
PIRMAJAM KRAŠTOTYROS ŽURNALUI „GIMTASAI KRAŠTAS" -  
80 METŲ

Danutė D arb u tienė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Leidybos istorija
1933 m. birželio 10-11 d. Šiauliuose vykusiame 2-ajame 

Lietuvos muziejininkų ir kraštotyrininkų suvažiavime nu
tarta, kad, norint pagyvinti kraštotyros darbą, būtina pradėti 
leisti etnografijos leidinį. Po kelių mėnesių „Lietuvos aidas“ 
rašė: „Šiaulių kraštotyros draugija, vykdydama šią vasarą 
kraštotyrininkų ir muziejininkų nutarimus, ruošiasi 4 kartus 
per metus leisti kraštotyros reikalams laikraštį, kurį redaguos 
[Peliksas] Bugailiškis."1 Nutarimas pradėtas vykdyti praėjus 
geram pusmečiui. Pirmasis „Gimtojo krašto" numeris pasi
rodė 1934 m. sausio mėn. pabaigoje. Per dešimtmetį buvo 
išleistas 31 numeris (17 knygų), išspausdinti 2338 puslapiai 
iliustruotos medžiagos. Žurnalas buvo spausdinamas Kaune, 
„Raidės" spaustuvėje. Tiražą sudarė apie 1000 egzempliorių.

Nuo pat leidimo pradžios „Gimtasai kraštas" turėjo finan
sinių sunkumų. Žurnalą iš dalies rėmė Švietimo ministerija, 
šiek tiek išlaidų padengdavo reklama. Redaktoriaus, admi
nistratoriaus, bendradarbių, korektorių darbas buvo neap
mokamas. Turimos lėšos naudotos spausdinimo darbams

ir pašto išlaidoms. 
P irm a jam e  n u 
meryje paskelbtas 
kreipimasis į skai
tytojus, kuriame re
dakcija kvietė juos 
prenumeruoti žur
nalą, tapti rėmėjais: 
„Gimtasai kraštas" 
pradeda darbą be 
ypatingų lėšų. Kad 
jis pusiaukely nesu
kluptų, jam reikia 
realesn io  v isu o 
menės pritarimo. 
Dėl to visi tėvynės 
mylėtojai, kraštoty
ros organo reikalą 
užjaučią, kviečia
mi užsisakyti jį sau 
ar savo jaunesnei 
kartai jos tėvyniš
ko darbo nuotaikai 

sužadinti [...].“2 1934-1935 m. prenumeratorių tesulaukta 
apie 500, bet ir tie patys dažnai tapdavo skolininkais, jiems 
nuolat reikėdavo siųsti priminimus.

Entuziastų dėka „Gimtasai kraštas", nors ir ne visuo
met reguliariai, iki 1941 m. ėjo po 3-4  numerius kasmet. 
Nuo 1941 m. „Gimtojo krašto" leidimą iš Šiaulių kraš
totyros draugijos perėmė Mokslų akademija. Žurnalo 
redakcija buvo palikta Šiauliuose, tačiau administracija 
perkelta į Vilnių. Hitlerinės okupacijos metais -  1942 ir
1943 m. -  išėjo po vieną storą leidinį. Paskutinis numeris, 
pažymėtas 1943 m. data, pasirodė tik 1944 m. vasario 
21d. Tada žurnalas minėjo savo gyvavimo dešimtmetį. 
Bendradarbiams pirmą kartą buvo sumokėti honorarai.
1944 m. medžiaga surinkta ir dar vienam numeriui, bet 
priartėjo frontas ir darbai sustojo. Vėliau ta medžiaga, 
išsaugota P. Bugailiškio ir Onos Bugailiškienės, pakliuvo 
į archyvus ir, kaip nepraradusi mokslinės vertės, 1996 m. 
paskelbta „Gimtojo krašto" 32-ajame numeryje.



Bendradarbiai
Redaktorius R Bugailiškis p r i

sim ena: „Savo gyvenim e aš n ie 
kuom et nesu turėjęs tiek ir tokių 
visuomeninių ryšių, kokius turėjau 
su „Gimtojo krašto“ bendradarbiais.
Kartu pragyvenau daug smagumo 
stebėdamas, kaip iš paprastų, eilinių 
žm onių be teorinio pasiruošim o, 
išėjusių tik kraštotyros praktikos 
stažą, išaugo rimti ir tinkami spau
dos bendradarbiai -  tautotyros bei 
kraštotyros medžiagos rinkėjai ir 
fiksuotojai/'3 Visą „Gimtojo krašto" 
b en d rad a rb ių  kolektyvą sudarė 
apie 80 žm onių, tarp  jų nem ažai 
mokslininkų, įvairių profesijų Lie
tuvos šviesuolių, tokių kaip Paulius 
G alaunė, Jurgis Elisonas, K onstantinas Jablonskis, 
Ignas Končius, Balys Buračas, Petras Tarasenka, Juozas 
Baldžius (Baldauskas), Albinas Kriauza, Liudvikas Ne
zabitauskis, Marija Alseikaitė-Gimbutienė, Klemensas 
Čerbulėnas, Antanas Mažiulis, Pranė Stukėnaitė (vėliau 
Dundulienė) ir kt. Straipsnių gausa pasižymėjo Adomas 
Vitauskas, neetatinis Šiaulių „Aušros" muziejaus darbuo
tojas, paskelbęs 32 etnografinius aprašus. Negausiame 
rašančių m oterų kraštotyrininkių ratelyje aiški lyderė 
bibliotekininkė -  Marijona Čilvinaitė (25 publikacijos). 
Aktyviai žurnale bendradarbiavo Šiaulių muziejininkai 
Juozas Petrulis (jis buvo „Gimtojo krašto" sekretorius), 
Balys Tarvydas, Vladas Zdzichauskas, Vincas Vaitekūnas, 
pedagogai Vladas Trinka, Kostas Dambrauskas, valstietis 
Stasys Daunys iš Auksučių (Šiaulių r.), kooperatininkas 
Antanas Povylius iš Žironų (Radviliškio r.) ir kt. Ilius
tracijas tvarkė „Aušros" muziejaus dailininkas Stasys 
Vaitkus. Leidinyje daugiausia medžiagos pateikta iš 
Žemaitijos, mažiausia -  iš Suvalkijos.

Publikacijų tematika
Etnologo Vacio Miliaus parengtoje „Gimtojo krašto" 

(1934-1943) bibliografijoje" (Vilnius, 1996) labai kruopščiai 
išanalizuotos ir užregistruotos 476 čia paskelbtos publikaci
jos. Jos suskirstytos į 12 skyrių: kraštotyros gyvenimas (65), 
muziejininkystė (36), personalijos (5), bibliografijos (12), 
recenzijos (5), gamta (6), archeologija (29), istorija (24), 
etnografija (224), tautosaka (29), senieji tikėjimai (6), kalba 
(7)4. Daugiausia vietos (apie 60 proc.) skirta etninei kultūrai, 
nes dauguma žurnalo bendradarbių buvo kilę iš kaimo, 
atsiminė tuometį gyvenimą, papročius, ūkiškus darbus ir 
sugebėjo juos vaizdžiai aprašyti. Vėliau kai kurie „Gimtojo 
krašto" straipsniai buvo perspausdinti leidžiant atskirų 
kraštotyrininkų raštus, pvz., Šiauliuose išleisti V. Vaitekūno 
„Rinktiniai kraštotyros darbai".

Atmintis
Rašydama šį straipsnį pastebėjau, 

jog literatūros apie „Gimtąjį kraštą" 
nedaug. Be informacinės medžiagos 
enciklopedijose, yra viena kita publi
kacija tarpukario ir karo metų perio
dikoje bei Šiaulių miesto spaudoje.

1999 m., „Gimtojo krašto" 65-erių 
metų sukakčiai paminėti, Šiaulių „Auš
ros" muziejus ir Lietuvos kraštotyros 
draugijos (LKD) Šiaulių skyrius surengė 
konferenciją ir išleido konferencijos 
medžiagą. Konferencijoje pranešimus 
skaitė „Aušros" muziejaus mokslinė 
sekretorė Virginija Šiukščienė, prof. 
habil. dr. Vacys Milius, muziejininkas 
Stasys Daunys, dr. Dalia Striogaitė, P. Vi
šinskio bibliotekos darbuotoja Audronė 

Kiršinaitė, LKD pirmininkė Irena Seliukaitė. Buvo kalbama 
apie „Gimtojo krašto" leidybos sunkumus, apžvelgta žurnalo 
straipsnių tematika, nagrinėtas M. Cilvinaitės įnašas į „Gim
tąjį kraštą". Skaitytas pranešimas ir apie „Gimtojo krašto" 
idėjų tęsėją -  1992 m. pasirodžiusį leidinį „Mūsų kraštas", 
ėjusį iki 2004 m. Žurnalo 1-ajame numeryje kreipimesi į 
skaitytojus rašoma: „Norime tęsti šiauliečių „Gimtojo kraš
to" tradicijas. Jaunajai kartai tai beveik nežinomas leidinys, 
todėl savo žurnalo puslapiuose prisiminsime kai kurias 
„Gimtojo krašto" publikacijas ir autorius."5 M. Čilvinaitė 
1940 m. „Gimtajame krašte" aprašė netoli Kurtuvėnų esantį 
Sodaliukų (Sodeliukų), o J. Petrulis -  Jurgoniškių (Kelmės 
r.) kaimą. Beveik po 60-ties metų Šiaulių kraštotyrininkai 
ekspedicijos metu vėl aplankė tuos, dabar jau nykstančius, 
kaimus ir užrašytą medžiagą pateikė „Mūsų krašte". Galima 
teigti, jog abu leidinius siejo panašūs tikslai, turinys -  „kaip 
gyva grandis -  kai kurie tie patys autoriai"6.

V Milius rašė: „Sovietmečiu viešosiose bibliotekose „Gim
toj o krašto" numeriai buvo sunaikinti, nedideliais skaičiais 
išliko tik mokslinėse bibliotekose ir pavienių asmenų knygų 
rinkiniuose."7 Norėčiau paneigti šiuos žodžius ir pasidžiaugti, 
kad Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje sovietme
čio metais išsaugotas pilnas „Gimtojo krašto" komplektas. 
Žurnalo publikacijos buvo bibliografuojamos, aprašai 
atskleidžiami kartotekoje „Šiaulių kronika" ir jie buvo priei
nami kiekvienam skaitytojui. Dabar „Gimtasai kraštas" jau 
suskaitmenintas ir skelbiamas virtualioje svetainėje Epaveldas.
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24 d. Šiaulių „Aušros" muziejuje, medžiaga. Šiauliai, 1999, p. 10.
5 Ten pat, p. 26.
6 Ten pat, p. 28.
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