsirado teatralizuoti elementai. Siekiant pritraukti vietos gyventojus, buvo
organizuojama žvejų regata. Kuršių marių žvejų regatas pradėjo rengti Klaipėdos buriuotojų klubas XX a. pradžioje, jos buvo 1927 m. atnaujintos Juodkrantėje. Greičiausia, domėtasi ir kitų pajūrio šalių patirtimi. Artimiausias pavyzdys – buvo rengiamos Jūros dienos Gdynėje.40

Didelės iškilmės Šventosios uoste. Lietuvos aidas, 1934 07 23, Nr. 167; Jūros diena Šventosios uoste. Lietuvos žinios, 1934 07 23, Nr. 165.

36

Jūros diena Kaune. Lietuvos žinios, 1934 08 13, Nr. 183; Jūros dienos iškilmės Kaune. Lietuvos aidas, 1934 08 13, Nr. 183.

37

Lietuvos žinios, 1934 07 28, Nr. 170.

38

Jūros diena poligone. Lietuvos aidas, 1934 08 18, Nr. 187.

39

Gdynė, nedidelis žvejų kaimelis 1920 m. atiteko atsikūrusiai Lenkijos respublikai, 1921 m. buvo pradėtas statyti jūrų uostas. Jūros lyga vykdė intensyvią jūrinę propagandą
visuomenėje. Jos pastangomis 1932 m. buvo surengta pirmoji jūros šventė – Jūros diena. Iškilmės prasidėjo mišiomis, gyventojų priesaika jūrai, baigėsi 3 valandas trukusiu
paradu. Šventėje apsilankė 100 tūkst. žmonių iš visos Lenkijos, aukščiausi valstybės vadovai. 1933 m. jūrą populiarinantys renginiai vyko visoje šalyje.
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1934 m. rugpjūčio 11–12 dienomis Klaipėdon suplaukė visomis susisiekimo priemonėmis arti 50 tūkstančių žmonių. Traukiniais atkeliavo 33 000, laivais, autobusais, kitomis susisiekimo priemonėmis apie 17 000 žmonių. Susisiekimo ministerija suteikė nuolaidas kelionei
geležinkeliu – III klasės bilietui taikyta 87,5 %. Kauniečiams kelionė į Klaipėdą ir atgal kainavo 5 lt 10 ct, vykusiems iš Panevėžio – 4 lt, Marijampolės – 5 lt 90 ct, Virbalio – 6 lt.41 Visos centro, autonominės įstaigos, daugelis privačių miesto namų pasipuošė tautinėmis vėliavomis,
girliandomis, plakatais. Užsienio valstybių konsulatai taip pat iškėlė vėliavas. Net uoste stovėjusieji svetimi laivai pasidabino iškilmių proga
naudojamomis vėliavėlių girliandomis. Nakvynei buvo paruoštos patalpos visose miesto mokyklose, miesto gimnastikos salėje, aerodromo
angare, tekstilės fabrike, Luizės dvare, kareivinėse. Patalpose buvo paklota šiaudų, o patalyne turėjo pasirūpinti patys šventės dalyviai. Kaip
vėliau paaiškėjo, vietų nakvynei neužteko, dalis nakvojo po atviru dangumi kopose ar miesto skveruose. Smiltynėje, Melnragėje, Naujajame
uoste buvo įrengtos lauko virtuvės, kur už nedidelį mokestį buvo galima papietauti. Taip pat buvo susitarta su daugeliu restoranų ir kavinių
dėl nuolaidų šventės dienomis.42 Oficialūs jūros dienos renginiai buvo transliuojami per radiją, K. Lukšio garsinių filmų kūrimo bendrovė
filmavo svarbiausius šventės momentus.43
Šeštadienis buvo skirtas Lietuvos jaunimui. Pirmoje dienos pusėje atvykę svečiai galėjo susipažinti su miestu, apsilankyti pajūryje,
išplaukti laivais į jūrą. Oficialiosios dienos iškilmės buvo skirtos „pagerbti tuos, kurie žuvo jūroje ir dėl jūros“. Pagrindinis akcentas buvo
skiriamas „Budžio“ įgulos atminimui: 1933 m. liepos 15 d. „Budžio“ įgulai išplaukiant pro jūros vartus, kilusi audra nubloškė laivą prie
šiaurinio molo ir užmetė ant akmenų. Žuvo jūrų skautai Vitoldas Amulevičius, Edvardas Jasiukevičius, Vincas Šidlauskas.
Iškilmingoji dalis prasidėjo 16 val. prie švyturio pamaldomis, kurias celebravo vietos pulko katalikų kapelionas kun. Jurkus ir pulko
evangelikų kapelionas kun. P. Dagys. Pamaldose dalyvavo Klaipėdos ir Kauno chorai, kariniai orkestrai. Iškilmingose prakalbose buvo prisiminta „Budžio“ įgulos tragedija ir 1923 metais žuvusieji kovose dėl Klaipėdos krašto.44 Po pamaldų kun. Jurkus pašventino šiaurės mole
įmūrytą kryžių. Jūros dienos komitetų, uosto ir spaudos atstovai bei būrys svečių laivu išplaukė į žuvusiems jūroje pagerbimo ceremoniją.
Prof. J. Šimoliūnas su jauniausiu Lietuvos jūrininku nuleido eglių šakelių vainiką. Po iškilmių išsirikiavusios organizacijos su vėliavomis
žygiavo į miesto kapines, eisena nusitęsė apie 2 kilometrus. Prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“ organizacijų atstovai padėjo vainikus ir
gėlių puokštes.45 Po ceremonijos, sutemoms apgaubus miestą, eisena su deglais, lydima orkestrų ir gausybės dainų, išsitiesė per miestą. Prie
jos prisijungė Klaipėdos įmonių (šventės rėmėjų) ir žvejų paradas – „gyvieji paveikslai“:
Klaipėdos gatvės virto bangomis, kuriomis plaukė visokių firmų laivai, mėlynais jūrininkų marškiniais mergaitės vaidino senus jūrų
vilkus. Priekyje skoningai įrengtas Nerijos žvejų vežimas su pasišiaušusiu Neptūnu, vandeningai žalsvais žvilgsniais dairosi undinės su
jūrų dugno žolynų vainikais. Aukštas fabriko mūras ir žiauriai modernaus meno sulaužytas „Livermos“ Poseidonas išdidžiai tiesė rankas į
banguojančias naktines žmonių jūras. Linksmai išsižiojusi „Mesefos“ bangžuvė žaliais žvynais, savo pelėkus pakeitusi automobilio ratais,
plaukė Klaipėdos gatvėmis. Bravo „Maistas“ už demonstruotą gražų laivą arba tekstilių fabrikas „Klaipėda“ už gražų audeklinį malūną46.
Lietuvos aidas, 1934 07 26, Nr. 168.
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Jūros dienos Klaipėdoje programa. Lietuvos keleivis, 1934 07 15, 161; „Jūros diena“. Lietuvos žinios, 1934 07 25, Nr. 167.

42

Lietuvos keleivis, 1934 08 09. Nr. 181.
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Visa Lietuva pagerbė savo jūrą. Lietuvos aidas, 1934 08 13, Nr. 183.
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Lietuva prisiekė amžiais neapleisti savo jūros. Mūsų kraštas, 1934 08 19, Nr. 33.

45

A. Bendoravičius. Jūros dienos įspūdžiai. Rytas, 1934 08 21, Nr. 189. Prieš šventę buvo skelbiama, kad tokio pobūdžio karnavalas rengiamas pirmą kartą Lietuvoje. Tačiau
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Eisena sustojo prie Klaipėdos krašto gubernatūros rūmų. Gubernatorius J. Navakas pasveikino eisenos dalyvius, jam buvo įteikta puokštė
gėlių, atvežtų iš Vilniaus krašto, turėjusi priminti Lietuvos teritorinio vientisumo svarbą. Vakare Kuršių mariose vyko laivų paradas – šventės
dalyvių pasiplaukiojimas laivais, laiveliais, jachtomis. Laivai buvo papuošti gėlėmis, vainikais, japoniškais žibintais, marios apšviečiamos
prožektoriais, vakaras baigėsi fejerverku.47
Sekmadienio renginiai prasidėjo 9 val. pamaldomis visų konfesijų maldos namuose. 10 val. 30 min. prie švyturio susirinko kelių dešimčių tūkstančių žmonių minia, daugybė organizacijų su vėliavomis, vietos įgulos daliniai, jungtinis Vaidilutės ir Aukuro choras, pulko
orkestras (dirigentas N. Martinonis). Svečių tribūnoje buvo matyti daug garbingų asmenų iš Kauno, Klaipėdos miesto ir krašto. Po trumpų
pamaldų, kurias celebravo Telšių vyskupas J. Staugaitis, prasidėjo iškilmių oficialus atidarymas. Sveikinimo kalbas pasakė vyriausiojo Jūros
dienos komiteto pirmininkas Z. Bačelis, prof. J. Šimoliūnas, M. Jankus. 11 val. 20 min. atvyko prezidentas A. Smetona, lydimas Klaipėdos
krašto gubernatoriaus J. Navako, susisiekimo ministro J. Stanišausko, gen. Tamašausko, finansų viceministro J. Indrišiūno, aukštųjų karininkų ir Kretingos aps. viršininko J. Vaišnio. Miesto gyventojų vardu jį pasveikino Klaipėdos vyr. burmistras E. Simonaitis, pasisakė direktorijos
pirmininkas M. Reizgys, gubernatorius J. Navakas. A. Smetona savo kalboje, įrodinėdamas Lietuvos teises į Klaipėdos kraštą, gręžėsi į praeitį. Jis taip pat įvertino šventės reikšmę dabarties ir ateities kartoms: Nėra buvę atgimusioje Lietuvoje tokios valandos, kaip šitoji, kurią dabar
gyvename. Minių minios stovi susirinkusios toje mūsų Baltijos pajūrio vietoje, kur mūsų atgimusi tauta laisva bendrauja su visu pasauliu, kur
eina mūsų krašto gerybių mainai su kitų tautų gerybėmis. Tas tvarkingai suburtas minias atvedė čionai vieningas tikslas pareikšti visiems, kad
lietuviai atjaučia ir supranta jūros svarbą tėvynės laisvei, kad jie savo jūros teisę saugos ir gins kiek galės. Pirma didinga šventė. Ji paliks mūsų
atmintyj, paliks ir mūsų tautos istorijoj.
Iškilmės baigėsi Klaipėdos įgulos ir visų organizacijų paradu, kuriame dalyvavo 20 organizacijų: kariuomenės būrys, savanoriai, šaulių
būriai ir rinktinės, skautai, jaunalietuviai, Klaipėdos santariečiai, sportininkai, Kauno ir Klaipėdos jachtklubo nariai, Klaipėdos uosto tarnautojai, studentai ateitininkai, studentų korporacija „Mažoji Lietuva“ ir kitos studentų organizacijos, Nidos sklandymo mokyklos mokiniai,
geležinkeliečiai, pavasarininkai, Vilniui vaduoti sąjungos skyriai, Lietuvių tautininkų sąjunga, Jaunųjų ūkininkų rateliai, akc. Metalo bendrovės darbininkai, dzūkai, žydų organizacijos. Paradas užtruko pusantros valandos, jam besibaigiant horizonte pasirodė penki lėktuvai.48
Po pietų vykusios vandens sporto varžybos, žvejų regata ir laivų paradas buvo vieni pagrindinių marinistinės šventės uždarymo akcentų.
Stebėti varžybas susirinko apie 10 000 žmonių. Smiltynės atvirame plaukimo baseine vyko 50, 100 m vyrų ir moterų plaukimo estafetės bei
šuolių nuo tramplino, vandensvydžio varžybos. Beveik visas rungtis laimėjo klaipėdiškiai.

teatralizuotos eisenos vyko ir kitų regionų šventėse. Tautos šventėje Kaišiadoryse (1934) vykusio parado metu ypatingo dėmesio susilaukė gyvieji paveikslai: „Štai važiuoja
vežimas – stalas, aplink sėdi žmonės. Ant stalo daug popierių ir Dievo kančia. Užrašas rodo: Suvalkų sutartis. Pravažiuoja dzūko pirtelė su sėdinčia aplink šeimyna. Eina būrelis
darbiniais rūbais apsivilkusių žmonių dainuodami rugiapjūtės pabaigtuvių dainas. Mergina neša rugių varpų vainiką, kitos grėblius. Vyrai su dalgėmis ir pjautuvais. Būrelyje
jauna moteris nešasi kūdikį<…>Vaizdas plėšte išplėštas iš dzūkų gyvenimo, sunkus darbas, dainos lydimas. Tokių gyvųjų paveikslų, tokių alegorijų Trakų Tautos šventėje buvo
apsčiai.”1935 m. „gyvieji paveikslai“ tapo dažnos masinės šventės elementu.
47
Jau sukako lygiai trys dienos, kaip baigėsi Jūros šventė. Lietuvos keleivis, 1934 08 16, Nr. 188; Pulgis A. Lietuva davė amžiną pažadą savo jūrai. Lietuvos keleivis, 1934 08 14,
Nr. 186.
48
A. Pulgis. Lietuva davė amžiną pažadą savo jūrai. Lietuvos keleivis, 1934 08 14, 186; Lietuva prisiekė amžiais neapleisti savo jūros. Mūsų kraštas, 1934 08 19, Nr. 33; Visa Lietuva
pagerbė savo jūrą. Ūkininko patarėjas, 1934 08 16, Nr. 188; Lietuvos aidas, 1934 08 03, Nr. 176.
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Į žvejų laivų regatą, kuri vyko Kuršių mariose (nuo kurhauzo iki Kopgalio) susirinko apie 40 burvalčių iš įvairių Kuršių nerijos gyvenviečių.
Prieš lenktynes įvyko kelių šimtų laivų paradas. Jame dalyvavo S. Kolupailos baidarininkai, Klaipėdos lietuvių ir vokiečių jachtklubai, pasienio policijos ir uosto tarnybiniai laivai. Varžybas, jachtų laivų paradą nuo garlaivio „Vilnius“ denio stebėjo prezidentas A. Smetona su palyda.
Kiekvienas dalyvis, nežiūrint pasiektos vietos regatoje, gavo vertingas dovanas, kurias skyrė krašto Direktorija, Jūros dienos komitetas, įvairios firmos. Po regatos prezidentas dalyvavo Klaipėdos jachtklubo naujų patalpų Šiaurės rage atidaryme.49
Jūros dienos proga vyko ir kitos sporto varžybos. Futbolo turnyre Klaipėdos sporto sąjungos (KSS) komanda dukart žaidė su Kybartų
„Sveikata“. Abejas rungtynes laimėjo KSS komanda. Klaipėdos „Šaulys“ žaidė prieš Šiaulių „Sakalą“ – laimėjo Šiaulių komanda. Taip pat vyko
tarpmiestinis Ryga–Klaipėda bokso turnyras, kuris baigėsi 8:4 Rygos naudai.
Šventė paliko gilų įspūdį atvykusiems. Organizatoriai džiaugėsi, kad pavyko įgyvendinti pagrindinius tikslus, kad pirmasis organizuotas
lietuvių tautos sąjūdis dėl Baltijos tapo svarbiu ir reikšmingu įvykiu kultūros ir politiniame gyvenime.50 Šventė susilaukė ne tik pagiriamųjų
žodžių, bet ir kritinių pastabų. Publicistas Pulgis Andriušis būsimosiose šventėse siūlė kurti naują repertuarą, kviestis įvairių sričių menininkus ir surengti optimistišką, spinduliuojančią energija šventę.
Visos maldininkų dainos buvo neįspūdingos. Visoms organizacijoms reikia priprasti prie žyginių dainų. Pripildykime Jūros dienas dainomis
ir traukime darban visas meniškas jėgas: dailininkus, kompozitorius, chorvedžius, parašykit iškilmingas dainas, miestą dailiai išpuoškime skoningais ir akį pagaunančiais plakatais, džiūgaujančiais obalsiais. Kitų metų Jūros dienai trimituokime į visą Lietuvą kultūrinių sričių žmones.
Argi mes negalime padaryti Jūros dieną matematiškai drausmingą, histrijoniškai linksmą su minioje šokinėjančiais jūriškais aprėdais51.
Jūros diena buvo vienas iš 1934 metais Lietuvoje surengtų masinių renginių, kuriais siekta konsoliduoti tautą. 1934 m. birželio 16 d.
įspūdingos Tautos iškilmės vyko Kaišiadoryse. Jas organizavo Trakų apskrities šaulių rinktinė, švenčianti 15-os metų veiklos sukaktį. Vyko
tautiško kostiumo konkursas, tautodailės paroda, skautų stovykla. Koncerte dalyvavo 1200 dainininkų, sporto programoje mokiniai demonstravo gimnastikos pratimus, raiteliai – jodinėjimo meną. Į šventę susirinko apie 20000 žiūrovų, apsilankė prezidentas A. Smetona. Kaune
švenčiant Šaulių sąjungos jubiliejų dalyvavo apie 25 tūkst. žmonių. Didelės iškilmės vyko Raseiniuose. Jose dalyvavo apie 15 tūkst. žmonių,
šventėje taip pat apsilankė prezidentas A. Smetona. Iškilmių metu atidengtas skulptoriaus V. Grybo paminklas „Žemaitis“52.

A. Pulgis Lietuva davė amžiną pažadą savo jūrai. Lietuvos keleivis, 1934 08 14, Nr. 186.

49

Sportas Jūros szwentės dienomis. Lietuvos keleivis, 1934 08 14, Nr. 186.
A. Bendoravičius. Jūros dienos įspūdžiai. Rytas, 1934 08 21, Nr. 189.
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Jau sukako lygiai trys dienos, kaip baigėsi Jūros šventė. Lietuvos keleivis, 1934 08 16, Nr. 188.

51

Lietuvos aidas, 1934 06 18, Nr. 136; Lietuvos aidas, 1934 06 25, Nr. 142.
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Tolesnis jūrinių tradicijų puoselėjimas 1934–1935 metais
Pagaliau jūrininkų sąjūdis 4 dešimtmetyje sulaukė valstybės palaikymo. 1935 m. Klaipėdoje įsteigtas Susisiekimo ministerijos padalinys
– Jūrininkystės inspekcija. 1935 m. rugpjūčio 1-ąją kariuomenės vado generolo Stasio Raštikio įsakymu įsteigtas Lietuvos karinis laivynas.
1935 m. pabaigoje buvo įgyvendinta lietuviško prekybinio laivyno įkūrimo idėja – AB „Maistas“ įsigijo pirmuosius laivus. Iki tol privačios
iniciatyvos bandymai kurti jūrų laivininkystės struktūras be Lietuvos vyriausybės indėlio liko panašesni į iliuzines veiksmų programas. Joms
įgyvendinti valstybės interesas ir indėlis buvo būtinas. Valstybės valdžia ėmėsi veiksmų tik tada, kai įsitikino, kad ekonominiu požiūriu jūrų
laivyno neturėjimas apsunkina Lietuvos ūkio raidą 53. 1935 m. gubernatūros referento agronomo Juozo Zabielavičiaus iniciatyva įsteigta
Klaipėdos krašto žvejų ir pelkininkų draugija, kuri rūpinosi žvejybinės įrangos, pigesnio kuro įsigijimu, gelbėdavo žvejų šeimoms netekus
maitintojo. Vasarą draugija organizuodavo žvejų regatas 54.
Siekiant į lietuvišką sąjūdį pritraukti jaunuomenę, su vyriausybės finansine parama, Klaipėdos krašte buvo kuriamos naujos vandens sporto organizacijos. 1934 m. vasarą pradėti organizuoti Jūrų šauliai, rudenį tautinio jaunimo sąjunga „Santara“ įsteigė jūros sekciją. Santariečiai
sėkmingai dalyvavo ruošiamose jachtų regatose, irklininkų ir baidarininkų varžybose Klaipėdoje, Šventojoje, Kaune ir kaimyninių kraštų
tarptautinėse regatose.55 1935 m. birželio 5 d. įsteigta Lietuvos buriuotojų sąjunga. Jai priklausė visi Lietuvos buriuotojų klubai, taip pat buvo
įtraukti „Santaros“ jūrų sekcijos nariai, jūrų šauliai ir jūrų skautai.
1934 m. pabaigoje vietoje Jūrininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus įsisteigė Lietuvos jūrininkų sąjunga Klaipėdoje. Jos nariais galėjo būti visi
jūrų laivų kapitonai, karininkai, inžinieriai, gydytojai, jūrų uostų ir jame veikiančių įmonių tarnautojai, jūrą tyrinėjantys mokslininkai, žvejai. Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjunga 1935 m. po septynerių metų pertraukos pradėjo
leisti lietuvišką laivininkystės, žvejybos ir pajūrio gyvenimo iliustruotą mėnesinį žurnalą „Jūra“.
Pirmosios Jūros dienos dalyviai tikėjosi, kad šventė taps tradicine. Atrodė, kad tokius jūros paminėjimus bus prasminga ruošti kiekvienais metais, rugpjūčio antrosios savaitės šeštadienį. 1935 m. vasaros pradžioje buvo pasiūlyta Lietuvos jūrininkų sąjungai organizuoti šventę.
Tačiau išryškėjo, kad Lietuva, vykdydama integravimo politiką, krašte nesulaukia palaikymo. Todėl vyriausybė pageidavo vietoje masinės Jūros dienos surengti lokalines šventes visoje Lietuvoje.56 Pirmosios Jūros dienos komiteto Klaipėdos skyrius įvykdė įsipareigojimus: Smiltynės
paplūdimyje pastatė informacinį paviljoną jūrinių idėjų sklaidai plėtoti57. Pagrindinis dėmesys skiriamas idėjai, kad kuo daugiau Lietuvos
žmonių atvyktų į pajūrį. Liepos pradžioje buvo surengtos Jaunosios Lietuvos ir „Santaros“ sporto žaidynės, daug žmonių apsilankė Nidos
sklandymo mokyklos šventėje (rugpjūčio 18), pasaulio lietuvių kongreso dalyviai rugpjūčio 18–19 d. praleido Klaipėdoje susipažindami su
miestu ir uostu.58
Romualdas Adomavičius. Jūrinis savarankiškumas. Lietuvos prekybos laivyno kūrimosi istorija (1921–1940 m.) Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2012, p. 82.
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Pirmoji lietuviška žvejų draugija pašventins savo vėliavą (Kintai). Lietuvos keleivis, 1934 06 22, Nr. 141; Pirmoji Stariškės – Lūžijos žvejų regata. Lietuvos keleivis, 1935 07 16,
Nr. 161; Didžioji Ventės žvejų regata. Lietuvos keleivis, 1935 09 03, Nr. 203; Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. II, Vilnius, 2003, p. 207.
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Jūrinės organizacijos Lietuvoje. Lietuvos aidas, 1939 08 05, Nr. 426.
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V. Safronovas. Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Lietuvos istorijos institutas. Vilnius, 2011, p. 142.
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Lietuvos keleivis, 1935 08 11, Nr. 184.
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Lietuvos aidas, 1935 08 07, Nr. 179.
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1935 metų pabaigoje nuo aktyvių lituanizavimo veiksmų nutarta pakeisti taktiką – forsuotą atlietuvinimo politiką turėjo atstoti mažiau
pastebima Didžiosios ir Mažosios Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo sąjunga, kuri dėl politinių priežasčių 1935m. lapkričio 18 d. suvažiavime nutarė pasivadinti Lietuvos Vakarų sąjunga. Pirmininku buvo išrinktas V. Sidzikauskas. Tęsė ankstesnę veiklą – rengė paskaitas,
parodas, literatūros vakarus. Veikė iki 1939 m., turėjo 25 skyrius, 716 narių. 59

Akademinė jūros diena ir kitos iniciatyvos 1936–1938 m.
Siekiant integruoti Klaipėdos kraštą į Lietuvos gyvenimą, jau trečiajame dešimtmetyje buvo raginama didinti krašto intelektualinį pajėgumą, įkuriant aukštąsias mokyklas, meno įstaigas.60 Tačiau tik 1933 m. pabaigoje vyriausybė, nepaisydama ekonominės krizės, ėmė skirti
solidžias lėšas lietuvių kultūros židiniams Klaipėdoje stiprinti. 1934 m. rudenį įsteigiamas Prekybos institutas, kitais metais Respublikos pedagoginis institutas. Juose studijavo gabūs Klaipėdos krašto, Žemaitijos ir kitų regionų jaunuoliai, kurie studijų metu turėjo pažinti ir suvokti
šio regiono ypatumus. 1935 m. liepos 1 d. į Klaipėdą perkėlus Šiaulių dramos teatro trupę įkuriamas Klaipėdos valstybės teatras. Klaipėdos
aukštosios mokyklos, studentų visuomeninė veikla prisidėjo prie lietuvių kultūros skleidimo. 1935 m. Tarp Klaipėdos Pedagoginio ir Prekybos institutų studentų kilo mintis suorganizuoti Akademinę jūros dieną:
Kas įsąmonins 3 mln. lietuvių, kad be jūros nėra Lietuvos? Kas sukurs prekybos laivyną? Kas suorganizuos pakrančių apsaugą? Kas vairuos
mūsų laivus po plačiąsias vandenynų erdves, kas nešios lietuviškąją trispalvę po tolimiausius pasaulio kraštus? Atsakymas vienas: jaunoji lietuvių visuomenė. Kolega, išgirsk lietuviškosios jūros šauksmą. Jis tave verčia pagalvoti apie Tėvynę ir savo ateitį.61
Šiai minčiai pritarė visų aukštųjų mokyklų rektoriai, Vakarų Sąjunga, Klaipėdos lietuviškųjų organizacijų komitetas. Sušaukus visuomenės
organizacijų atstovų susirinkimą, Klaipėdoje buvo sudarytas komitetas: pirmininkas – gubernatūros spaudos patarėjas I. Šeinius, ekonominės komisijos vedėjas – gubernatūros referentas agronomas J. Zabielavičius, susisiekimo komisijos vedėjas – Jūrininkų sąjungos pirmininkas
uosto kapitonas A. Daugirdas. Nariai – buriuotojų sąjungos pirmininkas, jūrininkystės inspektorius J. Jurkūnas, jachtklubo atstovas jūrų
kapitonas St. Dagys, Šaulių sąjungos atstovas karo laivyno leitenantas P. Labanauskas, Santaros gen. sekretorius Šukys, studentijos atstovai –
S. Varnelis, Rutkauskas ir kt. Mokslo metų pradžioje sudarytas bendras aukštųjų mokyklų komitetas, kuris ėmėsi žygių šią mintį populiarinti
tarp Lietuvos studentijos. Šventę sutiko globoti švietimo ministras prof. J. Tonkūnas. 62
Gegužės 31 d. (šeštadienį) į Klaipėdą atvyko apie 1500 studentų iš Kauno ir Dotnuvos. Po pamaldų, apie 11 valandą visos korporacijos su
vėliavomis, lydimos dviejų orkestrų, organizuotai žygiavo į pajūrį. Prie uosto švyturio vyko iškilmingas aktas ir priesaika jūrai. Ceremonija
baigėsi dalyvių paradu. Iškilmėse dalyvavo švietimo ministras J. Tonkūnas, krašto gubernatorius J. Kurkauskas, uosto direkcijos pirmininkas B. Sližys, garbės svečiai: Čekoslovakijos įgaliotas ministras Lietuvai Stalickis, generalinis SSSR konsulas Klaipėdoje Milewas, įgulos
viršininkas J. Lanskoronskis, krašto komendantas pulk. R. Liormonas ir kt. Vakare 20 val. Šaulių namuose vykusio posėdžio metu priimtos
rezoliucijos Klaipėdos, Vilniaus ir lietuviškojo laivyno klausimais. Kitą dieną studentų korporacijos su vėliavomis susirinko kapinėse prie
P. Žostautaitė. Lietuvos vakarų sąjunga (1933–1939). Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija. 1977, t. 2, p. 83–93.
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paminklo „Už laisvę žuvusiems“, padėjo vainiką. Vėliau laivais išplaukė į Juodkrantę, apsilankė Pervalkoje. Vakariniu traukiniu studentai
grįžo į Kauną ir Dotnuvą.63
1936 m. Lietuvos vakarų sąjunga liepos–rugpjūčio mėnesius paskelbė Jūros vasara. Šiam darbui vėl suburtos visos lietuviškos organizacijos.
Buvo keliamas tikslas „išpopuliarinti ir nurodyti tautai savos jūros reikšmę valstybės gyvenime ir tautos likime“. Organizacinis Jūros vasaros
komitetas programos vykdymui pateikė detalius nurodymus. Programos įgyvendinimui buvo siūloma panaudoti visas įmanomas viešųjų ryšių
priemones, įvairias švenčių formas. Pranešimai ir paskaitos jūrine tematika buvo viena svarbiausių programos dalių. Juose siūloma išryškinti
žvejybos, uosto, laivyno problemas, papasakoti apie žvejų gyvenimo būdą, papročius, tradicijas, pranešimus ir paskaitas paįvairinti dainomis,
deklamacijomis, legendomis ir pasakojimais bei vaidinimais iš jūros gyvenimo. Siekiant pritraukti daugiau žmonių, siūloma rengti sceninius jūros vakarus ar iškylas (gegužines). Literatai ir menininkai skatinami kurti originalius kūrinius apie pajūrio gyvenimą. Vienas svarbiausių „Jūros
vasaros“ uždavinių buvo vasarojimo lietuviškame pajūryje propagavimas ir ekskursijų į pajūrį organizavimas.64
Nuo rugpjūčio 1 d. įvedus lengvatinį Jūros vasaros tarifą geležinkeliu organizuotos kelionės į pajūrį. Kopgalyje įvyko pirmoji jūros skautų
stovykla, Giruliuose surengta Jaunosios Lietuvos sąjungos stovykla. 1936 m. liepos 1 d. įsteigta buriavimo mokykla, buriuotojai dalyvavo
įvairiose Baltijos šalių regatose65. Buvo surengta keletas žvejų regatų įvairiose vietovėse66. Ypač pavykusi buvo Karklininkuose (dab. Karklė)
organizuota regata. Ją organizavo Klaipėdos krašto žvejų draugija, aktyviai dalyvaujant gubernatūros referentui J. Zabielavičiui, padedant
vietiniams žvejams. Regatoje dalyvavo 14 žvejų valčių. Pasibaigus regatai, visi susirinko Neumano svetainėje, kur surengti bendri užkandžiai.
Vaišintasi kava, rūkytomis plekšnėmis ir menkėmis. Šia proga „Santaros“ Karklininkų skyrius vakare pajūryje sukūrė laužą, kurio metu buvo
įteikti apdovanojimai lenktynių laimėtojams. Programoje dalyvavo Klaipėdos, Kretingalės, Plikių, Karklininkų santariečiai. Buvo suvaidinti
keli veikalai, padeklamuoti eilėraščiai, sudainuotos bendros dainos67.
Spaudoje publikuojami straipsniai jūros klausimais, informuojama apie „Jūros vasaros“ eigą, publikuojamos aktualesnių paskaitų ir kalbų santraukos. Valstybiniame radiofone rengti jūros pusvalandžiai su dainomis, muzika, vaidinimais ir deklamacijomis apie jūrą ir žvejus.
Lietuvos Vakarų sąjungos centro valdyba apžvelgdama nuveiktus darbus pažymėjo, kad daugelį sumanymų pavyko įgyvendinti.
1937 metais Lietuvos vakarų sąjunga pranešė apie sumanymą liepos 31 – rugpjūčio 1 dienomis vėl surengti Jūros dieną Klaipėdoje. Rugpjūčio 1 d. buvo planuojamos iškilmės prie jūros – iškilmingas aktas, prakalbos bei jūrinė programa su buriuotojų pasirodymais, kitomis jūrinio sporto varžybomis. Vakare turėjo vykti šventinė programa su iliuminacijomis68. Klaipėdiškiai apie tokį renginį sužinojo liepos viduryje
iš Kauno spaudos. Jie apgailestavo, kad tokio masinio renginio per kelias savaites suorganizuoti neįmanoma:
Galima buvo paruošti vaidinimai, misterijos – Klaipėda ir pajūris bent porą dienų turėjo gyventi sveikos lietuviškos meilės demonstracijos
valandas savajai jūrai, naktimis skendėti šviesų ir iliuminacijų ugnyse. Kodėl niekas nepasiūlė Jaunajai Lietuvai savo dešimtmečio sukaktuves
Mūsų akademinis jaunimas Klaipėdos pajūry. Lietuvos keleivis, 1936 06 03, Nr. 126.
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švęsti Klaipėdoje sujungiant su Jūros diena. Butų reikalą irgi galima buvo sutvarkyti. Kai kariai išvažiavę poligonan, būtų ir kareivinėse atsiradę
vietos. Galima buvo pastatyti laikinus barakus, palapines. Aplinkybes buvo galima nugalėti69.
Atsižvelgdama į įvairių organizacijų pastabas, Lietuvos vakarų sąjunga nusprendė šventės organizavimą atidėti 1938 metams, kuomet bus
švenčiamos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 15-osios metinės.70 Tačiau 1938-aisiais buvo nuspręsta tęsti ankstesnės Jūros vasaros
programos idėjas. Pajūryje lankėsi daug ekskursijų, rengtos įvairios stovyklos, šventės. Giruliuose stovyklavo Lietuvos gimnazijų septintų
klasių gimnazistės, jaunalietuvių vadai, Smiltynėje – šaulių sporto vadovai.71 Buvo suorganizuotos kelios žvejų regatos72, vyko įvairios sporto
varžybos: aviacijos diena, Lietuvos buriuotojų sąjunga birželio 17–20 d. surengė tarptautinę regatą, liepos 24–31 d. Klaipėdoje vyko pirmosios tautinės olimpiados vandens sporto varžybos ir kt. Klaipėdos krašto dainų šventėje gausiai dalyvavo chorai iš visos Lietuvos. Su didžiuliu
pasisekimu pajūryje vyko Valstybinio Radiofono orkestro koncertų ciklas. 73 „Sakalo“ leidykla 1938 m. planavo išleisti seriją marinistinės
literatūros kūrinių: poezijos antologiją apie jūrą, P. Lapelio monografiją apie K. Kolumbą, Pulgio Andriušio kelionių įspūdžius ir St. Vainoro
kelionių jūromis aprašymus. Taip pat buvo numačiusi išleisti K. Hamsuno, V. Hugo, R. Kiplingo ir kitų autorių kūrinius, vaizduojančių jūrininkų gyvenimą.74 Dalį planų leidyklai pavyko įgyvendinti.
Tolesnę raidą nutraukė 1938 m. pabaigoje – 1939 m. pradžioje susiklostę įvykiai. 1938 m. spalio 21 d. A. Hitleris pasirašė slaptą direktyvą okupuoti Klaipėdos kraštą. Po Vokietijos ultimatumo 1939 m. kovo 22 d. buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartis
dėl Klaipėdos krašto perdavimo Vokietijai. Kitą dieną Vokietijos kariuomenės kariniai daliniai užėmė Klaipėdą. Lietuvos Respublika neteko
daugelio svarbių pramonės įmonių, gaminusių 26,9 % metinės Lietuvos pramonės produkcijos. Skaudžiausia buvo uosto netektis – Lietuvos
laivai turėjo palikti uostą, jie buvo įregistruoti Šventosios uoste.
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Jūros savaitė be... Klaipėdos 1939–1940 m.
Netekus Klaipėdos krašto, visuomenėje ir toliau kryptingai vystoma jūrinių idėjų sklaida. Lietuvos vakarų sąjungos darbą perėmė Lietuvos jūrininkų sąjunga, persikėlusi į Kauną.
Klaipėdos nustoję, pasijutome parblokšti ir kuriam laikui sustojome nuleidę rankas. Bet tas nusiminimas buvo trumpalaikis <...> Juk ir dabar turime jūros pakraščio dalį su Šventosios uostu, turime, kad ir aprėžtą išėjimą per Klaipėdą, turime laivų, jūrininkų, daug prekių eksportui
ir, svarbiausia, juntame savo tarpe vieningumą ir pasiryžimą savo tautai ir valstybei skirti visas jėgas75.
Lietuvos jūrininkų sąjungos ir Lietuvos moterų draugijos tautiniam laivynui remti iniciatyva 1939 m. birželio 27 d. sušauktame įvairių
visuomenės organizacijų ir įstaigų atstovų bendrame susirinkime nutarta rugpjūčio 8–15 dienomis Lietuvoje organizuoti Jūros savaitę.
Kaip buvo įprasta, buvo sudarytas Vyriausias Jūros savaitės komitetas Kaune ir 150 vietinių komitetų visoje šalyje. Vyriausiąjį Jūros savaitės
komitetą sudarė: pirmininkas prof. J. Šimoliūnas, vicepirmininkas pulk. J. Šarauskas, sekretorė O. Matulevičienė, J. Mičiulis ir J. Kalnėnas.
Šaulių sąjungos skyriams pavesta organizuoti vietinius komitetus, kuriems keliamas tikslas populiarinti savo apylinkėje lietuviškos jūros
reikšmę tautai ir valstybei, propaguoti vasarojimą lietuviškame pajūryje, puoselėti jūrines tradicijas, išryškinti laisvo išėjimo į platųjį pasaulį
ir likusios Palangos–Šventosios pakrantės reikšmę. Komitetams siūloma sukurti programą atsižvelgiant į vietos sąlygas ir pageidavimus.76
Periodinėje spaudoje skelbiami straipsniai apie jūrą ir pajūrį, uostą, prekybos ir karo laivyną, žvejybą, vandens sportą, jūros šaulius ir
skautus. Taip pat publikuojami įvairūs jūriniai aforizmai, vaizdeliai iš pajūrio gyvenimo, feljetonai. Buvo išleistas specialus „Mūsų pajūrio“
numeris. Valstybiniame radiofone rengiami jūros pusvalandžiai su dainomis, muzika, vaidinimais ir deklamacijomis.77
Baigiamosios Jūros savaitės iškilmės vyko Šventosios uoste rugpjūčio 15 d. Į šventę įvairiausiomis transporto priemonėmis iš visos Lietuvos atvyko apie 10 000 žmonių. Svečiai apžiūrėjo uosto statybą, laivais į jūrą išplaukė apie 3000 žmonių. 10 val. ant karo laivo „Prezidentas
Smetona“ Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti draugijos atstovė O. Matulevičienė įteikė laivo vadui kapitonui A. Kaškeliui vimpelą, o
jūrų skautai trimitą – simbolinius ženklus, kad lietuvės moterys ir jūrų skautai visados pasiryžę stovėti pajūrio sargyboje. Iškilmės prasidėjo
pamaldomis prie altoriaus, kuris buvo įrengtas žvejų laive. Pamaldas celebravo Palangos klebonas kunigas J. Galdikas ir evangelikų kunigas
P. Dagys. Pamaldose dalyvavo policijos orkestras, diriguojamas N. Jonušo, giedojo Vytauto Didžiojo universiteto studentų choras, vad. K.
Kavecko.
Po pamaldų pasisakė Vyriausiojo Jūros savaitės komiteto pirmininkas J. Šimoliūnas, finansų ministras J. Sutkus, Šventosios žvejų vardu
žvejys Rejeris. 13 val. prasidėjo regata Šventoji-Palanga.78 Pajūrio savaitė baigėsi Palangoje 20 val. laužu, kurio programą stebėjo apie 7000
žmonių. Koncerte dalyvavo policijos orkestras, diriguojamas N. Jonušo, Vytauto Didžiojo universiteto studentų choras, jūrų skautai ir karo
laivo „Prezidentas Smetona“ jūreiviai padainavo jūreiviškų dainų. Aktoriai K. Kymantaitė ir St. Čaikauskas perskaitė legendą „Jūratė ir KastyLietuvos jūrininkų sąjungos atsišaukimas. Mūsų jūra, 1939, Nr. 1.
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tis“, buvo prisimintas prieš 40 metų įvykęs pirmas lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“ – Valstybinio teatro artistai suvaidino ištraukas iš
spektaklio. Aptariant Jūros savaitės renginius, buvo pasidžiaugta, kad pajūryje apsilankė „visos Lietuvos pilkoji liaudis, neskaitant kultūrinių
krašto jėgų, valdininkų ir tarnautojų. Vadinasi, kilniojo jūros vertinimo idėja giliai įsmigo į tautos sielą“. 79
Į visas organizuojamas šventes per trumpą laiką pavykdavo sukviesti daugybę žmonių, sėkmingai surengti įvairaus pobūdžio masinius
renginius. Kaip tai buvo įmanoma? Paslaptis glūdi vykdomoje kryptingoje nacionalinėje propagandoje. Tarpukario lietuviams visą laiką
reikėjo priminti, kokiu sudėtingu laikotarpiu jie gyvena ir ką turi daryti, kad jų veikla būtų prasminga įtvirtinant tėvynės nepriklausomybę.
Tautinė agitacija palietė įvairius socialinius sluoksnius. Tikras šalies patriotas turėjo būti gerai įsisavinęs gimtinės istoriją ir geografiją.
Vasaros metu agituota keliauti po Lietuvą traukiniais, autobusais, automobiliais80.
1940 m. kovo 28 d. Jūrininkų sąjungos metinio susirinkimo metu buvo nutarta vasarą vėl organizuoti Jūros savaitės renginius. Sudarytas šventei ruošti komitetas – pirmininkas prof. J. Šimoliūnas, nariai – V. Didžys, pulk. S. Kuizinas, Kaveckienė ir P. Babickas. Baigiamasis
renginys turėjo vykti liepos pradžioje Šventosios geležinkelio ruožo atidarymo proga.81 1940 m. birželio 9 d. Kaune įvyko Jūros šventė, kuri
buvo visų liepos mėnesį vyksiančių renginių pradžia. Šventės globėja sutiko būti Užsienio reikalų ministro žmona M. Urbšienė. Sekmadienio popietę Vytauto parke parko paviljonai buvo išdekoruoti „jūriškais“ vaizdais, aikštės išpuoštos signalinėmis vėliavėlėmis, kodais. Vakaro
metu koncertavo „Prezidento Smetonos“ laivo jūrininkai, vyko loterija bei programa, skirta vaikams82. Birželio 13 d. iš spaudos mus pasiekia
paskutinė žinia apie Jūros savaitės vykstančius renginius: „karo laivo „Prezidentas Smetona“ jūreivių kvintetas keliauja po Lietuvą su dainomis apie mūsų jūrą“83. 1940 m. birželio–liepos mėn. istoriniai įvykiai pasisuko netikėta linkme. Birželio 15 d. SSSR kariuomenė įžygiavo
į Lietuvą, kitą dieną sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė. Lietuvai netekus nepriklausomybės, birželio 22 d. įsakymu mokomojo karo laivo
vardas „Prezidentas Smetona“ pakeičiamas į „Pirmūnas“, po birželio–liepos mėn. „Lietuvos Baltijos Lloydo“ nacionalizacijos nustojo egzistuoti ir prekybos laivynas.
Lietuva per du nepriklausomybės dešimtmečius padarė milžinišką šuolį politikoje, ūkio ir amatų plėtotėje. Spėjo integruotis į pasaulį ir kaip
jūrinė valstybė su konkrečiais siekiais, ekonominėmis ir kultūrinėmis programomis. Pradėjusi kurti savo jūrinį potencialą nuo labai menkų
pradmenų, veržliai siekė įsitvirtinti jūroje kryptingai formuodama jūrinį tautos mentalitetą, dėjo daug pastangų, kad kraštas atgautų galimybę
naudotis jūrinėmis komunikacijomis bei jūrų ištekliais. Ne tik Lietuvos jūrininkų sąjunga ir kitos jūrinę idėją plėtojančios organizacijos, bet ir
šalies visuomenė, ypač inteligentija ir jaunimas, nuoširdžiai palaikė ir propagavo jūrinės valstybės kūrimą, rėmė ir skatino šį procesą.

Jūros savaitė užbaigta įspūdingu laužu Palangoje. Lietuvos aidas, 1939 08 16, Nr. 452.
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L. Šatavičiūtė. Tautinės keistenybės tarpukario Lietuvoje. Menotyra, 2003, Nr. 2 (31), p. 55–60.
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Metinis Jūrininkų sąjungos susirinkimas. Mūsų jūra, 1940, Nr. 4.
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Lietuvos žinios, 1940 05 25, Nr. 116; Lietuvos žinios, 1940 06 06, Nr. 126.
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Lietuvos žinios, 1940 06 13, Nr. 132.
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Lietuvos jūrininkų sąjungos vėliavos pakėlimo iškilmės Klaipėdoje
1923 m. liepos 1 d. Kalba sąjungos pirmininkas V. Nagevičius, centre – kapitonas L. Stulpinas
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Lietuvos keleivis, 1925 m. liepos 21 d.
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Jūrų kapitonas L. Stulpinas (1871–1934).
Apie 1910 m.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
Tapęs našlaičiu 14 metų L. Stulpinas 1885 m. atvyko į Liepoją, plaukiojo
įvairiuose Rusijos prekybos laivyno laivuose, vėliau dalyvavo ekspedicijoje
į Šiaurės ašigalį. 1903 m. baigė Liepojos jūrų mokyklą, gavo tolimojo plaukiojimo šturmano laipsnį, dirbo Liepojos uoste. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, 1923 m. rugpjūčio 15 d. buvo paskirtas Klaipėdos uosto
viršininku, vėliau šios pareigos pervadintos uosto kapitonu. Šias pareigas
ėjo iki 1933 m. gruodžio 21 d.
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Vanagų jaunimo draugija „Eglė“ Palangoje, atvykusi į Jūros dienos renginius.
1925 m. rugpjūčio 2 d.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Lietuvos moterų sąjungos tautiniam laivynui remti
atsišaukimas „Lietuvos tauta trokšta laivyno“.
Kaunas, [1929 m.]

•
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Pirmasis lietuviškas jūrinis žurnalas „Inkaras“. 1928, Nr. 1
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Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimo narių ekskursija Kauno
geležinkelio stotyje. 1934 m. gegužė.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys

Jachtos Klaipėdos uoste. Apie 1930 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys

Istorinis Klaipėdos jūrų skautų laivas
„Budys“ Nidoje. 1930 m.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys.
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Kazys Pakštas (1893–1960) –
Lietuvos geografas, keliautojas,
visuomenės veikėjas, aktyvus jūrinio
sąjūdžio idėjų propaguotojas.
J. Eretas. Kazys Pakštas.
Tautinio šauklio odisėja. Roma, 1970 m.

K. Pakštas. Baltijos jūra. Klaipėda, 1934 m.
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I-osios Jūros dienos programa. Klaipėda, 1934 m.
Proginis 1934 m. Jūros dienos ženkliukas
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1934 m. Jūros dienos plakatas. Dail. L. Truikys
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Ekskursijos iš visos Lietuvos atvyksta į pirmąją
Jūros dieną. Jūros šventė. „Libra Memelensis“.
Klaipėda, 2004 m.

Šventosios žvejai pakeliui į Jūros dieną. 1934 m.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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Žuvusių jūroje atminimui nuleidžiamas vainikas. 1934 m. rugpjūčio 11 d.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinys
Kryžius žuvusių jūrų skautų atminimui šiauriniame mole.
P. Jurgėla. Lietuviškoji skautija. Brooklyn: Lietuvių Skautų Sąjunga, 1975 m.
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Jūros dienos iškilmės prie švyturio. Kalbą sako A. Smetona. 1934 m. rugpjūčio 12 d.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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S. Kolupailos 50-ies baidarių žygio dalyviai pajūryje laukia laivų parado.
1934 m. rugpjūčio 12 d. Skautų aidas, 1934, Nr. 17.

Chorų dainininkai iškyloje Kuršių mariose
Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinys
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Smiltynė – sekmadienio popietės renginių vieta. Jūros dienos metu uosto keltai perkėlė 40 tūkst. žmonių
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Ignas Šeinius (1889–1959), priesaikos teksto autorius. Kaunas, 1921 m.
Lietuvos albumas
Diplomatas, rašytojas I. Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) 1919–1920 m. ėjo
atsakingas diplomatines pareigas Danijoje, 1923–1927 m. Švedijoje. 1933
m. grįžęs į Lietuvą dirbo „Lietuvos aido“ vyriausiuoju redaktoriumi. 1935–
1939 m. buvo spaudos patarėjas Klaipėdos krašto gubernatūroje
Klaipėdos švyturys. XX a. 4 deš.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Buriavimo mokyklos kursantai. Klaipėda, 1936 m.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
Lietuvos buriuotojų sąjungos įsteigta atminimo plaketė, skirta tarptautinės buriavimo regatos dalyviams. 1938 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Laivas „Prezidentas Smetona“ Šventojoje. 1939 m.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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1939 m. Jūros savaitės plakatas. Dail. V. Ratas
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Jonas Šimoliūnas (1878–1965). Lietuvos albumas. Kaunas, 1921 m.
J. Šimoliūnas 1909 m. baigė Rygos politechnikos institutą. 1924–1936 m.
Susisiekimo ministerijoje ėjo vyr. inspektoriaus pareigas, kartu buvo ir
Klaipėdos uosto valdybos viršininkas (iki 1933 m.), 1924–1930 m. –Šventosios uosto statybos viršininkas, vadovavo Klaipėdos uosto rekonstrukcijai. Jis buvo aktyvus visuomenininkas, nenuilstamai rūpinosi jūrinio
mentaliteto ugdymu.
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1939 m. Jūros savaitės programa
Proginis 1939 m. Jūros savaitės ženkliukas
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Pamaldos Šventosios uoste. 1939 m. rugpjūčio 15 d.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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Vartai į Jūros savaitės iškilmes Šventojoje. 1939 m. rugpjūčio 15 d.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
Jachtos ir žvejų kuteriai Šventosios uoste.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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Iškilmių choras, dirigentas K. Kaveckas.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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JŪROS ŠVENTĖ SOVIETMEČIU 1963–1989

Jūros šventės sovietmečiU 1963–1989 m.
Šventės „Brežnevinio sąstingio“ metais
1945 m. pradžioje prasidėjo sovietinės Klaipėdos istorijos laikotarpis. Sausio 28 d. paskutinis Vokietijos kariuomenės kareivis paliko degantį miestą, o dauguma civilių miesto gyventojų dar prieš mėnesį buvo evakuoti. 1945–1953 m. miestas iš naujo buvo apgyvendintas. Tarp
naujųjų gyventojų didelę dalį sudarė rusai ir kitų TSRS respublikų gyventojai, atsiųsti dirbti naujai kuriamose ar atkuriamose miesto pramonės įmonėse. Taip pat į miestą aktyviai kėlėsi ir lietuviai. Tad absoliuti dauguma gyventojų pokariu neturėjo sąsajų su ikikarine Klaipėda
ir daugelio naujųjų pokario gyventojų tarpusavyje beveik niekas nesiejo. Partinė-nomenklatūrinė struktūra naujai apgyvendintame mieste
turėjo uždavinį formuoti tarybinę tapatybės ideologiją. Kelis dešimtmečius po karo Klaipėdoje valdančiajame sluoksnyje buvo didesnis rusakalbių skaičius, todėl stipriau pasireiškė bendravalstybinė tapatybės ideologija. 84
Sovietinė valstybė nuo pirmųjų egzistavimo dienų pasižymėjo socialistiniais ritualais, turėjusiais pakeisti „senojo režimo apeigas“, kūrė
naujas politines datas bei progas. Vos įsitvirtinusi Lietuvoje, tarybų valdžia uždraudė švęsti tautines-pilietines ir religines šventes ir dėjo
daug pastangų pripratinti prie naujųjų, vadinamųjų revoliucinių švenčių. Tarybų Sąjungoje nusistovėjo trijų pakopų šventės. Aukščiausią
pakopą užėmė dvi pagrindinės režimo įkūrimo mitą įkūnijančios šventės: Spalio revoliucijos metinės (lapkričio 7) ir Tarptautinė darbininkų
solidarumo diena (gegužės 1). Iš pradžių tai buvo vienintelės šventės, kai nereikėjo eiti į darbą. Antrai pakopai priklausė visoje Sąjungoje
švenčiamos šventės: Raudonosios armijos diena (vasario 23), Karinio jūrų laivyno diena (paskutinis liepos sekmadienis), TSRS Konstitucijos
diena (gruodžio 5), Lenino gimimo diena (balandžio 22 d. pradėta minėti po Stalino mirties), Tarptautinė moters diena (nuo 1965). Į trečiąją
grupę pateko profesinės arba regioninės šventės, kurios Sovietų sąjungos mastu nebuvo minimos.85
Tradicinėmis tarybinių švenčių išraiškomis tapdavo mitingai, iškilmingos eitynės, paskaitos, propagandinių filmų demonstravimas.
Švenčių metu vykę minėjimai turėjo didinti TSRS piliečių solidarumą, ugdyti sovietinį patriotizmą, juose buvo siekiama pademonstruoti,
kad „liaudies ūkyje“ vyksta nuolatinė pažanga. Tačiau žmonių, dalyvavusių šiuose ritualuose, skaičius palyginti buvo negausus, kai kuriais
atvejais žmonės dalyvavo deklaratyviai. Praėjus dešimtmečiui po tarybų valdžios įvedimo Lietuvoje, tarybinių švenčių įdiegimo visuomenėje
pastangų rezultatai nedžiugino. Po J. Stalino mirties atlėgus visuotinai baimės atmosferai, žmonės netilpo bažnyčiose, atlaidai ir toliau buvo
svarbiausia provincijos miestelių šventė.86
Tikėtina prielaida, kad tai paskatino tarybinius funkcionierius pakeisti požiūrį į šventes. Buvo ieškoma naujų metodų, kuriuose numatomos
priemonės, kaip tinkamai užpildyti ir naujai įprasminti laiką, tarp jų dažnai minimas švenčių organizavimas. LKP CK biuras 1962 m. priėmė
nutarimą „Dėl darbo žmonių poilsio organizavimo ir jo panaudojimo ideologiniam auklėjimui“. Jame buvo pažymėta, kad pakilus gyventojų
materialinei gerovei, sutrumpėjus darbo dienai, tarybiniai žmonės vis daugiau laiko skiria aktyviam ir kultūringam poilsiui, savo sveikatos
V. Safronovas. Praeitis kaip konflikto šaltinis. Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Lietuvos istorijos institutas. Vilnius, 2011, p. 199.
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Arūnas Streikus. Apie antikrikščioniškus sovietinių švenčių ir apeigų tikslus. Naujasis židinys-Aidai, 2003, Nr. 10.
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stiprinimui. Respublikos partijos, profesinių sąjungų, komjaunimo, kultūros ir ūkio organizacijos atlieka tam tikrą darbą gerindamos darbo
žmonių poilsį, suteikdamos jam gilų idėjinį turinį ir kryptingumą, tačiau kai kuriose vietose jis nepatenkinamai organizuojamas, neieškoma
galimybių organizuoti išvykas, ekskursijas, kultūros ir sporto renginius, nepakankamai skiriama dėmesio masinio poilsio vietų įrengimui.
Šiuo nutarimu Lietuvos KP miestų ir rajonų komitetai, įmonių, kolūkių, tarybinių ūkių ir įstaigų pirminės partinės organizacijos
įpareigojamos deramai rūpintis turiningu darbo žmonių poilsiu vasaros laikotarpiu, ypač savaitgaliais ir kitomis nedarbo dienomis. Partijos
miestų ir rajonų komitetams ir Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomiesiems komitetams miestuose, rajonuose, kolūkiuose ir tarybiniuose
ūkiuose buvo rekomenduojama vasarą rengti masines šventes: Jaunimo festivalius, darbo šlovės, dainų, draugystės, derliaus šventes.87
Daugelio tarybinės Klaipėdos gyventojų darbas ir likimas buvo susieti su jūra, todėl įgyvendinant šį nutarimą prieita nuomonės, kad
tinkamiausia miestiečių kultūrinio laisvalaikio organizavimo forma vasaros metu galėtų tapti masinis renginys – Jūros šventė. Šventės
organizatoriams iškeltas uždavinys pasiekti, kad miestiečiai aktyviau dalyvautų tarybinę tapatybės ideologiją palaikiusiuose minėjimuose,
kad pajustų pasididžiavimą tarybinių žmonių darbo rezultatais – pokariu sukurta žvejybos pramone ir tarybinių žvejų laimėjimais. Propagandinis ir iš viršaus nuleidžiamas švenčių scenarijus turėjo atspindėti ideologinius uždavinius.88
Pirmoji tarybinė „Klaipėdos miesto Jūrų šventė“ surengta 1963 m. liepos 18–21 dienomis. Ši data pasirinkta prisitaikant prie TSRS
Karinio jūrų laivyno dienos minėjimo. Kad naujoji šventė sutaptų su šia diena, iniciatyvą parodė ir karinio laivyno karininkai. A. Songaila,
tuometinis Vykdomojo komiteto pavaduotojas, prisiminė: „Maždaug 1962 m. nuo Klaipėdos miesto į LTSR Aukščiausiąją tarybą buvo
išrinktas kontradmirolas J. Počiupaila, ėjęs Pabaltijo karinės apygardos politinio skyriaus vado pareigas. Atsidėkodamas savo rinkėjams už
pasitikėjimą, jis jautė pareigą prisidėti prie Klaipėdos jūros švenčių organizavimo“89. Kai kurie programos elementai buvo paimti iš Karinio
jūrų laivyno minėjimų Klaipėdoje bei pokariu rengtų pamario žvejų festivalių.
Tarybų sąjungoje Karinio jūrų laivyno diena įvesta 1939 m. siekiant „sumobilizuoti plačiąsias dirbančiųjų mases Karinio jūrų laivyno
statybos uždaviniui įvykdyti“90. Šios dienos metu „tarybiniai liaudžiai“ buvo primenama karinio jūrų laivyno, karinių bazių reikšmė, supažindinama su karo laivais, skatinama pasirinkti karo jūrininko kelią, atkreipiamas dėmesys į vandens sporto šakų vystymą bei karinių jūrų
žinių propagavimą jaunimo tarpe“91.
TSRS Karinio jūrų laivyno diena Klaipėdoje pirmąkart paminėta 1945 m. Kariuomenė buvo pastebimu kasdienio gyvenimo dalyviu:
pirmieji Klaipėdos pokario gyventojai buvo kariškiai, Karinio jūrų laivyno pajėgos pradėjo uosto atstatymo darbus. 1945 m. pabaigoje į jį
galėjo įplaukti daugiausia karo laivai ir uostas buvo naudojamas kaip karinė bazė92. Pirmaisiais pokario metais paprastai šiai dienai paminėti
Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990. [Sudarė Bagušauskas J. R., Streikus A.], Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
2005, p. 296–300.
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Tradicinės jūros šventės. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, B-4201.
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Raudonasis švyturys. 1946 07 27, Nr. 105.
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TSRS Karinis jūrų laivynas. Pasikalbėjimas su viceadmirolu J. Pantelejevu. Raudonasis švyturys. 1947 07 27, Nr. 172.
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buvo skiriamas iškilmingas posėdis. Karinio jūrų laivyno dienos proga savo laimėjimus kartu su šio laivyno jūrininkais turėjo demonstruoti
ir kitos karo pramonės kompleksui priklausiusios įmonės: Laivų remonto įmonė, Baltijos laivų statykla, konservų fabrikas. 1949 m. sudaryta
dviejų dienų programa, kuri buvo skirta ne tik siauram ratui, bet ir miestiečiams. Klube Raudonosios Armijos gatvėje vyko iškilmingas posėdis, meninės saviveiklos kolektyvų koncertas. Sekmadienį jūrinėmis gairėmis papuoštoje aikštėje prie Dangės (dab. Atgimimo a.) 12 val.
paleistos raketos, pakelta jūrinė vėliava. Po valandos vyko masinis plaukimas, valčių varžybos, aikštėje surengti šokiai. Jūrų prekybos uoste
rusų dramos kolektyvas parodė spektaklį „Žmogus iš ano pasaulio“93.
Pirmasis žvejų festivalis įvyko Nidoje 1954 m., vėliau Žvejų šventės rengiamos ir kitose pamario žvejų gyvenvietėse. Festivalių metu
pasirodydavo žvejų meno saviveiklos kolektyvai. Laikui bėgant žvejų šventėse atsirado kitų pramogų. 1960 m. rugpjūčio 14 d. vykusiame
festivalyje Nidoje Klaipėdos dramos teatras atvyko su spektakliu „Žuvėdros palydi“, buvo demonstruojami filmai po atviru dangumi, Kuršių
mariose uždegta laužų flotilė, vyko sportinės varžybos, įvairūs žaidimai ir atrakcionai. 94
Pirmoje Jūros šventėje (1963) didelis dėmesys skiriamas renginiams, kurie turėjo skleisti tarybinę ideologiją. Šventė prasidėjo „komunistinio darbo spartuolių sąskrydžiu“ ir koncertu kultūros ir poilsio parke. Šeštadienį „Žalgirio“ stadione vyko Tarybų valdžios atkūrimo
Lietuvoje 23-iųjų metinių ir TSRS Karinio jūrų laivyno dienos minėjimas, į minėjimą atvyko aukšti Lietuvos TSR Komunistų partijos ir kiti
aukščiausios valdžios atstovai. Lietuvos TSR AT Prezidiumo pirmininkas J. Paleckis, LKP CK sekretorius A. Barkauskas, LKJS CK pirmasis sekretorius A. Česnavičius, TSKP CK ideologinio skyriaus vedėjo pavaduotojas D. Polikarpovas, Raudonosios vėliavos ordino Baltijos
laivyno Karinės tarybos narys, Politinės valdybos viršininkas J. Počiupaila, LKP CK skyriaus vedėjas A. Kairelis, Vilniaus ir Kauno miestų
komitetų pirmieji sekretoriai. Renginio metu Lietuvos Aukščiausios tarybos prezidiumo garbės raštais buvo apdovanoti Baltijos karinio
jūrų laivyno jūreiviai ir karininkai. Po minėjimo koncertavo Baltijos karinio jūrų laivyno Dainų ir šokių ansamblis bei jūreiviai su eskadra
atplaukę iš Kaliningrado. Paskutinė šventės diena – sekmadienis buvo skirtas Karinio jūrų laivyno dienos šventei. Karinio jūrų laivų paradas
Kuršių mariose buvo svarbiausia programos dalis. Po parado vyko vandens sporto varžybos, koncertas, gegužinė. Visi renginiai vyko Smiltynėje. Miestiečiams sudaryta galimybė apsilankyti Prekybos ir Žvejybos uostuose, išplaukti į jūrą laivu „Šturvalnij“, pasivažinėti laivu „Raketa“ Kuršių mariose95. Kad šventė pritrauktų gausesnį žmonių skaičių, buvo surengta gėlių paroda, kulinarijos dirbinių paroda-pardavimas
bei šeimininkių vakaras klube Tarybinės Armijos gatvėje.
Nuo to laiko šventė organizuojama kiekvienais metais. 1965 m. visoje sąjungoje antrasis liepos sekmadienis buvo paskelbtas žvejybos
pramonės darbuotojų ir žvejų švente – Žvejo diena. Nuo 1966 m. šventė siejama su šia data ir buvo vadinama Jūros švente ir Žvejo diena. 96
Nors Karinio jūrų laivyno diena nebetapatinama su Jūros švente, kariniai laivai atvykdavo į Jūros šventę, dalyvaudavo žvejybinių laivų paraduose, koncertuose. 1967 m. į Klaipėdą atvykusiame kariniame laive – kreiseryje „Spalio revoliucija“, buvo surengtas mitingas. Kreiseris
dalyvavo agitaciniame žygyje, kurio tikslas „plačiau paskleisti Baltijos laivyno revoliucinę ir kovinę šlovę, toliau stiprinti karinių jūrininkų
draugystę su Tarybinio Pabaltijo darbo žmonėmis, susipažinti su jų darbo pergalėmis97.
Karinio laivyno dienos minėjimas Klaipėdoje. Raudonasis švyturys, 1949 07 27, Nr. 119.
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Tarybinė Klaipėda, 1957 07 24, Nr. 145; Tarybinė Klaipėda, 1958 07 23, Nr. 154. Tradicinės jūros šventės. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, B-4201.
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Klaipėdos miesto Jūrų šventės programa. 1963 m.
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Jūros šventė buvo skiriama svarbiausių tarybinių visuomeninių-politinių datų jubiliejams. 1964–1965 m. šventė skirta Tarybų valdžios
atkūrimo Lietuvoje metinėms, 1966–1967 m. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-mečiui, 1968 m. – komjaunimo įkūrimo metinėms, 1969 m. Lenino 100-osioms gimimo metinėms, 1972 m. – TSRS įkūrimo 50-mečiui, 1975 m. – pergalės prieš fašizmą 30-mečiui
ir Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 35-mečiui, 1978 – Proletarinės revoliucijos Lietuvoje 60-mečiui, 1980 – Tarybų valdžios atkūrimo
Lietuvoje 40-mečiui, 1982 m. – TSRS įkūrimo 60-mečiui ir pan.98
Jūros šventės kontrolę tvirtai savo rankose laikė valdžios institucijos. Jūros šventės organizatoriumi buvo miesto Komunistų partijos
komitetas ir Vykdomasis komitetas. Prie Komunistų partijos komiteto būdavo sudaromas organizacinis komitetas, kuriam priklausė KP
komiteto sekretoriaus pavaduotojas, Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir Kultūros skyriaus vedėjas. Komitetas tvirtindavo
šventės programą, šventinės atributikos projektus, griežtai kontroliuodamas ideologines šventės idėjas. Masinius šventės renginius pavesta
organizuoti ir koordinuoti miesto Vykdomojo komiteto kultūros skyriui. Renginių scenarijai rašomi minučių tikslumu, pateikiant ne tik
renginio vedėjų tekstus, oficialių kalbų turinį, bet ir nurodant įvairias renginio smulkmenas – kuo turi vilkėti kolektyvai, kokius suvenyrus
teikti ir pan. Atsižvelgiant į miesto gyventojų sudėtį, visi renginiai vykdavo lietuvių ir rusų kalbomis.
Iš 1966 m. Leningrado delegacijos sutikimo scenarijaus: 19–20 val. atplaukia svečiai „Raketa“. Sutinka juos miesto atstovai su gėlių puokšte
(delegacijos vadovei), įsega Klaipėdos ženkliukus su juostelėmis. Pakviečia į autobusą. Prie autobuso sutinka „Trinyčių“ f-ko šokėjų juostų koridorius, Žilvinas su Egle tradiciniame pasveikinime įteikia suvenyrines klumpaites, verpstelę ir rėtelį99.
Jūros šventė ir žvejo diena įtraukdavo į pasiruošimo sūkurį tūkstančius miesto gyventojų. Pavasarį būdavo sukviečiami miesto įmonių vadovai, įmonės buvo įpareigojamos dalyvauti šventėje, puošiant miestą, užtikrinant tvarką švenčių metu ir pan. Daug dėmesio buvo
skiriama vizualinei agitacijai miesto viešosiose erdvėse, kuriai buvo privalu pranešti visuomenei aiškius ideologinius pranešimus, ji turėjo
būti lengvai suvokiama. Pagrindinės miesto gatvės ir pagrindinės renginių vietos pasipuošdavo vėliavomis, vimpelais, šviesos girliandomis.
Administraciniai, laivininkystės, geležinkelio ir autobusų stočių, kino teatrų pastatai puošiami šūkiais, iliuminacijomis ir vėliavėlėmis. Specialiomis emblemomis pasipuošdavo parduotuvių vitrinos, miesto stenduose klijuojami šventiniai plakatai.100
Spauda buvo vienas svarbiausių šventės idėjų sklaidos įrankių. Šventės išvakarėse laikraščio vedamajame būdavo spausdinamas LKP
miesto komiteto ir Miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sveikinimas, kuriame primenama ideologinė šventės prasmė.
Su nuoširdaus sveikinimo žodžiais ir geriausiais linkėjimais, su gilaus susižavėjimo ir pagarbos duokle šiandien, visaliaudinės šventės, paskelbtos jūrų lobių šeimininkų garbei, dieną, visa mūsų uostamiesčio visuomenė kreipiasi į skaitlingiausią priešakinį savo darbininkų klasės
būrį. Žvejus, jūreivius, visus kranto darbuotojus gerbiame už kasdienį pasiaukojamą darbą, už puikų sumanumą ir meistriškumą, už tą tvirtą
įsitikinimą ir liepsningą įsitikinimą, ir liepsningą patriotizmą, su kuriuo jie, aukštai iškėlę, neša jūromis ir vandenynais, per visą pasaulį Spalio
tėvynės raudonąją vėliavą101.
98
1984 m. – Lietuvos TSR „išvadavimo“ 40-osioms metinėms paminėti, 1985 m. tarybinės liaudies Pergalės 40-mečiui Didžiajame Tėvynės kare ir Tarybų valdžios atkūrimo
Lietuvoje 45-mečiui, 1987 – Didžiojo Spalio 70-mečiui.
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Propagandinis iš viršaus nuleidžiamas švenčių vaizdavimas periodikoje atspindėjo ideologinius uždavinius – visų pirma klestinčio ūkio
įvaizdžio kūrimas. Artėjant šventei dienraštyje „Tarybinė Klaipėda“ bei laikraštyje „Lietuvos žvejys“ pasirodydavo publikacijos, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas laivybos ir žvejybos ūkio pasiekimų propagandai, darbo pergalių raportams, socialistinio darbo didvyrių ir karo
laivyno galios šlovinimui. Spausdinamos svarbių valdžios atstovų kalbos. Šventei praėjus, smulkiai aprašoma visų šventinių renginių eiga.
Klaipėda – žvejų ir jūreivių miestas. Tūkstančiai jūreivių ten, antra tiek čia, krante. Todėl nenuostabu, kad paskutinę savaitę eteris buvo
kupinas džiaugsmingų telegramų. Į krantą skubėjo VŽT-41, transportinio refrižeratoriaus „Rusų sala“, kitų laivų telegramos, raportuojančios
apie planų vykdymą. Nuo kranto į jūrą lėkė atsakomosios žmonų, vaikų telegramos102.
Atsižvelgiant į laikmečio aktualijas į programą įtraukiami nauji renginiai. 1964 m. šventė pasipildė karnavaline eisena miesto gatvėse,
miesto meno saviveiklos kolektyvų koncertais Kultūros ir poilsio parke ir miesto aikštėse. 1963–1965 m. šventė prasidėdavo Komunistinio
darbo spartuolių sąskrydžiu, 1966 m. „Darbo pirmūnų sąskrydžiu“. Vakaro-koncerto metu siekiama „įprasminti tarybinio gyvenimo darbo
prasmę, svajones“.
Siekiant pritraukti platesnį dalyvių ir žiūrovų ratą, 1966 m. Girulių pionierių stovyklose organizuojama „Laimingos vaikystės“ šventė.
Jos metu organizuojami susitikimai su žvejais ir jūreiviais, sportiniai ir kariniai žaidimai, koncertai, jaunųjų talentų konkursai, pionieriškas
laužas prie jūros. Nuo 1967 m. pradėta rengti Buities grožio šventė Kultūros rūmuose. Jos metu pristatoma žuvies pramonės produkcija, Buitinio gyventojų kombinato, Gintaro fabriko, Dangės kombinato gaminiai. Renginio metu demonstruojamos mados, šukuosenos. Kultūros ir
poilsio parke organizuojamos dekoratyvinių paukščių ir žuvų parodos.
Žvejo dienos proga (paskutinę šventės dieną – sekmadienį) 1967–1974 m. buvo organizuojami žvejų festivaliai. Pirmasis Žvejų festivalis
vyko Kultūros ir poilsio parke, vėliau vykdavo skirtingose vietose – treke (Mažajame kaimelyje), Giruliuose. Iš Tarybų aikštės (dab. Atgimimo) į festivalio vietą būdavo organizuojama žuvies pramonės darbuotojų šventinė eisena. Festivaliuose pasirodydavo žvejybos pramonės
įmonių saviveikliniai kolektyvai, organizuojami sportiniai ir masiniai žaidimai, atrakcionai. Kolektyvų pasirodymai buvo griežtai kontroliuojami. Prieš kelias savaites vykdavo žvejybinių organizacijų meno saviveiklos kolektyvų apžiūra, tik geriausiai įvertintiems kolektyvams
buvo suteikiama teisė koncertuoti šventės metu. Festivalio muzikinę programą sudarydavo populiariausi estrados kūriniai.
Visą sovietmetį šventės organizavimas buvo lydimas ideologinės cenzūros. Kova su apolitiškos, pramoginės Vakarų kultūros įtaka, sugebėjusia prasiveržti pro trumpą „atlydžio“ laikotarpį, buvo svarbiausias sovietinės ideologijos prižiūrėtojų užsiėmimas paskutiniais šeštojo
dešimtmečio ir pirmaisiais septintojo dešimtmečio metais. 1963 m. buvo patvirtintas priemonių, kaip sustiprinti inteligentijos ir jaunimo
kontrolę, planas, KGB nesiliovė domėtis kultūriniame gyvenime vykstančiais reiškiniais. 1967 m. parengtoje naujoje cenzūros kontrolės
instrukcijoje buvo daug ideologinio pobūdžio apribojimų, pagal kuriuos praktiškai kiekvienas kūrinys ar spaudos informacija galėjo būti
paskelbta nepatikimais ar nesavalaikiais. Po įvykių Čekoslovakijoje, 1969 m. sausio 7 d. priimtas SSKP CK nutarimas „Dėl spaudos organų,
radijo, televizijos, kinematografijos, kultūros ir meno įstaigų atsakomybės už spausdinamos medžiagos repertuaro idėjinį-politinį lygį padidinimo“. Po Kalantos susideginimo (1972) Kaune vykusių neramumų LKP vadovybė manė, kad viena iš įvykių priežasčių buvo nepakankama kultūrinio gyvenimo kontrolė. LKP CK dokumentai buvo aiškiai orientuoti į ideologinės cenzūros sustiprinimą 103.
Tarybinė Klaipėda, 1975 07 16, Nr. 165.
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Nepaisant griežtos kontrolės, vėlyvuoju sovietmečiu komunistinės ideologijos reikšmė tirpo, žmonės tapo jai abejingi. Valstybiniai ritualai, perkelti iš svetimos kultūrinės erdvės, neturėjo jokio tvirtesnio pagrindo. Daugelis žmonių netikėjo ideologiniais štampais ir klišėmis.
Paskutinį sovietmečio dešimtmetį socialistinio ar komunistinio ritualo svarba Lietuvoje sumenko, tai buvo vienas iš daugelio ženklų, liudijusių totalitarinės visuomenės krizę. Savotiška atsvara tapo folklorinių ansamblių pakilimas, liaudies meistrų raiška 104. Šios tendencijos
atsispindėjo ir Klaipėdos mieste rengtose jūros šventėse.

Jūros šventės pokyčiai 8–9 deš.
Nuo aštunto dešimtmečio pradžios pamažu vaduojamasi nuo partinės struktūros sankcionuotos propagandos. Populiarėjo šventės renginiai, kuriuose galima mažiau tiesiogiai įžiūrėti ideologijos. Vis didesnė programos dalis skiriama Žemaitijos liaudies meistrų, fotomėgėjų,
Dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus, dailės studijų parodoms, koncertams, poilsio vakarams. Pradėti organizuoti kino festivaliai, didžiulio pasisekimo susilaukusi mugė. Šventėje radosi vis daugiau šypsenų, energijos, sąmojo. Kai kurios Jūros šventės buvo reikšmingų objektų
gyvavimo pradžia: Kraštotyros muziejaus Jūros skyriaus ekspozicijos atidarymas ir Žvejo skulptūros atidengimas (1971), Jachtklubo atidarymas (1974), Vasaros koncertų estrados atidarymas (1983). Nuo 1970 m. „Tarybinės Klaipėdos“ priede „Gintaro lašai“ pradėti publikuoti
marinistiniai kūriniai. Tradicinę žvejo dieną specialiomis programomis paminėdavo Lietuvos televizija, respublikiniai laikraščiai.
Laikui bėgant šventė plėtėsi. 1976 m. liepos pirmąjį sekmadienį paskelbus Jūrų ir upių laivyno darbuotojų diena, šventiniai renginiai
trukdavo visą savaitę. Jūros šventė tapo dideliu, kasmet vis įdomesniu ir visų laukiamu renginiu. Kartais ji sutapdavo su kitomis šventėmis,
respublikiniais meno festivaliais. Šventinės eisenos, kolektyvų koncertai miesto aikštėse praturtindavo Jūros šventės programą. 1976 m. vyko
Respublikinis aukštųjų mokyklų studentų liaudies šokių kolektyvų festivalis, 1977 m. – Respublikinė studentų dainų ir šokių šventė „Spaliui
studentų daina“, 1978 m. – liaudies šokių kolektyvų festivalis „Draugystės ratelis“, 1980, 1986 metais vyko miesto meno ir sporto šventės.
Koncertinėse programose dalyvaudavo ne tik miesto meniniai kolektyvai, buvo kviečiami profesionalūs kolektyvai iš sostinės – dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, „Armonika“, J. Gaižausko kapela, kolektyvai iš respublikos rajonų, kurių vardais pavadinti laivai. Atvykdavo atlikėjai
iš Vokietijos, Lenkijos, Suomijos ir miestų (Liepojos, Mogiliovo, Debreceno), su kuriais draugavo Klaipėda.
1981–1984 m. pagrindinis šventės koncertas rengtas Smiltynėje, prie jūros. Jame dalyvaudavo populiariausi miesto kolektyvai bei svečiai. Ši naujovė buvo palankiai priimta, tačiau vėliau jos atsisakyta, kadangi oficialūs, kostiumuoti svečiai nejaukiai jautėsi tarp paplūdimio
žiūrovų. Populiarėjant autentiškoms folkloro programoms, nuo 1983 m. rengiami folklorinių ansamblių vakarai. 1984 m. pirmą kartą Jūrų
švenčių istorijoje Danės upėje įrengtuose plaustuose vyko naktiniai koncertai. Pasirodė įvairūs miesto kolektyvai: kaimo kapela „Žvelsa“,
ansamblis „Žėrutis“, orkestras „Bangpūtys“, Karininkų namų pučiamasis orkestras, Restauracinių dirbtuvių ir Jūrų muziejaus folkloriniai
ansambliai. 1988 metų Smiltynės paplūdimyje pradėtos rengti menininkų akcijos „Smėlio žaidimai“, tarptautinis varpų muzikos festivalis.
Ypač turtinga koncertine programa išsiskyrė 1989 m. šventė: koncertas Jūrų muziejaus ir akvariumo kiemelyje, Smiltynės stadione – roko
grupių koncertai, prie kurhauzo Smiltynėje – liaudies cirko „Pamarys“ pasirodymas, žvejo sodyboje – satyros ir humoro programa, pirmą
kartą buvo surengtas Tautinis vakaras.

Gintaras Aleknonis. Visuomeninio gyvenimo ritualas. Menotyra, 2006, T. 45, Nr. 4. P. 49–53.
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Paskutinį sovietmečio dešimtmetį programoje beliko tik keletas ideologizuotų renginių: tarybinių karių ir jūreivių pagerbimo ceremonialas, Jūros darbuotojų iškilmingos eitynės ir mitingas. Aštuntajame dešimtmetyje leidžiama prisiminti Lietuvos jūrines tradicijas. 1975 m.
sutvarkomas L. Stulpino kapas, pasirodė pirmosios publikacijos apie 1934 m. jūros šventę.105
Jūros šventės turinio pokyčius lėmė kelios aplinkybės. Pasikeitus Klaipėdos partinei vadovybei, spaudimas kiek atlėgo. O galbūt išmokta
jam atsispirti. Kitas svarbus veiksnys – kūrybinės inteligentijos įsikūrimas miesto gyvenime. Po karo Klaipėda garsėjo kaip smarkiai besivystantis pramonės centras. Buvo išvystytas galingas žvejybos laivynas, prekybos uostas, sėkmingai dirbo Lietuvos jūrų laivininkystės jūreiviai,
statomi ir remontuojami laivai. Disproporcijos tarp pramonės įmonių augimo ir kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos sričių buvo labai
ryškios. Per karą apgriauto senamiesčio likučiai buvo apleisti ir tarsi palikti visiškam sunykimui. Kultūros pajėgos buvo gana silpnos. Buvo
aišku, kad per visą pokarį susiklosčiusios padėties neišgelbės atskiri sprendimai kultūros ir švietimo srityse. Po ilgų diskusijų Vykdomajame
komitete buvo nutarta parengti veiklos ilgalaikes programas, kurios apimtų visas gyvenimo sritis, strateginis dėmesys skiriamas švietimo ir
kultūros objektams. Į Klaipėdą buvo pakviesta nemažai jaunų, neseniai Vilniuje ar Kaune meninio ar humanitarinio profilio studijas baigusių specialistų. Didelė paskata įsikurti kviečiamiems pedagogams, dailininkams, rašytojams ir kitų kūrybinių profesijų atstovams buvo
suteikiami gyvenamieji butai. Jeigu 1968 m. Klaipėdoje buvo 12 Dailininkų sąjungos narių, tai 1978 metais – jau 150106.
Ne mažiau svarbus buvo ir meno bei humanitarinės krypties studentų telkimasis, kur iki tol dominavo technologinių profesijų jaunimas.
1971 m. buvo įkurdinti Vilniaus ir Šiaulių pedagoginių institutų padaliniai, kurie nuo 1975 m. buvo prijungti prie Lietuvos TSR valstybinės
konservatorijos ir pavadinti Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetais. 1975 m. buvo įkurtas Šiaulių pedagoginio instituto Ikimokyklinio auklėjimo fakultetas, 1978 m. – Vilniaus dailės instituto Pramoninės dailės fakulteto Vaizdinės agitacijos katedra. Šių aukštųjų mokyklų atsiradimas leido privilioti daugelį specialistų107.
Aukštųjų mokyklų, teatrų, muziejų, muzikos ir dailės mokyklų steigimas, sportininkų ugdymas – viskas vyko vienu metu. To nebūtų buvę,
jeigu miesto vadovai būtų bijoję pažeisti įvairiausius reikalavimus ir instrukcijas. Paskutinėje sovietmečio dekadoje dėl iškilių klaipėdiečių
indėlio miestas pradėjo gražėti, susiformavo išskirtinis stilius. Pelnytai tokiu miesto, ypač kultūrinės kaitos, reformatoriumi laikomas A.
Žalys ir jo artimiausių bendraminčių kolektyvas.
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Svarbiausi renginiai ir jų scenarijai (1963–1989)

Žuvusiųjų pagerbimo ceremonialas.Tarybinėse šventėse vienas svarbiausių oficialių programos renginių buvo žuvusių tarybinių karių
ir jūreivių pagerbimo ceremonialas. Šventės programoje jis atsirado 1965 m., kuomet laivų parado dalyviai išplaukė už uosto vartų ir nuleido
vainikus „kariniams jūreiviams, žuvusiems išvaduojant miestą“ pagerbti.108 Vėliau ceremonialas įvardijamas „jūreivių, žuvusių vaduojant
mūsų miestą iš fašistinių okupantų“ (1975), „Tarybinių karo jūreivių, žuvusių vaduojant Tarybų Lietuvą“ pagerbimui (1981).109 1945-ieji
buvo svarbus tarybinės tapatybės atskaitos taškas. Viena „išvadavimo“ minėjimo funkcijų tapo priminti, kaip „dėl tarybinės visuomeninės ir
valstybinės santvarkos pranašumų“ pasikeitė miestas po „išvadavimo“ ir kaip „kasdien gerėja darbo žmonių gerbūvis“.110 Paskutiniais tarybinių Jūros švenčių rengimo metais žuvusiųjų pagerbimas jūroje nuleidžiant vainiką imtas traktuoti kaip visų negrįžusių iš jūros atminimas.
Siekiant, kad tarybinių jūreivių pagerbimo ritualą galėtų stebėti daugiau žmonių, 1972 m. ceremonialas prasidėjo Tarybų aikštėje, 1974
m. renginio pradžia persikėlė į rekonstruotą Lenino aikštę, prie Pergalės paminklo, o nuo 1981 m. pradedama prie monumento karių kapinėse. Čia rinkdavosi Klaipėdos partiniai ir tarybiniai vadovai, jūreivystės mokyklos kursantai ir jūreiviai, visuomeninių organizacijų atstovai,
Didžiojo tėvynės karo veteranai, šventės svečiai, visuomenės atstovai. Žuvusieji pagerbiami tylos minute, prie paminklinių lentų dedamos
gėlės. Po trumpos ceremonijos eisena (kartais buvo vykstama automobiliais) vykdavo prie Danės krantinės, kur jų laukdavo „Lietuvos komjaunuolis“ ir keli kariniai laivai. Jais ceremonialo dalyviai išplaukdavo į atvirą jūrą. Iš laivų buvo nuleidžiami margaspalviai vainikai, gėlių
puokštės. Ceremonijos pabaigoje, aidint pabūklų salvėms, nuskambėdavo TSRS ir LTSR himnai111.
Žvejo dienos minėjimas. Iškilmingo minėjimo, vakaro forma jis vykdavo didesniuose kultūros rūmuose ar atvirose erdvėse. Juose atsakingų žinybų vadovai perskaitydavo pranešimą, partiniai ir miesto vadovai pasveikindavo susirinkusius, darbuotojai apdovanojami LKP
miesto komiteto, DŽDT garbės raštais, TSRS žuvies ūkio ministerijos soc. lenktyniavimo pirmūno ženkliukais. Vakaras baigdavosi koncertu,
kuriame dažnas svečias Baltijos karinio jūrų laivyno dainų ir šokių kolektyvo ansamblis.112
Jūrų prekybos uosto Kultūros rūmuose vykdavo Lietuvos jūrų laivininkystės, Jūrų prekybos uosto, 7-osios laivų remonto įmonės
kolektyvų iškilmingi susirinkimai, skirti Jūrų ir upių laivyno darbuotojų dienai ar kitai šiai šventei dedikuojamai tarybinei šventei. Juose
dalyvaudavo miesto valdžios atstovai, svečiai iš ministerijos.113 Oficialiose šventės renginiuose – mitinguose, jūreivių pagerbimo ceremonijoje dalyvaudavo aukščiausi Lietuvos Komunistų partijos, Aukščiausios tarybos, komjaunimo atstovai. Buvo kviečiami svečiai iš kaimyninių
tarybinių respublikų, Rusijos sričių, demokratinių respublikų (Vengrijos, Vokietijos DR).
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1973–1974 m. „darbo žmonių“ masiniai mitingai, skirti žvejo dienai, vyko Tarybų aikštėje. 1974 m. mitingas truko tik 20 minučių. Gausiai susirinkę žmonės labiau laukė šventinio koncerto, kuriame pasirodė populiarūs dainininkai A. Jarulis, N. Paltinienė, E. Ivanauskas, A.
Rupšas, M. Finkel ir E. Bungardienės šokių kolektyvai.114
Po mitingo vykdavo pagrindinis šventės koncertas. 1967–1970 m. ypač buvo populiarūs teatralizuoti koncertai. 1967 m. teatralizuotas
vaidinimas „Mes – baltijiečiai“, kuriame dalyvavo Baltijos laivyno jūreiviai ir miesto saviveiklos kolektyvai. Pradedama Lenino prie Razlivo scena, toliau buvo vaizduojama Baltijos karinio jūrų laivyno istorija nuo „Auroros“ dalyvavimo revoliucijoje iki Antrojo pasaulinio
karo pabaigos115. 1970 m. teatralizuotas koncertas prasidėjo ritualiniu akcentu: raiteliai įnešė fakelus ir uždegė šventinę ugnį. Teatralizuotas
koncertas pradėtas „Daina apie Leniną“. Toliau ėjo inscenizuotos pajūrio gyvenimo scenos, vaizduojančios sunkią žvejo dalią prieškario
laikais ir laimingą dabartį: ošianti jūra, prie jos žaidžiantys vaikai, pagyvenę žmonės šiaudinėmis skrybėlėmis – už jų pečių nelengvas žvejo
gyvenimas. Kitoje programos dalyje scenos iš Klaipėdos uosto gyvenimo: suošia bangos, įplaukia laivas. Jį pasitinka orkestras, vaizduojamos
susitikimo su artimaisiais scenos. Koncertas užbaigiamas lietuvių liaudies šokiais, dainomis, vaikų šokių kolektyvų programa116. 1975–1977
m. mitingas ir koncertas vykdavo „Žalgirio“ stadione. Nuo 1983 m. organizuojamos Jūros darbuotojų iškilmingos eitynės nuo miesto Kultūros rūmų iki Vasaros koncertų estrados, kur vykdavo Jūros ir kranto darbuotojų mitingas.
Laivų paradas. Pirmojoje tarybinėje Jūros šventėje vienas svarbiausių renginių buvo Karinio Jūrų laivyno šventė Kuršių mariose. Baltijos karinio jūrų laivyno kariniai povandeniniai laivai demonstravo techniką, parade dalyvavo ir žvejybiniai laivai. 1967 m. jį pakeitė Žvejybos
laivyno paradas:
Mariomis praplaukia greitaeigiai kateriai su TSRS ir respublikos valstybinėmis vėliavomis. Pro žiūrovus praplaukia mūsų plieniniai tralbotai, mažieji ir vidutinieji žvejybos traleriai. Jų įgulos raportuoja apie darbo laimėjimus Šiaurės ir Pietų Atlanto žydruose toliuose. Susirinkusieji
stebi, kaip darniai ir tiksliai dirba priešgaisrinio katerio įgula. Mariose pasirodo vandens slidininkai ir buriuotojai. Pagaliau atvyksta Neptūnas.
Jis sveikina svečius ir jūros darbuotojus su Žvejo diena117.
Ir vėliau Baltijos karinio jūrų laivyno laivai buvo dažni svečiai daugelyje vėlesnių paradų arba dalyvaudavo žuvusiųjų jūreivių pagerbimo
ceremonijoje. Paraduose pasirodydavo parašiutininkai (1968), jachtklubo buriuotojai, regatos aplink Kuršių marias dalyviai, Vilniaus respublikinio aero ir jūrų sporto klubų sportininkai, vandens slidininkai, SDAALR lėktuvai.118 Aukštasis pilotažas lėktuvais ir sklandytuvais,
uždelsti, kombinuoti ir grupiniai parašiutininkų šuoliai ant vandens ir aikštelės, vandens sporto meistrų pasirodymai, motorlaivių lenktynės
(1966).
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Iš tribūnos Smiltynėje buvo stebimas paradas. Garbingiausią vietą užimdavo miesto partiniai, tarybiniai darbuotojai, nusipelnę žvejybos
laivų kapitonai, žuvies pramonės veteranai, jų šeimų nariai, svečiai. Paradą pradėdavo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas sveikinimo
kalba. Paradas buvo lydimas komentaro – vedėjai apibūdindavo dalyvaujančius laivus bei pristatydavo parodomosios programos numerius.
Šventė baigdavosi Neptūno atvykimu ir jo pasveikinimu. 1977 m. laivų paradą pakeitė žvejybinių laivų lankymas Žvejybos uoste.119
Valčių karnavalas. Valčių karnavalas Danės upėje atsirado pirmojoje 1963 m. šventėje. Tai buvo viena iš baigiamųjų šventinės programos
dalių. Dangės upe praplaukė Eglė žalčių karalienė, piratai, valtys su „auksiniu vakarų jaunimu“, Duonos kombinato darbuotojai savo valtis
papuošę riestainių virtinėmis, statybininkai į Smiltynę nuplukdė didžiulį gyvenamojo namo maketą.120 Pradėjus rengti gatvės karnavalus,
jis kurį laiką neorganizuojamas. 1976 m., minint Jūrų ir upių laivyno darbuotojų dieną, jis buvo atgaivintas. Išpuoštuose kateriuose plaukė
šaukliai, saulė, keturi vėjai ir visokie vandens gyventojai, degančios statinaitės apšvietė vandens kelią121. Pradžioje karnavale būta prie šventės
ideologinio naratyvo pritaikytų temų, vėliau įsivyravo jūrinės mitologijos, pasakų, knygų herojų siužetai.
1977 m. karnavale dalyvavo 37 valtys, žiuri komisija vertino pasirodymus. Buvo paskirtos dvi antros vietos – Iljičiaus lemputė (Elektros
tinklai), 60 metų Spaliui (Vakarų laivų remonto įmonė). Trečios vietos: Senis ir jūra (Gelžbetonio konstrukcijų gamykla), Brakonieriai (Medienos medžiagų gamykla), Konstitucijos projektas (Namų statybos kombinatas). Be šių diplomų, jūrų dievas Neptūnas atminimo medalius
įteikė visoms valtims, dalyvavusioms karnavale122. 1978 m. tradiciniame valčių karnavale dalyvavo 19 valčių. I vieta skirta kompozicijai
Žuvienė ir brakonieriai (Vakarų laivų remonto įmonė), II vieta Kranklių karalienė (Pramoninės žūklės spec. Eksperimentinis konstruktorių
biuras), Karlsonas ant stogo (Pirmoji gelžbetoninių konstrukcijų gamykla), III vieta Miunhauzenas ant banginio (Syriaus gamykla). Diplomu
apdovanotos Neptūnas su undinėmis, Vasara (CPK)123. Karnavalas pamečiui buvo organizuojamas iki 1982 metų. 1985 m. jį pakeitė koncertai
ant vandens Danės upėje, kur plaukiojančiuose plaustuose koncertavo kaimo kapelos, estradiniai ansambliai, vyko cirko pasirodymai, madų
demonstravimas.
Karnavalas miesto gatvėse. Populiariausia šventės programos dalis buvo karnavalinė eisena miesto gatvėse. Pirmąkart karnavalas surengtas 1964 m. Jį pavesta organizuoti Lietuvos komjaunimo miesto komitetui, kuris buvo atsakingas už ideologinį turinį. Buvo sudaroma
organizacinė komisija, kuriai priklausė komjaunimo komiteto sekretorius, LKP instruktorius, konsultantais kviečiami dramos teatro aktoriai, dailininkai. Miesto Vykdomojo komiteto Kultūros skyrius imdavosi visų organizacinių darbų. Iš „aukščiau“ buvo duodami parėdymai
miesto įmonėms, organizacijoms ruošti kompozicijas. Su kaukių gamintojais aptariamas karnavalinės kompozicijos sprendimas, pagalbon
kviečiantis dailininkus-konsultantus.124 Judančias kompozicijas sudarė automašinos su stambesnių gabaritų kompozicijomis bei teatralizuotos pėsčiųjų grupės. Karnavalas 8–9 deš. buvo paskutinė šventės programos dalis, baigiama fejerverku.

Laivų paradus dar mėginta atgaivinti 1984 m. ir 1988 m. šventėse.

119

Tarybinė Klaipėda, 1963 07 23.

120

Tarybinė Klaipėda, 1976 07 15.

121

Tarybinė Klaipėda, 1977 07 08, Nr. 157.

122

Tarybinė Klaipėda, 1978 07 01, Nr. 150; Tarybinė Klaipėda, 1978 07 04, Nr. 152.

123

I. Bierontaitė. Jūros šventė. Aukuras. Klaipėdos kultūros raidos bruožai. Klaipėda, 1992, p. 154–158.

124

56

JŪROS ŠVENTĖ SOVIETMEČIU 1963–1989

Pirmuosiuose karnavaluose dominavo politinės, propagandinės tematikos kaukės. 1965 metų karnavalinė eisena buvo suskirstyta į penkias temas. Pirmoje dalyje atgijo lietuvių tautosakos personažai ir scenos: Neptūnas (Bandomasis medienos kombinatas), Eglė – žalčių karalienė (Gegužės I-osios fabrikas), Jūratė ir Kastytis (Gulbės fabrikas), Neringa ir Naglis (Mėsos kombinatas), Našlaitėlė (Gelžbetonio gamykla
Nr. 1), Laimės žiburys (Tabako f-kas), Palangos Juzė (Pieno k-tas), Atvažiavo meška su alučio bačka (Alaus darykla), Vaiva (Dailės k-tas).
Antroje dalyje „Istorijos nuotrupos“ stengiamasi pavaizduoti neigiamą „buržuazinės“ Lietuvos paveikslą ir įtvirtinti socialistinės Lietuvos pranašumą: Herkus Mantas (Trinyčių f-kas), Burž. Lietuvos pramonė (Syriaus f-kas), Buržuazinės Lietuvos laivynas (OŽLB), Buržuazinė
Lietuvos valdžia perduoda Hitleriui Klaipėdą (Elektros stotis), Smetoninis laimėjimas – koncentracijos stovyklos Lietuvoje (Kojinių f-kas),
1940 m. Socialistinė revoliucija Lietuvoje (Baldų kombinatas), Tarybinė Armija išvaduoja Klaipėdą (Karininkų namai), Pergalės prieš fašistinę
Vokietiją XX metų (Gaisrinė).
Trečioje dalyje „Kryžium ir kalaviju“ išryškintas ateistinės propagandos motyvas bei išskirtinai negatyviai pateikiamas „kapitalistinis“
pasaulis. Kompozicijos Dievas su mumis (Laivų remonto įmonė Nr. 7), „Mielaširdingas“ klebonėlis (Auto-taksimotorinis ūkis), Davatkos,
vienuoliai, jėzuitai, fašistų šnipai (ATK-2), Ir danguje dievui vietos nebeliko (Žvejų kolūkis „Baltija“), Nedamušti fašistai – revanšistai (Duonos
kombinatas), Kas tie „Lietuvos vaduotojai“ (Vietinio ūkio valdyba), Elgetautojai (LRĮ), JAV – laisvės gniaužėjai, („Syrius“), Laisvės sala – Kuba
(Prekybos valdyba), Afrika bunda (Komunalinių įmonių kombinatas), Taika pasauliui (Ryšių skyrius).
IV dalis – Tarybinės liaudies pasiaukojamas darbas, laimėjimai (seniau ir dabar) skirta tarybinio gyvenimo propagandai: Mes prikėlėm
miestą iš griuvėsių (Remonto statybos valdyba), Ką pasėsi, tą ir pjausi (Kelių-tiltų statybos valdyba), Mums broliai visos tautos (Vandentiekio
ir kanalizacijos trestas), Tarp lygių lygi ir laisva (El. tinklai), Liaudies švietimas, kultūra, medicina (Statybos trestas), Darbo žmogaus poilsis
(Sporto statyba).
V dalyje „Jie mums nepakeliui į komunizmą“ dominavo satyrinės scenos: Biurokratas, pagyrūnas, pasirašinėtojas, valstybės turto grobstytojas (Medinės taros kombinatas), Samagono varytojai (Žvejybinių priemonių įmonė), Kelių žmonų vyras (Šaldomojo laivyno bazė), Spekuliantai (Naftos perpylimo bazė), Šmeižikas, pletkininkės (Buitinis kombinatas), Stileivos ir kramtomos gumos kaulytojai (Jūrų prekybos uostas), Žvejai mėgėjai (Upių prieplauka), Žvejyba skirtingomis sąlygomis (Jūrų žvejybos laivyno bazė), Vandenynų artojai (Žvejybos uostas),
Šlovė darbui (Konservų fabrikas)125.

125
Karnavalinės eisenos organizacinė komisija: Č. Šlyžius, LLKJS miesto komiteto sekretorius, S. Liubartas, LKP instruktorius, B. Juškevičius, Dramos teatro direktorius. Komisijos narai: R. Zdanavičius, muzikinis apipavidalinimas. I-II karnavalinės eisenos dalies režisierius Br. Gražys, dailininkas-konsultantas J. Stumbrys; II-IV karnavalinės eisenos
dalies režisierius Br. Gražys, dailininkas-konsultantas R. Miknevičius; V-VI karnavalinės eisenos dalies režisierius A. Žadeikis, dailininkas-konsultantas K. Balėnas. Už renginį
buvo atsakingas Klaipėdos miesto kultūros sk. vedėjas V. Kaltenis.
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Pirmieji karnavalai vaizdžiai aprašomi miesto laikraštyje:
Karnavalines eitynes pradeda šarvuotis, ant kurio bokšto raudonarmiečių apsuptas stovi Iljičius. Tai važiuoja dramos teatro aktoriai. Paskui juos traukia automašinų kolona. Ir kiekvienoje jų vis nauja karnavalinė grupė. Štai „praplaukia“ legendarinis kreiseris „Aurora“. Tai laivų
remontininkų grupė. Ji neseniai dalyvavo mūsų respublikos sostinėje vykusioje meno ir sporto šventėje. Važiuoja pilietinio karo laikų tačianka.
Tralerių laivyno bazės darbuotojai veža milžinišką žuvį... „Baltijos“ žvejų kolūkis pateikė vieną įdomiausių karnavalinių grupių – raitų žemaičių apsupti, nusiminę traukia belaisviai kryžiuočiai126.
Eisenose atsispindėjo švenčių, kurioms skiriamas renginys, tematika. 1968 m. daug dėmesio skirta komjaunimo istorijai: Rajono komitetas uždarytas, visi išėjo į frontą, Komjaunuoliai pilietiniame kare, Komjaunuoliai kovoje su buožija, Jaunagvardiečiai, Aleksandras Matrosovas,
Marytė Melnikaitė, Jūrininkai – baltijiečiai, Galas fašizmui, Paminklas nežinomam kariui. Tačiau žiūrovams didesnį įspūdį darė kaukės, vaizduojančios pasakų personažus bei satyrinės scenos: Turgavietė, Naminės gamintojai, Tėtis, mama, puslitris ir aš127.
1977 m. daugiausia kompozicijų buvo skirta Didž. Spalio revoliucijos 60-mečiui ir naujosios TSRS konstitucijos projektui bei taikos
temai: „Baltijos jūra – taikos jūra, 60 taikios politikos metų. Pasauliui – taiką Taikos! Taikos! Šalin ginklavimosi varžybas. Kai kurios įmonės
pasirinko temas, aktualias jų veiklai: Lietuvos energetika 10-ajame penkmetyje (Klaipėdos elektros stotis), Baltijos laivų statyklai – 25 (Laivų
statykla). Ekologinė tema – Išsaugoti gamtą (Celiuliozės ir kartono gamykla, Jūrų laivininkystė). Klaipėdos specifiką atspindėjo Klaipėda
laukia jūreivių (Baldų susivienijimas Klaipėda), Jūreiviškos vestuvės (A. Venclovos pedagoginė mokykla)128 .
Karnavalinės eisenos rimtumą ir motyvaciją gerai pasiruošti skatino sudarytos vertinimo komisijos. Specialiais diplomais buvo apdovanojama kiekviena karnavalinė grupė, o geriausiai įvertintoms buvo įteikiami prizai, komjaunimo miesto komiteto garbės raštai. Aukščiausius vertinimus dažnai gaudavo politinės tematikos kaukės. 1975 m. nugalėtojų vardas atiteko LAD gamybinio mokymo kombinato
kompozicijai Te visad šviečia saulė. Antrąsias vietas užėmė Naftos perpylimo bazė Pergalei – 30 ir Namų statybos kombinatas BAM‘as.
Trečiosios vietos paskirtos Bandomajai laivų remonto įmonei Lietuvos TSR – 35, Pieno kombinatui Keturi tankistai ir šuo, Vakarų laivų remonto įmonei Gelbėkime gamtą. Žiuri pažymėjo Baltijos laivų statyklos Pergalės vėliava, Okeaninio žvejybos laivyno bazės Žvejyba, Duonos
kombinato Trys paršiukai, Jūrų žvejybos uosto Tarybinio kareivio paminklas Berlyne, CPK Tarptautiniai Moters metai bei žūklės priemonių
fabriko kompozicijas129.

Tarybinė Klaipėda, 1967 07 11, Nr. 161.

126

Tarybinė Klaipėda, 1968 07 16, Nr. 165.

127

Tarybinė Klaipėda, 1977 07 12, Nr. 160.

128

Tarybinė Klaipėda, 1975 07 15, Nr. 165.

129

58

JŪROS ŠVENTĖ SOVIETMEČIU 1963–1989

Eisena buvo vienas populiariausių šventės renginių, tačiau ilgainiui tematika ir kompozicijos pradėjo kartotis, buvo pasigesta naujovių,
įvairovės. Nuo 1976 m. karnavalas įgijo naują kokybę, S. Kanaverskytei tapus karnavalinės eisenos vyriausiąja dailininke. Kompozicijoms
parengti buvo kviečiami profesionalūs menininkai, aukštųjų mokyklų studentai. Dažnai LTSR Valstybinio dailės instituto vaizdinės agitacijos Klaipėdos katedros absolventams kompozicijos tapo diplominių darbų tema. Palaipsniui karnavalas vadavosi iš ideologinių rėmų,
išsikristalizavo kaip fantazija jūros tema. Rengėjai siekė, kad jis taptų masiniu vaidybiniu reginiu, kuris įtrauktų kiekvieną žiūrovą. Tai buvo
tarsi savotiškas spektaklis po atviru dangumi, kur kiekviena kompozicija susijusi viena su kita. Dinamiška aktyvi, bendraujanti su publika
karnavalinė kompozicija sukurdavo nepakartojamą atmosferą.
1983 m. buvo pavadintas teatralizuota eisena, atsisakyta tradicinio žodinio komentaro bei kompozicijų vertinimo. Eisenos režisierius
Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų režisūros katedros vedėjas Gediminas Šimkus, eisenoje dalyvavo apie septyni šimtai atlikėjų.
Tik trys kompozicijos atspindėjo tarybinę ideologiją: Pergalei – 40 metų, LTSR – 45 metai, Taika. Vyravo kompozicijos jūrų tema: Bangpūtys,
Neptūnas, Jūra, Jūros žvaigždės, Jūrų arkliukai, Jūrų slibinas, Jūrų slibinas, Pingvinai, Eglė – žalčių karalienė, Jūros raganos, Aštuonkojis, Jūrų
dumblis, Banginis, Jūros gėlė, Piratų laivas, Žuvis, rūkanti pypkę, Vėžlys, Koralai, Ryklys, Peliukai, Varlė karalienė, Ledo karalius, Laumžirgiai,
Vėjai, Jūrų purslai, Milžinai, Kolorado vabalas, Jūrų velniai, Kriauklės, Krokodilas, Migla, Jūros pabaisa, Paukštis, giedantis jūrai giesmę, Nakties slibinas, Žuvies stalas, Žuvies mėgėjai, Naglio ir Neringos vestuvės. Baigiamoji kompozicija „Žmogus ir Jūra“ suvienijo kiekvienos iš penkiasdešimt dviejų kompozicijų leitmotyvus – amžiną žmogaus siekimą nugalėti stichiją, tapti gyvenimo šeimininku130. Ilgametės karnavalo
dailininkės S. Kanaverskytės nuomone, labiausiai pavykęs buvo 1988 m. karnavalas. Jo tema „Svečiai iš kitur“ „leido“ pasikviesti svečių iš
jūros dugno, iš šiaurės ir pietų, iš dangaus ir pragaro – fantastiškų nematytų būtybių131.
Mugė. Kaip atsvara oficialiai propagandinei programos daliai tapo paskutinę šventės dieną organizuojama mugė. Ji paprastai buvo dedikuojama Žvejo dienai ir apjungė oficialiąją ir pramoginę šventės dalis. Pirmoji mugė buvo surengta 1972 m.132 Esant visuotiniam deficitui,
mugės tapo labai populiariomis. Jūros šventė buvo puiki galimybė miestiečiams nusipirkti kasdienio vartojimo deficitines prekes, kurias
miesto įmonės būtinai turėdavo patiekti į šventės organizuojamą mugę. Miesto maisto pramonės įmonės į mugę atveždavo geriausią savo
produkciją. 1974 m. mugės reklamoje skelbiama:
Mūsų žuvies pramonės įmonės paruošė įvairių delikatesų iš žuvies. Mėsos kombinatas pristatys į mugę geriausios savo produkcijos. Jūsų
vaikus nudžiugins saldumynai, pagaminti konditerijos fabrike. Pieno kombinatas pateiks įvairių asortimentų sūrių ir pieno produktų. Duonos
kombinato produkcija pradžiugins ne vieną pirkėją.
Mugėje galėsite pasmaguriauti šašlikais, čeburekais, vėdarais, lietuviškomis dešrelėm, o troškulį numalšinti „Švyturio“ alaus daryklos putojančiu alučiu.
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Taip pat mugėje bus įvairus asortimentas pramoninių prekių. Galėsite įsigyti „Rūtos“ firmų papuošalų, pradžiuginti vaikučius įvairiais žaislais. Sporto mėgėjai nenusivils sporto inventoriaus asortimentu. Kas mėgsta muziką, galės įsigyti įvairių plokštelių ir kitų muzikos reikmenų.
Firma „Beržas“ pradžiugins moteris skalbimo priemonėmis ir ūkiškomis prekėmis133.
Pirmąsias muges ruošė prekybininkai, o nuo 1981 m. pačios įmonės ir organizacijos.134 Vykdavo mugės paviljonų apžiūra-konkursas.
1983 m. pirmą kartą leidžiama dalyvauti dailininkams profesionalams su savo kūryba. Viešai parduodamos deficitinės prekės buvo savotiškas miesto darbo kolektyvų prestižo ir pasiekimų ženklas. Deficito pasirodymas viešoje erdvėje buvo ideologinė praktika, laikinai užslapstanti tai, kad šventės metu parduodamos prekės iš tikro buvo neprieinamos paprastiems žmonėms kasdienybės sąlygomis. Galimybė įsigyti
stokojamų prekių į šventės erdvę pritraukdavo žymiai daugiau žmonių, nei tai būtų grynai ideologinės šventės atveju135.
Rengiant mugę talkindavo miesto kultūros darbuotojai, Konservatorijos Klaipėdos fakultetų bei Dailės akademijos Klaipėdos katedros
studentai. Organizatoriai siekė prakalbinti primirštus prieškarinių jomarkų papročius. 1977 m. buvo surengta teatralizuota mugės eisena.
Mugės kvieslys, gandras, Palangos Juzė, Jonis ir Petronė, velniai, raganos, čigonai, kaimo kapela su žirgų palyda miestiečius kvietė į mugės
renginius. Mugės koncertinėje programoje dalyvaudavo įvairūs miesto kolektyvai: pučiamųjų orkestrai, kapelos, Žvejų ir Medienos kombinato cirkai, Prekybininkų klubo šokėjai, pagyvenusių žmonių liaudies šokių kolektyvai, lėlių teatras. Mugės metu buvo organizuojami
žaidimai, demonstruojamos mados, paslaugas siūlė fotografai. 136
Pradžioje mugė tilpo Teatro aikštėje, vėliau išsiplėtė į kitas miesto vietas. 1983 m. P. Cvirkos (dab. Turgaus) ir Teatro a. įsikūrė viešojo
maitinimo darbuotojai, paviljonuose prie Danės žvejai prekiavo žuvimi, prie miesto Kultūros rūmų įsikūrė buitininkai. M. Mažvydo alėja
skirta vaikams – čia buvo prekiaujama skanumynais, avalyne, vyko lėlių teatro spektakliai. Prie Kulių vartų – senosios turgavietės prekiaujama
daržovėmis. Prieš „Neptūną“ buvo įrengta pagrindinė mugės scena, joje koncertavo pučiamųjų orkestrai, etnografiniai ansambliai.137
Šventėje smagiausia šventės dalis, be abejonės, – mugė. Muzikos garsai P. Cvirkos, Pergalės gatvėse, ties miesto Kultūros rūmais, kolūkine
turgaviete. Bene populiariausias Liaudies meno Žemaitijos skyriaus paviljonas. Prie miesto Kultūros rūmų demonstruojamos mados. Gyva buvo
ir žuvų turguje. P. Cvirkos gatvėje, prie Liaudies meno muziejaus linksmino pagyvenusių žmonių kolektyvų šokėjai. Vaikų sektoriuje dėmesį
patraukė lėlių teatro vaidinimai. Gausiai lankėsi „Sodžiaus“, „Vengriškoje“ užeigose, vaikų kavinėje – čia lankytojus aptarnavo pasakų herojai…
Kad mugėje buvo linksma, dėkojame dramos teatro aktoriams Nijolei Sabulytei, Aleksandrui Šimanskiui, Konservatorijos Klaipėdos fakultetų
antrojo kurso klubininkams, Konservatorijos Klaipėdos fakultetų vyresniajam dėstytojui Algirdui Jurgelevičiui138.
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Kad Jūros šventė tapo mėgstama ir laukiama miestiečių švente, priklausė ne tik nuo politinės konjunktūros, bet ir nuo miesto ir meno
institucijų vadovų nuostatų bei kūrybiškumo. Pirmiausia minėtini Vykdomojo komiteto pavaduotojai I. Ruginis, A. Songaila, kultūros skyriaus vedėjai V. Kaltenis, K. Milinis, N. Navogreckienė, švenčių rengėjai J. Jonušas, A. Radzevičius, J. Gudavičius, V. Blūšius, S. Idzelevičienė,
V. Usovas, M. Finkel, I. Gelgutienė, J. Čapaitė ir kt. Nepakeičiami šventėje dalyvavę aktoriai Vyt. Kancleris, R. Grincevičius, H. Andriukonis,
N. Sabulytė, A. Šimanskis, aktorius bei režisierius B. Gražys. I. Bierontaitė ir daugelis kitų139. Šventės rengėjai stengėsi, kad privaloma duoklė
tarybiniams ritualams neužgožtų meninio įspūdžio, šventinio bendravimo džiaugsmo. Net ir ideologizuotos tarybinių metų šventės ugdė
gyventojų bendruomeniškumo jausmą, ilgainiui padėjo formuoti Klaipėdos kaip laisvo ir kūrybingo miesto įvaizdį.
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Žvejybos laivų paradas. 1966 m.
A. Stubros nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Sportines varžybas ir karinį paradą svečiai stebi iš
tribūnos Smiltynėje. 1963 m. Jūros šventė. Klaipėda.
Leidykla „Libra Memelensis“, 2004 m.
Į laivų paradą atvyksta Neptūnas. 1965 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Pirmosios tarybinės Klaipėdos miesto Jūrų šventės programa. 1963 m.
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Baltijos karinio jūrų laivyno jūreivių eisena Žvejo dienai ir TSRS karinio jūrų laivyno dienai skirtame minėjime. 1965 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Baltijos karinio jūrų laivyno ansamblio dalyviai „Žalgirio“ stadione.
1964 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Rikiuotė kariniame laive „Spalio revoliucija“. 1967 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Laivų paradas. 1988 m.
A. Stubros nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
rinkinys
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Sveikinimas Žvejo dienos proga. 1971 m.
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Amžinoji ugnis keliauja į jūrą. 1967 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Vainikai žuvusiems jūreiviams pagerbti. 1983 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Iškilminga karių ir jūreivių rikiuotė Karių kapuose. 1982 m.
A. Stubros nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Vainikų nuleidimo ceremonijos dalyviai kariniu laivu išplaukia į jūrą.
1983 m. V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Neptūnas sveikina miesto vaikų šventės Giruliuose dalyvius. A. Stubros nuotr. 1965 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Teatralizuotas vaidinimas, skirtas „Didžiojo Spalio 50-mečiui“. 1967 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys

72

JŪROS ŠVENTĖ SOVIETMEČIU 1963–1989

Šventinis koncertas Smiltynėje. 1982 m.
A. Stubros nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Žvejo dienai skirtas koncertas „Žalgirio“ stadione. 1977 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Klaipėdos meno ir sporto šventės dalyvių eisena miesto gatvėmis. 1980 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys

74

JŪROS ŠVENTĖ SOVIETMEČIU 1963–1989

Vaikų kolektyvo pasirodymas prie Trinyčių tvenkinio. 1988 m.
A. Stubros nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
1987 metų Jūros šventės programa
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Pirmojo tarptautinio varpų muzikos festivalio dalyviai. Iš kairės: antras
V. Kuprevičius, svečiai iš Vokietijos, iš dešinės: St. Žilevičius, K. Kačinskas. 1988 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Klaipėdos dramos teatro aktorius A. Šimanskis su folkloro kolektyvu.
1988 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Gėlių paroda Kultūros rūmuose. 1972 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Madų demonstravimas prie Kultūros rūmų. 1983 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Kvietimas į parodų atidarymus. 1979 m.

LIETUVOS JŪRINĖS KULTŪROS RAIDA 1925–2014

•

Jūros šventės

Kvietimas į 1978 metų Vasaros dailės parodos atidarymą
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Valčių karnavalas. 1981 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
1981 metų valčių karnavalo dalyviai.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Kvietimas į valčių karnavalą. 1979 m.
Gausus būrys žmonių stebi valčių karnavalą. 1979 m.
R. Stankevičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Tarybinio gyvenimo aktualijos 1983 metų karnavale.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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„Eglė žalčių karalienė“ populiariausia karnavalų kompozicija. 1982 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
„Taika“ – aktuali 8–9 deš. karnavalų tema. 1982 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Karnavalinė eisena. 1982 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Pieno kombinato kompozicija „Skulptūrų parko kūrėjai“. 1982 m.
V. Brenciaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Kompozicija jūros tema. 1988 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Debreceno miesto delegacija lankosi pirmojoje Jūros šventės mugėje. 1972 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Liaudies meistrų tapytojų darbai 1983 metų mugėje.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Tautodailininkai 1986 m. mugėje.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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1981 metų mugėje.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Miestiečiai lankosi Jūros šventės renginiuose. 1982 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Koncertas Teatro aikštėje. 1976 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys

LIETUVOS JŪRINĖS KULTŪROS RAIDA 1925–2014

•

Jūros šventės

Lėlių teatro spektaklis M. Mažvydo alėjoje. 1983 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Vaikų šokių kolektyvo „Žiogelis“ pasirodymas mugės metu. 1983 m.
V. Karaciejaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Šventinis koncertas Vasaros koncertų estradoje. 1988 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys.
Šventės dalyvės senamiestyje. 1989 m.
B. Aleknavičiaus nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys.
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Jūros šventė atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje 1990–2014

Jūros šventė
atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje 1990–2014 m.
Permainų laikotarpis 1990–2000 m.
Susikūrus Sąjūdžiui, Jūros šventė tapo Atgimimo idėjų arena. 1988 m. buvo paskelbta apie Atgimimo sąjūdžio susikūrimą Klaipėdoje,
pirmą kartą nuo 1939-ųjų Klaipėdos gatvėse viešai demonstruojama tautinė Lietuvos vėliava. 1988–1989 m. sovietinės darbo liaudies ir jo
laimėjimų diskursą žaibiškai pakeitė Sąjūdžio retorika. Jūros šventės programoje atsisakoma sovietinių simbolių ir ritualų, Žvejo dienos
minėjimo idėjos. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, klostėsi visiškai nauja socialinė, politinė situacija. Visose srityse mėginama atsiriboti
nuo sovietinio paveldo ir laikotarpio. Tačiau Jūros šventė seniai buvo tapusi miesto kultūros dalimi, todėl nekilo klausimų dėl jos tęstinumo.
Pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais dėl lėšų stokos (ekonominė blokada) Jūros šventė buvo siejama su kitomis šventinėmis progomis. „Jūros šventė – 90“ svarbiausiu renginiu buvo miesto Dainų šventė, skirta kompozitoriaus ir dirigento Juozo Karoso 100-osioms gimimo
metinėms. Šventės programoje išliko tik keletas tradicinių akcentų: tradicinės vasaros dailės „Mūsų jūra“ ir tautodailininkų sąjungos Klaipėdos
skyriaus darbų parodų atidarymai bei žuvusių jūreivių pagerbimas jūroje. 140 Daugelis pasigedo tradicinio karnavalo ir mugės. „Jūros šventė net ir
blokados sąlygomis galėjo būti turtingesnė, jei prie pasiruošimo jai ir pačioje šventėje būtų aktyviau prisidėję gausūs Lietuvos jūrų laivininkystės,
Lietuvos žuvies pramonės gamybinio susivienijimo, abiejų uostų ir kitų su jūra daugiau ar mažiau susijusių įmonių ir organizacijų kolektyvai“.141
1991 metais Jūros šventė nukeliama į liepos pabaigą, sujungiant kultūrinę programą su IV Pasaulio lietuvių žaidynių sportiniais renginiais. Liepos 27 d. vykusioje Jūros dienoje parodos, liaudiškos vakaronės paįvairino žaidynių programą. Atgaivinant seną tradiciją, šventė
baigta fejerverku142. Pirmųjų švenčių metu buvo atsigręžta į tarpukario Lietuvos jūrines tradicijas. Buvo įamžintas pirmojo Lietuvos jūrų
kapitono L. Stulpino atminimas – 1990 m. atidengtas antkapinis paminklas, 1991 m. ant namo sienos Klaipėdoje, kuriame jis gyveno 1927–
1933 m., atidengtas biustas ir memorialinė lenta.
1992 m. dauguma šventės „Klaipėdai 740“. renginių buvo skirta miesto įkūrimo jubiliejui. Buvo pašventintas atkurtas miesto herbas ir
vėliava, iškilmingoje ceremonijoje jie perduoti miesto savivaldybei. Pirmą kartą po karo atvykęs gausus išeivių iš Klaipėdos krašto būrys
pristatė istorinę parodą „Klaipėda, Klaipėdos kraštas vakar ir šiandien“, atidarytas Kalvystės muziejus. Vyko mokslinė konferencija „Kuršiai
ir jų kontaktai su kitomis Baltijos šalimis. Klaipėdos miesto archeologija ir istorija“. Senosiose miesto kapinėse (skulptūrų parke) atidengtas
atminimo akmuo, skirtas čia palaidotiems klaipėdiečiams. Šventės metu vyko tarptautiniai Varpų muzikos ir folkloro „Parbėg laivelis“ festivaliai, sportinių šokių ir galiūnų konkursai, surengta Amatų diena senamiestyje ir žuvų turgus Danės krantinėje. Per trisdešimt valstybinių
įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių tapo pirmaisiais šventės rėmėjais. Renginių išlaidoms padengti organizuota daiktinė loterija143.
Jūros šventė-90. Klaipėda, 1990 06 27. Programa. MLIM.
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1993 m. „Jūros ir miesto šventėje“ išlaikyti ir atgaivinti tradiciniai renginiai: L. Stulpino atminimo pagerbimas, vainikų žuvusiems jūreiviams nuleidimas jūroje, Kuršių marių regata, tradicinė dailės „Jūros šventė – 70“ paroda, mugė su Amatų diena, žuvų turgus Danės krantinėje. Teatro aikštėje vyko koncertiniai vakarai, Vasaros koncertų estradoje – Lietuvos galiūno konkursas bei lietuviškos estrados „Jaunimo
estrada 93“ Top 10 konkurso turas.
Šventės organizatoriumi išliko tuometinės vykdomosios valdžios padalinys – Kultūros skyrius144, kuriam talkino su šventės infrastruktūros paruošimu susiję savivaldybės skyriai. Keičiantis šalies ir miesto gyvenimui, buvo ieškoma naujos šventės idėjos ir koncepcijos. Atlikus
Jūros šventės istorinę analizę buvo įvertinta šios šventės reikšmė miesto įvaizdžio formavimui ir miesto politikai pritarė šventės tęstinumo
idėjai. Miesto taryba kreipėsi į LR Seimą siūlydama Jūros šventę paskelbti minėtina data. 1994 m. Seimo nutarimu paskutinis liepos sekmadienis paskelbtas atmintina diena ir vadinamas Jūros diena.145 1997 m. atšaukus šį nutarimą, Atmintinų dienų įstatyme įteisinta atmintina
Jūros diena ir Žvejų diena.146 1994–1996 m. šventė buvo vadinama Jūros diena arba Jūros dienos švente, nuo 1997 m. iki šiol – Jūros šventė.
1994 m. ėmus plėtoti aktyvią šventės reklaminę kampaniją, išaugo šventės dalyvių skaičius, atsirado smulkiųjų prekybininkų,
tautodailininkų susidomėjimas prekiauti šventės metu. Apie 1995 m. prasidėjus rinkos stabilizavimosi periodui privačios įmonės, ieškančios
paslaugų ir prekių reklamos rinkos, pasirenka Jūros šventės auditoriją, išsiskiriančią įvairove ir skaitlingumu.
Nuo 1997 m. režisierius, renginių ir jų organizatoriai, renginių techninio aptarnavimo, šventinio miesto papuošimo, reklamos ir atributikos kūrėjai atrenkami konkurso keliu. Konkurso dalyviams keliamas tikslas atnaujinti šventę originaliais renginiais, gausinti renginių
ir pramogų, susijusių su jūra ir laivyba, gerinti tradicinius, pamėgtus renginius ir pramogas, plėsti šventės geografiją dalyvių ratą (iš miestų
partnerių, Baltijos miestų sąjungos, kitų šalių); rasti daugiau organizatorių, didinti šventės biudžetą – rasti daugiau rėmėjų ir geriau juos
reklamuoti147. Prioritetiniu tikslu tampa siekis į šventę pritraukti kuo daugiau šalies gyventojų bei didesnius turistų srautus.
Šventės programos dydis ir struktūra kasmet keitėsi, priklausomai nuo miesto įvykių ir gyvenimo datų, su kuriomis siejama šventė.
Šventė plėtėsi įvairiomis kryptimis – struktūra, renginių ir dalyvių skaičiumi, programoje atsirado naujų idėjų ir meninių projektų, daugiau
pramogų. Didėjant šventės biudžetui, renginių skaičius nuo 35 išaugo iki 70148. 1997 m. Jūros šventė buvo švenčiama kartu su miesto įkūrimo
745-osiomis metinėmis. Tris dienas trukusioje šventėje vyko koncertai Vasaros estradoje ir vakarai Teatro aikštėje, šventinės naktys senamiestyje ir prie Danės, varžybos ir pramogos, iškylos į jūrą. Senamiestyje virė teatralizuotos miestelėnų gyvenimo scenos. Šventės dailininkas
A. Klemencovas Danės upėje ant buvusio „Regatos“ restorano polių pasodino keturias aukso spalvos folijos rūbu aprengtas manekenes –
nuogas žvejes, kurios nustebino šventės žiūrovus 149. Tai buvo pirmasis bandymas šventinėje erdvėje sukurti neįprastą akcentą.

Skyriaus viršininkė N. Laužikienė su jūros švenčių organizavimu susijusi nuo 1990 m.
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J. Zvonkuvienė. Auksinės mergaitės labai patiko. Klaipėda, 1997 07 29. A. Klemencovas nuo 1997 iki 2013 m. su išimtimi (2007) buvo Jūros šventės dailininku.
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1998 m. šventės puošmena tapo tarptautinio folkloro festivalio „Parbėg laivelis“ dalyvių koncertai senamiestyje, naujuose miesto rajonuose ir Melnragėje, laivų deniuose. Buvo tęsti tradiciniai renginiai: tarptautinis varpų festivalis, lietuviškos estrados vakaras Vasaros koncertų estradoje, džiazo vakaras Teatro aikštėje, klasikinės muzikos koncertai Jono kalnelio saloje. Buvo sukurta pirmoji instaliacija – Biržos
tiltas papuoštas 300 auksinių skambančių varpelių150.
1999 m. Jūros šventės biudžetas pasiekė 400 tūkst. litų. Daugiau nei 60 meno, sporto, pramoginių, klasikinės muzikos, žaidynių, popmuzikos, džiazo renginių vyko visame mieste – Teatro ir Atgimimo aikštėse, Danės upės krantinėse, Jono kalnelio saloje, pietiniame miesto
rajone, pajūryje. Šventės programoje atsirado daugiau jūrinių akcentų: atgaivintas vandens karnavalas Danėje, koncertai ant vandens, pirmą
kartą surengtas Jūrininkų vakaras, šventės regata. Programą papildė Jūrų muziejaus 20 metų sukakčiai skirti renginiai bei sportinės varžybos, kurių būta tikrai daug.151

Naujos šventės idėjos 2000–2014 m.
Įsitvirtinus rinkos ekonomikai ir keleriopai išaugus darbų apimtims, miesto kultūros skyrius buvo nepajėgus atlikti daugelio šventės
organizavimo darbų, todėl 2000 m. kovo 23 d. savivaldybė įsteigė viešąją įstaigą „Jūros šventė“.152 Miesto savivaldybės įvaizdžio komisijos
posėdžiuose aptariami būsimos šventės koncepcijos klausimai. Atsižvelgiant į iškeliamus tikslus ir uždavinius parengiama meninio apipavidalinimo, meninių ir sportinių renginių programa.
Nuo 2000 m. vis didesnę Jūros šventės pajamų dalį sudarė lėšos, gautos iš rėmėjų ir už reklamos paslaugas. Įvairių įmonių ir organizacijų
dalyvavimas Jūros šventėje, ją paremiant finansiškai, tapo didžiausiu sėkmės garantu. Solidus šventės organizavimas ir finansinė parama
yra savotiškas garbės dalykas vietos valdžios ir verslo atstovams. Dalis rėmėjų – dažniausiai senosios miesto įmonės tradiciškai remia šventę idealistiniais tikslais, traktuodami kaip pilietinę pareigą miestui ir nelaukdami atsakomosios paslaugos. Kita rėmėjų grupė – jūrinės
kompanijos, matydamos Jūros šventės ir savo tikslų tapatumą, skiria šventei nemažas lėšas. Tai savotiškai įgalina juos kelti atitinkamus reikalavimus šventės programai, skiriant daugiau dėmesio jūrininkams ir su jūros verslu susijusiems žmonėms.153 Didžioji paslaugų dalis yra
nemokamos – meninės akcijos ir koncertinė programa, kuriai skiriama 75 % biudžeto.
Nuo 2001 m. šventės organizatoriai siekė suteikti labiau rafinuotos fiestos išraišką bei sugrąžinti jūrinius simbolius ir vaizdinius.
Parenkamas šūkis, pagal kurį kuriamas šventės pasakojimas. Greta didžiųjų sceninių renginių ypatingas dėmesys skiriamas senamiesčio
gatvėse vykstantiems procesams. Gatvių puošyba, teatralizuotos eisenos, gatvės teatro ar cirko spektakliai, pavienių gyvųjų skulptūrų
gyvenimas – visa tai sukuria šventės šūkiams artimą atmosferą, sukuria erdvę publikos emocijoms. Išradingos idėjos, netikėti meniniai
sprendimai, instaliacijos arba interaktyvios skulptūrinės kompozicijos dažnai lydimos pantomimos teatro „A“ vadovo A. Mažono ir jo
Jūros šventė 98. Programa.
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Pirmasis vadovas A. Šulcas. 2001 lapkričio 23 d. Jūros šventės vadove tapo A. Umbrasienė. 2003–2012 m. R. Mockus. 2011 m. pavadinimas pakeistas į „Klaipėdos šventės“,
įstaigai pavesta organizuoti ir kitus didžiuosius miesto renginius. Nuo 2013 m. įstaigos vadovas R. Žiubrys.
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komandos pasirodymais.154
2001 m. šūkis „Jos laukėm labiau nei Kalėdų“. Tiltų ir Turgaus gatvių sankryžoje buvo pastatyta Kalėdų eglutė, primenanti šventės devizą.
Nuo tol šventė dažnai vadinama antrosiomis arba vasaros Kalėdomis. Išsiplėtė šventės geografija, pasižymėjusi kultūrinių renginių gausa.
Buvo atidaryta Prano Domšaičio galerija ir kultūros centras, vyko respublikinė paroda „Odiniai daiktai“, Vasaros akvarelės plenero darbų
parodos pristatymas, eksperimentinių menų projektas „Akvariumas“, akcija „Dailininkų laivas“ ir kt. „Žemaitijos“ kino teatre vyko filmų
jūrine tematika savaitė. Įvairi muzikinė programa: jaunimo vokalinių grupių koncertas, folkloro vakaras, šokio, roko ir populiariosios klasikos spektaklis „Bus jūra – būsime ir mes“, senosios muzikos festivalis, džiazo muzikos vakaras, muzika ant vandens. Taip pat ekstremalaus
sporto, grafiti meno, breiko šokio „Extreme Jam“ festivaliai. Be tradicinių jūrinių renginių Jūrų muziejuje į marias nuleistas atstatytas senovinis kurėnas, atnaujintame vidutinio žvejybos traleryje „Dubingiai“ įrengta ekspozicija, Atgimimo aikštėje vyko iškilmingas ceremonialas
„Tau jūros žmogau“.155
Nepaisant plačios kultūrinių renginių programos 2001 metų šventė daugeliui įsiminė komercinių renginių gausa. Šventės metu buvo
įkurta per tūkstantį laikinųjų prekybos vietų, savo valdas išplėtė kavinės ir restoranai. Herkaus Manto gatvėje įsikūrusioje „Kajutkompanijoje“ pastatytas kelių šimtų metrų stalas, įrengtos aštuonios scenos, lankytojus linksmino muzikantai, vyko įvairios atrakcijos. Prie „Meridiano“ Hanzos pirklių mugėje apie 70 įmonių prekiavo odos, tekstilės, keramikos dirbiniais, mokyklinėmis prekėmis, kosmetika, parfumerija.
Joje buvo siekiama atgaivinti viduramžių mugių tradicijas. Veikė tradicinė tautodailės mugė, Danės krantinėje prie Biržos tilto įsikūrė Zigmo
žuvies turgus.156
2002 m. šventė buvo skirta miesto 750 metų jubiliejui ir pasitiko šūkiu „Miestas, kuriame aš noriu gyventi“. Beveik visus metus vykusią
jubiliejinę programą rengė ir įgyvendino kūrybinis kolektyvas iš daugiau nei 70 žmonių157. Šventės organizavimas suvienijo daugelį kultūros
žmonių, grąžino šventės simbolinę prasmę. Miesto gimtadienio iškilmių ir Jūros šventės metu įvyko daugiau nei 100 renginių. Ypatingai
daug dėmesio skirta Klaipėdos miesto praeičiai: mokslinė konferencija, atidarytas Pilies muziejus, miesto mecenato J. L. Vynerio antkapinis
paminklas sugrįžo į senąją vietą buvusiose miesto kapinėse, atstatytas XIX a. informacinis stulpas prie Biržos tilto, išeivių iš Klaipėdos krašto
lėšomis atidengta skulptūra „Atsisveikinimas“ prie geležinkelio stoties. Šventė pasižymėjo įspūdinga menine programa. Teatro aikštėje atgijo senojo miesto legendos – jubiliejui sukurta nauja legendos versija – roko opera „Jūratė ir Kastytis“158. Senamiestyje teatralizuotą miesto
praeities vaizdą kūrė gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“. Lietuvininkų aikštė skirta jaunimui, K. Donelaičio aikštėje įsikūrė Menų alėja su
menininkų instaliacijomis, gatvės spektakliais, madų ir šokių šou, džiazu, eksperimentine elektronine muzika. Jono kalnelio salos estradoje
„Muzika prie vandens“ – kamerinės ir simfoninės muzikos koncertai. Gausu sporto renginių: sportinių jachtų regatos, motorlaivių ir laivų
modelių čempionatas, paplūdimio tinklinio, futbolo, regbio turnyrai, baidarių ir kanojų, gatvės krepšinio varžybos. Danės skvere „Vaikų
E. Piekienė. Jūros šventė dailininko akimis. Vakarų ekspresas, 2013 05 25.
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156

Organizacinės grupės pirmininkas R. Taraškevičius, Klaipėdos savivaldybės meras, koordinatorė N. Laužikienė, Kultūros skyriaus vedėja. Miesto gimtadienio ir jūros šventės
organizatoriai: VšĮ „Jūros šventė“ vadovė A. Umbrasienė, vyr. režisierė D. Žičkuvienė, vyr. dailininkas A. Klemencovas.
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Kompozitorius R. Radzevičius, libreto autorius R. Stankevičius, spektaklio režisierius Benas Šarka, choreografas A. Pulkauninkas, scenografijos autorė M. Vosyliūtė. Pagrindines vokalines partijas atliko A. Smilgevičiūtė, M. Mikutavičius, K. Smoriginas, O. Ditkovskis, Vl. Bagdonas, Saulė.
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jūros alėjoje“ pramogų vaikams įvairovė: sporto aikštynas, karuselės, atrakcionai, vaikiškos kavinės, koncertai, varžybos, konkursai. Herkaus
Manto gatvėje buvo pristatoma pasaulio tautų virtuvė 159. Per iškilmes miestą aplankė Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos prezidentai, 15
užsienio šalių oficialios delegacijos. Šventės biudžetas – 1,3 mln. Lt., daugiau nei 90 % lėšų skyrė rėmėjai. Organizatoriai teigė, kad šventėje
pabuvojo apie vienas milijonas turistų160.
Po šios grandiozinės šventės rengėjai atsidūrė kryžkelėje, svarstydami kuriuo keliu pasukti. Nuspręsta dar labiau aktualizuoti jūrinę tematiką, šventę panaudoti miesto įvaizdžiui puoselėti bei verslo kontaktams plėtoti. Atspirties taškų ieškota studijuojant istorinę medžiagą,
stengtasi išlaikyti tradicinę struktūrą. 2003 m. sugrįžo karnavalas ant vandens, atidarytas Kruizinių laivų terminalas161. 2004 metų šūkis
„Atgal į Klaipėdą!“ – šventė buvo skirta pirmosios jūros dienos 70 metų sukakčiai prisiminti162. Keturios šventės dienos turėjo sudominti
įvairių pomėgių ir polėkių svečius: sporto mėgėjai galėjo stebėti paplūdimio tinklinio ar futbolo, gatvės krepšinio, kitas varžybas Smiltynėje,
irklavimo regatas. Jūros šventės lauko scenose skambėjo įvairi muzika. Tarptautinis Baltijos ir Adrijos jūrų regiono menų festivalis „SEAS“
pirmą kartą plačiajai publikai atvėrė Klaipėdos piliavietės ir Kruizinių laivų terminalo teritorijas. Senamiestyje šurmuliavo gatvės teatrų
festivalis „Šermukšnis“. Šventės renginiai vis labiau koncentruojami miesto centre.163
2005 metų šūkis „Buriuok į Klaipėdą“ buvo susijęs su tarptautinės regatos „Nord/LB Baltic Sprint Cup 2005“ ir istorinių burlaivių festivalio „Baltic Sail“ viešnage Klaipėdoje. Nauja Jūros šventės pagrindinių renginių vieta tapo Kruizinių laivų terminalas. Čia vyko dieniniai
ir vakariniai koncertai, laivų sutikimo ir palydų ceremonijos, šventiniai svečių priėmimo renginiai. Pirmą kartą priartinta prie marių Jūros
šventė priminė senas šio uostamiesčio tradicijas ir praplėtė lietuvių sąmonėje jūrinės kultūros sampratą.164
2006 m. šventė šūkiu „Laisvu stiliumi“ atspindėjo neseniai sukurto Klaipėdos miesto ženklo – logotipo idėjas, atspindinčias liberalaus,
kosmopolitiško, įvairias naujoves pasirengusio priimti miesto dvasią. Tai buvo įvairių idėjų ir puikių projektų kupina šventė. Miesto erdves papuošė šimtas spalvingų vėjo gaudyklių, – gaudančių laisvą vėją. Žmonių šurmulys, puikus oras, visur skambanti muzika, įvairiausi
atrakcionai ir gatvės teatro spektakliai, koncertai – visa tai susiliejo į šūkį – laisvu stiliumi165.
2007 metų pradžioje miesto savivaldybės įvaizdžio komisijos posėdžiuose pritarta minčiai, kad svarbiausiais akcentais laikytini įvykiai,
siejami su jūra, buriavimu, laivyba. Buvo planuojama sulaukti dviejų tarptautinių renginių – regatų dalyvių. Aiškiai išreikšti su jūra ir laivyba siejami šventės požymiai lėmė ir naujojo šventės šūkio „Vėjo! Vėjo! Vėjo!“ paskelbimą ir šventės idėją atspindinčio ženklo gimimą. Be
kultūrinės-meninės dalies visuomenei buvo siūlomos jūrinio poilsio ir pramogavimo formos – buvo organizuojami pramoginiai plaukimai
jūroje didžiaisiais buriniais laivais, pasiplaukiojimas Kuršių mariomis laivu „Mecklenburg“, pramoginiu laivu „Venus S“. Klaipėdos muzi-

Šventės laikraštis. Miesto gimtadienis ir Jūros šventė. 2002. VšĮ „Jūros šventė“ leidinys.
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D. Čiužauskas. Klaipėdoje nugriaudėjo miesto jubiliejus. Respublika, 2002 08 05.
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R. Lukoševičienė. Jūros šventė kalbės jūrininkų kalba. Klaipėda, 2003 06 28.
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Leidykla „Libra Memelensis“ išleido albumą „Jūros šventė“.
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Jūros šventės – 2004 programa. Vakarų ekspresas, 2004 07 17.
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V. Bortelienė. Jūros šventė plazdėjo burėmis. Lietuvos žinios, 2005 07 28.
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R. Beinoravičienė. Laisvas stilius tiko visiems. Lietuvos žinios, 2006 07 24.
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kinis teatras papildė jūrinių renginių programą kas vakarą surengdamas „Muzikinio kelto“ iškylas į Kuršių marias.166 Ši šventė susilaukė ir
teatralų dėmesio. Klaipėdos pilies teatras pastatė spektaklį „Milijono šypsenų miestas“, sukurtą pagal internetinius komentarus apie 2007
metų Jūros šventę167.
Ruošiantis 2008 m. Jūros šventei, siekiant renginiui suteikti išskirtinumo, buvo atsigręžta į miesto istoriją ir aktualijas – deklaruotas
šūkis „Sujunkime krantus“. Programoje buvo siekiama kurti nematomus tiltus tarp praeities ir dabarties, tradicijų ir naujovių, Baltijos regiono kaimynų. Į šventės vyksmą integruoti senųjų burlaivių festivalis „Baltic Sail 2008“ ir sportinių jachtų regata „Baltic Sprint Cup 2008“.
Šventės idėją, tikslus, deklaruojamą šūkį buvo stengiamasi atspindėti ir šventiškai papuošiant renginių vietas. Pagrindinėje miesto gatvių
sankryžoje ties Muzikiniu teatru buvo įrengta dekoratyvinė mazgų siena, Tiltų ir Turgaus gatvių sankryžoje praeivius jūros vandeniu šlakstė
bei įvairių tautų garsuose maudė 3 metrų aukščio spalvota ryla. Kiekviena šventės vieta buvo žymima vėjyje plazdenančiomis vėjo gaudyklėmis. „Jungiamų krantų“ idėja buvo garsinama ir kultūrinės programos metu – koncertavo XII Europos jaunimo kultūros savaitės dalyviai,
atvykę į Klaipėdą iš 10 Europos valstybių. Vaikų koncertinę programą paįvairino kaimyninių šalių kolektyvai „Dzegurite“ iš Latvijos ir grupė
„Beciaki“ iš Lenkijos, iš Kubos į atidarymo koncertą atvyko Lotynų Amerikos šalių muziką atliekanti grupė „Mercadonegro“. Išskirtinumo
suteikė ir netradiciniai renginiai – Smiltynės paplūdimyje vykusi parodomoji Lietuvos aitvarų klubo programa „Pasaulio spalvos danguje“,
Klaipėdos ir „Penktojo vandenyno“ parasparnininkų klubo skrydžiai virš renginių vietų.168
2009 m. įspūdingiausias renginys buvo didžiųjų burlaivių regata „The Tall Ships` Races Baltic 2009“. Laivų pasitikimas, burlaivių lankymas, įgulų paradas, koncertai, sportinės varžybos ir ekskursijos paliko neblėstančius įspūdžius. Regatą vainikavo nepakartojamas Burių
paradas, kurį tūkstančiai klaipėdiškių ir miesto svečių galėjo stebėti uosto krantinėse, Melnragėje ir Smiltynėje. Buvusioje pramoninėje laivų
statyklos teritorijoje „Memelio miestas“ vyko teatralizuoti pasirodymai, meninės instaliacijos, mugė.
2010 m. šūkis „Švartuokis muzikos uoste“. 107 renginiuose dalyvavo 1000 atlikėjų, surengtos 5 parodos. Jūros šventė pasipildė dar vienu
analogų Baltijos šalyse neturinčiu tarptautiniu cirko ir gatvės menų festivaliu „Stebuklų šalis“, pučiamųjų instrumentų orkestrų sambūriu
„Orkestrų audros“. Šventė vyko kartu su miesto gimtadienio renginiais.
2011 m. siekiant renginiui suteikti išskirtinumo ir žaismingumo per didžiųjų geografinių atradimų istorinį sugretinimą, buvo paskelbtas
šūkis „Atrask savo lobį“. Renginių gatvės ir aikštės pavadintos išskirtiniais vardais. Laikrodžių muziejaus kiemelis – klasikinės, moderniosios
muzikos, alternatyviojo meno renginių vieta, pavadintas „Laiko sala“. Žvejai, žuvimi prekiaujantys pardavėjai įsikūrė aikštėje prieš piliavietę
– „Rūkų saloje“. Jūros šventės mugės dalyviai įsikūrė „Mainų saloje“. Romantiškais, supoetintais vardais buvo pavadinta daugelis kitų šventės
vietų169.
2012 m. šventė skirta miesto 760 metų sukakčiai, ji pasitiko šūkiu „Būk sveikas gerųjų vėjų mieste!“ Buvo atsigręžta į miesto istoriją ir
jo simbolius. Miesto erdvės išpuoštos Klaipėdos vėliavos geltona ir raudona spalvomis. Danės krantinę puošė ryškiaspalvės miesto vėliavos,
skambantys kupolai iškabinti Herkaus Manto, Liepų gatvėse, Atgimimo a. – vėjo siūbuojama švytuoklė, ant Biržos tilto plevėsuojančios vėjo
Viešosios įstaigos „Jūros šventė“ 2007 metų veiklos ataskaita. Prieiga internetu: htttp://www.infolex.lt/klaipeda/Default.aspx?Id=3&DocId=133464.
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Režisierius, scenarijaus autorius Alvydas Vizgirda. Kompozitorius Gintaras Kizevičius, Dailininkė Marta Vasyliūtė.
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Viešosios įstaigos „Jūros šventė“ 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga internetu: htttp://www.infolex.lt/klaipeda/Default.aspx?Id=3&DocId=133091.
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Jūros šventės 2011 kultūrinė programa. Prieiga internetu: htttp://www.infolex.lt/klaipeda/Default.aspx?Id=3&DocId=132585.
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gaudyklės170. Atidarymo šventės metu piliavietėje nuskambėjo kompozitoriaus G. Kuprevičiaus oratorija „Miestas ir žmonės“171. Buvo pristatyta istorinė paroda „Kai Klaipėda buvo Memeliu“ (iš Klaipėdos krašto darbo grupės archyvo), surengtas istorinių laivų paradas „Dangės
flotilė“, Pilies muziejaus kieme vyko „Viešnagė viduramžių mieste“.
2013 m. organizatoriai akcentavo karališką miesto praeitį ir jūrines miesto pasakas, todėl buvo paskelbtas šūkis „Jūros šventės karalystė“.
Interaktyvi meninė instaliacija „Karūna“ Atgimimo aikštėje tapo šventės simboliu. 2013 m. Jūros šventėje netrūko ne tik karališkų elementų,
bet ir teatrališkų pasirodymų. Šventės programą paįvairino žymiausi uostamiesčio teatrai ir teatralai. Po atidarymo eisenos Atgimimo aikštėje teatralizuotas projektas „Karališkų žingsnių aidas“, skirtas karalienės Luizės rezidavimui Klaipėdoje atminti. Scenarijaus autorė ir režisierė
V. Kochanskytė. Teatrališko pasirodymo vietoje prie „Muzikinio vežimo“ intriguojančius pasirodymus kūrė pantomimos teatras „A“, vadovaujamas Alekso Mažono. Turgaus gatvėje perfomansus rengė Klaipėdos teatras „Apeironas“. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kvietė
į atviras teatro trupių repeticijas prie „Arkos“ paminklo, Dramos teatras Teatro aikštėje parengė specialų projektą „Vaidina klaipėdiškiai“,
kuriame vaidmenį atliko ir publika172.
2014 m. „Visų laikų geriausia“ buvo skirta šventės 80 metų sukakčiai pažymėti. Ji siekė atspindėti sėkmingiausias aštuonių dešimtmečių
idėjas, nuotaikas, spalvas. Jubiliejinės šventės akcentas – pagarba praeičiai, jūrai ir jūros žmonėms. Istorinės dokumentikos paroda „Į jūrą,
visa Lietuva“ buvo eksponuojama Vilniuje ir Kaune, per jūros šventę sugrįžo į Klaipėdą. Programa siūlė renginių įvairovę bei tradiciniais
tapusius: įžymiausių jūrininkų pagerbimas, žuvusių jūreivių pagerbimo ceremonija atviroje jūroje, iškilmingos jūros darbuotojų, buriuotojų
eisenos, vakarai-koncertai, iškylos laivais, menininkų akcijos, renginiai vaikams, parodos, mugės, fejerverkai ir kt. Didžioji Jūros šventės
naujiena šokančių fontanų šou „Iš meilės jūrai“. Šventės globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Tradiciniais tapę švenčių atidarymai, eisenos, meno festivaliai
Kadaise po privalomų dalyvavimų tarybiniuose šventės ritualuose karnavalas buvo širdžiai atgaiva. Keičiantis laikams, pinigų stygius
atsiliepė ir Jūros šventei. Neliko garsiųjų karnavalinių eisenų, bet atvykę į šventę žmonės kiekvienąkart tikėdavosi pamatyti spalvingą reginį.
Todėl organizatoriai ne kartą bandė atkurti teatrališką atmosferą šventės atidarymo metu. 1992 m. tarptautinio folkloro festivalio „Parbėg
laivelis“ dalyviai atplaukė Danės upe laivais. 1996 m. įvyko pirmasis teatralizuotas šventės atidarymas: Danės upe kurėnu atplaukęs senųjų
švenčių simbolis – jūrų dievas Neptūnas pasveikino susirinkusius, virš piliavietės buvo iškeltos šalies, miesto, šventės vėliavos. Danės krantinėje jį sveikino Lietuvos jūrų skautai, jaunimo choras, muzikantai bei žiūrovų minia. Neptūnas išlipęs į krantą, lydimas šventiškos minios,

2013 m. Italijoje vykusiame konkurse „A Design Award & Competition“, kuriame dalyvavo 4500 dalyvių, A. Klemencovas su sūnumis Ilja ir Romanu grafinio dizaino ir
reklamos kategorijoje buvo apdovanoti sidabro medaliu už Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejaus ir Jūros šventės „Būk sveikas gerųjų vėjų mieste“ vizualinį stilių.

170

171
Rež. G. Padegimas, dailininkė B. Ukrinaitė, dirigentas D. Pavilonis. Jame dalyvavo gausus atlikėjų būrys: Klaipėdos muzikinio teatro ir „Aukuras“ chorai, operos solistas L.
Mikalauskas, M. Bačkus (violončelė). Aktoriai V. Kochanskytė, A. Matulis, V. Paukštė, etnokultūros centro kolektyvai „Alka“, „Alkiukai“, „Kuršių ainiai“, „Kalnapušė“, baikerių
klubas „Vorai MC“, LDK Butigeidžio dragūnų motorizuotojo pulko pėstininkų bataliono kariai, klounų studija „Dubidu“, fakyrai „Ugnies valdovai“, šokių kolektyvai „Saltanda“,
„Žuvies akis“ ir A. Šeiko, žurnalistė G. Juodytė.

E. Piekienė. Jūros šventė: karališka ir teatrališka. Vakarų ekspresas, 2013 07 26.
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vyko į Vasaros estradą173. 1997 m. Neptūnas pasveikinti žiūrovus su miesto gimtadieniu ir Jūros švente atplaukė lydimas jachtų ir mažų laivų,
kur jį pasitiko karieta atvažiavę miesto vadovai. Po jachtos „Lietuva“ kelionės per Atlantą dešimtmečio paminėjimo Neptūnas su miesto
vadovais patraukė Tiltų gatve, kur senamiesčio gatvelėse virte virė teatralizuoti miestelėnų gyvenimo vaizdai (Raudonųjų žibintų kvartalas
– Rožių kiemelis). 1998 m. vyko šventinis „Bangpūčio“ ir festivalio „Parbėg laivelis 98“ dalyvių įplaukimas į Danę. Neptūną pakeitė lietuvių
mitologinis jūrų dievas Bangpūtys ir jo palydovė Jumpira.174 1999 m. buvo atgaivintas karnavalas ant vandens Danės upėje, vyko koncertai
ant plaukiojančio plausto ir laive. Tačiau, aptariant renginius, renginys buvo įvertintas kaip „niekaip neįgaunantis buvusio masiškumo bei
spalvingumo“ ir organizatoriai vėliau nemėgino jo atgaivinti175.
2002 m. miesto jubiliejui skirta atidarymo ceremonija vyko ant Biržos tilto, kur buvo sukurta instaliacija „Laikas“. Danės upe praplaukė
senoviniai burlaiviai su kryžiuočių riteriais. Buvo perskaitytas istorinis dokumentas, liudijęs Klaipėdos miesto įkūrimą. Ant tilto keitėsi klaipėdiškių kartos, kūrusios, saugojusios ir puoselėjusios Memelio ir Klaipėdos tradicijas. Po miesto mero R. Taraškevičius pasveikinimo nuo
Muzikinio teatro bokšto buvo nuleista šventės vėliava. Ceremoniją vainikavo J. Kairio skrydis, lėktuvo sparnu atidaręs šventinio šampano
butelį176.
2003 m. po ilgos pertraukos atgaivintas gatvės karnavalas. Jis buvo labai laukiamas, stebėti susirinko žmonių minia. Pro žiūrovus prakeliavo septyniolika jūrinės tematikos kompozicijų, jas lydėjo šokių ir muzikos kolektyvai. Eisenos priekyje žygiavo karnavalo šaukliai, juos
sekė jūrų valdovas Bangpūtys, Eglė žalčių Karalienė, žvejai, žuvys ir kiti su jūra susiję personažai. Kompozicijoje „Sirenų dainos“ undinės
arfų garsais viliojo jaunikaičius. Romėniška trikinke pravažiavo Perkūnas su saule.177 Vieni buvo sužavėti, kiti, prisiminę sovietmečio karnavalus, liko nusivylę. Dėl didelių kaštų nuspręsta šio renginio atsisakyti.
2004–2007 m. jį pakeitė „Šermukšnio“ gatvės teatrų festivalio dalyvių teatralizuotos eisenos178. Festivalis susilaukė itin didelio pasisekimo,
buvo pripažintas vienu įdomiausių renginių. 2005 m. dalyvavo teatro trupės iš Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Rusijos, klaipėdiškiai – Pilies
teatras, Alekso Mažono trupė, „Gliukas“ Benas Šarka. Karnavalinės eisenos kostiumų meistriškumas, kaukės, įvairūs personažai, cirkininkai,
fakyrai, kardų rijikai, vizažistai, magai, bendravimas su praeiviais sukūrė nepakartojamą atmosferą. 2006 m. gatvės teatrų dalyvių eisenoje
„Šermukšnio karnavalas“ buvo demonstruojama 50 kaukių.179 Po eisenos vyko teatralizuotas senamiesčio centre sukurtos instaliacijos „Didžioji Baltijos jūros gyvatė“ atidarymas. Ją sukurti įkvėpė dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos projekto įgyvendinimas. Aidint fanfaroms iš

J. Zvonkuvienė. Neptūnas leido švęsti. Šventės vėliavos iškeltos! Klaipėda, 1996 07 27.
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Atidarymo ceremonijos režisierius A. Vizgirda.
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Sudie – iki 2000-ųjų. Vakarų ekspresas, 1999 07 27.
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Kartų susitikimas ant biržos tilto. Klaipėda. 2002 08 02. Nr. 177.
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Respublika, 2003 07 28. Organizatoriai Sonata ir Henrikas Žižiai. Lietuvos kino studija pagamino penkias kaukes, dvi kaukes S. ir Žižių firma „Solo projektai“, po vieną „Auto
Art“, „Saulik“ ir V. Šadausko reklamos agentūra.
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178
Pirmasis teatrų festivalis „Rudens šermukšnis“ įvyko nedidelėje teatro „Liepų gatvė 68“ salėje 1985 m. rugsėjo mėnesį ir tapo tradicine klaipėdiškių švente. Kaskart sulaukdamas vis gausesnio žiūrovų būrio, greitai išsiliejo į didesnes erdves. 1995 m. gimė kaip tarptautinis renginys. Festivalio laikas persikėlė iš rudens į pavasarį, tad pasikeitė ir
pavadinimas – liko tik „Šermukšnis“. Spektakliai vykdavo dramos teatro salėje. 2002 m. šventė dar kartą pakeitė ne tik vyksmo laiką, bet ir savo esmę: „Šermukšnis“ tapo gatvės
festivaliu, rengiamu Jūros šventės metu. Šermukšnis. Fructus artis. Klaipėda: UAB „Vėjasparnis“, 2009.

2006 m. vasarą teatrų festivalis persikėlė į miesto piliavietę, kad vėl taptų savarankišku miesto renginiu.
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dviejų tonų metalo ir 2 tūkst. šaukštų „atgijo“ Gyvatė. Į teatralizuotą jo sujungimą atvyko garsūs politikai „Tutinas“ ir „Trioderis“, skambėjo
dujotiekio šlovinimo lozungai, jaunieji skautai su dujokaukėmis siūlė menkių konservų iprito padaže, linksminančiomis dujomis praeivius
gydė gailestingosios medicinos seselės. 180
2007 m. įvyko paskutinė karnavalinė eisena, kurią rengė Žvejų rūmų teatralai. Tačiau be teatro zonos Jūros šventė tapo neįsivaizduojama. 2008 m. Klaipėdos lėlių teatras su tris dienas vykusia programa „Prisiminimų gatvė“ tęsė tradiciją senamiesčio skveruose rengti teatro,
muzikos spektaklius, teatralizuotus šou ant pakylų. 2010–2013 metais šventę papuošė tarptautinio gatvės cirko festivalio „Stebuklų šalis“
dalyvių paradas ir festivalis. Analogų Baltijos šalyse neturintis tarptautinis gatvės cirko festivalis „Stebuklų šalis“ leido susipažinti su ilgamete
patirtimi paremtu ir gilias tradicijas puoselėjančiu senosios Europos festivalio žanru. Jame pasirodė pripažintos artistų trupės iš Japonijos,
Australijos, Izraelio, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, Latvijos, Lietuvos. Aukšto lygio spektakliai, kabaretas, pantomima, šokis, komedija, klounada, žongliravimas, akrobatika, finaliniai ugnies ir muzikos šou – tik dalis „Stebuklų šalies“ dvasios. Festivalio
metu tradiciškai atgijo „Memelio“ teritorija. Joje iškilo keli amfiteatrai, veikė kavinės, vyko atrakcijos mažiesiems žiūrovams, vakarais „Jūros
šventės Afterparty“ vyko įvairūs muzikiniai projektai. Tai vienas iš nedaugelio šventės mokamų renginių. 2014 m. festivalis išaugo į atskirą,
savarankišką renginį.
Jūros šventė jungianti daugelį meno šakų, nemokamų ir alternatyvių renginių paskatino iniciatyvas, įvairių sričių entuziastus realizuoti
savo siekius. 2004 m. buvo surengtas 13 jūrinių valstybių menininkų projektas SEAS. Tai Baltijos ir Adrijos šalių šiuolaikinio meno festivalis, kuriame atstovaujami šiuolaikinio meno projektai – vizualieji, scenos menai, socialinės-meninės akcijos. Festivalio koncepciją sukūrė
Švedijos kultūros produkcijos ir informacijos centras „Intercult“ subūręs 50 menininkų. Klaipėda pirmasis miestas, kuriame šis projektas
buvo pristatytas. Programa papildyta vietinių menininkų darbais vyko pramoniniuose statiniuose – buv. „Lindenau“ laivų statyklos, Laivų
remonto įmonės, piliavietės teritorijoje bei Tabako fabriko angare. Užmegzti tarptautiniai ryšiai SEAS festivalyje paskatino klaipėdiškių
menininkų grupę „Žuvies akis“ 2005 m. surengti tarptautinį šiuolaikinių menų festivalį „Platforma“. Vėliau jis išaugo į atskirą, reprezentacinį
Klaipėdos miesto festivalį.
2007 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo surengtas Tarptautinis smėlio skulptūrų festivalis, kuriame dalyvavo 11 skulptorių iš Suomijos, Italijos, Austrijos, Bulgarijos, Rusijos, Lenkijos ir Ukrainos. Įsikūręs Jono kalnelio saloje tapo originaliausiu šventės meniniu akcentu. Nors buvo
tikėtasi, bet jis dėl didelių organizacinių kaštų netapo tradiciniu renginiu181.

Lietuvos žinios, 2006 07 22; V. Šilinienė. Per jūros šventę siaus laisvės vėjai. Vakarų ekspresas, 2006 07 07.
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Vakarų ekspresas, 2007 07 27.
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Pagarba jūrai ir jūros žmonėms
Nuo 1990 m. Jūros šventė transformavosi į abstraktesnį reginį. Viešajame diskurse jūrinio sektoriaus darbuotojai dažnai išreikšdavo
nepasitenkinimą, kad jie užmiršti šventės metu. Jūrinės kultūros ir tradicijų puoselėjimas buvo visada vienas jautriausių tapatybės komponentų. Savo probleminį pobūdį įgijo posovietiniu laikotarpiu, kai miestas pradėjo kurti naujus savivaizdžius, eliminuojančius miesto
tapatybės sąsajas su jūra182.
1990–2002 m. šventėse daugiau dėmesio buvo skiriama miesto atminties ir atminimo kultūrai. Tai sąlygojo įvairios priežastys. Pirmasis
nepriklausomybės dešimtmetis Klaipėdos uoste pereinant nuo planinių komandinių struktūrų prie rinkos ekonomikos ypač buvo sudėtingas. Lietuvos žuvies pramonė, žvejybinis laivynas patyrė didžiausius praradimus. Laivybos kompanijos taip pat pergyveno pereinamąjį
laikotarpį. Daugelis su jūra susijusių žmonių šias permainas skausmingai išgyveno. Ar Lietuva jūrų valstybė, o gal tik valstybė prie jūros? Ar
lietuviai – jūrininkų tauta? Ar pavyks išsaugoti jūrinį paveldą, su jūra susijusio gyvenimo būdo ypatumus ir tradicijas, užtikrinti tęstinumą,
ar jis taps šiuolaikinės jūrinės kultūros integralia dalimi? Tokie ir panašūs klausimai buvo keliami gana dažnai.
Nuo 2000-ųjų šventėje labiau akcentuojamos jūrinės kultūros idėjos. Ne kartą buvo rengiami šventės organizatorių susitikimai su kapitonų klubo ir įvairių jūrinių organizacijų atstovais ieškant galimybių, kad tikrasis šventės „kaltininkas“ – jūreivis, uoste dirbantis dokininkas,
krovinių pervežėjas – tikrai pajaustų, kad Jūros šventė skirta ir jiems. Siekiant, kad Klaipėdoje atsirastų daugiau jūriškumo, būtų atgaivintos
senosios jūrinės tradicijos ir atsirastų naujos, iš visuomeninių jūrinių organizacijų atstovų 2010 m. buvo sudaryta Jūrinės kultūros koordinacinė taryba. Jos nuomonė vienu ar kitu klausimu tampa vis svaresnė. Pastaruoju metu šventėse aktyviai dalyvauja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos jūrų kapitonų klubas, asociacija „Jūros veteranai“ ir kitos jūrinės organizacijos.
Jūreivių pagerbimas – tradicinė Jūros šventės dalis, kuri išliko visų laikotarpių šventėse. Kiekvienais metais Jūros šventės metu – šeštadienį vyksta L. Stulpino atminimo pagerbimas Kopgalio kapinėse. Lygiai vidurdienį laivai išplaukia į Baltijos jūrą, kur nuleidžiami vainikai, metamos gėlių puokštės. Ceremonijoje kartu su jūrininkais, miesto vadovais, klaipėdiškiais dalyvauja aukščiausi valstybės vadovai. Nuo 1999
m. tapo tradicija Jūros švenčių išvakarėse ketvirtadieniais jūrininkų atminimą pagerbti Lietuvos jūrų muziejuje prie paminklo „Jūrą Lietuvai
atvėrusiems“. Grojant Karinių pajėgų orkestrui, iškeliama Lietuvos jūrų muziejaus vėliava, padedamos gėlės, negrįžusieji pagerbiami tylos
minute. Jūrininkų pagerbimo ceremonija nuo 2012 m. vyksta prie „Albatroso“ paminklo, skirto žuvusiems jūrininkams ir nuskendusiems
laivams atminti:183. Gėlės dedamos ir buvusiose miesto kapinėse, prie paminklo Ramiajame vandenyne uragano 2000 06 21 nuskandintai
motorlaivio „Linkuva“ įgulai.
2003–2007 m. vyko tradiciniai Kapitonų vakarai, kurių metu buvo įteikiami Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės
ženklo apdovanojimai184. 2011 m. atgaivintas Kapitonų (jūrininkų) vakaras. 2014 m. vakaro metu įteikti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos įsteigti L. Stulpino vardo medaliai.
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L. Kraniauskas, A. Gedutis, A. Acus, S. Kraniauskienė, J. Viluckienė, E. Spiriajevas. Klaipėdos diskursai 1990–2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija. Klaipėda,
2012, p. 26.

Nuo XX a. 3 deš. žuvo beveik 300 Lietuvos jūrininkų. Išplaukusiems ir negrįžusiems. Nuo idėjos iki paminklo. Sud. G. Pilaitis, V. Matutis. Klaipėda, 2011.
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Jūrininkai pagerbiami iškilmingose darbuotojų eisenose. 1995 m. pirmą kartą oficialus šventės atidarymas prasidėjo eisena, kurioje žygiavo Lietuvos karinių jūrų pajėgų kariai, jūrų šauliai ir skautai, jūrinių organizacijų darbuotojai. Pakėlus miesto ir šventės vėliavas, buvo pagerbti karinių jūrų pajėgų veteranai, prisidėję prie karinių pajėgų atkūrimo. Ši tradicija ne iš karto prigijo. Iš pradžių jūrininkų bendruomenė
žiūrėjo skeptiškai, nes tai daugeliui priminė tarybines šventes. Eisenos idėja atgaivinta buvo 2000 m. Jūros šventės atidarymo ceremonija
prasidėjo Jūrininkų organizacijų ir jūrininkų eitynėmis ir iškilmingu atidarymu Atgimimo aikštėje. 2001 m. eitynės vyko Liepų gatve nuo
ką tik atidengto paminklo „Linkuvos“ įgulai Skulptūrų parke iki Atgimimo aikštės. Jose dalyvavo Lietuvos jūrų kapitonų klubas, LISCO,
KLASCO, valstybinio jūrų uosto direkcija, valstybinis transporto laivynas, Lietuvos Jūrų krovos kompanijų asociacija, karinės jūrų pajėgos,
pakrančių apsaugos rinktinės laivų divizionas, asociacijos „Klaipėdos žvejas“ ir „Pajūrio laivai“, valstybinė laivybos inspekcija. Atgimimo
aikštėje vyko iškilmingas ceremonialas „Tau, jūros žmogau“, skirtas Klaipėdos jūrinių įmonių ir organizacijų darbuotojams pagerbti.185
2004 m. šventės dalyvių eisena prasidėjo nuo „Švyturio“ alaus daryklos iki Atgimimo aikštės. Eisenoje dalyvavo festivalio „SEAS“ dalyviai,
Jūrų muziejaus kolektyvas, kolektyvai „Vijurkas“, „Žilvinas“. Vakare Atgimimo aikštėje septyni garbingiausi jūrininkai septyniais varpo dūžiais,
simbolizuojančiais šventės 70-metį, paskelbė šventės pradžią. 2005 m. į eisenos gretas įsiliejo Klaipėdos jūreivystės kolegijos studentai, 2008 m. –
„Baltic Sprint Cup 2008“ dalyviai. 2010 m. Jūros šventės atidarymo eisenoje dalyvavo miesto jūrinių ir kranto krovos įmonių ir organizacijų darbuotojai, Karinių pajėgų kuopa, 43-osios Tarptautinės Kuršių marių regatos dalyviai, buriavimo mokyklos „Suominis“ moksleiviai, Klaipėdos
irkluotojų klubo atstovai, pučiamųjų instrumentų orkestrų sambūrio „Orkestrų audros“ dalyviai. 2014 m. oficialią šventės pradžią paskelbusi
eisena „Jūros šventė žengia į miestą“ į centrines gatves išvedė visuomenės pagarbą užsitarnavusias 32 jūrines organizacijas bei klubus, išradingai
ir originaliai save pristatančias Klaipėdos jūrų verslo įmones, įstaigas ir organizacijas, įmones ar įstaigas. Žygiavo beveik septyni tūkstančiai
žmonių. Tradicinė jūrininkų ir uosto kompanijų atstovų eisena tampa viena iš gražiausių ir įspūdingiausių šventės akcentų.
Lietuvos jūrinę kultūrą ir istoriją pristatančios parodos suteikia Jūros šventėms jūrinį akcentą. Ilgametis šventės partneris yra Jūrų muziejus. Susiformavo tradicija šventės ketvirtadieniais pradėti muziejaus renginiu ir istorinės parodos atidarymu. Jūros švenčių metu prisiminta
ikikarinės Lietuvos jūreivystės istorija. „Prieškario Lietuvos jūrininkai, laivai ir kapitonai“ (1994), „Prieškario Lietuvos laivyba“, „Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms 60“ (Fotografijos galerija, 1995), „Jūrų kontrabanda: dvi realybės“ eksponuota vidutiniame žvejybos traleryje
„Dubingiai“ (2007). 2008 m. Jūrų muziejaus parodos persikėlė į I. Simonaitytės biblioteką: „20 metų kapitonas“, skirta jūrininkui Vytautui
Bagdonavičiui su burlaiviu „Moshulu“ apiplaukusiam pasaulį (2008), „30 Jūrų muziejaus veidų“ (2009), „Budys“, „Jūratė“, Kastytis“ (2011),
Šarūno Leonavičiaus kūrinių paroda „Vėjas rėjose“ (2014). Nuo 2009 m. istorinės parodos rengiamos viešosiose miesto erdvėse: „Lietuva
po burėmis“ (2009) „Dangės uostas iš praeities“ (2010), „Dangės uosto Klaipėdoje 760 metų istorija“ (2012), „Į jūrą, visa Lietuva“ (2014).
Pamario tradicijos, kulinarinis paveldas, senieji amatai pristatomi ir kituose renginiuose. Smiltynėje, etnografinėje žvejo sodyboje nuo
2005 m. Jūrų muziejus rengė festivalį „Žuvys išgalvojo giesmes“, vėliau – Žvejo kiemo šventę. Jos metu pristatomas materialusis ir nematerialusis krašto etnokultūrinis paveldas: demonstruojami amatai, ragaujami žvejiški patiekalai ir gėrimai, diskutuojama meninės liaudies
kūrybos temomis, rengiami koncertai-vaidinimai, organizuojami užsiėmimai vaikams.
Nuo 1992 m. organizuojamas Žuvų turgus, kuriame prekiaujama šviežia, rūkyta žuvimi, verdama žuvienė. 2008 m. jis pasipildė folkloro
kolektyvų pasirodymais, žvejiškų amatų pristatymais. 2011 m. aikštėje prie piliavietės vykusioje Žvejų mugėje vyko pamario krašto žvejų
V. Matutis. Jūros šventė pagaliau skirta ir tau, jūros žmogau. Klaipėda, 2001 07 28, Nr. 175. Ceremonialo metu įteiktas Europos Tarybos garbės ženklas Klaipėdai, skirtas už
nuopelnus Europos vienijimosi procese.
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prisistatymai ir kolektyvų koncertai, jūrinės rungtys ir varžybos, senųjų amatų demonstravimas bei kulinarinio paveldo gardėsiai, šviežiai
rūkytos žuvys, žuvienė.

Vandens sporto varžybos, tarptautinės regatos
Vandens sporto varžybos pradėtos rengti nuo 1999 m. Pirmą kartą surengta Jūros šventės regata, burlenčių lenktynės Melnragė–Karklė–
Melnragė, Giruliai, vaikų baidarių, kanojų irklavimo varžybos. 2001 m. sporto renginių padaugėjo: laivų modelių varžybos „Trinyčių“ tvenkinyje, baidarių ir kanojų varžybos, Kuršių marių regata, jūrinių aitvarų šventė, jūrmylės (1852) plaukimas jūroje, Smiltynėje „Žvejų regata – 2001“,
meškeriojimo varžybos. Irklavimo varžybos rengiamos kasmet, nuo 2011 m. populiarėja uosto direkcijos sumanytos „Drakonų“ valčių (10-ies
vietų irklinės valtys) lenktynės. Nuo 2012 m. Lietuvos jūrų muziejus organizuoja istorinių Baltijos regiono laivų paradą Danės upėje „Dangės
flotilė“. Demonstruojami kuršininkų laivai kurėnai, venterinės valtys ir kiti laivai sulaukia didžiulio visuomenės susidomėjimo.
2005 m. pavyko pasikviesti dvi tarptautines „Baltic Sail“ ir „Nord/LB Baltic Sprint Cup“ regatas. Išsipildė Klaipėdos savivaldybės vadovų
prašymai miestą įtraukti į tarptautinius regatų sąrašus. Sukviesti daugiau burlaivių Klaipėdai pavyko tapus (2003) istorinių burlaivių „Baltic
Sail“ nare. Ši regata organizuojama nuo 1996 m. ir siekia puoselėti bei skatinti jūrines tradicijas regione. 2005 m. istorinių burlaivių festivalių šeimai priklausė septyni miestai: Klaipėda, Helsingoras (Danija), Gdanskas (Lenkija), Karlskrona ir Halmstadas (Švedija), Rostokas ir
Travemiundė (Vokietija). 2005 m. į Klaipėdą atvyko 18 burinių laivų iš Olandijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Lietuvai
atstovavo „Kurėnas“. Šis renginys padėjo sukurti tikrąją jūrinės šventės atmosferą ir tapo vienu iš įsimintiniausių šventės akcentų. Nuo tol
stengiamasi, kad regata lydėtų kiekvieną Jūros šventę.
2006 m. „Baltic Sail“ regatoje dalyvavo 11 burinių laivų. Į „Baltic sail“ festivalį įsiliejo šešiolika lenkų regatos „Amber race“ jachtų, taip
pat atvyko vokiečių brigas „Roald Amundsen“. Laivai dalyvavo vainikų nuleidimo žuvusiems ceremonijoje. Jūros šventės metu klaipėdiškiai
ir miesto svečiai galėjo pabuvoti senuosiuose burlaiviuose „laivų lankymo metu“, dalyvauti buriavime nuo vieno uosto iki kito – kaip įgulos
nariai arba laivo svečiai. „Baltic Sail“ laivai apsilankė ir 2007 m. šventėje.
2005-aisiais vyko ir „Nord/LB Baltic Sprint Cup 2005“ regata, kurioje dalyvavo 44 jachtos. Į šios regatos varžybas siekiama pritraukti kuo
daugiau neprofesionalų. Kruizinių laivų terminale vyko 225 jūrmylių etapo Klaipėda–Ryga nugalėtojų apdovanojimas. Klaipėda buvo viena
iš tarpinių regatos uostų, iš Klaipėdos išvyko į Gdanską.186. „Baltic Sprint Cup“ regatos apsilankė 2007 ir 2008 metais.
2009 m. Klaipėda pirmą kartą priėmė didžiausią pasaulinę didžiųjų burlaivių „The Tall Ships Races Baltic 2009“ regatą, kuri startavo Gdynėje, aplankė Sankt Peterburgą (Rusija), Turku (Suomija), finišavo Klaipėdoje. Atvyko 99 burlaiviai iš 18 šalių ir apie 2,6 tūkst. įgulos narių.
Įspūdingos škunos, brigai ir brigantinos, nustūmė į šešėlį įprastus Jūros šventės renginius. Žmonės vyko į šventę ne tik dėl mugės, karuselių
ar muzikos, bet daugiausia dėl laivų. Visus žavėjo vyraujanti jūrinė dvasia: džiugino burlaivių įgulų paradas miesto gatvėmis, Teatro aikštėje
lenktynių po Baltijos jūrą nugalėtojų apdovanojimo iškilmės. Regatą vainikavo uostą paliekančių, į jūrą išplaukiančių, burlaivių paradas187.
A. Pilaitienė. Klaipėdai tenka derintis prie buriuotojų poreikių. Lietuvos rytas, 2005 07 21, Nr. 167.
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Jūros šventės vertinimai
Reprezentacinis Klaipėdos miesto renginys Jūros šventė yra masinis, plačiai miesto ir Lietuvos visuomenei skirtas renginys, neapsiribojantis vienos kurios nors meno šakos ar žanro vystymu. Tai senas tradicijas puoselėjanti šventė, kurioje kasmet apsilanko apie 500 000 žmonių. Jūros šventė apima įvairiausius žanrus ir meno šakas vienijančius renginius. Į vieno didžiausių Lietuvoje renginio vyksmą įtraukiamos
miesto ir visos Lietuvos meninės pajėgos. Kasmet atnaujinama originaliais renginiais palaipsniui iš klaipėdiškių ir pajūrio gyventojų šventės
tapo vienu įspūdingiausių vasaros įvykių visoje Lietuvoje. Tačiau „reginių įvairovė ir perteklius okupuoja šventės semantiką, ištrina visas
kitas jos reikšmes ir simboliką. Todėl kiekvienais metais ji priversta plėstis ir siūlyti vis gausesnes pramogas, renginius bei vartojimo galimybes.“188 Tai ne tik šios šventės problema – tai yra laikmečio atspindys. Šiuolaikinė kultūra siejama su technikos suklestėjimu, vartotojiškumu,
ekonomika, naudos siekimu. Daugelis nuo seno vykstančių švenčių dažnai tampa laisvalaikio praleidimo būdu, arba kitos – primena senus
laikus ir lieka brangios dėl jų keliamo nostalgijos jausmo.
Šventei vykstant ar jai pasibaigus, organizatoriai ir koordinatoriai (miesto savivaldybė) šventę įvertina ir teikia informaciją žiniasklaidai.
Kasmet Klaipėdos miesto įvaizdžio komisija aptaria praėjusių renginių sėkmes ir nesėkmes, išsakoma nuomonė dėl šventės vizijos. Šie ir
šventės žiūrovų vertinimai yra svarbūs faktoriai, lėmę pokyčius189. Siekiant išsiaiškinti kaip klaipėdiečiai vertina šį renginį, organizatorių
iniciatyva buvo atliekamos gyventojų apklausos. 2002 m. viešųjų ryšių agentūra „SAATCHI & SAATCHI“ atliko apklausą telefonu, kurios
metu buvo apklausti Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno miestų gyventojai. Tyrimo rezultatai liudijo, kad Jūros šventė didžia dalimi veikia miesto
įvaizdžio kūrimą.190 Baigiantis 2005 m. rinkos analizės ir tyrimų grupė UAB „RAIT“ atliko Klaipėdos miesto gyventojų apklausą. Tyrimai
parodė, kad Jūros šventė yra labiausiai žinomas ir geriausiai vertinamas Klaipėdoje vykstantis renginys. Klaipėdiškiams daugiausia patinkantys renginiai yra fejerverkai, paradai, eisenos, karnavalai, pramoginiai, populiarios, džiazo, roko muzikos koncertai bei tautodailės dirbinių
mugė. Tyrimai atskleidė, kad šventė yra ne tik svarbi miesto įvaizdžio formavimo dalis, bet ir reikalinga bei laukiama didžiosios dalies mieste, o ir Lietuvoje gyvenančių žmonių vasaros šventė191.
2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų vykdytos apklausos apie didžiuosius Lietuvos miestų renginius rezultatai parodė,
kad žinomiausia ir populiariausia didmiesčių šventė – Klaipėdoje organizuojama Jūros šventė. Renginio svarbą miesto kultūrai akcentavo ne
tik visi apklausti klaipėdiškiai, bet ir pateikėjai iš kitų Lietuvos didžiųjų miestų. Stabiliai organizuojamas tęstinis renginys priimtinas miestiečiams ir svečiams organizatorių parinktomis įvairiomis švenčių formomis. Dažniausiai įvardijama lankomumo ir patrauklumo priežastis
– įvairių pasirodymų ir skirtingų meninių stilių, renginių gausa, įvairi skirtingo pobūdžio veikla, kuri sutraukia daug miestiečių ir miesto
svečių. Klaipėdiškiai šventinę simboliką, jos svarbą, akcentavo labiausiai.192

L. Kraniauskas. Švenčių ir miesto erdvės santykis: trijų Klaipėdos miesto švenčių sociologija. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2011/1. 142–182.
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N. Laužikienė. Jūros šventės organizavimo ypatumai ir jos įtaka Klaipėdos miesto vystymuisi. Diplominis darbas, Vilnius, 2005, p. 21, 48.
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G. Barkauskaitė. Tradiciškumas miesto šventėse. Res Humanitariae. T. XIII. Klaipėda, 2013 (13), p. 95–102.

192

LIETUVOS JŪRINĖS KULTŪROS RAIDA 1925–2014

•

Jūros šventės

103

Jūros šventė daugelį dešimtmečių garsina Klaipėdą, skelbia žinią apie Lietuvą kaip jūrinę valstybę, puoselėja senąsias ir kuria naujas jūrines tradicijas. Per savo gyvavimo istoriją keitėsi, kiekvienoje šventėje galima pastebėti to meto kultūrai būdingų bruožų, o keičiantis politinei
situacijai keitėsi ir šventės reikšmė visuomenei. Tačiau iki šiol šventės rengėjus lydi ankstesniųjų švenčių dvasia, skatinanti burtis kolektyviniam darbui, ieškant naujovių, atitinkančių laikmetį, ir kurti nepakartojamą šventę, kurios kūrėjais gali tapti kiekvienas, dalyvaujantis joje.

Trumpas apibendrinimas
Pirmoji Jūros šventė buvo surengta 1934 m. rugpjūčio 11–12 dienomis Klaipėdoje. Kelias link jos prasidėjo po 1923 metų Klaipėdos
krašto prijungimo prie Lietuvos. Jį žymėjo jūrinių organizacijų kūrimas, jūrinių idėjų sklaida visoje Lietuvoje, Jūros dienos suorganizavimas
Palangoje 1925 metais. Tai buvo kryptinga jūrinio tapatumo formavimo, jūrinės valstybės įvaizdžio kūrimo ir Klaipėdos krašto integravimo
į Lietuvos valstybę priemonė. Klaipėdos miesto ir uosto veiksnys 1918 metais atkurtai Lietuvos Respublikai buvo ypač svarbus. Ekonominiai,
politiniai uždaviniai ir tikslai buvo glaudžiai susiję ir su kultūra, švietimu. Todėl jūrinių draugijų kūrimas, didesnių ar mažesnių renginių
organizavimas, leidyba, pagaliau – Jūros šventės (tuomet Jūros dienos) suorganizavimas 1934 metais buvo svarbus atkurtos Lietuvos valstybės jūrinės kultūros formavimo kelias.
Po Antrojo pasaulinio karo jūros šventė jau sovietinėje Lietuvoje įvyko 1963 m. liepos 18–21 dienomis. Situacija po 1945 metų sausio
28 d. pasikeitė radikaliai: neliko senųjų gyventojų, juos pakeitė nauja gyventojų etninė struktūra, pasikeitė politinė-ekonominė, ideologinė
ir kultūrinė aplinka. Labai simboliškai Jūros šventės lūžį atspindi jos sutapatinimas su TSRS karinio jūrų laivyno paminėjimo data. Pirmoji
po karo šventė įgavo militarinį ideologinio, profesinio renginio formatą. Vėlesniais metais propagandinius, militaristinius tikslus pakeitė
miestiečiams artimesni renginiai. Šventė įgavo daugiau profesinio-pramoginio renginio pobūdį, kuriame savo vietą rasdavo ir profesionalaus meno kūrėjai. Nepaisant to, kad jūros šventė sovietmečiu buvo ideologizuota, tada susiformavo visa eilė vertingų, tradiciniais tapusių
renginių scenarijų, kurie yra populiarūs jūros šventės renginiuose iki šiol.
Sąjūdžio, nepriklausomybės atkūrimo metais masiškumu pasižyminti jūros šventė tapo puikia arena nepriklausomybės idėjoms skelbti.
Palaipsniui ieškoma naujų, laikmetį atspindinčių prasmių ir kultūrinės raiškos formų. Ji kuriama ne tik kaip masinė-pramoginė šventė, bet
ir kaip jūrinio miesto tapatumą formuojantis reiškinys, kuriame solidžią vietą užima renginiai, skirti kultūrinei atminčiai, istorinėms asmenybėms, miesto ir krašto istorijai.
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104-105 p. Pirmoji viešai demonstruojama Lietuvos vėliava
nuo 1939-ųjų Vasaros koncertų estradoje, kurioje vyko Jūros
šventės koncertas. 1988 m. liepos 10 d.
A. Stanevičiaus nuotrauka
L. Stulpinui skirtos memorialinės lentos ir skulptūrinio
biusto atidengimas prie namo kuriame jis gyveno (skulpt. J.
Mickevičius, archit. P. Šadauskas). 1991 m.
A. Stubros nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Naujos miesto vėliavos iškėlimo ant
pilies bastiono ceremonija. 1992 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
rinkinys
Festivalio „Parbėg laivelis“ koncerto dalyviai Teatro aikštėje. 1992 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
rinkinys
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Tarptautinis folkloro festivalis žvejo sodyboje Smiltynėje. Apie 1995–1997 m.
L. Dambrausko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Pro pakeltą Pilies tiltą įplaukia karnavalo ant vandens dalyviai. 1999 m.
A. Šeštoko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
„Mažiausias“ karnavalo dalyvis. 1999 m.
L. Dambrausko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Karnavale dalyvavo ir dragūnų bataliono kariai. 1999 m.
L. Dambrausko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Jūros šventės atidarymas prie Dangės krantinėje įsikūrusių „Auksinių mergaičių“. 1999 m.
A. Šeštoko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Šventės dalyviai ir žiūrovai skuba į šventės atidarymą. 2000 m.
A. Darongausko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Neptūnas atplaukia į Jūros šventę. 1999 m.
L. Dambrausko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
2001 metų Jūros šventės programa.
Instaliacijos „Gėdos stulpas“ atidengimas dalyvaujant pantomimos
teatrui „A“. 2000 m.
A. Klemencovo nuotr.
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750-ojo miesto gimtadienio ir Jūros šventės atidarymo ceremonija.
Aktoriaus V. Paukštės įkūnytas personažas Kuršo vyskupas Heinrichas skaito miesto įkūrimo dokumentą. 2002 m.
V. Liaudanskio nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys

Miesto gimtadienio iškilmių ir Jūros šventės atidarymo
ceremonija. 2002 m.
A. Mažūno nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Išskleidžiama šventės vėliava ant Muzikinio teatro. 2002 m.
A. Čepulinskaitės nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
Baltijos šalių prezidentų vizitas Klaipėdoje – pasivaikščiojimas po Klaipėdos senamiestį. Iš kairės: Lenkijos prezidentas A. Kwasniewskis, Lietuvos prezidentas V. Adamkus, Latvijos prezidentė V. Vykė-Freiberga ir
Estijos prezidentas A. Riuitelis. 2002 m.
L. Dambrausko nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Gatvės muzikantai 2010 m. šventėje.
E. Chachlovo nuotr. Iš Vakarų ekspreso archyvo
Kvietimas į Jūros šventės renginius. 2004 m.
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Senamiestis šventės dienomis. 2010 m.
E. Chachlovo nuotr. Iš Vakarų ekspreso archyvo.
Tarptautinio gatvės teatrų festivalio „Šermukšnis“ mažasis karnavalas.
2005 m. Šermukšnis. Fructus artis. Klaipėda, 2009.
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Pantomimos teatro „A“ aktoriai prie erdvinės kompozicijos „Muzikinis
vežimas“. 2013 m.
A. Klemencovo nuotr.
Tarptautinio gatvės cirko festivalio „Stebuklų šalis“ dalyvių pasirodymas. 2010 m.
E. Chachlovo nuotr. Iš Vakarų ekspreso archyvo
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Lietuvos jūrų muziejuje atidaroma ekspozicija „Kopgalio tvirtovė – Klaipėdos istorinio paveldo dalis“.
2002 m.
A. Mažūno nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
rinkinys
Šventės atidarymo ceremonija Jūrų muziejuje prie
paminklo „Jūrą Lietuvai atvėrusiems“. 2002 m.
A. Mažūno nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
rinkinys
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Iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija Lietuvos jūrų muziejuje.
2007 m.
A. Mažūno nuotr. Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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Paminklas dingusio laivo „Linkuva“ įgulai atminti (skulp. G. Jonkus). 2001 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
„Albatrosas“ – paminklas žuvusiems jūrininkams ir nuskendusiems laivams
atminti (skulpt. K. Pūdymas, archit. M. Zabarauskas). 2011 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
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Vainikų nuleidimo jūroje ritualas išliko iki šių dienų. 1999 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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Metų jūrininku apdovanojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Uosto priežiūros tarnybos kapitonas konsultantas A. Narmontas. 2014 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
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2014 metų Jūros šventės globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė
D. Grybauskaitė ir miesto meras V. Grubliauskas su šventinės eisenos
dalyviais.
G. Pilaičio nuotr.
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Šventinė eisena „Jūros šventė ateina į miestą“. 2014 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
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Eisenoje žygiuoja Karinių jūrų pajėgų orkestras. 2014 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
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Neptūnas – regatos „Baltic Sprint Cup 2008“ ir miesto jūrinių organizacijų darbuotojų eisenos dalyvis. 2008 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
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Šventėje vėl atgyja legendiniai personažai. 2014 m.
A. Stanevičiaus nuotr.
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Didžiųjų burlaivių regata „The Tall Ships Races 2009“.
A. Stanevičiaus nuotr.
Regatoje dalyvavo 99 burlaiviai iš 18 šalių, tarp jų ir du Lietuvos laivai „Lietuva“ ir Klaipėdos universiteto mokomasis laivas „Brabanter“.
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„The Tall Ships Races 2009“. Klaipėdos miesto mero R. Taraškevičiaus
priėmime Rusijos burlaivyje „Sedov“ susitiko kadenciją baigęs prezidentas A. Brazauskas ir buvę Klaipėdos miesto merai. Iš kairės: P. Vasiliauskas, B. Petrauskas, J. Aušra, A. Brazauskas, S. Šukys.
G. Pilaičio nuotr.
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„The Tall Ships Races 2009“. Viešnagė lenkų burlaivyje.
G. Pilaičio nuotr.
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Išlydimi „The Tall Ships Races 2009“ regatos laivai.
G. Pilaičio nuotr.
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Istorinių laivų paradas „Dangės flotilė“. 2012 m.
E. Jankausko nuotr. Iš Vakarų ekspreso archyvo
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Irkluotojų lenktynės Dangės upėje. 2014 m.
E. Chachlovo nuotr. Iš Vakarų ekspreso archyvo
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Pasaulį apiplaukusių klaipėdiečių jachta „Lietuva“ – nuolatinė švenčių ir su jomis susietų didžiųjų burlaivių regatų dalyvė.
G. Pilaičio nuotr.
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Baigiamasis šventės akordas – fejerverkas.
V. Lebenkovo nuotr. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinys
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