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Žaidimas su rašytoju: 

švenčių kontekstai



· Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs,

kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio

stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos

savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų

tamsybėse.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

3

http://www.kabutes.lt/autorius/mikolojus_konstantinas_ciurlionis/106




Regimanto Tamošaičio fotografija



Brolių Černiauskų fotografija. Merkinės krašto muziejus



https://www.goodreads.com/author_blog_posts/23031383-apie-

nuotykio-reik-m-kalba-atsiimant-vinco-kr-v-s-literat-rin-premij

https://www.goodreads.com/author_blog_posts/23031383-apie-nuotykio-reik-m-kalba-atsiimant-vinco-kr-v-s-literat-rin-premij




Aš savo tėviškę Dzūkiją myliu 

kaip savo motulą. Vincas Krėvė



I dalis

Žaidimas su rašytoju: konteksto 

panaudojimo galimybės Vinco 

Krėvės kūrybai suprasti ir prie 

mokinio priartinti



Šventimo tradicijos: piešinių 

parodos



Integruotos 

pamokos



Kūrybinės 

dirbtuvės



Moksleivių konferencija



Krėviukų krikštynos



Krėviukų ekskursija į 

Subartonis



Talka Subartonių muziejuje



Krepšinio turnyras 

„Vincuko ąžuolas“



Ekskursijos po Dainavos kraštą



Dviračių žygiai į Subartonis



Vincas Krėvė – labai dėkingas

rašytojas

 šakoto talento asmenybė:

 pirmasis lietuvių rašytojas, pasiekęs 

europietiškos kultūros horizontus;

 įvairiažanris ir įvairiabalsis;

 tautinių psichologinių tipų ir tautinio stiliaus 

kūrėjas;

 savo interesų platumu pranokstantis tautinio 

idealizmo literatūrą.



Šventimo forma – žaidimas 

Žaidimas dėl savo sinkretiškos bei

organiškos prigimties, dėl intuicijos ir

jausmo pirmumo prieš racionalųjį protą

itin tinka masinei šventei, kurios esmė –

tu pats esi jos dalyvis, o ne žiūrovas.



„Pasirinktas Krėvės vardas susijęs su kriviu;

tartum jis buvo įsipareigojęs spręsti pamatinį

lietuvių klausimą – kas mes buvome,

ką žinojome, ką žinojo senieji išminčiai,

kriviai, vaidilos, kur tas žinojimas dingo,

kas su mumis atsitiko naujaisiais laikais,

kas mūsų laukia?“ (Viktorija Daujotytė)

V. Daujotytė. Vinco Krėvės universalijos // Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2012 Nr. 12 

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7101-viktorija-daujotyte-vinco-kreves-universalijos

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7101-viktorija-daujotyte-vinco-kreves-universalijos


„Krėvė mielai aprašinėjo etnografinį

kaimą. Jautėsi it magas, iš nieko

sukuriantis realybę.“ (Albertas Zalatorius)

A. Zalatorius . Krėvės gimtoji aplinka kūrybos veidrodyje // Žmogus ir žodis, 1999, II 

http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/ZM_ZOD2.PDF] 

http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/ZM_ZOD2.PDF


Rašytojo kūryba:

„Vaikystės tema Krėvės kūryboje“ (2004)

„Merkinė Krėvėje – Krėvė Merkinėje“ (2007)
[pagal „Šiaudinę pastogę“]



„Tėvynės vaikystė“ (2006) 



„Dainavos šalies žemėje“ 

(2016)



„Orientalistinis Krėvė: 

tapatybės paieškos“ (2015)

https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/foto_galerija/Kreve/2015-2016/Kreve2015.htm


„Simajudo turgus: 

„Piršlybos Azerstano šalyje“ 



 Stalo puošyba – rytų tematika. 

Stalo puošyba – rytų tematika. 



Pristatoma šalis, iš kurios atvykę



Apdovanojama karalaitė simbolinę reikšmę turinčia dovana, 

šventės dalyviai pavaišinami specialiu patiekalu



Pats jaunikaitis turi prisistatyti ir sužibėti



Plačiau:

https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/foto_galerija/Kreve/2015-2016/Kreve2015.htm

https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/foto_galerija/Kreve/2015-2016/Kreve2015.htm
https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/foto_galerija/Kreve/2015-2016/Kreve2015.htm


„Prabudę dėl savęs: sceninės 

„Pratjekabudos“ interpretacijos“

 Gilintasi į orientalistinius Krėvės 

kūrinius, sinkretiškai žvelgiant į 

rytietiška išmintimi dvelkiančius 

senuosius išminčius: „Bedievio“ 

Vainorų, Skerdžių Lapiną, 

Raganių Gugį – ir  ieškant 

sąsajų su DNP išleista knyga.



Amžinojo „aš“ paieškos ir 

amžinos jaunystės klausimas. 

Kur yra žmogaus esmė?



Biografija, kūrybinė ir politinė 

veikla

„Folkloriniais Krėvės takais“ 

(2009)

„Dangaus ir žemės sūnūs: Krėvė ir 

emigracija“ (2010)



„Krėvė ir politika: gyvenimo 

miglose“ 

(2012 – 120 metų jubiliejus)



Rinkiminė 

kampanija 

„Renkame 

Dainavos valdovą“ 

„Simajudo turgaus“ 

metu



Įvairios svarbios minimos datos:

2009 m. – Lietuvos tūkstantmetis

„Lietuvos tūkstantmečio žmogus 
Vinco Krėvės kūryboje“ (2008)

2014 m. – K. Donelaičio metai

„Krėvė ir Donelaitis“ (2014)

2017 m. – Lietuvos Nepriklausomybės 
šimtmečio metai

„Vincas Krėvė Nepriklausomybės 
priešaušryje“



Sąsajos su Dainavos krašto kūrėjais:

„Krėvės žemės broliai“ (2013)







Netikėtos improvizacijos:

„Krėvė ir verslas: Simajudo turgus“ 

(2011)



Baigiamasis 

renginys

Gilintasi į Krėvės 

„Šiaudinės pastogės“ 

pasakojimus kaip 

donelaitiško epo 

variantą

https://www.youtube.com/watch?v=aQyH6gOlts

c

https://www.youtube.com/watch?v=aQyH6gOltsc


Simajudo turgus



Pristatomos šventės, jų 

papročiai

ir patiekalai



O kaipgi turgus be šokių?



Patiekalų 

pavadinimai






