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GAMTOS JUTIMAS
LIETUVIŲ MENE
Nikolajus VOROBJOVAS

Kalbėdami apie vieną esmingiausių lietuvių meno savybių,
iš pradžių susitarkime, kurį meną turėsime omeny. Tris-ketu
ris dešimtmečius gyvuoja miestiškas individualus menas. Lie
tuvos menininkų draugija kūrinius pirmą kartą eksponavo tik
1907 metais Vilniuje. O medinių kryžių, audinių, siuvinėjimų,
religinių graviūrų, šventųjų statulėlių kūrimo amžius nepaly
ginti ilgesnis - šimtmečiai. Mūsų laikų Europos kultūrinis
mąstymas galiausiai įveikė prastą įprotį liaudies meninę kūry
bą skirstyti į "prasčiokiškąją primityviąją" ir "aukštąją". Vis
aiškiau įsitikiname, kad sugrubusios pūslėtos valstiečio rankos
primityviais įrankiais dažnai sukuria ne mažiau puikius kūri
nius negu rafinuoti dailininkai. Nėra jokio pagrindo į valstiečių
meną žiūrėti iš aukšto su atlaidžia šypsena, tarsi "pakeliant jį
iki savęs". Kalbėdamas apie lietuvių tautinį meną, pirmiausia
turėsiu omeny plačią liaudies kūrinių panoramą, kurios fone
dar labai neseniai atsirado ir profesionalių išsilavinusių kūrėjų
menas.
Svarbiausias lietuviškojo meno išgyvenimų šaltinis - gamta.
Lietuviai, skirtingai negu daugelis Europos tautų, labai ne
daug dėmesio skiria žmogaus paveikslui. Deklaravimas
"Žmogus - tai skamba išdidžiai" jiems nesuprantamas. Išdid
žiam vadinamojo gamtos valdovo išaukštinimui jie priešp
špriešina
ramų mus supančių gamtos paslapčių pagarbinimą.
Nuo senosios Graikijos ir Kilniųjų viduramžių (Peimso, Bam
bergo kūrinių), Mikelandželo ir Bemini, Rodeno ir Majolo
apoteozuoiamoji žmogaus figūra - lietuvių liaudies skulptū
roje tarsi ,Yišžmoginama". Medinės statulėlės, kurias liaudis
mėgsta vadinti dievukais, niekur nėra pavienės, izoliuotos, bet
visada pateikiamos kaip kryžiaus ar koplytėlės ornamentinio
ansamblio dalis, įkomponuota ir į aplinkos peizažą. Lietuvoje
mėgstamiausia liūdinčio Kristaus figūra (Rūpintojėlis, Smutkelis), kuri lyg gedulo giesmė atliepia lietuvio dangui, lygumai,
miškui. Šios statulėlės (dažnai - puikiausi plastinio meno kū
riniai) neigia savitikslį mėgavimąsi žmogaus kūno grožiu,
struktūros darnumu. Jos visiškai pamiršta visa tai: dėl visaapi
mančios ekspresijos, griežtos išaukštintos formų tektonikos.
Net ir geriausiųjų šiuolaikinių skulptūrų išraiškingas jausminis
pakilumas išstumia paprastą gėrėjimąsi žmogaus kūnu.
Įdomu, kad pastarųjų dešimtmečių Lietuvos dailėje ir
skulptūroje kažin ar aptiktume bent kiek pavykusių portretų.
Matyt mūsų dailininkams vidujai svetimas domėjimasis žmo
gaus paveikslu. Prisiminkime genialųjį M.K.Čiurlionį, atskleiKryžius dviejų kryžmų. Mšliunos kapai,Veliuonos valsč. Kauno apskr.
dusį esminius, slapčiausius lietuvio dvasios bruožus: jo kūri
Fotografuota 1925m.
niuose žmogaus figūrų visai nėra arba jos virtusios tik pamė
klėmis, ornamento schema.
se, ant kalvų, upių, ežerų, upelių pakrantėse, miškų tankmėj.
Tačiau ir gamta, dėl kurios lietuvių menininkas atsisako žmogaus
Gyvenimas ar mirtis, derliaus nuėmimas ar vedybos lietuvių val
paveikslo, nepasižymi formų įvairumu, spalvų, atspalvių, šviesos žai
stiečiui vyksta ne tiek gamtos fone, kiek pačioje gamtoje. Žmogaus
smu: dailininką domina "abejinga gamta". Čiurlionio ir kai kurių
gyvenimas tolygus gamtos gyvenimui. Lietuvos kryžiai, būdami žm o
peizažo meistrų tapyboje matome kosminį dieviškumu alsuojantį
gaus išgyvenimų buityje liudytojai, tuo pačiu persmelkti ir gamtos
gamtos paveikslą. Toks išaukštintas religinis gamtos jutimas slypi ir
paslaptingo jutimo.
puikių lietuviškų medinių kryžių mene. Tie kryžiai - kaip legendinių
Kryžių forma išauga iš gamtovaizdžio ir nuostabiai derinasi prie
praanlzinų laikų regėjimas - visur iškyla mūsų šalies erdvėj. Kilę iš
jo. Įsižiūrėkit, kaip kryžiai atrodo erdvėj, išryškindami, paversdami
pagoniškųjų antkapinių paminklų, jie savo esme nedaug teturi ben
ją begaline architektūra: štai kryžiaus vertikalė sueina su lygumos
dra su krikščioniškaisiais kryžiais, kurių pagrindinė forma, išvaizda
plokštuma, štai - iškyla virš kranto linijos arba - į tolimąjį horizontą
čia dažniausiai neatpažįstamai pasikeičia: tarsi užslaptinama kei
nuvinguriuojančios kelio juostos. Ten, kur lietuviškąjį kryžių apsupa
sčiausiais perdengimais, daugiaaukštėmis "koplytėlėmis", raižytinių
medžiai, jis tampa viena su jais. Kartais kryžius būna nutašytas iš
papuošalų aureolėmis.
medžio, kurio tikros šakos sukomponuoja pagrindinius ornamenti
Šimtmečius šitie kryžiai gimsta iš lietuvio stichinės pastangos
nius motyvus. Tūda jis panašus į keistą iš žemės išaugusį augalą. Tokį
įkūnyti išgyvenimus magiškai ornamentuotais paminklais. Kaip ir
įspūdį sustiprina raižytiniai papuošalai ir kryžių vainikuojantys kalti
liaudies dainas, juos galima vadinti nacionaline lyrika. Tai - nelyginant
nės geležies ornamentai. Išpuoselėta ornamentinė aureolė sudaro
"lyriniai monumentai" liaudies dvasiai. Kiekvienam reikšmingam
vaizdingą vienovę su aplinkos lapija, medžių šakomis, o kryžiaus
(skausmingam ar džiugiam) valstiečio gyvenimo įvykiui atminti sta
stulpas - su kamienais. Pro ažūrinį ornamento raižinį sruvenanti
tomas paminklas - kryžius. Todėl kryžių čia galima matyti visur:
padangių šviesa skliaute nupiešia įmantrų sudėtingą raštą.
bažnytkaimiuose, pakelėse ir kryžkelėse, prie medinių trobų, laukuo
Lietuviškieji kryžiai architektūrine forma, ornamentika - tolimi
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Stogastulpis. Šapnagių km., Šiaulėnų valsč. ir apskr.
Fotografuota 1926 m.

Koplytstulpis. 1883m. Šiaulių apskr. ir valsč., Lūponių km.
Fotografuota 1926 m.

nuo krikščionybės. Ornamente gyvybingi senoviniai pagoniški moty
vai, sudievintos Saulės, Mėnulio simboliai. Paukščių figūrėlės čia mirusiųjų dvasios, vėlės, kurių, jei tikėtume viskuo, kas surinkta
puikioj J. Basanavičiaus knygoje, - pilnut pilnutėlė lietuvių žemė.
Apdovanotieji aiškiaregyste su jomis ir bendrauti galj. Žalčių moty
vas, būdingas tik kryžių ornamentikai, taip pat vaizdingai primena
senovės lietuvių tikėjimą.
Tks tikėjimas savo esme panteistinis. Jį gimdo gamtos reiškinių,
gamtos kūnų ir visko, kas mus supa - upių, ežerų, kalvų, medžių,
sudievinimas. Maitinami šio archainio panteizmo, suaugdami su
gamtovaizdžiu, lietuviškieji kryžiai tuo pačiu lyg "sukeistina" jį: nei
struktūra, nei puošyba jie anaiptol nekartoja gamtos ("tarkim, augali
jos) formų. Jie - nelyginant paslapties kupini egzotišlri augalai, nuo
neatmenamų laikų augantys lietuvių žemeje. Jų ornamentų simboli
nė prasmė primena mums "elementarių dvasių", panašių į E.TA.
Hofmano smaragdines gyvačiukes, pakrantės šeivamedžio lapijoje
žaidžiančias su saulėlydžio spinduliais, sritį. Šiaip ar taip - lietuvių
liaudies menas nesiekia natūralistinio išorinių formų atgaminimo.
Išgyvenimu, gamtos pajutimu stengiamasi prasiskverbti pro empiri
nių reiškinių apvalkalą - ligi slypinčiųjų anapus jo slapčiausiųjų dievi
škųjų galių.
Lietuviškame ornamente (ypač drobėse, siuvinėjimuose) pamėg-
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toji lelijos (kurį laiką klaidingai vadintos tulpe) tema - yra nuostabus
šios gėlės stilizavimas, jos realias formas paverčiantis griež tom beveik
geometrinėm figūrom. Tos pačios dalios susilaukia ir kiti gamtiniai
elementai: rūtos lapeliai, eglių šakos, paukščiai, gėlės, gyvačiukai,
saulė, mėnulis, ž vaigž dės. Visa tai labai natūraliai pritampa net grynai
abstrakčiame geometriniame ornamente (pynute, rombas, spiralė ir
pan.). Tačiau lietuvių ornamentas negali būti pavadintas nei abstrak
čiu geometriniu, nei natūralistiniu. Jį, jungiantį tuos abu stilius, galime
apibūdinti kaip viršrealybinį (užrealybinį) ar magiškąjį, nes būtinai
susietas su šventąja gamtos paslaptimi.
Tokius ornamentus matome ir Lietuvos audinių mene: ant margų
liemenių, juostų, ant apdangalų, kilimų, prijuosčių. Senoviniai šio
stebuklingo meno dirbiniai niekur nežėri nuodingais anilininiais to
nais. Siūlų dažymui iš žolių, gėlių, lapų, žievės, mineralų buvo išgau
nami natūralūs dažai. Dainingas spalvingos ornamentikos raiškumas,
griežtas tyrumas - nuostabūs. Čia ir vėl mus stebina tas prieraišumas
gamtai, tas artumas jai, sukėlęs vieno įžymaus mokslininko susižavė
jimo šūksnį pamačius juostas: "...Nesuvokiama, kas tai: negi tie tvė
rimai tikrai neaugo kaip gėlės po tekančios, po nusileidžiančios saulės

'Stogastulpis, 1892m. Andriaus Bairiuno darbas.
Fundatorius Mykolas Zjenius. Rumšiškių kapinės, Rumšiškių valsč.,
Kauno apskr. Fotografuota 1924 m.

rove suponuoja liaudies dvasios stilių. Medis "išeina" iš savo "mate
rialumo" utilitarine prasme, žmogaus jausmo ir proto dėka tampa
sudvasintu meno kūnu.
Religinė medžio graviūra - vienintelė Lietuvoje plačiai paplitusi
tapybos šaka. Nebojant stebuklingo jos monumentalių grafinių lak
štų nuspalvinimo, tai yra menas, savo esme artimesnis skulptūrai
negu tapybai. Šiandieninėje Lietuvoje tik apie medžio graviūrą gali
ma kalbėti kaip apie jau susiformavusią meninę discipliną, keleto
jaunųjų dailininkų asmenyje pasiekusią pakankamai aukštą lygį. Me
dį, labiausiai prieinamą, gamtos duotą medžiagą jie ima su kažkokiu
įgimtu "širdingu" supratimu, ir galbūt iš jautraus jo savybių stebėjimo
gimsta patys raiškiausi mūsų vizualiniai paveikslai.
Iš rusų kalbos vertė Liudvikas GIEDRAITIS
Atsiprašome skaitytojų, kad negalime nurodyti knygos, iš kurios šis straipsnis
verstas: bibliotekoje ji buvo gauta be viršelių, be titulinio puslapio. Nepavyko
nustatyti nei pavadinimo, nei išleidimo datos, nei sudarytojo: ivairių autorių
straipsnių apie meną samplaikoj - ir Šis N. Vorobjovo perlas. Spėjama, kad
knyga išleista N. Rericho draugijos iniciatyva pokary.- Vert
Publikuotos Adomo VARNO nuotraukos iš Lietuvos dailės muziejaus
Liaudies meno skyriaus fondų.
Stogastulpiai ir kryžius. Davainių km. senkapis. Užpalių valsč.,
Utenos apskr. Fotografuota 1925m.

spinduliais?.." Ypatingai skaidria prabanga išsiskiria raštuotos suval
kiečių prijuostės. Žalumo, rudumo, mėlynumo, raudonumo fone klasikinis lelijų motyvas išsirikiuoja nubėgančiom eilėm, susigrupuoja
kvadratiniais laukeliais. Toje spalvų, linijų, formų simfonijoje - tary
tum įsikūnija visas užliejamų pievų žydėjimas. Betgi natūralizmas ir
čia įveikiamas griežtu, tvarkingu, "kristalo ieškančiu" stilizavimu.
Magiškasis realizmas - taip galima pavadinti lietuvių ornamento ir
apskritai liaudies meno esmę. Tie kūriniai, paslaptingu fliuidu jungda
miesi su gamta, vis tik neištirpsta joje, o sudaro pasaulius savyje.
Liudydami nekurį aukščiausią realumą, jie visada - lyg apibrėžti ne
matomu užburtu ratu.
Meno ryšį su šalies gamta nemaž a dalimi nulemia meno medž iaga.
Lietuvių Lietuva - tai pirmiausia "medinė Lietuva": tarp miškų, medi
niuose būstuose, tarp medinių rakandų, medinių apyvokos daiktų.
Nuo neatmenamų laikų Lietuvos žmonės apdoroja medį, šioj srity
pasiekę aukštos kultūros. Tūi liudija liaudies architektūros paminklai:
valstiečių trobos, klėtys, kaimo bažnyčios, varpinės, koplytėlės, tie
amžinieji kryžiai, papuošti statulėlėmis - "dievukais", pagaliau - namų
apyvokos reikmenys: rateliai, verpstės... Visas medinių formų pasau
lis, subtiliai pražydintas ornamentine puošyba, magiškųjų raštų įvai
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SENOSIOS BALTŲ RELIGIJOS IR MITOLOGUOS ŠALTINIAI

MIKALOJUS LASOCKIS (

-1450)

Mikalojus Lasockis (Nicolaus Lasocki, Lantsosky) - dvasiškis,
Krokuvos katedros dekanas; Jogailos sekretorius, publicistas, 1435 nu
Bazelio visuotiniame bažnytiniame suvažiavime Lenkijos delegatas.
M. Lasockis buvo išsilavinęs žmogus. Jis gimė mažame dvarelyje
Lasotki Dobžynės žemėje, kuri 1392-1405 m. priklausė Ordinui. J.
Dlugošas mini, kad nuo 1424 nu M. Lasockis buvo Romoje, matyt,
vienas iš popiežiaus Martyno patarėjų Lenkijos ir Lietuvos reikalams.
Vėliau (nuo 1426 nu) jis buvo nuvykęs į Romą kaip Jogailos sekreto
rius ir aktyviai dalyvavo Kurijos politikoje. 1434 nu pasirodė Bazelyje
ir išbuvo ten iki 1438 nu Bazelio bažnytiniame suvažiavime jis gynė
tezę, kad suvažiavimo sprendimai yra aukščiau negu popiežiaus. Pa
siūlė organizuoti kryžiaus žygius prieš turkus ir panaikinti vokiečių
ordiną.
1434 nu lapkričio 5 d. M. Lasockis pasakė suvažiavime kalbą apie
neseniai mirusį Lenkijos karalių Jogailą (1434 m. gegužės 31 d.). Apie
jo mirtį M. Lasockis sužinojo važiuodamas į Bazelį. Suvažiavimo
pirmininkas kardinolas Julijonas Cesarinis minėjo jo "puikią kalbą”.
M. Lasockis gynė Jogailą prieš Ordino atstovų daromus jam priekai
štus, ypačjo tariamą dviveidystę husitų klausimu. Toje aplinkoje ir gimė
M. Lasockio rašinys "Magna mondacia per N. Lantsosky, ambasadorom regis Poloniąe in concilio Basįlionis". Kryžiaus žygių prieš turkus
propaganda pasidarė M. Lasockio gyvenimo tikslas. Todėl šis rašinys
ir buvo adresuotas ispanams, kurie kariavo prieš islamą. Rašinio
pradžioje apibūdinama Lenkija, jos teritorija, kilmė, bažnyčia ir kovos
su totoriais uždaviniai. Jis siekė parodyti, kokį vaidmenį anksčiau
vaidino Lenkija apsaugojant Vakarus nuo totorių. Po to autorius šneka
apie Lietuvą. Lietuviai esą pagonys barbarai, katalikiškos Lenkijos
priešai Lenkija privalėjus kariauti vienu metu ir prieš lietuvius, ir prieš
totorius. M. Lasockiui rūpėjo pavaizduoti, su kokia pagoniška lietuvių
tauta lenkai turėjo kovoti. Rašinyje vengiama polemikos su Ordinu,
nes lenkai ir Ordino broliai kovoje dėl tikėjimo esą ginklo broliai. M.
Lasockis pripažino, kad pagonių lietuvių nebuvo įmanoma įveikti
ginklu. Reikėjo rasti kitą išeitį - lenkų karalaitės vedybas su Lietuvos
kunigaikščiu Jogaila. Už tai giriamas Jogaila ir vaizduojamas jo die
vobaimingumas. Vargu ar čia M. Lasockis ką nors perdėjo, nes apie tai
kalba ir kiti šaltiniai
M. Lasockio rašinys, kaip mano jo publikatorius K Forstreuteris,
atsirado 1435 m. antrojoje pusėje. Pagrindinis autoriaus argumentas

DIDYSIS MELAS (1435)
...Iš kitos pusės, šiaurėje, minėta karalystė (Lenkija) ribojasi su
šalimi, vadinama Lietuva. Kadaise tai buvo barbarų kraštas, o dabar
katalikiškas. Iš jo buvo kilęs pagarbiausios ir švenčiausios atminties
karalius, dabartinio karaliaus tėvas. Tb šalis yra labai didelė ir plati,
turi daug valdovų ir aukštų kunigaikščių, bet paprastai valdoma vieno,
kuris vadinamas Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu. T£up buvo vadina
mas ir mūsų karalius, prieš tai kai buvo pakviestas prie karalystės ir
katalikų tikėjimo.
Tk tauta turėjo stebėtinų prietarų. Ji neturėjo jokio vieno įstatymo,
bet, kas saulei tekant tą dieną pasitaikydavo, ar šliužas, ar gaidys, ar
arklys, ar kas nors panašaus, tą laikė dievu. Tbip kiekvieną dieną jie
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tas, kad rašinyje neminimas Pabaisko mūšis 1435 m. rugsėjo 1 d. ir
Bresto (Kujavuose) taika (1435 m. gruodžio 31 d.). Autorius negalėjęs
nepaminėti šių svarbių ir lenkams labai naudingų įvykių.
Rašinys išlikęs X V a pirmosios pusės aktų rinkinyje. Saugomas
Valdburgo-Zeil kunigaikščių archyve.
Mečislovas JUČAS

Žinias apie lietuvių ikikrikščioniškuosius tikėjimus M. Lasockis
galėjo gauti iš amžininkų, iš paties Jogailos, kurio sekretoriumi jis
buvo, arba perimti iŠ senesnių šaltinių. Dalis jo žinių (apie ugnies,
miškų garbinimą, mirusiųjų deginimą) sutampa su vėliau pateiktomis
J. Dlugošo (XVa.) ir"Lietuvos metraščių" (XVI a ) žiniomis. Sutampa
ne tik bendri teiginiai, kurie kartojasi daugelyje šaltinių, bet ir smulke
snės detalės. Pavyzdžiui, rašydamas apie miškų garbinimą, J. Dlugošas
teigia, kad švento miško išniekintojas "būdavo demono nužudomas
arba netekdavo kokios nors kūno dalies", o M. Lasockis - kad tokius
miškus saugojo dem onai;"Lietuvos metraštyje" sakoma, kad Šventa
ragis buvo sudegintas "kartu su žirgu, mylimu vergu, kuris buvo jam
malonus", o M. Lasockis sako, kad mirę Lietuvos valdovai buvo
deginami "su tarnu bei arkliu, kurį labai mylėjo". Tačiau ir J. Dlugošo
raštuose, ir "Lietuvos metraščiuose" mitologinės informacijos yra žy
miai daugiau negu M. Lasockio rašinyje. Bet čia yra tokių duomenų,
kurių nėra anuose šaltiniuose (kad mirę Lietuvos valdovai būdavo
"sudeginami kartu su žmona, net ir gyva"). Atrodo, visų trijų šaltinių
autoriai rėmėsi dar ketvirtuoju, tik M. Lasockis iš jo perėmė žym iai
mažiau informacijos negu anie du.
Kita M. Lasockio informacijos dalis (kad lietuviai per dieną kaip
dievą garbindavo tai, ką saulei tekantpasitikdavo), turimais duomeni
mis, nėra užfiksuota kituose baltų mitologuos šaltiniuose. Toks tikėji
mas būdingesnis ne baltams, o rytiečiams. Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje anuo metu gyveno nemažai kitų tautybių žm onių (slavų,
totorių, karaimų), tad nuogirdą apie jų tikėjimus M. Lasockis galėjo
priskirti ir lietuviams.
Norbertas VĖUUS

turėjo vis kitus ir kitus dievus. Laikė visados nepaliaujamai degančią
ugnį, kurią taip pat garbino. Jie turėjo šventus miškus, kurių niekas
dėl demonų apsaugos negalėjo liesti, išskyrus žynius. Jų mirusieji
buvo deginami, o ne laidojami. Jų mirę valdovai būdavo tuoj sudegi
nami kartu su žmona, net ir gyva, ir tarnu bei arkliu, kurį labiau
mylėjo. T&ip tasai miręs, o anie gyvi būdavo sudeginami. Daugybę
panašių dalykų dar ilgai galima būtų pasakoti.
Ši labai karinga tauta atkakliai puolė Lenkijos karalystę, ir dėl to
smūgio karalystė lyg ir ištuštėjo ir nebegalėjo ji jiems priešintis dėl kitų
priešų netikėlių (totorių) trukdymų, kurie puolė ją iš kitos pusės.
Nepajėgdama priešintis vienai ir kitai galybei ir išgirdusi, jog prieš
netikėlius yra įkurtas teutonų ordinas su juodu kryžiumi, karalystė
atidavė ir perdavė jam daugybę pilių ir miestų bei žemių prie tų

netikėlių sienų, kad kryžiuočiai iŠ vienos pusės, o karalystė iš kitos
jiems priešintųsi, Tkip broliai Prūsijos kryžiuočiai atsidūrė Lenkijos
karalystės ribose. Vėliau jie nenorėjo ir nenori grąžinti karalystei tų
pilių, dėl kurių vyko ir vyks karai, kol jie nesugrąžins karalystei pilių
ir miestų. Tūip mums iš vienos pusės ir kryž iuočiams iš kitos kaunantis
prieš tuos barbarus, kova užsitęsė šimtą penkiasdešimt metų, tačiau
juos užkariauti buvo neįmanoma, jie net mums padarė daugybę
didžiausių nuostolių.
Tbi tęsėsi iki minėto karaliaus laikų, tuomet esant gyvam kunigaik
štystės ir šalies viešpačiui ir didžiajam kunigaikščiui.
Pagaliau, karalystė pamačiusi, jog nepajėgia netikėliams priešintis
ginklais, sumanė, kaip kitu būdu pasiekti taiką ir kitomis priemonėmis
atvesti į tikėjimą. Mirus karaliui Liudvikui, kuris buvo kilęs iš Pran
cūzijos ir valdė Lenkijos bei Vengrijos karalystes ir kuris paliko dvi
dukteris, kurių vieną turėjo dabartinis imperatorius, o su ja ir Ven
grijos karalystę, o kita buvo palikta Lenkijos karalystei, Lenkijos
karaliaus vieta buvo tuščia. Karalystės pirmieji vyrai sumanė, gal per
vedybas toji tauta galėtų būti atvesta į katalikų tikėjimą. Jie pasiuntė
pas dabar jau mirusį karalių, kuris anuomet buvo savo tėvynės vie
špats ir Didysis Kunigaikštis^ pasiuntinius. Jei jis su visa savo tauta
priimtų katalikų tikėjimą ir savo tėvynę įjungtų į karalystę, karalystė
jam duotų į žmonas dukterį sosto įpėdinę ir uždėtų karaliaus diade
mą. O karalius, tiek trokšdamas karalystės, tiek ir dėl to, kad iš
prigimties buvo linkęs į gėrį, pasitaręs su savo pirmaisiais valstybės
vyrais ir tėvyne, priėmė tikėjimą ir sutiko su vedybomis. Tkipjis buvo
padarytas Lenkijos karaliumi, atvestas į sostinę ir karaliaus sostą,
būtent, Krokuvą, iš pradžių apkrikštytas, paskui vedė, paskui buvo
karūnuotas.
Paskui, grįžęs į savo tėvynę, su prelatais ir mūsų tikėjimo žinovais
apkrikštijo visą tėvynę. Tūi buvo lengva - po to kai tauta pamatė
apsikrikštijusį savo valdovą. Tūip tie prelatai ir ž inovai, metus darbuo
damiesi, apkrikštijo per keturis šimtus tūkstančių žmonių. Karalius
pastatė tėvynėje septynias katedras ir vieną metropolijos bažnyčią. Ir
toje vietoje, kur pagonys garbino amžinąją ugnį, pastatė bažnyčią,
kurioje be perstojo dieną ir naktį garsiai giedama šlovė dievui; kaip
toji ugnis jų dievų garbei nuolatos degė, taip be pertraukos giedama
šlovė dievo garbei. Jis paskyrė dotaciją Krokuvos universiteto vienos
kolegijos naujakrikštams, kurie ten mokomi ir siunčiąmi vadovauti
žmonėms kaip prelatai bei pamokslininkai. Toji tauta yra daug pamaldesnė, negu mes, seni krikščionys.
Karalius buvo toks pamaldus, kad pamaldeshiu negali atrodyti bet
kokio luomo žmogus. Nepaprastai pamaldžiai klausydavo mišių.
Joms pasibaigus, kai kuriomis dienomis klūpodavo melsdamasis ma
žiausiai po šešias valandas. Kartais net tarnams atsibosdavo, ir jie
palikdavo jį vieną bažnyčioje. Nuo to laiko, kai apsikrikštijo, vieną
kartą neišklausė mišių ir dėl to sielvartavo iki pat mirties. Mat jis tą
dieną buvo pradėjęs varstyti duris dar prieš saulei tekant ir taip
bėgiojo šen bei ten, rasdamas koplyčią neparuoštą mišioms, kol atėjo
vidurdienis. Dėl to iki mirties sielvartavo. Toks buvo to barbaro
pamaldumas. Vyno niekuomet neragavo, gėrė gryną vandenį, tris
dienas savaitėje pasninkaudavo, penktadieniais nevalgė nieko, tik
duonos ir vandens - į dienos pabaigą. Gavėnios metu valgė tik daržo
ves. Kunigus nepaprastai gerbė, prelatus vertino labiau už savo
pirmuosius valstybės vyrus. Pastatė daugelį bažnyčių ir vienuolynų,
paskyrė jiems dotacijas. Tūrėjo sėkmingų pergalių prieš savo ir tikė
jimo priešus. Karą skelbdavo tik sukurstytas ir paskatintas. Daug
reikėtų pasakyti apie tą valdovą, bet nėra laiko. Tik viena pasakyčiau:
labiau dievoto ir maloningo valdovo niekuomet nesu regėjęs nei apie
tokį skaitęs.
Išėjęs į karalystę, savo Lietuvos kunigaikštystę sujungęs su kara
lyste, padarė jos valdovu kunigaikštį Aleksandrą, kitaip vadinamą
Vytautu. Apie tą valdovą reikėtų daug pasakyti net neįtikimų dalykų.

ŽIEM OVIDŽIO IR PAVASARIO
DARBAI
Ignas JABLONSKIS
ŽIEMOVIDŽIO DARBAI
Susitarsime žiemovidžiu laikyti laiko tarpą nuo Advento prad
žios (gruodžio mėnesio pirmosios dienos) ligi Užgavėnių, kurios
paprastai esti vasario mėnesį.
Žiemovidžiu samdiniai paprastai atostogaudavo, todėl tuo
laiku didelių darbų niekas nesiimdavo. Žm onės ilgiau pamiego
davo, gausesni būdavo turgūs, o sekmadieniais ir švenčių pro
gomis - pilnesnės bažnyčios ir pašventoriai.
Nuo Kalėdų ligi Užgavėnių taip pat tradicinis vestuvių laikas.
"Per Adventą dvasia šventa, per Kalėdas į "zalietas" (piršlybas) juokaudavo budriškiai. Varpelių skambaliavimas savaitgaliais jau
dindavo ištekėti laukiančias merginas, dažnai ir jų tėvus. Tai
vienur, tai kitur šeštadienio pavakarėj girdėdavai trankią dūdų
muziką, - tai vyko jaunimo labai mėgstamos viešos ir labai gausiai
lankomos ištekančių merginų pintuvės.
Antradieniais vykusios tuoktuvės j miestelį ir pašventorįų su
traukdavo nemažai jaunimo, nes visiems rūpėjb pasižiūrėti j
nuotakas, j išsipuošusius vestuvininkus. Dėl neišsipildžiusių sva
jonių ir lūkesčių ne viena jaunoji, o kartais ir pašalinė mergina,
braukė ašaras, tačiau daugumos dalyvių juokas, tranki dūdų
orkestrų muzika ir bendras šurmulys visa tai užgoždavo ir nustel
bdavo.
Šurmulį retkarčiais siitrukdydavo mažos, vos penkių žmonių
grupelės. Tai sklypininkų vaikai tuokiasi. Šie jaunieji susirūpinę,
bet ramūs, be ašarų. Iš tolo justi, kad juos jungia ne turtai, o
nuoširdi meilė ir pasitikėjimas. Neužgauna jų nė iš pašalės mestas
pašaipos žodis: "Žiūrėk, klėbininkai į glėbius ženijasi". Tegu. Kas
žino, kam šis vakaras atneš daugiau laimės? Visų budriškių
sklypininkų vedybiniai gyvenimai buvo be priekaištų, pavyzdingi.
Kuro pagrindą sudarė virbai ir stambių medžių šakos. Virbai smulkūs krūmai ganyklų, miškų ir paupių rėžiuose. Krūmus skynė
kirviu, kol kamienų storis neviršija 8-10 cm. Storesnius medelius
pjovė pjūklu, ir jie buvo skiriami malkoms arba padarinei medžia
gai.
Virbus skynė, kai žem ė įšalusi ir sniego nedaug. Skinant kaire
ranka laikė medelį ir lenkė kairėn, o iš dešinės įžambiai kirto j
medelio kamieną, apie 5 cm aukščiau žemės paviršiaus. Virbų
kelmeliai negalėjo būti ilgesni kaip 5-10 cm.
Skinant rėžiuose esančius krūmus reikėjo išsaugoti geresnių
veislių medelius: pušaites, eglaites, ąžuoliukus, uosius, beržus,
epušaites, kitų retesnių medžių atžalas. Visiškai buvo išskinami
alksniai, karklai, skirpstai, lazdynai, ievos ir panašūs krūmai.
Suskintus virbus, nenugenėjus šakų, sukraudavo j krūvas taip,
kad kelmeliai būtų vienoje plokštumoje. Krūvų didumas priklausė
nuo to, kaip tankiai virbai augo.
Jei buvo suaugančių vaikų, virbus išveždavo iš karto, skinda
mi. Virbus suveždavo dažniausiai vėliau, kai susirinkdavo naujoji
šeimyna. Jeigu buvo sniego, veždavo didelėmis porinėmis (po
ros arklių traukiamomis) rogėmis, vadinamomis šlėdėmis. j tokias
roges vidutiniškai pakraudavo po du erdvėmetrius virbų. Vieno
ūkininko kiemui reikėdavo 20-30 tokių vežimų virbų.
Virbų kirtimas kurui buvo paliekamas gavėnios laikui, kai pail
gėja dienos. Per dieną, nuo saulės patekėjimo ligi nusileidimo,
Spausdinama Budrių kaimo (M osėdžio parap., dab. Skuodo raj.) mono
grafijos fragmentai apie XIX a. pab. ir X X a. pr. žemdirbių darbus.
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vienas žmogus nesunkiai sukirsdavo po vieną ar pusantro veži
mo virbų ir pastato pastogėje dailiai juos sukraudavo.
Kertant virbus buvo akylai žiūrima, kad nesukapojus padarinei
medžiagai, stoglazdėms ir grebėstams tinkamų medelių. Store
snius negu 4 cm pagaliukus sukraudavo atskirai - juos supjauda
vo pjūklu į apie 0,45 cm ilgio pagaliukus ir suskaldydavo į šakalius.
Tai geriausias kuras valgiui virti ir krosniai šildyti.
Be virbų, žiemovidžiu kurui pasiruošdavo ir stambių malkų
("skilų"), taip pat medienos padargams gaminti. Budrių kaimo
miškeliuose visai nebuvo spygliuočių medžių, todėl ūkinių pasta
tų statyboms naudojo epušinius rąstus. Juos taip pat reikėjo
atsirinkti malkų ruošimo metu.
Ilgai valstietis vaikščiodavo po savo miško rėželius, ieškoda
mas įgedusių, apdžiūvusių medžių malkoms, taip pat pakumpu
sių beržų kamienų rogių pavažoms. Iš ruoplėtų garbanotų beržų
gamindavo ratų stebules, storesnius, be šakų kamienus palikda
vo lentoms pjauti, iš kurių po kelerių metų dirbdins suaugančioms
dukroms kraitines stakles, skrynias, stalus, spintas.
Pjaunant miške medžius buvo akylai žiūrima, kad nė vienas
metras padarinei tinkamos medžiagos nebūtų supjaustytas į mal
koms skirtus pagalius.
Nuo kelmo medžius pjaudavo skersiniu pjūklu apie 0,25 m
aukščiau žemės paviršiaus. Nupjautų medžių kamienai, atidėjus
padarinei medžiagai tinkamus striūksnius, nugenėjus šakas, bu
vo pjaustomi i vieno sieksnio, apie 2,1 m ilgio gabalus ir čia pat
miške sukraunami j atskiras krūveles. Rąstelius, kaip ir virbus,
išveždavo rogių keliu poros arklių rogėmis. 1vieną vežimą papra
stai pakraudavo nuo 0,6 ligi 1,0 kub.metrų medienos. Malkų
skaldymą palikdavo gavėniai.
Per gavėnią, prailgėjus dienai ir atsileidus medienos įšalui,
malkinius rąstus skersiniu pjūklu supjaustydavo į apie 0,5 m ilgio
pagalius, o šiuos stambiai suskaldydavo į skilas. Pavyzdžiui, 20
cm storio pagalius, kad skalsiai degtų, skeldavo tik į keturias dalis.
Malkas jaujai ir duonkepio krosniai kūrenti ruošdavo šalia
jaujos, o skilas sukraudavo jos pastogėse. Ž iūrint, kiek kurį metą
buvo numatoma kulti rugių ilginiams ir minti linų, tiek paruošdavo
ir skilų. Vidutiniškai ūkininkui reikėdavo nuo vienos ligi pusantros
ašies, apie 10-15 kub.metrų skilų.
Statyboms rąstų ūkininkai pirkdavo iš valstybinių miškų. Rą
stus ruošdavo tik žiemą. Ilgesnius, ligi 12 m ilgio rąstus veždavo
poros arklių rogėmis, ant jų uždėję specialų paaukštinimą - "kūlieną". Ilgo rąsto laibgalį padėdavo ant trumpų, tvirtų, su dviem
stipinų poromis rogių, vadinamų "šuneliais".. Kelio posūkiuose
"šunelius" su rąsto laibgaliu valdė ("voderėjo") dviem ilgomis, į
stipinų tarpus sukištomis ir laibgaliuose surištomis kartelėmis,
kurias laikė ir valdė iš paskos einąs žmogus. Tiesiame kelyje
pakakdavo automatinio rogių valdymosi pagal kryžmiškai sujun
gtus abiejų rogių saitus. Parvežtieji rąstai į lentas ir rąstus būdavo
pjaunami šiek tiek atšilus, gavėnios pabaigoje ir vėliau. Išilginiams
rąstams pjauti samdydavo pjovėjus, vadinamus "dročiais". Daž
nai samdydavo tik vieną pjovėją, o jam talkindavo samdytas
bernas arba pačių suaugęs sūnus.
Virvės pakinktams - traukės ("pakonktės"), vadelės ("atvar
slai"), juostos ("pynos"), ratgaliai ir dišlininkai paprastai būdavo
vėlyvo rudens darbas, pasibaigus laukų darbams ir linamynio
talkoms. Smulkmeiias: vadeles, gyvuliams pasaitus ir pančius
žiemovidyje nusivydavo pats šeimininkas. Taip pat jo darbas sudrožti bent porą šimtų grėbliadančių ir sukalti į meistro paga
mintas bei sugrąžytas galvutes.
Trobos ir klėčių pastogėje būdavo padėta po keliolika pusiau
paruoštų atsarginių grėbliakočių. Žiemovidžiu šeimininkas juos
pabaigdavo ruošti: stiklo šukele ligi blizgėjimo nuskusdavo kotus,
ties praskėlimo pradžia uždėdavo iš skardos pagamintus žiede
lius, kad kotai toliau neskiltų, pritaikydavo ir užkaldavo galvutes.
Vidutiniškai reikėdavo turėti bent po 10-12 grėįlių, kad darbyme
čiu vienam sulūžus, būtų galima-pakeisti kitu. Grėbliakočių vi
ršaus neobiiuodavo, nes toks įrankis grėbėjams rankas gali su
žeisti.
Žiemovidžiu darbo netrūko staliai, račiai, kalviai. Visas ratų
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Kraštotyrininkas Ignas Jablonskis. 1975 m.
V Miliaus nuotrauka

Nebesuspėjome nudžiuginti savo vyresniojo bičiulio, nuošir
daus žurnalo bendradarbio dar vieno straipsnio "Liaudies kultū
roje" pasirodymu. Jis nebesulaukė ir pačios monografijos apie
savo gimtinę, nebaigė daugybės sumanytų ir pradėtų darbų.
"Rašau tautinės pareigos skatinamas. Šiuo tarpu sėdžiu prie
"Žemaičių kilmės klausimu" - didesnės apimties darbelio ir neži
nau, ar amžius leis j į baigti", - jau sirgdamas, mums rašė pasku
tiniame laiške.
Nebeleido. 1991 m. gruodžio 6 d. Vilniaus ligoninėje Ignas
Jablonskis mirė. Palaidotas Kretingoje.
Netekome dar vieno mūsų kultūros paminklo statytojo, sau
gotojo, visuomenės sąžinės žadintojo, kuklaus ir doro žemaičio.

detales: ratus ("tekinius") su stipinais, stebulėmis ir "zvanais",
medines ašių dalis, skersplautes, treininius, ratų priekines dalis "armus ir gardės" iš ūkininkų medžiagos savo namuose dirbo
mūsų kaimo mažažemiai - Antanas Zūbė ir Kabalinas.
Kalvio Budrių kaime nebuvo, todėl padirbdintas ratų detales,
jei senieji apkaustai netiko, apkaustymui reikėjo vežti pas apylin
kės kalvius. Gretimame Daukšių kaime gyvenęs senasis Venslauskis buvo labai geras kalvis ir turėjo gerai įrengtą kalvę, tačiau dėl
užsakymų gausybės ne visada darbų imdavosi. Laisvesni buvo
Mosėdžio kalviai, todėl jie budriškiams ir padėdavo. Už darbus
atsilygindavo pinigais.
Dukterims suaugus, geresnius stalius ūkininkai kviesdavosi į
namus, kur iš anksčiau žiemovidžiu paruošto kietmedžio, daž
niausiai uosio, šie gamindavo kraičio skrynias, rūbų spintas,
stalus ir stalelius, lovas ir kėdes. Kraitinius baldus stalius dažniau
siai dirbo su mokiniu - gizeliu. Darbo užtekdavo visai žiemai.
Po bulviakasio ir linamynio talkų, visiems suėjus į trobą, kol
tebebuvo samdinė mergina, ruošdavosi verpimui. Sunkiausią ir

nemaloniausią linų braukimo darbą atlikdavo vyrai, o šukuoti per
retesnes ir tankesnes jėkeles reikdavo moterims. Dažniausiai
linus šukuodavo dieną prie galinio trobos lango, pastogėje. Prie
"liktarnos" nešukuodavo - bijojo gaisro.
Ligi gruodžio vidurio buvo penimos lašininės kiaulės ir žąsys
(taukams), tad moterims kitiems darbams likdavo laiko mažai.
Tik penimus gyvulius išskerdus jos galėdavo imtis linų, pašukų,
pakulų ir vilnų verpimo. Kartais didesnį vilnų ir linų kiekį ūkininkės
už atlyginimą duodavo suverpti sklypininkų moterims.
Išėjus šeimynai, nuo Kalėdų ligi Užgavėnių, jei kieme nebuvo
suaugančių dukterų, ūkininkės moterys nerasdavo laiko verpimui
ir audimui. Tuos darbus tekdavo palikti pavasariui, naujai susirin
kusiai šeimynai.
Mes, vatkar, išmokę pamokas, ilgais žiemovidžio vakarais
plėšydavome plunksnas ir įdėmiai klausydavomės vyresniųjų
būtų ir nebūtų istorijų. Kurie jau tikome piemenauti, vakarais
prisivydavome po keliolika botagų.

PAVASARIO DARBAI
Pavasario darbų pradžia geriau laikyti ne kalendorinė kovo
pirma, o vasario vidurys, gavėnios pradžia, kai susirenka ir pra
deda dirbti naujieji samdiniai. Jiems parėjus, darbų pobūdis
budriškių kiemuose iš esmės pasikeisdavo, tapdavo iš anksto
planuojamas.
Naujai parėjusio berno (vaikio) pirmas didesnis darbas buvo
baigti vežti iš miškų virbus ir malkinius medžius. Kartais dar
reikėdavo jų papildomai pasiskinti ir prisipjauti. Po atidaus pati
krinimo, visais atvejais medžius pjovimui nurodydava šeiminin
kas. Jis pats arba pasamdytas žmogus padėdavo bernui vežti
malkinius medžius. Parodžius, kaip tai daryti, virbus kapodavo
bernas, o ūkininkas užsiimdavo gyvulių šėrimu, jų priežiūra ir
kitais paruošiamaisiais darbais.
Kirviai virbų kapojimui ir malkų skaldymui buvo skirtingi, virbų
skynimui ir jų kapojimui kirvio ašmenų dalis būdavo žymiai plo
nesnė ir platesnė už malkų skaldymui naudotų kirvių. Skyrėsi ir
kotų forma bei jų ilgis. Malkų skaldymui kotai buvo ilgesni.
Sukapotus virbus sudėdavo į atskiras krūveles 2-3 cm diame
tro, 3-6 ilgio. Tiesūs, pastovaus storio "vienuliniai" medeliai tiko
stoglazdėms. Stoglazdės vieną šoną nutašydavo taip, kad ben
dras storis neviršytų 1,5 cm. Grebėstams atrinktus 4-6 m ilgio, 5-7
cm storio medelius tašydavo įveržus kyliu rąstgalio išpjovoje.
Trumpesnius negu 4 m tokio pat storio kamienėlius palikdavo
tvoroms, storesniuosius skeldavo pusiau.
Sveikus, be šakų, 20-30 cm storio malkinius epuŠinius rąstus
palikdavo klumpėms dirbti, išpuvusiais viduriais rąstelius - inki
lams.
Virbus ir šakalius sukraudavo dailiai, gana plačiose tvartų
pastogėse, o skilas ir padarinę medžiagą kraudavo klojimo pa
stogėse. Išpjautų lentų atsargas kraudavo ir klojimuose.
Pašalui išėjus, kol į dirvą dar negalima įeiti, šeimininkas su
bernu imdavosi tvorų remonto. įvairiomis tvoromis būdavo apt
vertos sodybos, ganyklos ir pasodiniai rėžiai, Kiekvieno ūkininko
kiemo tvoros užėmė apie 1,8-2,0 km, iš kurių kasmet apie 250 m
reikėdavo atnaujinti. Tam darbui atlikti reikėdavo apie 200 naujų,
2,5 m ilgio, 5-7 cm storio stulpelių ir apie 10-15 kub.metrų apvalių
arba skeltų, 3-5 m ilgio tvorinių kartelių. Dalį tvorinių medžių
būdavo galima panaudoti naujai pertveriamoms tvoroms.
Tvoroms geriausiai tiko spygliuočiai, tačiau Budrių miškuose
jie neaugo. Siek tiek smulkesnių spygliuočių medžių šakų ir
kartelių budriškiai gaudavo pirkdami stačią statybinį mišką iš
valstybinio miškų ūkio, bet to neužteko. Trūkstamą tvoroms
medžiagą budriškiai ruošdavo iŠ alksnių, ievų, lazdynų, šermuk*šnių ir kitokių tvoroms tinkamų medžių.
Pati seniausia, patvariausia ir paprasčiausiai tveriama buvo
žiogrinė tvora. Pro ją nė viščiukai nepralįsdavo. Ji aukšta, todėl
joks gyvulys neperšokdavo.
Išlikę senųjų tvorų stulpai yra ąžuoliniai, masyvūs (apie 12x16
cm). Jų ilgis apie 2 metrus, 0,6 m buvo įkasama žemėn. Stulpo

platesnėje plokštumoje būdavo po dvi (apie 8x12 cm didumo)
skyles, į kurias statydavo 6-8 cm diametro 4-5 m ilgio skersines
kartis. Šis stipru&liogrinės tvoros karkasas išpintas 2-4 cm storio
2-2,5 m ilgig žiogriais: lanksčiais, tiesiais, nugenėtomis šakomis
medeliais. Žiogrinei tvorai geriausiai tiko iš eglės šakų žiogriai lankstūs ir labai atsparūs drėgmei.
Žiogrinei tvorai tinkamus medelius budriškiai ūkininkai atsirin
kdavo ž iemą iš valstybiniuose miškuose pirktų eglišakių, ruošda
mi pakratus gyvuliams kreikti. Iš eglišakių gamintais pakratais
budriškiai kreikė tik arklius.
Žiogrinė tvora be didesnio remonto išstovėdavo keliasdešimt
metų, kol supūdavo tvoros skersinės kartys. Jas pakeitus naujo
mis, buvo naudojami senosios tvoros žiogriai. Šio amžiaus pir
maisiais dešimtmečiais žiogrinėmis tvoromis d a u g iu r tebebuvo
aptverti laidarai, senieji sodnai ir daigų darželiai.
Daržus ir ganyklas budriškiai dažniausiai tvėrė pusiau gulstinėmis tvoromis. Jos tveriamos iš įvairių vietinių medžiagų. Dar
bas nesudėtingas. Tvorai stulpeliai - mietai į dar minkštą pavasa
rinę žemę įbedami rankomis, poromis po du greta (tarpelis tarp
jų - 5-7 cm). Atstumas tarp stulpelių porų buvo 1,5-2 m, žiūrint
kokio ilgio turėta tvormedžiai, kurių ilgis labai įvairus ir svyravo
nuo dviejų ligi keturių metrų. Storesnį kaip šešių cm tvormedžiai
buvo skeliami išilgai pusiau.
Stulpeliams tiko tiesesni, apie 2,0-2,5 m ilgio, 5-7 cm storio
medeliai. Geriausi stulpeliai buvo padaryti iš ąžuolinių šakų, o
blogiausi - alksniniai, nes greitai supūdavo. Dėl greito puvimo
stulpelių nedarė iš beržo ir epušėę medžių. Greičiausiai stulpeliai
supūdavo ties žemės paviršiumi, todėl tą vietą kai kur apdegin
davo. Budriškiai žinojo, kad apdegusi mediena atsparesnė puvi
mui, tačiau dėl didelio papildomo darbo šiuo metodu nesinaudo
jo.
Kad stulpelių poros neišsiskėstų irtvormedžius prilaikytų no
rimoje vietoje, jie buvo surišami karklo vytelėmis. Vytelių ryšiams
gaminti naudojo 1,5-2,0 m ilgio lankstaus karklo 2-3 m ūglius.
Vyteles kirsdavo prieš pat tvorų tvėrimą ir laikydavo drėgnoje
vietoje, kad nesudžiūtų. Vieną kitą dieną palaikius, vytelių galū
nėlės - šluotelės (apie 30 cm nuo viršaus) buvo atlenkiamos prie
stiebelio ir užmovus ant stulpelio stipriai sukamos į vieną pusę
tol, kol storesnės stiebelių dalys suplyšinėja. Taip paruoštos
vytelės yra lanksčios, nelūžta ir tinka tvoros stulpeliams rišti.
Tveriant tvorą, vytelės galūnės (apie 30 cm nuo viršaus) pusiau
praskečiamos, apkabinus vieną stulpelį atlenkiamos atgal prie
stiebelio ir, laikant kaire ranka, dešiniąja vytelės stiebas sukamas,
kol susisuka į vientisą virvę. Po to tarp stulpelių palikus norimą
tarpą, šia vytimi apsupamas antras stulpelis ir, keičiant vyniojimo
kryptį, suvyniojama visa vytelė. Vytelės koto likutis paliekamas
prispaustas už stulpelio. Pusiau gulstinę tvorą pertveriant, dau
gumą tvormedžių buvo galima naudoti pakartotinai. Be didesnio
remčnto tvora išstovėdavo po penkerius ir daugiau metų, žiūrint
iš kokios medžiagos buvo stulpeliai.
Gulstines tvoras iš 3,5-4,5 m ilgio ir 5-8 cm storio kartelių
budriškiai tvėrė ten, kur nebuvo saugomasi smulkesnių gyvulių.
Jomis buvo aptveriami toliau nuo namų esantys daržai ir prava
žiavimai. Tvorai tverti buvo naudojami tokie pat stulpeliai ir tokios
pat vytelės jų surišimui kaip ir pusiau gulstinei tvorai, tik tarpeliai
tarp kartelių čia buvo paliekami didesni. Taip tveriamai tvorai
reikėjo per pusę mažiau medžiagos. Tvora be didesnio remonto
išsilaikydavo nuo penkerių ligi aštuonerių metų, kol tverdavo
stulpeliai.
Sklandų tvora viskuo panaši.] gulstinę, tik joje tebuvo dedama
po dvi išilgines kartelės. Jomis budriškiai tverdavo pasodinių
miškelius, kur lietingomis arba švenčių dienomis suvarydavo
stambiuosius gyvulius.
Trumpomis, apie 2,5x5,0 cm skersinio pjūvio lentelėmis, vadi
namaisiais parakanais arba tašeliais, tvoras pradėjo tverti XIX
amžiaus pabaigoje, atsiradus fabrikuose gamintų geležinių vinių.
Iš pradžių tašeliais tverdavo tik gėlių darželius ir gerąjį kiemą nuo
sodno ir laidaro pusių.
Gėlių darželių aptvėrimui buvo naudojami apvalūs arba pjau
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tiniai (6-10 cm storio ir apie pusantro metro ilgio) stulpeliai, kurių
apie 0,7 m {kasdavo žemėn. Stulpeliai kasti su 2-3 m protarpiais
ir jungti apvaliomis arba pjautinėmis kartelėmis, prie kurių vertika
liai būdavo prikalamos parakaninės lentelės - tašeliai. Gėlių dar
želių tvorelės buvo žemos, nesiekdavo vieno metro aukščio. Be
remonto jos išstovėdavo po 5 ir daugiau metų. Kad tašeliai ne taip
Įmirktų, jų viršūnėlės būdavo nupjaunamos įžambiai.
Tvorose palikti pravažiavimai buvo uždaromi karklėmis, o
perlipimui per tvoras buvo įtaisomos lipynės, vadinamos "kompinėmis".
Gavėnios pabaigoje, kartais ir po Velykų, budriškiai ūkininkai
į namus kviesdavo klumpdirbį, kuris pridirbdavo po kelias dešim
tis įvairių dydžių klumpių porų. Klumpes dirbdavo iš sveikų
ępušės rąstų, kuriuos supjaustydavo j atitinkamus gabalus Žiūrint, kokio didumo buvo dirbamos klumpės. Atpjautus rąstga
lius skeldavo pusiau arba j keturias dalis. Vienas įgudęs meistras
per 8-10 valandų padirbdavo po 4-6 poras dailių klumpių.
Budriuose klumpdirbių nebuvo. Užtat gretimo Tauzų kaimo
mažažemis Kazimieras Kaupas padirbdavo dailios išvaizdos pa
togių klumpių. Jų viršaus pakraščius meistras papuošdavo įvai
riomis drožinių grandinėlėmis, dažniausiai eglute, o centrinėje
viršaus vietoje išdroždavo tulpę arba kokią nors žvaigždę. Klum
pes džiovindavo iš lėto, saugant nuo saulės.
Kai nutirpdavo sniegas, kol dar dirvos klampios, ūkininkai su
samdiniais pereidavo lankas, pievas ir šienaujamas miškų aikšte
les, grėbliais išlygindami kurmarausius ir nugrėbstydavo šiu
kšles, kad šios nekliudytų šienpjoviams. Darbas trukdavo porą
dienų.
Iš valstybinių miškų žiem ą jsigytus rąstus pavasarj pjaustyda
vo j įvairaus storumo lentas, j sienojus pjaudavo tik labai šakotus
ir su kiauromis - 'tabokinėmis” šakomis rąstus.
Pjauti rąstus išilgai mažai kas mokėjo, o ir specialių tam pjūklų
neturėjo, todėl šiam darbui samdydavo meistrą ("dročj"). Meistrui
padėdavo dažniausiai samdytasis bernas.
Esant nepalankiems orams, rąstus pjaudavo klojimo palage,
o kitais atvejais lauke, šalia rąstų krūvos. Prieš rąstą pakeliant ant
ožių, jį nužievindavo ir išmatuodavo. Rąstas išmatavimui pagul
domas ant dviejų skersinių pusrąsčių - padėklų taip, kad pjovimo
linijoje jis būtų tiesiausias. Tada prie rąsto vieno galo, paprastai
prie laibgalio dedamas metras - "coliauka" ir aiškiai matomais
peiliu įręstais renteliais rąsto viršuje atžymima norimų pjauti rąstų
storiai. Rąsto apačioje ranteliai renčiami tose vietose, j kurias
atsiremia virvelė su svambalu, kai virvelės galas laikomas pri
spaustas viršutiniame rentelio viduryje. Tokiu pat būdu išmatuo
jamas ir rąsto storgalis.
Renteliais pažymėjus numatomų išpjauti lentų storius, imama
ritė su užvyniota ilga suodina virvele, kurios pradžioje yra pritvir
tinta yla. Ji įsmeigiama rąsto laibgalio pjūvio centre. Po to meistro
padėjėjas, virvelę ištempęs per visą rąsto ilgį, ją įstato j centrinį
ravelj ir stipriai ištempia, jsitikinęs, kad virvelė ištiesta per norimus
ravelius, meistras nuodėguliu virvelę įsuodina ir apie 20 cm viršun
pakėlęs ją staiga paleidžia. Suodina virvelė, atsitrenkusi j rąsto
paviršių, palieka gerai matomą liniją pjūviui.
Pažymėjus - "užbloškus" viršutines rąsto pjovimo linijas, rą
stas persukamas ir tokiu pat būdu pažymimos jo apatinių pjūvių
linijos. Pažymėjus rąsto pjūvius, jis keltuvu užkeliamas ant spe
cialių aukštų ožių ir iš šonų užkyliuojamas taip, kad atitinkamų
pjūvių plokštumos būtų vertikalios. Rąsto storgalis pasibaigia
tuojau už ožio, o jo laibgalis nuo priekinio ožio palieka išsikišęs
išorėn ligi vieno ar pusantro metro. Priekinė rąsto dalis išpjauna
ma pirma, tada ožys pastumiamas arčiau prie laibgalio, o pjūklas
statomas j pradėtus pjūvius ir rąstas baigiamas pjauti ligi galo, ligi
pat ožio. Likę neišpjauti apie 0,15 cm ilgio rąsto galiukai nuskeliami.
Rąstą pjaunant meistras stovi rąsto viršuje, iškelia pjūklą ir
nustato kirčio žingsnį, kurio platumas priklauso nuo rąsto storio
ir medienos kietumo. Stovintysis apačioje pjūklą stengiasi pa
traukti žemyn greita eiga, nes taip, greita eiga traukiant, išeikvojama mažiau jėgos.

8

Apskritai išilginis rąstų pjovimo darbas yra sunkus ir sudėtin
gas. Jo išmokstama bepjaunant rąstus su tą darbą gerai mokan
čiu meistru - "dročiumi".
Moterys jau nuo pusgavio, samdinei parėjus, "sėdasi j stakles"
ir ligi daržų sodinimo pradžios iš jų nebeišlipa. Visų pirma jos
audė linines, kasdieniniams rūbams reikalingas medžiagas:
"samplėšinius", drobes baltiniams, "pragijinj" viennytį paklotėms,
"lankstytį" trinytį ir keturnytj vyrų kelnėms ir švarkeliams, viennytes
pakulines drobes čiužiniams ir pan.
Kiekviena samdinė mergina norėjo išmokti gerai austi, todėl
raginti neprisiėjo. Žinoma, reikėjo prižiūrėti ir pamokyti. Tuo metu
šeimininkė globojo perinamus paukščius, atsivedančius gyvu
lius, ruošė sėklas įvairių daržovių daigams.
Audimo siūlus pirmiausia suvęrpdavo rateliu. Priverptą siūlų
špūlę ant lankčio suvydavo j gijas. Po to gijas dėdavo ant vytuvų
ir pervydavo ant "matarų" - j specialias stakles įstatyto gulsčio,
nupjauto apskrito kūgio formos būgno. Tada siūlų audeklo ruošini
apmesdavo ant mestuvų (tai iš obliuotų tašelių padaryta ir kryž
miškai sunerta rėmų pora; rėmų plotis - 1 , 5 m, o šoninių tašelių
aukštis iki pusantro metro). Rėmų viduryje, sunėrimų centruose,
yra išgręžtos 4 cm apvalios skylės, per kurias yra laisvai perkišta
medinė ašis su užkirstu pastorinimu prie galo.
Mestuvus statydavo vertikaliai ant ašies pastorintojo galo, o
kitą ašies galą įstatydavo j prie lubų sijos šono pritvirtintą kilpą ausj. Kad mestuvus sukiojant neišsitrintų trobos grindys, pasto
rintąjį mestuvų ašies galą padėdavo ant lentelės su duobute.
Sustatytuose mestuvuose tarpai tarp tašelių, matuojant iš oro, yra
po 1,05-1,07 m, o visas perimetras yra du sieksniai. Tie išmatavi
mai moterims palengvina audinių ilgių skaičiavimą, vienas tarpas
lygus pusei sieksnio.
Audinio siūlų vyniojimą, apmetimą pradėdavo nuo viršaus ir,
atskaičiavę norimą ilgį, sukdavo atgal, apeinant apačioje įkaltą
medinį kaištelį. Apmesdavo pusės sieksnio tikslumu, nes toks
plotis yra tarp mestuvų tašelių.
Sukant mestuvus ir su siūlu lipant atgal aukštyn, priešpaskutiniajame rėmo tašelyje esantis medinis kaištelis apeinamas jau
iš kitos pusės. Taip ruošinio viršutiniame gale padaromos dvi
skylės. Ruošinį dedant į stakles per šias skyles prakišami skieme
nys.
Kiekviena moteris mokėjo į nytis įverti siūlus daugeliui papra
stesnių audinių - audžiant per dvejas, trejas ir ketvertas nytis.
Sudėtingesnių raštų audiniui įverti kviesdavosi labiau prityrusią
kaimynę arba sudėtingesnius audinius užsakydavo pas gerą
audėją. Visų budriškių kiemuose, taip pat ir mažažemių, staklės
buvo “pilnosios", su uždaru rėmu. Visos budriškės moterys mo
kėjo verpti ir austi kasdieninėje buityje naudojamus audinius,
drobes ir milus.
Išaustas drobes patiesdavo balinti paprūdžiuose ant švarios
vejos, švariu prūdo vandeniu nuolatos palaistant, o pavakariais
sulankstytas sunešdavo į kurią nors užrakinamą kamarą.
Drobes padėdavo į skrynias atsargai arba augahčių dukrų
kraičiui, o naujus drabužius šeimynai paprastai siūdavo iš per
nykščių likučių.
Kasdienai ("nešiojimui") skirtuosius drabužius siūdavo į na
mus kviesti siuvėjai. Žinoma, jei atitikdavo ūgis, šeimyna dėvė
davo ir dailiai palopytą apdarą, tuo labiau prie prastesnių namų
darbų. Naujais rūbais šeimyna apsivilkdavo per šienapjūtę lau
kuose ir talkose.
Kol viena, dažniausiai samdinė, audė, kita ėjo namų žygius,
lopė padėvėtus drabužius, prižiūrėjo įvairių daržovių daigus,
globojo beišsiritančius ir jau išsiritusius paukščius.- Šeimininko
darbas - prižiūrėti vesinčias karves, avis ir kumelę.
Betriūsiant netrukdavo pradžiūti arimai, ir prasidėdavo pasi
ruošimas pavasario sėjai.

(Kalba šiek tiek pataisyta. - Red.)

Rytų kraštuose manoma, kad tai
buvo žyniai-magai, Vakarų Eu
ropoje - karaliai. Lietuvoje vie
nas iš jų dažniausiai būna juodaveidis. Visi dėvi įsivaizduoja
mus karališkus rūbus, eina pėsti,
keliauja važiuoti arba raiti. Per šią šventę, ypač Suvalkijoje,"karaliai"
pasidirbdindavo "arklius" ir įjodavo į kambarį. Panašiaipersirenginėdavo per Kalėdas, Užgavėnes, vestuves.
X X a. pr. Lietuvoje Užgavėnės - tai paskutinės dienos, kai galima
riebiai iki soties pavalgyti prieš ilgą ir liūdną gavėnią, vaizduoti sveti
mšalius, gyvulius ir paukščius, vežioti šiaudinę baidyklę, išjuokti vien
gungius, prisivolioti po sniegą, kelti vakarėlį ar vestuves. Apie Užgavė
nes išliko nemaža prisiminimų, rodančių, kad būta ne tik sritinių
savitumų, bet ir vietinės įvairovės. Čia skelbiame keletą fragmentų iš
pasakojimų, kuriuos užrašiau etnografinėse ekspedicijose, klausinėdama Aukštaitijos moteris, rečiau - vyrus, vienaip ar kitaip dalyvavu
sius šiose šventėse. Prisiminimai skurdoki, nes pokario metais visos
šventės gerokai apnyko, o senesni laikai jau primiršti, nebegalima
aiškiai atkurti daugelio smulkmenų, ypač naudingų, bandant susigrą
žinti senuosius papročius ir jų atributiką.
Skelbiamieji aprašai saugomi Lietuvos istorijos instituto Etnogra
fijos skyriuje /toliau - ES/.

LINKSMOSIOS MĖSIEDO ŠVENTĖS
X X cl nuo Naujųjų metų iki Pelenijos - gavėniospradžios Lietuvoje
būna krikščioniškieji Ilys Karaliai, Užgavėnės, kuriose slypi ikikrik
ščioniškų vaizdinių liekanos, ir daugybė vestuvių. Šventės skirtingos,
antrąją netgi retai kas šventa diena belaiko, tačiau jos turi vieną bendrą
bruožą- iš namų į namus vaikščiojo persirengėliai, visus linksmindami
ir rinkdami sau dovanas. Nors šimtas metų kultūros istorijoje nėra
ilgas laiko tarpas, pastebime gana didelę papročių įvairovę. Dažniau
siai viskas priklauso nuo persirengėlių sugebėjimo improvizuoti, to,
kiek jie gali ir noripakartoti ankstesniosioms kartoms įprastus dalykus.
Sausio 6 d. katalikai pam ini Tris Karalius, kurie nematytos žvai
gždės vedini, evangelistų teigimu, atvyko iš rytų nusilenkti kūdikėliui
Jėzui. Kaip tolimas aidas Lietuvos kaimuose iki šiol retkarčiais karto
jama ši kelionė. Tai su viduramžių misterijomis susijusių vaidinimų
nuotrupos. Juos vienija skelbimas žinios apie ką tik gimusį pasaulio
Viešpatį ir šio įvykio ženklai, visų pirma - žvaigždė. Dažniausiai
žvaigždę neša ant ilgo koto, ji sukasi arba turi šviečiantį žibintą
viduryje. Kartais žvaigžde vadinamas ją nešantis žmogus. Persirengė
lių grupėje būna nuo 3 iki 12 asmenų, tačiau vargu ar tai galima siedinti
su ankstyvąja krikščionybe Europoje. Jau VI a ima įsigalėti nuostata,
kad brangiausias dovanas nešė tryse, ir dar prieš Lietuvos krikštą - IX
amžiuje paskelbiami jų vardai: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras.

KATRĖ ŠAMŠANIENĖ, g. 1906 m. Štakiriuose, Geidžiūnų ap.
Ganė tame pat kaime, tarnavo Gulbinuose, Keiviškės vienkiemyje.
Atitekėjo į Papilį (Biržų raj.) apie 1929 m.‘ Čia tebegyvena. Augo
našlaite, nes per I pasaulinį karą nušovė jos tėvelį. Pasakojo prisimi
nimus apie vaikystę. (ES. B. 1339.7. Užrašyta 1989 m.)
"THjuose Karaliuose eidavo čigonuose. Sugriūva į vidų dainuoda
mi, gražiai apsitaisę. Nuo Kalėdų iki Užgavėnių - mėsiedas. Kai
jaunimas norėdavo kur nors susirinkti pas senus žmones, tai dukra
drauges pasikviečia "tamburavoti"1. Kai susirenka, tai ir neišvaro.
Dainuoja. Zenkiai2 jau renkasi su muzika. Šokiai. Kai berniukai eina
prašyti, niekas nenori priimti, nuobodu seniems".
ONA MAKRICK1ENĖ, g. 1920 m. Katalikė. Mamai mirus, 1931
m. teta išsivežė keletui metų į Žeimelį. Apie 1942 m. grįžo atgal į
Pasvaliečius. Visi papročiai iš Pasvaliečių (Smilgių ap.). (ES. B. 1339.
1.25. Užrašyta 1989 m.).

Regina MERKIENĖ

"Per Kalėdas eidavo "čigonai"; su armonika groja. Eidavo I vakarą,
II vakarą ir Naujiems metams. "Čigonus" ėjo ir pati. Ant galvos
uždėjo sietą. Rankos buvo atskirai padarytos, kad atrodytų įsirėmęs
žmogus - "čigono vaikas". Paklodę užmesdavo ant sieto (ties viena
akim palikdavo plyšelį), galus susukdavo ant "kaklo" ties juosmeniu.
Apvilkdavo ant iškimštų rankų švarką.
Velniuką darydavo taip: išpjaustydavo iš buroko didelius dantis,
atsikišusius, raudonus, prie kojinės pritaisydavo ragiukus ir pačią
kojinę užsimaudavo ant galvos. "Velniai" dėvėjo siauras kelnes ir
batus.
Per Tfts Karalius eidavo trys karaliai".
PRANĖ BURKAUSKIENĖ, gimusi 1931 m. Barklainiuose. Nuo
1965 m. gyvena Daujėnuose (Pasvalio raj.) (ES. B. 1339. 1. 35.
Užrašyta 1989 m.)
"Per Uis Karalius su kreida rašydavo ant durų kryžiukus ir raides.

Čigono vaikas. Autorės rekonstrukciją spaudai parengė dailininkė Rita PILKAITĖ - BUTVILIENĖ.
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Tėtė pasakojo, kad seniau vaikščiodavoTrys Karąliai,Per Užgavė
nes kepdavo iš vakaro blynus. Mama ir tėtė pasakojo, kad seniau per
Užgavėnes vaikščiodavo pulkais. Patys jau niekur iš namų neidavo”.
APOLONIJA JONECKIENĖ, g. 1925 m. Bernatoniuose (Kre
kenavos ap. Panevėžio raj.). (ES. B. 1339. L. 39. Užrašyta 1989 m.)
"Nuo Kalėdų iki THjų Karalių moterys megzdavo, bet didelių
darbų neužsiimdavo. Jaunimas susieidavo, ruošdavo vakarus, šokius.
Eidavo būryje sutikti Naujus Metus. Persirengėliai eidavo per Uis
Karalius pagiedodami iš kiemo į kiemą. Naujų Metų išvakarėse lieja
iš vaško, iš cino3, laimę buria. Šeštadieniais ir sekmadieniais jaunimas
rinkdavosi ir po Tlijų Karalių. Per Užgavėnes važinėdavosi su arkliais
vienu keliu, kitu, j kitą kaimą, upe pavažiuoja, sniege pasivolioja.
Pelenų dieną būdavo namie".
ONA BAIRIONIENĖ, g. 1908 m. Migonėliuose. 1933 m. nute
kėjo j Įsonis, apie 1969 m. apsigyveno Deglėnuose (Pasvalio raj.) (ES.
B. 1339.L. 48. Užrašyta 1989 m.)
"Čigonais eidavo per Užgavėnes. Vakaruškos didžfausios. Kubilą
vandenio vežas. Rėkia: "Vandenio, vandenio, vandenio". Kas papuo
la, tą aplieja. Devynis kartus valgydavo.
Pelenėj duodavo sausai: vandenėlis ir druskela."
ANTANINA VAICEKAVIČIŪTĖ, g. 1900 m. Vileikiuose (Sida
bravo apyl.) (ES. B. 1339. L. 66. Užrašyta 1989 m.)
"Per Užgavėnes vyrai arklį pasikinkę važiuodavo; juos vandeniu
liedavo. Važiuodami rėkia: "Vandenio, vandenio". Moterys lekia su
viedrais4 ir lieja. Paskui tuos vyrus už apliejimą pamyli - duoda valgyt
ir gert alaus (mama taip sakydavo). Pelenų dienoj parnešdavo mama
pelenų iš bažnyčios, visiems ant galvos papildavo."
VERONIKA ČERŠKUVIENĖ, g. 1888 m. Netikiškių k. (Anykščių
raj.) (ES. B. 101. L. 90. Užrašyta 1960 m.)
"Per Užgavėnes važiuoja pasivažinėti, į karčemas gerti. Jei beva
žiuodami apvirs, sakydavo, javai gerai augs. Verpti Užgavėnėse ne
galima, nes siūlus ir audeklą pelės sukapos. Per Užgavėnes vedžio
davo Gavėną. Gavėnioj juo*gąsdindavo vaikus: "Su pienu nevalgyk:
Gavėnas atais, pilvų prarėš."
TERESĖ JANONIENĖ, g. 1892 m. Netikiškių k. (ES. B. 101. L.
93. Užrašyta 1960 m.)
"Per Užgavėnes ženotą5 vyrą aptaisydavo Gavėnu ir vežiodavo
po ulyčią6. Jam barzdą pritaiso. Du sietus paima, marškom apvynioja,
tai kumelys. Joja. Ažugavų paskutinėj savaitėj būdavo daugiausia
vestuvių. Bažnyčioj bent po dešimt porų eina. Tūi bent kelias savaites
dūkendavo.
Kai seneliai ženijosi5, buvo mada: susodina ryte, kaip ant vinčiaus7 važiuot, jaunąją su pamergėm kamaroj ant suolelio už mar
škos, o jaunasis turi savąją išsirinkti. Jei iš sykio nepataiko, tai sako, •
kad gyvenimas bus blogas. Tėvukas per kelis sykius močiutę traukęs,
ir vis ne ta. Sako svotui: "Važiuojam namo. Ką čia jie zababonys8".
Nuo to laiko nustojo jaunąją iš už marškos traukti. (...)
Per Tfts Karalius eidavo "čigonai", prisitaisę barzdas, per pečius
marškom apsikorę. Persirengdavo ir moterys, ir vyrai. Užėję į kam
barį, varažija9, vagia. Čigonė, su kačerga10 duodama į lubas, šaukia:
"Imk ir visų, imk ir visų. Nepalik kitam". O čigonas su lašinių paltimi."
ANELĖ BARONIENĖ-JONČIŪČIA, g 1875 m. Butėnų k.
(Anykščių raj.) (ES. B. 101. L. 97. Užrašyta 1960 m.)
"Per Užgavėnes Gavėną vežiodavo. Apryzoja11 jį visaip; su bar
zda, nešasi peilį. Jis gąsdindavo vaikus, kad, jei jie Papelčiui12 pieną
valgys, pilvą prarėš. Vaikai vis tiek paskui seka. Vaikus vežioja, "čigo
nės" vaikšto, almužnos13 prašo. (...)
Per Užgavėnes bernai atsinešdavo "trunksmo14", mergas pamy
lėdavo. Už tai mergos per Velykas bernams kiaušinių duodavo.
Sakydavo, kad per Užgavėnes reikia dvylika kartų valgyti".
• TEOFILĖ ŠABLEVIČIENĖ, g. 1885 m. Ramonų k. (Anykščių
raj.). Nutekėjo į Maželių k. (ES. B. 101. L. 192. Užrašyta 1960 m.)
"Naujuose metuose kūlį degina. Ant karties beržan ar eglėn
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instato, pasivogę ž ibalo už pila, tai, kai padega, labai toli matyti. Naujų
Metų laukdami šaudo. Tūip pat degdavo į medį įkeltą stebulę. Gaspadoriai prieš Naujus Metus kūlius sukavodavo, kad neištąsytų.
Už gavėnėse mergiotės vyrais apsitaiso, kad nepaž intų, nusimaliavoja ir eina nakvynėn prašytis, kelio klausia. Kiti nepažinę teisingai
rodo. Kur yra jaunų, neik: atpažinę iš rūbų išvilks."
SALIOMĖJAKARVELIENĖ, g. 1885 m. Sodeliškių k. (Anykščių
raj.) (ES. B. 101. L. 204. Užrašyta 1960 m.)
"Per Užgavėnes reikia valgyti dvylika kartų. Valgo mėsą, pieną.
Rytui kepa blynus su taukais, o vakarienei verda baltus makaronus.
Ant rytojaus pasninkas. Valgo bulves, barščius, dirba garstyčias. Kai
vaikai prašo pieno, sako: "Ateis Gavėnas, nusives jaujon".
POLEŠKEVIČIENĖ, g. 1889 m., ir jos duktė, g. 1923 m. Veršelių
k. (Anykščių raj.) (ES. B. 101. L. 206. Užrašyta 1960 m.)
"Užgavėnių išvakarėse reikia prisivalgyt sūriai ir nieko negert.
Paskui reikia pritaisyt lieptą per puoduką vandens. Kas pėr lieptą
pereis ir gert paduos, bus busimasis vyras. Viena mergina iš šio kaimo
taip darė. Vienas vyras jai dešimt metų piršosi, bet nepatiko. Kai
susapnavo per lieptą einantį, ir apsivedė."
PETRONELUA KAUNIENĖ-KARVELYČIA, g. 1885 m. Kau
niečių k. (Anykščių raj.) (ES. B. 101. L. 207. Užrašyta 1960 m.)
"Prieš Tris Karalius vaikščiodavo persirengę seniai. Gieda visokias
giesmes. Kartu eina "velnias", juodas, baisus. Nešasi pinigų sunduką15 pasikabinę. Kai į jį kiek įmeti, išeina. Maisto jiems neduodavo.
Užgavėnėse, sako, reikia dvylika kartų valgyti. Verda virtinius su
varške ar su mėsa. Papelčiuje valgydina virtiniais su aguonom. Užga
vėnėse važinėja, kad linai geriau augtų. Vakarodavo iki dvyliktos
valandos."
ALFONSAS GRAŽYS, g. 1897 m. Aniūnų k. (Anykščių raj.) (ES.
B. 101. L. 31. Užrašyta 1960 m.)
"Per vestuves išsigalvodavo visokių šposų22. Iš dviejų marškų
padarydavo kumelį. Padarydavo galvą, prikabindavo žvangulius,
žmogus sau prie šonų prisikabindavo burlečius16, tai atrodydavo,-kad
ant arklio sėdi. "Arklį” veda, nenulaiko. "Čigonai" eina keli šalia, tai ir
tie nepaveda. (...)
"Čigonų" arklio galva padaryta iš kelnių blauzdos. Į vidų prikiša
skudurų, pažaboja. Kad kelnės baltos, išpaišo rašalu ar anglim. Sau
prie kojų pritaiso keturis rėčius be dugnų, tai kojų nesimato, "arklys"
pats eina. Marškos žeme tęsiasi. (...)
Prieš Užgavėnes dešras kepa pečiuje. Jaunimas, daugiausia vyrai,
vaikšto "Čigonais" persirengę: ilgais undarokais17, su "poteriais18".
Užėję pas žmogų, jį užšnekina, o "čigonė" tuo tarpu iš po pečiaus
vagia. Paskui kieme valgo. Išnešdavo net bulves iš po pečiaus su
špižių19. Randa iš ryto kieme padėtas. Dabar, kad taip padaro,
pyksta".
. BRONĖ BALČIŪNIENĖ, g. 1908 m. Svilių k. (Biržų raj.) Kata
likė. 1938 m. pirko ūkį Zasinyčiuose, 1967 m. - sodybą Bakšėnuose.
Nuo 1983 m. gyvena Salamiestyje (Kupiškio raj.) (ES. B. L. 13.
Užrašyta 1991 m.)
"T!ys Karaliai eidavo. Kai eina "čigonai", tada daug. Kai kada
eidavo ir pati. Ateidavo ir iš kitų kaimų. Pavagi, pakari, išmeti kur.
Trys Karaliai rašydavo ant durų: Gasparas, Merkelis, Baltazaras (pir
mas raides ir kryžiukus). Užsirašydavo ir patys ant žėdno20 lango ar
abletūro21. Radę užrašyta, nieko nedarydavo.
Per užgavėnes eidavo tie, kurie nori pasivakarot. Ateina iš kito
kaimo, pasišposija22, surengia vakarušką jaunimas. Eidavo pasipuišinę23, pasivertę "čigonais". (...) Per Peleniją Gavėną veždavo. Apsičiūdiję24, arklį pasikinkę vežioja, o visi, kas gali, vandenį pila. Gavėnas baidyklė. Iš kur su Gavėnu išvažiuoja, ten jį ir atgal parveža. Kartais
ir gerais drabuž iais jis būna aprengtas, kuriuos dar vėliau panaudoja."

Parengė Regina MERKIENĖ

D uom enų pateikėjų pasakojim uose pasitaikiusių
svetimybių ir retesnių žodžių prasm ės
1. Tamburavoti nerti vąšeliu (lat. tamboret nerti vąšeliu ,b.
TaMbyp - siuvinėjimo būdas: LLKŽ. P. 654. BPC. P. 915).
2. Zenkis berniokas, vaikinas (lat. zei>kis bemiokštis, ber
niūkštis, vaikiščias, vaikėzas: LLKŽ, P. 721).
3. Cinas alavo ir švino lydinys (v.Zinn): LKŽ. T. 2. P. 33.
4. Viedras kibiras (b. B*#po, r. Beapo: BPC. P. 193).
5. Ženytis tuoktis (b. )KaHiuua>lenk. ženicsię,r. ^ceHHTkca:
BPC. P. 266, Lenk. LKŽ. P. 1006, RLKŽ T. 2. P. 246). Ženotas
- vedęs žmogus.
6. Ulyčia kaimo gatvė, kelias per gatvinį kaimą (lenk. ulica
gatvė, alėja, parko takaš; r. yjmųa'gatvė, laukas (ne kambarys):
Lenk.LKŽ P. 823. RLKŽ T. 2. P. 535).
7. Vinčius bažnytinė santuoka (bažnyčioje) (b. BaHnaHHe, r.
BeHHaHHe: BPC. P. 194).
8. Zababonyti burti (b. 3a6a6oHbi 'prietarai', lenk. zabobon
'prietaras: BPC. P. 271, Lenk.LKŽ. P. 929.)
9. Varažyti burti.
10. Kačerga žarsteklis (b. Kanapra, r. Kanepra: BPC. P. 386).
11. Apryzoti apvilkti neįprastai, apkarstyti nesusiūtais aude
klais, skarmalais, jais apvynioti, apgaubti.
12. Papelčius P elenų diena (lenk. sfroda popielcowa:
Lenk.LK ŽP.491).
13. Almužna išmalda (lotynų k. almus,a 'maitinantis, mai
stingas, gaivinam as, geradaris* lenk. jatmužna 'išmalda':
Lot.LKŽ. P. 37: Lenk.LKŽ. P. 164).
14. Trunksmas stiprus gėrimas (lenk. trunek "gėrimas, gėra
las, alkoholi: Lenk.LKŽ. P. 804).
15. Sundukas dėžutė (r. cyHflyic: RLKŽ. T. 2. P. 487).
16. Burlečiai batai su trumpais auleliais (lenk. berlacze’botai! LKŽ. T. 1. P. 1192: Lenk.LKŽ. P. 31).
17. Undarokas sijonas*
18. Poteriai karoliai (lenk; pacierz rožinio karoliukas!
Lenk.LKŽ. P. 404).
19. Špižius ketaus puodas (lenk. spiž*ketus, ketaus liejinys:
Lenk.LKŽ, P. 728).
20. Žėdnas kiekvienas (lenk. žaden, žadna, žadnė'joks, nevie
nas: Lenk.LKŽ. P. 1003).
21. Abletūra langų ir durų staktų apmušimai lentomis (lenk.
tablatura) LKŽ.T.1. P. 10v
22. Pasišposyti pokštauti, juokauti (lenk. szpas 'piktas pok
štas'; Lenk.LKŽ. P. 770.)
23. Pasipuišinti išsitepti paišais (dažais, suodžiais).
24. Apslčiūdyti negražiai, neįprastai apsirengti: LKŽ. T. 1.
P. 138.

UŽGAVĖNĖS
UŽVENTYJE

Nors Užgavėnių diena visoj Žemaitijoj
praleidžiama panašiai, tačiau kiekviena vie
tovė turi ir ęavų, tik jai būdingų ypatumų.
Apie vieno Žemaitijos miestelio - Užvenčio
Užgavėnes-papasakojo Dailės akademijos
vyr. dėstytojas, užventiškis Stasys Petkus
(g. 1928 metais). Kai kurie išskirtini Užgavė
nių šventimo papročiai pasirodė charakte
ringi tik Užvenčiui, bet, manau, gali būti
jdomūs ir mūsų dienų žemaičiams.
Taigi Užgavėnių rytas. Dienos trumpos,
kiemai užsnigti, lauko darbų dar nėra, jau
nimui pats laikas įvairioms išmonėms. Po
pusiyčių pakiemiais pradeda būrluotis pir
mieji persirengėliai - žydai, Morė-Kotrė,
ožys, gervė, kazokas, ubagai, čigonai,
šalia šių įprastinių kaukių Užventyje būda
vo ir viena savotiška - Pabuliukas. Tai dido
kais skarmalais aprengtas, išdažytu veidu
Ona Klimašauskaitė.
vaikas, kuriam j užantį Įkišta bent pora kiau
Užgavėnių kaukė. 1987.
lės pūslių, pripiltų burokų rašalo, ir užgrū
M edžio raižinys. 20x9,5
stas raudonas skuduras. Pabuliuką vedžio
ja kitos kaukės. Kuriame nors kieme, kur
daugiau žiūrovų, nusprendžiama Pabuliuką pjauti. Vienas iš kaukėtųjų išsitrau
kia ilgą medinį peilį, Pabuliuką pargriauna ir smeigia "j širdį" - iš pradurtos pūslės
ant balto sniego išleidžia ryškiai raudoną burokų rašalą - "kraują", ištraukia irtą
raudoną skudurą - "širdį" bei plaučius ir rodo susibūrusiems žiūrovams. (Beje,
pasakotojas nežino šio ritualo prasmės - gal tai tas pat, kaip Morės deginimas/).
Kai visų dėmesys sutelktas į Pabuliuko skerstuves, ypač jeigu šeimininkai
nelabai vaišingai sutiko arba šiaip kuo nors neįtiko, likusieji išsibarsto: kas troboj
kirkina "bergždininkes”, kas taikosi nudžiauti sūrį, dešrą ar dar ką nors, kas
blogiau padėta. Geriau šiandien nesipykti, net jeigu "žydai" kokį pokštą iškrečia:
nuo saito paleidžia galvijus arba išleidžia iš gardo paršelius, sukulia puodynę, į
jovalą suverčia pieną arba į klumpes pripila vandens. Verčiau juokais viską
nuleisti ir dar niekadėjus pavaišinti. Gali būti dar blogiau. Iširdusieji gali daryti
didesnių nuostolių. Kuris nors įsmukęs į virtuvę įmes į viralą varnos ar žiurkes
dvasną arba įrhurdys į grietinę mėšliną pantį ar klumpę, į pilną, kiaušinių pintinę
įsodins šeimininkę, į šulinį įmes kibirą ir dar su pienu...
Vos papietavus, jei viralas išliko nesugadintas, po trobas pradeda vaikščioti
jau kiti. Tai “vengrai" ("daktarai'). Jų du ar trys, apsirengę baltai. Elgiasi kur kas
mandagiau, bet vaišinti ir šiuos būtina. įėję į trobą, šie puola tikrinti visų sveikatą.
Ypač uoliai tikrina mergikes, "klauso" plaučius, o kaukes nosies gale įkalta vinele
arba įbesta adata, aišku, įduria. Kai “ligonis" rikteli - ligos požymis aiškus. Tuoj
rašomi 'tikri receptai". Išoriniai vaistai dažniausiai e s ti" teki bambini" - suodžių
Santrumpos
pritrinta avino bamba. Tai nepakeičiamas vaistas berniokams, kad ūsai greičiau
ap. apylinkė
augtų. Kai kur tinka ir ratų tepalas ("šmyras"). Betikrindami mergaičių sveikatą,
B. byla
už apykaklės užberia karpytų ašutų arba erškėtrožių sėklų. Tada būtini vidiniai
b. baltarusiškai
vaistai.
Jų receptas:"... tryssyk par dyną, kas antrą adyną po du šaukštus spirus
ES Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyrius
avini". Pagal išrašytą receptą kitas vengras vaistininkas, o kartais ir pats daktaras,
g. gimęs, gimusi
pateikia prirašytų vaistų, versdamas pirmą porciją tuojau vartoti. O šitie vaistai L. lapas
į popierėlius įsuktos tikriausios avies spiros.
lat. latviškai
Prieblandoj ir sutemus pasirodo paskutinės, pačios baisiausios kaukės lenk. lenkiškai
velnias, giltinė ir ragana. Čia jau vaikų širdelės nebeišlaiko - jie išsislapsto, nes
Lenk.LKŽ V. Vaitkevičiūtė. Lenkų-lietuvių kalbų žodynas. giltinė tokia baisi: iš didelio sėtinio žievės arba moliūgo kiauto išpjauta kaukolė,
V. 1979.
viduj įtaisytos lemputės, kurios per akiduobes šviečia. Ant juodų rūbų išpiešti
balti griaučiai su dideliu mediniu dalgiu. Velniai suodini, uodeguoti, šita trijule
LKŽ Lietuvių kalbos žodynas. T. 1. V. 1968. T. 2. V. 1969.
LLKŽ J. Balkevičius, J. Kabelka. Latvių-lietuvių kalbų žody stengiamasi kuo greičiau atsikratyti, kieme arba net ant slenksčio pavaišinti (ten,
kur šeimoje yra apysenių arba ligotų, sukelia nemalonų jausmą).
nas. V. 1977
Dažnai Užgavėnės baigiasi vėlai vakare už miestelio ant ledo įrengtoje
LotLKŽ Lotynų-lietuvių kalbų žodynas. V. 1958
karusėlėje.
O jeigu dar pasitaiko mėnesiena, linksmybės tęsiasi iki vidurnakčio.
r. rusiškai
Ir tik išmušus dvylika, alaus prisigėręsjaunimas (buvę kaukėtieji) suminga.
raj. rajonas
Baigiasi linksmiausia metų diena. Kaip ir visa, kas gera, trunka neilgai. Rytoj
RLKŽ Rusų-lietuvių kalbų žodynas. Sudarė J. Baronas.
prasideda ilga ir liūdna gavėnia.
T1 -2 . V 1967
v. vokiškai
BPC EejiapycKa-pycKi cjioyHiK./Ilafl pafl. K.K. KpaniBbi.,
1962
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VASARIO 16 - OJI TARPUKARIO KAIME
Pabrėždamas tautinių švenčių svarbą jaunimo auklėjimui, A.
Maceina rašė: "...įpratinti jaunąją kartą dalyvauti tautinėse šventėse
reiškia suvesti ją su tautine praeitimi, apsireiškiančia simbolių pavi
dalu, ir kartu palenkti jaunimą praeities veikimui, kylančiam iš sim
bolių pergyvenimo".1 Praeities ir dabarties jungimas, filosofo teigimu
- tautos išlikimo laidas.2
Nuo 1930 metų pradėta švęsti Steigiamojo seimo susirinkimo
dieną pakeitusi Tautos šventė buvo susijusi ne tik su Vytauto vainika
vimu3, bet ir su Šv. Panelės Marijos gimimo švente - dideliais atlaidais
Šiluvoje ir daugelyje kitų parapijų. Thd toji šventė dažnai buvo suvo
kiama kaip religinė. Viso pasaulio lietuviai šventė Vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės dieną, svarbiausią tarpukario Lietuvos
patriotinę šventę. Šio straipsnio tikslas - nustatyti Vasario 16-osios
vietą kitų metinių švenčių cikle ir prisiminti, kaip ją šventė tarpukario
jaunimas.
Vasario 16-oji diena gana neparanki tokio pobūdžio šventei, ka
dangi maždaug kas treti metai įsiterpia į gavėnią. Beveik visoje
tarpukario Lietuvoje per didesnes šventes jaunimas rengdavo šokių,
dainų ir žaidimų vakarėlius. (Be suėjimų didesnė Lietuvos kaimo
jaunimo dalis per šventes ar savaitgalius neapsieidavo). Lietuvos
gyventojų daugumą sudarę katalikai, dalis evangelikų liuteronų ir
reformatų per adventą ir gavėnią vakarėlių nerengė, nešoko ir nedai
navo4, daug kur žaidė ramesnius žaidimus. Vestuvių ir piršlybų
metas mėsiedas bei niūri gavėnia, šio amžiaus 3-5 dešimtmečiais
jaunimo suvokimu - antonimai.5 Nors Vasario 16-oji buvo nedarbo
diena, kai kur net drausdavo dirbti, periodiška gavėnios rimties ir
mėsiedo linksmybės kaita vis dėlto trukdė susiformuoti šios šventės
paminėjimo tradicijoms, perimti kokius nors šiam laikotarpiui cha
rakteringus simbolius. Vasario 16-osios šventimo tradicijoms susifor
muoti trukdė ir tai, kad 1924-1928 m. šią šventę nustelbė gegužės
15-oji, 1929 m. - rugpjūčio 15-oji diena (Žolinė).
Iš beveik šimto apklaustų žmonių - du Sedūnų6 ir Babtų7 apylin
kių gyventojai akcentavo: nors Vasario 16-oji buvo ir per gavėnią,
jaunimas rengdavo vakarėlius. Babtiškio teigimu, šioji vienintelė
išimtis leidusi pažeisti gavėnios tabu. Galima abejoti, ar šie duomenys
patikimi. 1988-1991 metais surinkta informacija gana prieštaringa.
Antai 1988-aisiais vien į klausimą "ar šventėte Vasario 16-ąją?" neat
sakė ketvirtis Žemaitijoje klausinėtų žinių pateikėjų8, o 1990-1991
metais užfiksuotoje medžiagoje šios šventės reikšmė9 gali būti per
vertinta. Thčiau antrąjį Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį gavė
nios draudimų daug kur Lietuvoje buvo laikomasi mažiau: jaunimas
dalyvavo choro ir vaidinimų repeticijose. Beje, išimčių per gavėnią
piasitaikydavo ir anksčiau. Lietuvos tautosakos archyvo aprašai liudi
ja, kad "Šv. Juozapo (kovo 19 d. - Ž.Š.) dienoje vestuves kelti galima
dėl to, kad jis buvo Marijos sužieduotinis".10 Pabarės apylinkėse šią
dieną šventė ir vardines/1 Išimčių buvimas, kultūros sąlygotas gavė
nios draudimų mažėjimas, matyt, kai kuriuose kaimuose ir suforma
vo Nepriklausomybės dienos išskirtinumo stereotipą.
Iškilmingiausiai Vasario 16-oji švęsta miesteliuose, bažnytkai
miuose. Mitingai, paskaitos, pamaldos, šventiškai apsirengę žmonės
jaunimui suteikdavo pramogą. Didelę įtaką čia turėjo jaunimo orga
nizacijoms priklausantys mokytesni bendraamžiai. Įgiję patirties
šventės minėjimą organizuoti gimnazijoje, savo organizacijoje, jie
rengdavo vakarėlį gimtajame kaime. Mėsiedo metu jaunuoliai orga
nizuodavo "lošimus" - viešus vakarėlius, kuriuose po vaidinimo ir
oficialiosios dalies linksmindavosi - šokdavo, dainuodavo, eidavo ra
telius, žaisdavo. Mažesniuose kaimuose jaunimas sueidavo į papra
stus pasilinksminimus, be specialios programos. Šventinė atmosfera
Vasario 16-ąją tvyrodavo ir namuose. Antai Kalvių kaime (Marijam
polės raj.) patiekdavo geresnį maistą, iškepdavo ragaišio, sausainių,
padarydavo alaus, giros, padainuodavo tautinių dainų.12 Širvintų raj.
Rubikonių kaime, kaip ir per metines šventės, šeimininkas apsitvar-
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gražiau lovas.13
Vasario 16ąją švęsdavo ir
Lenkijos okupuotoje Lietuvos dalyje. Tverečėno A. Bielinio etnogra
finiuose aprašuose apžvelgiami šių apylinkių jaunimo suėjimai Ne
priklausomybės dieną.14 Nepaisant draudimų ir areštų, Tverečiuje
šventės dieną rengdavo paskaitas, dainuodavo choras, bažnyčioje
laikydavo mišias, po jų giedodavo Lietuvos himną. Pasitaikydavo, kad
jaunimas medžio viršūnėje iškeldavo trispalvę. Nemažai laiko praei
davo, kol lenkų pareigūnai įstengdavo ją nuimti. Slaptai sueidavo
pasišnekėti Ūtos (Varėnos raj.) kaimo jaunimas.15 Ši šventė buvo
brangi ir už dabartinės Lietuvos ribų gyvenusiems lietuviams. Punsko
(dab. Lenkija) apylinkių jaunimas sueidavo į iškilmingas mišias, klau
sydavo paskaitų/6 Girių kaime (Baltarusija) jaunimas riiikdavosi į
skaityklą, jei ne gavėnia - visi pašokdavo, padainuodavo.17 Ramoškonių kaime (Baltarusija) irgi deklamuodavo, giedodavo himną, kai
kada rengdavo vaidinimus, dalis jauninto su arkliais važiuodavo į
Vilnių.18
Thigi šventė atlikdavo ne vien valstybinės, bet ir tautinės šventės
funkciją. Dažnai okupuotos Lietuvos kaime Vasario 16-oji švęsta
daug iškilmingiau; neokupuotoje Lietuvoje XX a. IV dešimtmečio
pabaigoje kaimo jaunimui ši diena buvo eilinė, kai kur "metų šventė
su lošimais", vakarėliu (jeigu ne^gavėnia). Per gayėnią bažnytkaimyje
ar didesniame kaime apsiribodavo susitikimais po pamaldų, vaidini
mais, kitais renginiais.
'
Su meile glaudę "Sąjūdžio žinių" lapelius, iš atokiausių Lietuvos
kampelių važiavę į Vilnių pavojaus metu, kaip brangiausią šventę
suvoksime ir Kovo 11-ąją dieną. (Beje, ši diena visąlaik bus gavėnioje)Per sovietmetį įgiję daug rimties ir susikaupimo reikalaujančių
atmintinų datų vargu ar per abi dienas išlaikysime gavėnios dvasią.
Kovo 11-osios išvakarėse - 40-ies kankinių diena. Tikėta, kad būtent
tada parskrenda 40 paukščių19, todėl tai galėtų simbolizuoti tautos
Pavasarį. O gal viena iš šių žymių dienų kaime, kaip prieškaryje, taps
antrąja "šv. Juozapo diena", kai galima bus sutrikdyti gavėnios rimtį?
Juk tai Tėvynės atgimimo dienos.
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VALENTINAS GUSTAINIS - ETNOGRAFŲ TALKININKAS
Vienas žym iųjų Nepriklausomos Lietuvos žurnalistų, "Eltos" di
rektorius; paskiau 1941 m. birželio 14 d, suimtas, ištremtas į Sibirą,
perėjęs jo kalėjimus ir lagerius, po penkiolikos tremties metų 1967 m
kovo 11 (L galutinai reabilituotas kaip "kalėjęs be kaltės", Valentinas
GUSTAINIS (1896-1971), berods, 1970metų vasarą etnografo Vacio
Miliaus užtiktas kukliame Griškabūdžio miestelyje (Šakių raj.) ir
pakalbintas talkininkauti už rašinėjom etnografinę m edž iagą, pasirodė
esąs tikras lobis. Kiek daug jis pats prisiminė, įdek iš savo kaimynų,
pažįstamų, apylinkės senų žm onių išklausinėjo! Įvairiomis temomis
per trumpą savo "etnografinio" darbo (kaip pats rašė savo laiške)
laikotarpį prisiuntė keliolika pluoštų labai tiksliai metrikuotos auten
tiškos medžiagos apie savo vaikystės ir jaunystės Zanavykuos kaimą,
jo žm onių buitį, papročius, apie savo ir kitų pergyvenimus Pirmojo
pasaulinio karo metu, paskui kuriant lietuvišką valdžią lankų valsčiu
je ir k tlš viso Lietuvos M okslų Akademijos Lietuvos istorijos instituto
Etnografijos skyriaus rankraštyne yra saugoma 364 mašinraščio pu
slapiai jo prisiųstos etnografinės medžiagos, neskaitant senų doku
mentų ir eskizinių piešinėlių.
V. Gustainis nėra sausas faktografas. Bet ką aprašinėdamas, jis
įpina liaudiškų posakių, patarlių, o digresijose - net angliškų sentencijų.
Iš viso matyti autoriaus didelė erudicija ir kultūra.
Turime ir vienuolika V. Gustainio rašytų laiškų šių eilučių autorei,
tuometinei Etnografijos skyriaus vedėjai. Iš jų du - autografai, kiti
rašyti mašinėle ir pasirašyti. Bem až visus juos pasirašinėdamas auto
rius pabrėždavo esąs etnografų t a l k i n i n k a s . "Jūsų netikėtai
paverstas"etnografu", - rašė jis 1971 m. kovo 22 d. laiške, - stengsiuos
šioje naujoje savo specialybėje pasidarbuoti, kol sveikata leis. Man iš
tikrųjų yra didelė moralinė satisfakcija, kad savo amžiaus pabaigoje
galiu būti bent t a i k i n i u k a s tokiame svarbiame darbe, kurį Jūsų
kolektyvas taip atsidėjęs dirba". 1971 m. sausio 8 d. laiške rašė: "Giliai
įsitikinęs, kad Etnografijos sektorius šiuo metu dirba nepaprastai nau
dingą ir mūsų tautos istorijai labai svarbų darbą, aš sulig savo jėgomis
mielai Jums talkininkausiu" . 1971 m gegužės 2 d. laiške: "Labai
džiaugiuosi, kad Jūsų vadovaujamas m ažas kolektyvas taip atsidėjęs

ZANAVYKIŲ KRAIČIAI
XIX AMŽIUJE
Čia aprašomi papročiai ėmė labai greitai keistis XX a. pradžioje,
kai tolydžio daugėjo pramoninių prekių, kilo gyventpjų gerovė bei
kultūra ir daug namų apyvokos daiktų, seniau gamintų įprastiniu
namų darbo būdu, pradėjo užleisti savo vietą pirktiniams. Ekonomi
nė pažanga daug prisidėjo prie to, kad kraičių papročiuose vyko dideli
pasikeitimai. Kaip tik todėl apraše daugiau dėmesio kreipiama į XIX
a. pabaigą.
Liaudies kalboje buvo esminis skirtumas tarp sąvokų dalis ir
kraitis. Dalis reiškė pinigais gaunamą palikimo-už gyvenimo naudą, o
kraitis - visą komplektą daiktų, kurie būdavo paruošiami ir pridedami
prie dalies. Taiklus pavadinimas kraičius krauti reiškė per daugybę
metų daiktą prie daikto dėti, ruošiant pasogą, kai ateis laikas dukteris
leisti už vyrų. Tiesa, kur dukterų nebūdavo, šiokį tokį, paprastai daug
menkesnį, kraitį ruošdavo ir sūnums.
Standartiškai nustatyti kraičių dalį ir jų piniginę vertę absoliučiai
neįmanoma: tai lėmė tos ar kitos šeimos ekonominiai resursai, tėvų
ir jų dukterų apsukrumas, darbštumas, nagingumas, pagaliau vaikų

dirba totą tautai svarbų m okslini
darbą ir kad aš pats galiu jame Jums po kiek patalkininkauti".
1971 metų pradžioje Institutas V. Gustainiui, kaip ir kitiems Etno
grafijos skyriaus aktyvesniems talkininkams, už jo prisiųstą medžiagą
skyrė piniginę premiją. 1971 m. spalio 6 d. laiške V Gustainis rašė:
"Man buvo malonu patirti, kad mano talkininkavimą Lietuvos etno
grafijos darbuose taip gražiai įtvirtinęte premija, kuri man buvo reik
šminga ne tik piniginiu, bet ir moraliniu požiūriu. Už ją įsigijau naują
radiolą "Kantata". Beje, šis laiškas buvo jau paskutinis, nes spalio 11
d. Valentinas Gustainis mirė.
Jis visada prašydavo patarimų, prašydavo parašyti, kaip jo darbus
vertiname. Pavyzdžiui, 1971 m. rugpjūčio 17 d. laiške rašė: "Širdingai
ačiū už Jūsų toki draugišką laišką iš Birštono!.. Man bus labai malonu
iš Jūsų išgirsti mano talkininkavimo bendrą įvertinimą, kai turėsite
laiko paskaityti paskutinius aprašus - kokie jie gali būti naudingi
etnografams". Paskutiniame savo rašytų laiškų, vos keletas dienų prieš
mirtį, V Gustainis rašė: "Dėl gerokai pašlijusios sveikatos aš daugiau
jau nesitikiu ką nors vertingesnio iš etnografijos srities Jums parašyti.
Tačiau manau, kad ir tuo, ką esu parašęs, jau būsiu atlikęs talkininko
pareigą. Būčiau Jums labai dėkingas, jei malonėtumėte viso mano
talkininkavimo išdavas trumpai įvertinti ir oficialiaipažymėti, kad tam
tikras MA dokumentas galėtų likti mano šeimos archyve".
Šiomis savo pastabomis, kaip ir leidiniui apie zanavykus jau kita
parengta medžiaga, gal, nors gerokai pavėluotai, išpildysiu Nepamir
štamojo Velionio testamento žodžius. Kaip šviesulys Jis buvo nušvitęs
mūsų kraštotyros darbo horizonte. Švytėjo trumpai, bet sudegė, palikęs
tautos istorijai atminimą ne tik apie save, bet ir apie savo gimtąjį
sodžių, jo žmones, buitį, papročius, nepaprastą darbštumą ir kantrybę,
kurios taip dažnai mes pritrūkstame šiandien.
Ir autoriaus meilę savo kraštui, jo žmonėms, ir tų jo jaunystės dienų
žm onių kantrybę bei darbštumą, manau, pavaizduos pateikiami Va
lentino Gustainio atsiminimai apie zanavykių kraičius.

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ

skaičius šeimoje.
Kraičių krovimo reikalą tvirtai įsisąmonindavo dar visai jaunos
mergaitės, vos po kiek pramokusios verpti. Iš savo motinų, giminių ir
kitų suaugusių žmonių jos žinodavo, kad užaugusios eis už vyro, kad
bus vestuvės, reikės daug stuomenų, abrūsų apdovanoti anytoms,
mošoms, dieveriams, piršliams, kraitvežiams ir t.t. Žinodavo, kad per
vestuves nuotakos kupartussu audimais vertins pagal jųsvorį, - atseit,
pagal tai, kiek juose bus ritinių drobių, apyverpinių, pašukinių ir t.t.
Tbdėl dažnai jau 12-13 metų mergaitės verpdavo plonus siūlus dro
bėms, greitai išmokdavo iš jų austi ne tik drobes, bet ir raštuotus
audinius.
Merginų kraičio pagrindą sudarydavo audiniai - lininiai, iš dalies
ir vilnoniai bei pusvilnoniai, šiek tiek gatavų drabužių ir patalynė.
Tačiau gana reikšminga jo dalis būdavo ir baldai. Rūpestingi tėvai
labai iš anksto paruošdavo baldams, kuriuos vadino rakandais, me
dieną. Sakydavo: auga dukters, reikės kupartų ir lovų, tai jau reikia iš
anksto pakirsti klevą ar uosį, išpjauti lentų, kad per keletą metų
pašiūrėje galėtų gerai išdžiūti. Ir mano tėvas, vaikams dar mažiems
esant, būsimų baldų medžiagai pakirto uosį ir vinkšną, išpjovė lentų,
kurios, pastogėje sukrautos, bent keliolika metų džiūvo, kol iš jų
baldus padarė.
Nuotakų kraičiams sudėti iš senų laikų buvo dirbdinamos skry
nios. Dar vaikas būdamas, gerai įsižiūrėjau į mano tėviškėje buvusią
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tipiSką XIX a. skrynią su labai aiškia 1843 metų data. Jos galai,
priešakys ir antvožas buvo dailiai išmarginti tulpės žiedų raštais
tamsiai melsvame skrynios fone. Skrynios už raktas buvo kaimo kalvių
darbo su tam tikra iškalinėtos geležies ornamentika apie rakto skylu
tę. Raktu skrynią atrakindavo, jos geležinėje kalvio dirbtoje spynoje
praskleisdami spyruokle sutraukiamus geležinius žabtus, kurie auto
matiškai būdavo susičiaupę ir užsikabindavo už iš skrynios antvožo
žemyn kyšančio metalinio kaiščio užlenkimų. Ištraukus raktą, skrynia
pati automatiškai užsirakindavo. Thi buvo labai svarbu, nes paprastai
skryniose būdavo laikomi ne tik brangesni daiktai, bet taip pat pinigai
ir svarbesnieji dokumentai, pavyzdžiui, namų aprašymo ar pirkimo
notarinių aktų kopijos. Pinigams ir dokumentams paslėpti skryniose
paprastai būdavo vogtuvai, įtaisyti prieskrynyje ar ž ėmiau jo. Prieskry
nis - tai siauras vidinis stalčiukas kairiajame skrynios gale. Dažniausiai
jis būdavo su dviem dugnais. Atitraukus antrąjį dugną, būdavo pla
štakos pločio plyšys per visą skrynios galą iki pat apačios. Manyta, kad
vagys neįtars tokį vogtuvą čia esan t...
Kadangi šiame pasaulyje nieko nėra amžino, viskas turi savo
pradžią ir pabaigą, tai įdomu patirti, kada atsirado skrynios ir kas prieš
tai atlikdavo jų funkcijas? Pagalvoti verčia sena pajuokianti liaudies
dainelė apie kraitį, kur sakoma: "Treji kubilaičiai - treji marškinaičiai,
trys poros vyžų - ketvirta nuplyšo". Vaikas būdamas, ne tik tėviškėje,
bet ir pas gimines esu matęs įvairių pintų kubilų ir kubilaičių. Didė
liuose pintuose kubiluose būdavo laikomi duonmilčiai, mažesniuose
- verpimui paruošti šukuoti linai, kartais žąsų ar vištų kiaušiniai.
Kubilaičiai būdavo užvožiami tuo pat būdu nupintais dangčiais. Di
desnės statinaitės būdavo šiaudinės, supintos storais lininiais ar kana
piniais siūlais. Dažnai gi šiaudus "susiūdavo" ar sumegzdavo liepiniais
plaušais, liepiniais luobais, žilvičiais, skaldytais karklais ar karnomis,
kurios Zanavykuose imamos iš eglaičių šaknų. Mažesnių gabaritų
pintos statinaitės būdavo visai be šiaudų - vien iš karnų, luobų ar
skaldytų karklų. Jas vadindavo kuburkėmis. Dar mano tėvas mokėjo
jas nupinti. XX a. jų niekas nebepynė: išėjo iš mados.
Į XIX a. pabaigą Zanavykuose madon įėjo naujas kraitinis baldas
- kupartas, kuris greitai išstūmė skrynias, perimdamas jų funkcijas.
Išnyko jis po I pasaulinio karo, nors "unaravai" nuotakai netiko į kraitį
jau ir prieš tai, paplitus spintų, komodų madai. Kupartas nebuvo
išpiešiamas tulpių žiedais, bet būdavo nudažytas lygiai - nublizgintas,
nupoliruotas, paprastai gelsvos ar rausvos spalvos: galėjai savo veidą
pamatyti kaip veidrodyje. Jo užraktai buvo fabrikinės gamybos. Kupartuose irgi būdavo prieskryniai, kartais net vogtuvai. Nuo skrynių
skyrėsi jie išpūsto antvožo konstrukcija. Skrynias reikėdavo nešti
glėbiu, o kupartų galuose būdavo varžteliais priveržtos ar vinimis
prikaltos geležinės rankenos.
Iš senų laikų labai svarbus nuotakos baldas buvo lova, paprastai
porinė, nors ir nelabai plati. Kraitinė lova ir stalelis su pora kėdžių
buvo labai svarbūs jaunos poros rakandai. Jeigu sūnus parveda į
namus nepageidaujamą marčią, mošos ir anyta visa tai, ką turi užgy
venusios ir susikrovusios, tuojau pasiima savo žinion. Jaunikis lieka
be patalynės, be baltinių. Marti turi jį iš pirmos dienos aprengti ir
aprūpinti guoliu, o visą ūkį aprūpinti savo atsineštiniais maišais, pata
lyne, jeigu pasitaikytų koks svečias ar samdinys. Mano motina, gimusi
1872 metais 80 margų (margas Suvalkijoje - 0,56 ha) ūkyje, užaugusi
vienturtė to ūkio duktė, 1894 metais atitekėdama į 50 margų ūkį
Vinkštupiuose, atsinešė nemažą kraitį, apie ką ji mums, mažiems
vaikams, dažnai pasakodavo. This metais ji gavo dalies pinigais 800
rublių, atsinešė du labai pilnus kupartus audeklų, keliolika savo austų
vilnonių sijonų, drobinių ir apyverpinių baltinių sau ir savo vyrui ir
didelę patalynę: trejus didelius patalus ir dvylika ilgų pagalvių, dalį
grynai pūkinių. Baldai buvo menki: viena porinė lova, paprastas
staliukas su dviem kėdėm, na ir tie du pilni kupartai.
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1912 metais iš maždaug tokio pat ūkio ("vietos"), į panašų Vinco
Patašiaus ūkį Šukėtų kaime atitekėjusi Natalija Grikietytė, užaugusi
Birštonu kaime, šalia Rygiškių, papasakojo: "Dalies pinigais gavau
1200 rb., nes tebuvom dvi sesers savo mirusio tėvo palikimo paveldė
tojos. Ir kraičio turėjau gražaus, nes pati iš labai jaunų dienų mėgau
verpti, austi ir taupyti. Be to, dar šis tas teko ir iš motinos atsineštinių
drobių ir kitų gėrybių. Thigi savo kraičio atsinešiau: du pilnus kupartus
ir vieną pilną skrynią, komodą, porinę lovą, drabuž inę spintą, keturias
kėdes ir tris dideles prigrūstas dvikartes įvairios patalynės: trejus
patalus, šešias ilgas pagalves, šešias pagalves šeimynai, dvi vilnones
namie austas ir vata išmuštas antklodes. Priedo atsinešiau geras
apynaujas stakles. Baldai buvo iš klevinių lentų, kurių mano tėvas, dar
man mažai esant, buvo tam tikslui paruošęs..."
Apie 1930 metus Zanavykuose retas kas bedirbdindavo kraitinius
rakandus. Jie pasidarė nereikalingi. Kartu nyko ir verpimai bei audi
mai, kol po II pasaulinio karo galutinai išnyko. O dar taip netolimoje
praeityje klestėjo ir naminė audimo "pramonė", apie kurią dabartinė
jaunimo karta šį tą įsivaizduoja tik iš nykstančių senelių pasakojimų.
Todėl tikro praeities buities pavaizdavimo reikalas, jos fiksavimas, kad
ateities kartos žinotų, kaip gyveno jų tolimi protėviai, dabar yra kaip
niekados aktualus, kol tebėra gyvų praeities liudininkų.
Čia'priminsiu, kad anų laikų audėjos į stakles įriesdavo drobei po
25 posmus, kiekviename po 60 siūlų, t.y. 1500 gijų buvo audeklo
metmenyse. O staklėse audimai išeidavo maždaug 70-75 cm pločio.
Galima įsivaizduoti, kokie ploni buvo drobėms skirti siūlai. Senos
verpėjos sakydavo, kad jų dvilinka tolkutė turi perlįsti per vyrišką
žiedą, atseit per 3 cm skersmens skylutę. O tolkoje turi būti 20 posmų
po 40 siūlų kiekviename. O kiek siūlų reikia vienam drobės rietimui?
Paprastai ant mestuvų drobei apmesdavo po 10-15 lankų, gi vienas
lankas - apie 6 m ilgio drobės gabalas. Tūd 15-oje lankų išeina apie 90
m audeklo. Paprastesnės rūšies (storesnei drobei), vad. apyverpine, į
stakles įriesdavo po 18 posmų,pašukiniam audeklui - po 14, o paku
liniam - po 10-12 posmų siūlų. Drobė buvo naudojama išeiginiams
marškiniams, pagalvių užvalkalams, kartais ir pūkinių pagalvių impilams. Apyverpine - kasdieniniams baltiniams, pašukinis - marškinių
padurkams, apatinėms vyrų kelnėms,pelinėms (avižinių pelų pripil
tiems maišams. Juos vėliau pakeitė čiužiniai (šienikai), o dar vėliau plunksniniai pernotai - V.G.), paklodėms; pakulinis - maišams. Žino
ma, pasitaikydavo maišų ir pašukinių, kaip kelnių - pakulinių. Pataly
nei aprengti cvilikiniai audiniai dažniausiai būdavo margi, pusiau
dažyti, languoti, tamsesnių spalvų, kad nereikėtų taip dažnai skalbti.
Cvilikų atliekas panaudodavo pundinėms, krepšeliams, kartais ir ma
žų vaikų drabužėliams.
Tūigi nuotakos kraitį bent XIX a. sudarydavo ne tik drobės, apyverpinės, pašukiniai ir pakuliniai, bet ir cvilikai, milai ir mileliai, pusvilnoniai audiniai. Gerai pamenu, kaip per kelias dešimtis metų
mano tėvas vis didžiuodavosi šiltu pilku milo šineliu, kurį iš žmonos
atsinešto kraitinio milo buvo pasisiūdinęs.
Tūigi kraičių ir didelių dalių papročiams negrįžtamai nugarmėjus
į praeitį, iš tikrųjų yra labai svarbu visa tai už fiksuoti ir palikti istorijai.
Tki savotiškas paminklas p r a e i č i a i . O be praeities juk negalima
suprasti ir dabarties.
Valentinas GUSTAINIS

Griškabūdis,
1971 m. pavasaris

Skelbiamas sutrumpintas Valentino Gustainio etnografinis aprašas "Krai
čiai ir jų paskirtis: Zanavykų papročiai XIX a. pabaigoje ir X X a. pradžio
je”, saugomas LMA Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriaus ran
kraštyne, b. 396 - 5. Vietomis kalba paredaguota - A.V

Kraitinė skrynia. XIX a. I p. Medinė,
tiesiu antvožu, tapyta; rausvai rudos spal
vos, kampai - juodi; priekyje ir ant antvožo du juodi, apvesti balta linija laukai,
kuriuose nutapytos gėlės ir po rausvą ir
mėlyną vazonėlį; šakos pilkai mėlynos,
žiedai rausvi, balti; prie užrakto ovalo
formos apkaustas. 418 cm ilgio, 58 cm
pločio, 64 cm aukščio. Įsigyta iš Šakių raj.,
Barzdų,apyl., Senųjų Barzdų km. gyvento
jos P. Bakienės (g. 1887 m.) 1973 m., kurią
ši paveizėjusi iš savo senelės.
Saugoma Misionierių 26, II, inv. Nr.
EM-11760. Fotografavo V. Bartkevičius
1983 m.

Kraitinė skrynia. Medinė, su tiesiu
rausvai oranžinės spalvos dangčiu; prie
kyje gėlė su tamsiai žaliais ir baltais vazo
nėliais; galai žali; priekyje ant kojų įrašas
"1884 Nie TOPĄ". 414 cm ilgio, 61 cm
pločio, 62 cm aukščio.
Įsigyta iš Šakių raj., Lekėčių apyl.,
Riogliškių km. gyventojos S. Meškelevičienės 1966 m.
Inv. Nr. EM-9753.
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"MUSŲ KRAITIS, MUSŲ KRAITIS!"
KRAIČIO IŠVEŽIMO APEIGOS XIX A. VIDURYJE IR XX A. PIRMOJOJE PUSĖJE
Kraičio išvežimas iš jaunosios namų nuotakai pereinant gy
venti j vyro namus - visoje Lietuvoje žinoma vestuvių papročių
apeiga. Tai savotiškas liaudies kūrybos spektaklis.
Atkurti kraičio išvežimo apeigas padeda įvairiuose etnografi
niuose leidiniuose įvairiu laikotarpiu skelbta medžiaga. A. Juška
yra aprašęs Veliuonos apylinkių kraičio išvežimo apeigas XIX a.1;
apie buitį ir papročius rašė L. Jucevičius (beje, jis pažymėjo, jog
nuotakos kraitis būdavo dedamas į skrynias ir kubilus^; XX a. M.
Katkus iškėlė vestuvių apeigų socialinį aspektą3; Žemaitijoje
kraičio išvežimas - ir teisės norma: "kol kraitis nėra nuvežtas, dar
neužtikrintos vedybos, bet išvežus kraitį paprastai neabejoja
ma".4
Šios temos neužmiršo ir šiuolaikiniai etnografai. Kraičio išve
žimo, tiksliau jo išpirkimo apeigose, etnografo J. Baldžiaus nuo
mone, aptinkama pirktinės santuokos formų liekanų. E. Dulaitienė-Glemžaitė Kupiškio apylinkių vestuvių papročių aprašyme
mini pagrindinius kraičio išvežimo apeigų organizatorius - kraičvežius ir "vedžius"5. Reikšmingi etnografės A. Vyšniauskaitės
vestuvių papročių tyrinėjimai6 bei I. Čepienės studija apie lietuvių
liaudies vestuvių veikėjus, (beje, ji kraitvežius priskiria epizodinių
veikėjų grupei7). Tyrinėjimus naujais duomenimis papildo lokali
nėse monografijose ir kraštotyrinio pobūdžio leidiniuose skelbia
mi straipsniai.
Iškilmingos kraičio išvežimo apeigos buvo organizuojamos
pasiturinčių valstiečių vestuvėse. Neturtinga nuotaka, vykdama
pasvyrą, tame pačiame vežime išsiveždavo ir nedidelę skrynelę.
Kraičio išvežimo laikas XIX a. viduryje ir XX a.vpirmoje pusėje
įvairiose Lietuvos etnografinėse srityse skyrėsi: Žemaitijoje krai
čius išveždavo dar užsakams tebeinant, septynios ar devynios
dienos prieš vestuves,8 gi XIX a. vid. Žagarės apylinkėse kraičio
išvežimo diena (paprastai vakaras) - ketvirtadienis9. Maždaug
dvi dienos prieš vestuves kraitį išveždavo ir suvalkiečiai10. Auk
štaitijoje ir Dzūkijoje nuotakos kraitį dažniausiai išveždavo antrąją
vestuvių dieną, kai jaunoji vykdavo į vyro namus. Po Pirmojo
pasaulinio karo etnografinių regionų kraičio išvežimo tradicinių
terminų pradėta nebesilaikyti; XX a. pradžioje visoje Lietuvoje
kraitį išveždavo, kai susitaria nuotakos ir jaunikio tėvai.
Nuotakos kraitį išveždavo jaunikio ar jo tėvų pasiųsti vyrai,
dažniausiai keturi giminaičiai arba kaimynai. Kviesdavo apyse
nius, vedusius, išradingus ir iškalbingus, nes išdaigomis reikėda
vo linksminti susirinkusiuosius. Turtingi ūkininkai kraitį išveždavo
triukšmingai: pakviesdavo muzikantus, dalyvaudavo kaimynai ir
giminės. Bet pagrindiniai veikėjai šiose apeigose buvo kraitve
žiai, kurie iš susirinkusiųjų išsiskirdavo apranga. Veliuonos apy
linkėse kraitvežiai nešiodavo dviem plunksnomis papuoštą ke
purę, todėl juos vadindavo "plunksniais".11 Širvintų apylinkėse
nuotakos kraičio išvežti atvykdavo "čigonai" - išdažytais veidais
vyrai su botagais.12 Apie Joniškį jaunoji kraitvežius perjuosdavo
rankšluosčiais ar stuomenimis, todėl juos vadindavo "baltadiržiais".13 Ignalinos apylinkėse - "kubielninkais"14, nes nuotakos
kraičius ilgiau negu kitose Lietuvos vietose veždavo kubiluose.
Kai kuriose Lietuvos vietovėse jie dar buvo vadinami "duoniais",
nes veždavo jaunojo tėvams "marčios rūgšties" - į stuomenį
įvyniotą duonos kepalą. Kupiškėnų kraitvežiai pasipuošdavo
aukštomis šiaudinėmis kepurėmis, sermėgas ar kailinius sujuo
sdavo šiaudų pynių diržais, per krūtinę permesdavo šiaudines
pynes, prie šono pasikabindavo šiaudinį kardą.15 Senovinėse
lietuvių vestuvėse persirengėliai turėjo maginę reikšmę - privalėjo
suklaidinti piktąsias dvasias, kad nepakenktų jauniesiems, o XIX
a. vidury - XX a. pradžioje ši reikšmė jau pamiršta. Kraitvežių
išskirtinė apranga, informatorių nuomone, buvus vien skiriamasis
ženklas.
Ž iemą kraitvež iai atvaž iuodavo rogėmis, o vasarą - dvikinkiais
vežimais. Jaunikis parinkdavo pačius gražiausius arklius, duo
davo geriausius pakinktus, juos papuošdavo kaspinais, spalvo
tais popierėliais, medžio drožlėmis. Arkliams užmaudavo skam

16

balus - "žaržolus". Vieną didelį skambalą pririšdavo prie vežimo,
kad važiuojant visi girdėtų. Prie vežimo iš burokų pritaisydavo
žibintus. Žemaitijoje per ūkvaizdžius jaunikis būtinai pasiklausdavo, kiek jam vežimų atsiųsti kraičiui išvežti. Kai kada atsiųsda
vo daugiau nei būdavo sutarta. Tuo siekdavo padidinti kraitį, nes
tuščiu vežimu grįžti buvo negarbė jaunosios namams. Turtingos
nuotakos kraitį veždavo 10-15 vežimų.
Kraitvežių kompanija (Kretingos apylinkėse vadinama "čeleda"16), atvykusi į jaunosios namus, sustodavo prie klėties durų.
Kai kuriose Lietuvos vietose įėję į trobą kraitvežiai prisistatydavo
kaip ieškantys plonų drobių, margų skrynių pirkliai. Dažniausiai
nuotakos namuose jie būdavo maloniai priimami ir vaišinami.
Kupiškio apylinkėse jaunosios pusės jaunimas kraitvežius sutik
davo priešiškiau, su "lotinėmis dainomis"17:
Jūs, Pyragiai tinginiai,
Mūsų kraičiai dideli.
Mūsų sesuo verpėjėla,
Užtai sunkūs jos kraiteliai.
Yr ko kelt, nėr kam kelt,
Yr ko nešt, nėr kam nešt.
Jūsų tara arkliai pinki
Ir tie patys viškai minki.
Jūs tų kraičių nepan/ežtat
Ir to sodžiaus neatrastai
Jūsų gryčia viškai šalta,
Pečiui guli kata balta.
Svarbiausias kraičio išvežimo apeigų momentas - "didžiojo
kraičio", t.y. skrynios ir patalynės, išpirkimas. XIX a. vidury jaunikis
kraitį dažniausiai išpirkdavo iš nuotakos motinos. Užmokestis
būdavo pinigais. Dažniausiai jaunikis duodavo rublį. Jeigu turtin
gas, duodavo tris arba penkis. Žemaitijoje XIX a. pabaigoje prie
pinigų nuotakos motinai dar pridėdavo skarelę arba šaliką. Be to,
jaunasis turėdavo pažadėti, jog nuvežtą kraitį gražiai užlaikys.
Suvalkijoje kraičio išpirkimo ceremonijoje dalyvaudavo ir piršlys.
Jaunikis iš uošvės išpirkdavo patalynę, o piršlys visa kita. Jis su
vestuvių vaišes mosiančiomis šeimininkėmis ilgai derėdavosi.
Jeigu nesusitardavo, šeimininkės "landindavo piršlį į maršką"
arba surišdavo į patalus ir įkeldavo į vežimą. Tada jaunikiui
tekdavo išvaduoti ir piršlį. XX a. pradžioje, nykstant kraičio išve
žimo apeigoms, kraitį užsėsdavo nuotakos seserys, draugės,
kaimynės. Aukštaitijoje išperkant kraitį jos dainuodavo:
Atvažiavo kupetai kraičio derėti, Kraitis yra brangus, nepajėgs mokėti.
A jūs, kupčiai, žilaūsiai,
Derat kraiti per daug drūsiai.
A jūs, kupčiai, plikakakčiai,
Derat kraiti iki nakčiai.
A jūs, kupčiai, nebejauni,
Sesers kraičiai labai siauni.
Kraičio skrynios buko medžio,
Aukso raktais užrakintos,
Pristatytos jos rietimų,
Plonų drobių kaip šilkinių,
Abrūsų storai priklotų,
Įvairiai margai raštuotų.
Lietuvaitės aprėdėlis,
Yr tas baltas nuometėlis.
Kraitvežiai atsakydavo:
Duosim mes tikrą rakteli, Jauną gražų bernužėlį,
Tikrą artojėli, Skrybėlė šiaudinė,
Marškiniai lininiai.
Yra jis bagotas,
Jo kojos vyžotos.
Mūsų kraitis, mūsų kraitis!

Išpirktą kraitį kraitvežiai pradeda nešti ir skrynias į vežimus
kelti. Nuotaka į skrynias iš anksto sukraudavo audinius, drabu
žius, o patalynę j ryšulius ("vimzlus") surišdavo. Žinoma atvejų,
kai jaunoji į skrynią įdėdavo ir vieną kitą akmenį, girnapusę ar
drobe apsuktą medžio pliauską, kad skrynia neatrodytų lengva.
Kad kraitvežiams būtų ką kelti ir neapšauktų, jog mergelė tinginė,
- nei verpėja, nei audėja, kraičiai tušti skamba. Tad kiekviena
nuotaka norėdavo, kad skrynios būtų sunkesnės - svoris jai teikė
garbę ir pasididžiavimą. Pasitaikydavo, kad "turį loską" kraitvežiai
pustuštę skrynią į vežimą ar iš vežimo keldami sugebėdavo
parodyti, jog negalį jos iš vietos pajudinti. Kraitvežių palankumą
nuotaka pelnydavo dovanomis: rankšluosčiais, stuomenimis.
Žemaitijoje įprasta dovana būdavo pirštinės. į pirmą vežimą
paprastai įkeldavo skrynią, kurią jaunimas iš anksto būdavo pa
puošęs - dangtį ąžuolo ar rūtų vainiku apipynęs. Skrynią statyda
vo į šiaudų prikrautą vežimą. Tauragės raj. Lauksargių apylinkėse
skrynią veždavo su kaupu prikrautą, atidengtu dangčiu.18 Praste
snę skrynią uždengdavo kilimu. Antrame vežime veždavo lovą.
Jeigu kelionė būdavo netolima, tai lova vežime stovėdavo paklo
ta. Jei jaunikis gyvendavo toliau, patalynę surišdavo į pundus.
Kartais pirmame vežime veždavo ratelį, - tada tuose pačiuose
ratuose sėdėdavo piršlys. Tai reiškė, kad išveža darbščią audėją
ir verpėją. į kitus vežimus sukraudavo stalą, kėdes, stakles. Pa
skutiniame vežime kartais veždavo lopšį...
Jeigu kraitis būdavo didelis, veždavo ne viską. Žemaitijoje su
kraičiu kartais veždavo ir dalį pasogos. Buvęs paprotys jaunajai
kraitį lydėti. Ji su tėvais važiuodavusi pasogai gautame paskuti
niame vežime.19 Aukštaitijoje kraitvežius lydėdavo raiti jaunosios
pajauniai. Dar XX a. pradžioje Žemaitkiemio apylinkėse kraitvežiai
sustodavo prie kiekvienos trobos, ir jos šeimininkė į paskutinį
vežimą įdėdavoHinų grįžtelį.20
Kraitvežiai nuotakos namuose vogdavo simbolinę reikšmę
turinčius buitinius daiktus: šluotą - kad kaimo merginos ištekėtų,
gyvulių lovelius - kad ūkis sektųsi, žarsteklį - kad duoną skanią
keptų, veidrodį - kad pati graži būtų. Dzūkijoje manyta: jeigu
pavogęs nieko neparveši, tai jauniesiems gyvenimas nesiseks.“21
Joniškio apylinkėse turėdavo pavogti ir gyvą daiktą, dažniausiai
katę, šunį, avį. Šiose apylinkėse marčios be gyvo daikto nepriim
davo.
Kraičio išvežimo apeigomis, be abejonės, siekta parodyti jau
nosios kraičio dydį.
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BITĖS
NEMĖGSTA
KVAILŲ
"Kai pasaulyje išnyks visos bitės, nebebus n atū ralau s va
ško, nebus iš ko padaryti žvakių, nebus galim a laikyti p am al
dų, tuom et ir bus pasaulio galas", - taip 1962 m. sam protavo
M olėtų raj. A luntos apyl. G aidam onių k. b itinin kas M ikalo
jus Šėža (g. 1887 m.). TYumpai ir tiksliai jis ap ib ū d in o liau
dies sąm onėn katalikų bažnyčios įdiegto'bičių ir D ievo ryšio
esmę. Bažnyčios reikm ės - pakankam ai rim tas argum entas
minčiai, kad Dievas davė bitėm s j)ro tą. O n u o šventintų
žvakių vaško reikšm ingum o iki pačių bičių šventum o - taip
pat tik vienas žingsnis. Liaudies sąm onėje jis buvo žengtas
tarytum atbulai: bitės laikytos šventais vabalėliais, nes daro
vašką bažnyčių žvakėm s - aukoja altoriui. Vašką jos esą
padaro iš savo prakaito: dirbdam os p rak aitu o ja, viena kitai
tą p rakaitą nuvalo (A lytaus raj. D augirdėlių k.). Thigi bitelė
ne vabalėlis - dievystė (Šiaulių raj. G ruzdžiai).
Bet nepam irškim e, kad krikščionybė L ietuvoje ėm ė plisti
m aždaug prieš 6 šim tm ečius. K aipgi buvo iki to l? Lietuviai,
te ir pagonys, žm onės buvo kaip žm onės: m ėgo m edų, o dar
labiau - iš jo pagam intą puikų gėrim ą m idų. K ą galvojo apie
bites, - mes niekada nesužinosim e, b et kad siekė jų turėti,
liudija iki X X a. I pusės liaudyje gyvavę m aginiai ritualai
bitininkystės sėkm ei už tikrinti. D u o m en ų ap ie tai yra L ietu 
vių m okslo draugijos (1907-1938) ir L ietuvių tautosakos
archyvo rinkiniuose, saugom uose Lietuvos istorijos institu to
Etnografijos skyriuje. B itininkystės ritu alu s u ž rašin ėjo M.
Z nam ierovska-Pruferova, J. E lisonas, V Krėvė-M ickevičius,
Vilniaus universiteto studentai, vadovaujam i prof. P. D u n d u 
lienės, kraštotyrininkai bei šio straip sn io au to rė. N ors apeigų
užrašyta negausiai (jos lėm ė sėkm ę, tad b itin in k ai iš dalies
slėpė), tačiau ir iš tu rim ų d u o m en ų m atyti, kokie m om entai
laikyti reikšm ingiausiais.
M aginiuose veiksm uose, kuriuos atlikdavo eiliniai ž m o 
nės, geidę tu rėti bičių, ryškesnė k atalik ų bažnyčios įtaka.
Patyrę bitininkai, įgūdžius paveldėję iš kartos į k artą, labiau
pasikliovė pagoniškom is apeigom is (kurios, beje, laikui b ė
gant, neretai buvo papildom os ir krikščioniškų apeigų ele
m entais). Bitininkystės ritu alai m ūsų am žin in k u i gali a tro 
dyti iracionalūs, bet, m anau, m es neabejoįam , kad praeities
kartos nebuvo kvailesnės už m us ir svarbiausias problem as
sprendė gal net sėkm ingiau.
X X am žiuje pasirodžius rėm iniam s aviliam s, d irbtiniam s
koriam s, m edsukiam s, bites ėm us dauginti d irb tin iu būdu,
bitininkystė labai suintensyvėjo. Iki tol bitės tvarkėsi pagal
nekintančius savo prigim ties dėsnius, atsitik tin u m o (žm o n ių
p o žiū riu ) galimybė d ažniausiai pasireikšdavo tik jįj daugini
mosi m etu spiečiui pasiren k an t gyvenam ąją vietą. Si aplinky
bė ir "pagimdė" daugum ą bitininkystės ritualų. Jais siekta
"įvaldyti" bičių dauginim osi procesus, pirm iausia - neišleisti
savų ir vilioti svetim us spiečius. B itininkų pastangas neišlei
sti spiečių galim a paaiškinti ne vien siekim u p ad idinti bityną,
bet ir savos garbės saugojim u kaim o b en d ruom enės akyse.
Viešoji nuom onė buvo kategoriška: gero b itininko (tolygu gero žm ogaus) spiečiai neišlekia, o išlėkę išsineša bitininkavimo laimę. Su bičių spietim u susiję labai sinkretiški ritualai:
magijos ir religijos elem en tų mišinys. R itu alin ių veiksm ų
laikas dažnai tapatinam as su religinėm is šventėm is, vieta su bažnyčia ar šventorium i. O archainis gam tos "įvaldymo",
t.y. spiečių sulaikym o, priviliojim o, uždarym o būdas - tai
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magiškas ratas, į kurį esą n ep aten k a piktosios dvasios. Sa
viems ar svetim iem s spiečiam s sugauti b itininkai naudodavo
tuščius avilius, specialius inkilus. R eikšm ingas buvo inkilų
įkėlim o laikas: Subačiuje in k ila įk e lti Šeštinių rytą, Palangoje
- G andro dien ą (kovo 25-ąją). Šiuo atveju, m atyt, būta ryšio
tarp sėkm ę tariam ai nulem iančio inkilo įkėlim o laiko ir tikė
jim o, kad bitės p radeda d irb ti kovo 25 d. (Šalčininkų raj.
M iežionių k.). Spiečiai esą m ėgę inkilus, keltus iš kaimyno
Kūčių vakarą pavogtom is vadelėm is. U km ergės vis. Pagirių
k. vadelės buvo vagiam os Velykų rytą iš žm ogaus, anksčiau
siai atvaž iavusio į baž nyčią. T ii daryti skatino tikėjim as "vog
to daikto" galia. O ankstyvas atvykim as į bažnyčią greičiau
siai turėjo lem ti inkilui ankstyvus, taigi - stiprius spiečius.
Z arasų vis. D egučių k. inkilą pririšdavo virvele, kuri pirm ą
Velykų d ieną p e r ankstyvąsias m išias paslapčia buvo velkam a
žem e aplink bažnyčią. P alangoje inkilo angą pridengdavo
sidabriniu pinigu. K aip žin ia, sidabrinei kulkai, sidabriniam
pinigui liaudies tikėjim uose buvo priskiriam a m agiška galia
Įveikti piktąsias dvasias.
Širvintų raj. A lionyse inkilą įkėlęs žm ogus p irm ą Velykų
dieną p er P risikėlim o m išias į kam bario kam pą mesdavo
smulkias skiedreles, im itavusias sk ren d an tį į inkilą spiečių.
Spiečiui prišaukti skirta ir tok ia m aginė apeiga: einant apie
savo d arželį su laum šluotą, reikėjo kalbėti m aldelę: "Bitelės,
ateikit į m a n o vdarželį! Č ion su žiedeliais bitinėlis, eikš į
m ano darželį. Č ion angelų lovaitės, m inkšti patalėliai, pailsėste. A m en, am en, am en, am en, am en, am en, am en, am en,
amen. Pondieve, žeg n o k m ano darželaitį". I k igi m aginio rato
poveikis sustip rin tas bitėm s ir D ievui ad resu o ta m agine fo r
mule. Panevėžio raj. P aįstrio k. bitininkam s n et vežim o ratas
prim inė spiečius sulaikančią m agišką priem onę: "Jei kuriam
žm ogui p rie bažnyčios išvadelėsi arklį, ištraukysi ratų k u o 
lelius, tai bitės į nam us ateis".
Akivaizdu, kad vieniem s bitės pačios "eina rankon", ki
tiem s nesiseka ir baigta. K ur paslaptis? B itininko sugebėji
muose, charaktery? Prieškary bičių karalium i vadintas agro
nom as V. N arbutas (1887-1967) m ėgo sakyti: "Geras bitin in 
kas ir bačkoj gali bitininkauti". A n tra vertus, kad bitės p a
m ėgtų n au ją avilį, būdavo rūpinam asi jau jį gam inant. L iau
dies pasau lėjau to je pilnas bičių avilys asociavosi su kitais
linais dalykais. R asein ių aps. B ūdų k. tikėta, kad avilyje
itės gerai jausis, je i jį d irb ti padės nėščia m oteris. Ž em aičiai
avilius d arė m ėnulio p ilnaties m etu. L abai d ažn ai naujo
avilio lizde buvo iškertam as kryželis ir įlašinam a šventintos
žvakės vaško. K upiškio vis. šventintos vaškinės žvakės d ū 
mais būdavo išrūkom a visa avilio ertm ė ir d ar pabarstom a
kodylu (sm ilkalais). K upiškio ir V abalninko vis. naujas avilys
iš išorės buvo ap rū k o m as grabnyčių žvake, o vidun įdedam as
šventintos žvakės kryželis. Tkm pačiam tikslui įrengim as
koriam s kelm iniuose aviliuose prilaikyti darytas kryžiaus
formos. (A išku, kad to k ie veiksm ai susiform avo po krikščio
nybės įvedim o arb a k a rtu su krikščionybe buvo perim ti iš
kaim yninių šalių.)
Z arasų aps. S alinėnų k. Velykų rytą, kai procesija eina
aplink bažnyčią (tą laiką nu m an o pagal varpų skam bėjim ą),
avilius kilsteldavo n u o žem ės, tikėdam i, kad tu o m et tikrai
juose apsigyvens spiečiai. U ten o s aps. K labintų k. buvo kil
nojam i aviliai su bitėm is. T hom et bitės b ūna ram ios, d ar
bščios, produktyvios. A viliai šiais atvejais tebuvo maginis
instrum entas, k u rio pakėlim as tam tik ru m etu asociavosi su
besispiečiančiom is bitėm is. Spiesti galėjo p askatinti ir n u o 
dėmes išpažin u sio žm ogaus kvapas: tereikėjo p arėjus po
išpažinties (taigi ir p riėm u s k o m uniją) nevalgius papūsti
bitėm s p ro lakelę (V alkininkų par.). M at apšvarinta ir p a
šventinta žm ogaus dvasia įgyjanti antg am tin ių savybių.
D aug dėm esio sk irta spiečių sulaikym ui. Jiem s "pririšti"
Palangos apyl. tarnavo virvagalis, rastas prieš p arlekiant ge
gutei: ju o aprišdavo avilio koją. Z a ra sų aps. A n talieptės vis.
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virvagaliais aviliai būdavo suraišiojam i tarpusavyje. M ari
jam polės aps. N endrinių k. bitėm s spiečiant poteriavo. Bet
tai nebuvo įprasti poteriai. V alkininkų parapijos gyventojai
žinojo, kad bitininkai turi m okėti "bičių poterius". Jei jų
nem okės - bičių neturės. "Aukit, bitelės, aukit, b ujokit, aukit,
lapokit, šakokit".
D idelė reikšm ė šiose apeigose teikta šventintiem s daik
tams: šv. A gotos duonai, žvakei, vandeniui. TVakų aps. G udžio n ių k., kad spiečiai neišlėktų, aplink avilį apnešdavo šv.
A gotos duonos, įdėdavo jos vidun arba šventinta kreida T ijų
karalių dieną aplink avilį apibrėždavo ratą. Z arasų aps. tam
pačiam tikslui sodą apsodindavo šventintais m edžiais (t.y.
per Verbų sekm adienį p ašv en tin to m is šakelėm is). Šventu
daiktu ap ib rėžtas magiškas ratas, kaip ir kryžiaus ženklas
(pvz., Vilniaus raj. M iškinių k. per Tris karalius šventinta
kreida rašė ant avilių po tris kryž elius), tu rėjo apsaugoti bites
nuo spiečius išvedančių piktųjų dvasių.
Spietim osi dieną bitininko šeim ynai nevalia skolinti ž m o 
nėms daiktų, nes paskui sk olintoją galėjo išlėkti spiečius.
Bites išvesti galėjo ir žm ogus, pavogęs iš avilio kokį daiktą.
Bitėms spiečiant, pašaliniam s asm enim s d rau d žiam a ž io p 
soti per tvoras. Šis draudim as, m atyt, atsirado iš tikėjim o, kad
"blogas akis" turintys žm onės gali bites n u ž iū rė ti (Z arasų
aps. G alm inių k., V ilniaus raj. M iškinių k.). Pietryčių L ietu 
voje pirm ajam "blogų akių" žvilgsniui p atrau k ti bityne ant
kuolo būdavo pam aunam a arklio kaukolė. Tblesnis ž iū rė ji
mas nebepavojingas.
Spiečių sėm im ą im itavo tokia veiksm o ir ž o d ž io magija:
kūlin įriša zenkį (vaikiuką) ir liepia jam birbti, o gryčioj
im am a rėkti: "Bitės, bitės!" Kūlį lieja vandeniu. K iti, n o rėd a
mi bites "susisemti", trauko kūlį į visas puses. I k da vaikiukas
išlenda iš kūlio ir jį sudrasko.
Kad spiečiai nepaliktų avilio, būdavo atliekam i pagonybės
ir krikščionybės laikais susiform avę m agiški veiksm ai. V arė
nos raj. K araviškių k., taip p at Z arasų ir Švenčionių apylin
kėse m otinėlę į avilį leisdavo p er n u šau to vilko gerklę: tu o 
m et bitės iš avilio nebėga, svetim as puola kaip vilkai. Suba
čiuje perv ilk o nasrus praleisdavo vL ą spiečių. Š alčininkų raj.
Ž iž m ų k. tikėta, kad tokias savybes įgyja bitės, k u rių m o tin ė
lę perleisdavo per vanago gerklę. N et į avilį įdėtas vilko
kaulas turėjo m agišką galią - galėjo supjudyti bites (U k m er
gės aps. Kavarsko vis.). Thigi kontaktas su plėšrūnais tariam ai
turėjo lem ti plėšrius bičių veiksmus.
Kad spiečiai nepaliktų avilio, naujokai dažn iau siai dary
davo taip: pvz., K elm ės raj. Plūsčios k. už bites sem iančiojo
ir jas į avilį leidžiančiojo nugaros stovėjo žm ogus ir žegnojo
(kad velnias neišvestų spiečiaus). D ar tam pačiam tikslui į
dūm inę būdavo dedam a šventintų žo lių , spiečius šlakstom as
švęstu vandeniu, o į avilį suleistas bites b ū tin ai perž egnodavo
beveik visi bitininkai.
Bitininkystės m agiškų veiksm ų vieta buvo ir gyvenamasis
namas. Pirm iausia - piktųjų dvasių labiausiai pažeid žiam as
slenkstis. Tikėta, kad iššlavus gryčią ir p er slenkstį išpylus
šiukšles - bitės išnyks (Joniškio raj. Spirakiai). Tbdėl p ro tin 
giau buvo šiukšles su žerti į krepšį ir išnešti (V ilniaus raj.
M iškinių k.). Švenčionių aps. K altinėnų par. teik ta reikšm ės
ir šiukšlių šlavimo krypčiai: šluota stalo link. K itur bitininko
sėdėjim as an t slenksčio reiškė nepasisekim ą (Ram ygala), o
kai kur bitininko sėdėjim as an t slenksčio lyjant tu rėjo lem ti
bičių sėkm ę (Vadokliai).
B itininkui ne m ažiau reikšm inga ir m edaus kopinėjim o
diena. T į dieną nebuvo skolinam i b itininko nam am s p rik lau 
sę daiktai, stengtasi n ebendrauti su pašaliniais asm enim is, o
darbą stebinčius sm alsuolius ginti šalin. (A r tik ne dėl to į
m edkopį pakviestieji svečiai ir, greičiausiai, kiti asmenys
Vilniaus raj. M iškinių k. m edaus kopim o m etu tu rėjo gulėti
an t žem ės aukštielninki?) Beveik visi bitininkai, pradėdam i
kopinėti m edų, persižegnodavo, o baigę - peržegnodavo

avilį. V ilniaus raj. M iškinių k. bitininkai, m atyt, nenorėdam i
pasirodyti D ievo akivaizdoje godžiais, išim tą iš avilio m edų
triskart iš geldos dėjo atgal į avilį, "kad jį ponas Dievas
gausintų”. K ad bitės negeltų, į jas būdavo kreipiam asi tokiais
užkalbėjim ais: "Bitelės b itelaitės, nekliudykit rankaičių, kaip
liepelės šakaičių m ed u o tų , nekliudykit". A rba: "Bitele m oti
nėle, savo gaspądoriaus nekliudyk". V aikščiojant apie bites
U km ergės aps. Š ešuolių vis. buvo patariam a juoktis. Juokas
bityne atbaidydavo piktąsias dvasias.
D ar vienas svarbus b itin in k o veiklos m om entas - bičių
išleidimas pavasarį iš avilio. Pavydūs bitininkai jas išleisdavo
per išdžiovintą vilko gerklę, kad p jau tų kaim ynų bites ir
v o g tų jų m edų (Z arasų aps. S alinėnų k.). K ontak tine magija
pagrįstas ir patarim as, kaip pak en k ti konkrečiam kaimynui:
"Bites reikia p am aitin ti sudžiovinta, su trin ta ir sumaišyta su
medum i gyvate, avilius n u v ežti į jo lauką, o pačiam užeiti pas
jį į namus" (V alkininkų par.). Thigi an tru veiksm u reikėjo
peržengti bičių ir bitin in k o valdų ribas. X X a. II pusėje tam
pačiam tikslui bitės buvo u žgirdom os vynu (V alkininkų aps.,
Našiškių k.). U km ergės raj. D augailių k. tikėta, kad į dūm inę
įdėjus duonos tru p in ių iš ubago terbos ir aprūkius bites, jos
kalėdodavusios kaip ubagai, t.y. pjaudavusios kaim ynų bites
ir nešdavusios jų su rin k tą m edų.
Kad apgintų savo bites, V ilniaus raj. M iškinių k. bitininkai
avilius sm ilkė degutu, tep ė išm atom is, į avilio laką dėjo
bažnyčioje pavogtą šv en tin tą žvakę. Pirm aisiais dviem atve
jais svetimas bites tikėtasi atgrasinti blogu kvapu, trečiuoju
- vogto švento daik to galia.
Taikūs bitininkai pavasarį išleidžiam as bites apsmilkydavo iš bažnyčios parsineštais sm ilkalais, o Telšių aps. Tirkšlių
k. avilį apšlakstydavo velykiniu vandeniu.
Svarbiausi lietuvių verslai buvo žem dirbystė ir gyvulinin
kystė. Thi atsispindi ir bitininkystės ritualuose. V ilniaus raj.
M iškinių k. p irm ą k a rtą išėjęs arti ar akėti bitininkas imdavo
saują žem ės ir pildavo a n t avilio. D ar geriau: netarus nė
žodžio, paim ti žem ės iš po ariančio kaim yno ir išpilti prie
avilio. lū d a jau bitės nebeapleis šeim ininko. lū ip magišku
būdu bitėm s prilyginam a žem ė, o jos poveikis sustiprinam as
iš kaimyno pavogta sėkm e.
R acionalesnis yra draudim as žem d irb iu i v ažiu oti netoli
avilių su vež im u a r tem p ti p er kiem ą akėčias. A iškinam a, kad
tuom et bitės im a k laid žio ti kaip girtos ir nyksta. Todėl akė
čias leidžiam a tik pernešti. B itės iš tiesų ypač aršiai puola
arklius ir, supran tam a, pačios žū sta. N eleidžiam a po bityną
vaikščioti ir kitiem s nam iniam s gyvuliams bei paukščiam s.
"Jei kiaulė p rie bičių vaikščioja, tai bičių nebus" ( Įta k ų aps.
Alešiškės k.) Šis teiginys p aro d o n esuderinam ą priešpriešą
tarp chtoniškiausio lietuvių gyvulio - kiaulės ir dangiškiausio
vabzdžio - bitės. "Bitėms labai kenkia, jei višta po aviliu
padeda kiaušinį (V ilniaus raj. M iškinių k.). Tyčia po aviliu
padėtas negyvas, neišsiritęs is kiaušinio viščiukas p akenkda
vo bitėm s - jos nueidavo niekais".
Bitininkavim as siejosi ir su kalendorinėm is šventėmis.
Kad bitės spiestų ir b ū tų daug m edaus, Švenčionėlių b itin in 
kai Kūčių dieną trissyk kilstelėdavo avilius, o Ž agarės vis.
Pabalių k. juos perkeldavo į k itą vietą. Tokiu būdu bitės esą
būdavo pažadinam os, kad ž ie m ą neišm irtų. Ž ad in am a buvo
ir beldž iant į avilius bei tariant: "Kelkitės Kūčioms" (Vilniaus
raj. M iškinių k.) a r palinkint: "Būkit sveikos ir stiprios, nūnai
ponas Jėzus užgim ė" (K abelių vis.).
Kad atein an tis m edunešis b ū tų geresnis, bitininko šeima
per Kūčias valgė m edų (Pasvalio raj.), m edum i apdalindavo
ir kaimynus, o bitėm s nunešdavovcukrum i pabarstytą kalė
daitį (V ilniaus raj. M iškinių k.). Ž m o n ių m anym u, tai nėra
jokie burtai, bet vaišės bitėm s, nes K ristus visus apdovanojo,
o bitės yra "nuo Dievo" ir turi vertę kaip žm ogus. Kiti b iti
ninkai kviesdavo bites Kūčių vakarienei tardam i: "Bitelės,
bitelės, eikit valgyti" (K aišiadorių raj. K iem elių k.). Švenčio

nėliuose Kūčių vakarą aplink sodą nešdavo rugiapjūtės p ir
m ąjį pėdą ("svečią").
Visoje L ietuvoje apie ateinančios vasaros spiečius buvo
sprendžiam a G rabnyčių ir Kūčių dienom is: jei gausiai sn in 
ga, tai bitės gerai spiesis. Snaigės čia prilyginam os bitėm s. Per
Grabnyčias būdavo šventinam os žvakės, kurios įvairiose m a
ginėse apeigose turėjo lem ti sėkm ę.
M agiškos apeigos būdavo atliekam os ir p e r U žgavėnes
bei Velykų dieną, ypač Prisikėlim o m išių m etu.
N atūralu, kad m irus rūpestingam ir daug ap ie bites išm a
nančiam šeim ininkui, jos dažniausiai išm irdavo. Tbdėl b iti
ninkas pats turėjo patikėti savo bites k o n k retau s asm ens
globai. A sm uo, kuriam p atikėtos bitės, tu rėjo kiekvienam
aviliui prisistatyti: "Bitininkas m irė. D ab ar aš esu jū sų šeim i
ninkas" (Jonavos raj.). Kai kur u žtekdavo nam iškiam s vien
įspėti bites apie šeim ininko m irtį. Išvežant į kapines m irusį
bitininką, aviliai būdavo sujudinam i arba tris kartu s į juos
pabeldžiam a. Kai kuriose Lietuvos vietovėse p rie avilių dar
buvo ištariam os magiškos form ulės: "Bitelės, jū sų šeim inin
kas num irė" (Telšių aps. U biškės m stl.), "B itininkas mirė" (
Z arasų aps., Bileišiai), "Bitelės, bitelės! M iršta gaspadorius.
Pasibudinkit", "Šeim ininkas m irė, o jūs gyvenkit" (P rienų raj.
A nglininkų k.). Thigi m aginių apeigų tikslas buvo p ažad in ti
bites, kitaip jos išmirs. Tikėta, kad bites į p o m irtin į pasaulį
galįs išvesti bet kuris su bitėm is per m edų kontaktavęs ž m o 
gus. Todėl buvo draudžiam a d u oti ar skolinti m edų m irštan 
čiam ligoniui, m otyvuojant tuo, kad, jam m irus, bitės išmirs.
Šiuo atveju m edų galim a tik p arduoti. K ad neišnyktų bitės,
grąžin an t indą nuo m edaus, reikėjo sim boliškai a tid u o ti savo
nam ų dalelę - į indą nuo m edaus įdėti gabalėlį duonos.
Vilniaus raj. M iškinių k. valstiečiai tikėjo, kad bitėm s gali
pakenkti bet koks sąlytis su ligoniu, todėl jam neduodavo
indo, iš kurio m aitino bites.
Tikėta, kad bitės galinčios num atyti žm o n ių , dažniausiai
bitininko ir jo šeim os, likim ą. Pvz., "kryžiaus" ar "karsto"
form os koriai esą rodė, kad m irs šeim ininkas (Z arasų aps.,
Tiltiškės k.), vienas iš nam iškių (Joniškio vis.) ar bičiulis
(D usetų vis.). Liežuvio pavidalo koriai buvo aiškinam i kaip
apkalbos, piršto pavidalo - vagystė. Blogį pranašaujantys
koriai būdavo išpjaunam i, tikintis u žk irsti kelią artėjančiai
nelaim ei.
Bitės "nulipdydavo" ir gera lem iančius ženklus. "A lto
riaus" ar "kieliko" form os korys pranašavo, kad iš tų nam ų
vienas sūnus taps kunigu. Tbkį korį išim ti buvo šaukiam as
kunigas (R aseinių aps. G irkalnio vis.). "Trikampio" form os
korys reiškė palaim ą bitininko nam am s, o "ž iedas" - vestuves.
Ž m onės, be abejo, m atė tai, ką spėjo a rtė ja n t arba tai, ką
norėjo m atyti ir parodyti kitiem s. K ita vertus, tai rodo, koks
glaudus liaudies pasaulėjautoje b itininko ir jo artim ų jų ryšys
su bitėm is.
Bitėm s būdavo pranešam a ne tik apie bitin in k o m irtį, bet
ir apie kitus nam ų įvykius - vestuves, krikštynas, nam iškių
laidotuves. Prie avilių tada ištardavo: "Bitelės, bitelės, p ra 
šom į vestuves (krikštynas)". A rba: "Eikite, bitelės, į pagrabą,
m irė tėvelis (mamelė)". Valstiečiai aiškino, kad bitėm s p ra
nešus apie įvykius, jos išprašančios D ievą daugiau sėkm ės.
Vadinasi tikėta, kad bitės yra tarpininkės ta rp žm o n ių ir
Dievo. O šią savybę religingų žm o n ių sąm onėje, kaip m atė
me, bitės "įgijo" gam indam os vašką, n au d o tą šventintom s
žvakėms.
"Bitininkystės ritualai atspindi že m ą bitininkystės lygį", girdžiu gerbiam o skaitytojo išvadą. Be abejo, kiekvienos
istorinės epochos žm onės savaip suvokia gam tos procesus.
N eabejojam e, kad apie bites dabar daug daugiau žinom . Tik
argi žinojim as lygus išm intingum ui?
Laura PIŠKINAITĖ-KAZLAUSKIENĖ
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Užnemunės apgyvendinimo metu kanklės, manoma, atsinešė iš kuršių teritorijų
^ 1L / I J f \
kilę žemaičiai. Yra ir bendrumų: seno kanklininko (tarsi pirmykščio burtininko)
įvaizdis, vyraujantis daugiabalsių liaudies dainų stilius...
įdomu, kad kuršių žemėse randamos bemaž tokios pat kaip
sėlių kanklės, tarpinėse (žiemgalių) teritorijose - kitokios. (Sėlių
bei kuršių kanklių tipologinis bendrumas sietinas ir su šių genčių
neabejotinu kalbiniu bendrumu, į kurį buvo atkreipęs dėmesį dar
K. Būga). Panašios į sėliškąsias kankles rastos ir žiemgalių
žemėje (Panevėžio apskrities Rozalimo valsčiaus Deivelių kaime
ir Šiaulių apskrities Lygumų valsčiaus Išdagiečių kaime), bet tie
radiniai tik patvirtina kitų mokslų duomenis, kad daug kur, ypač
tarpinėse srityse, sėliai gyveno kartu ęu žiemgaliais. Tipiškos
penkiastygės sėlių kanklės paplitusioSi atrodo, "grynesnėse" šios
genties žemėse: dabartinėse puntininkų (daugiausia vakarinių) ir
žadininkų teritorijose, taip pat rotininkų ploto šiaurinėje dalyje bei
žalininkų, žadininkų šiaurės vakaruose. Akivaizdu, kad visų pa
tarmių plotai nusidriekia labiau į pietus, o kanklių riba juos tarsi
padalija) pietines ir šiaurines dalis. Taigi dabartinius Šėlos gyven
tojus su kitais rytų aukštaičiais sieja bendra tarmė ir patarmės,
tačiau kanklės juos tarsi atskiria. Vadinasi, kanklės laikytinos
senųjų sėlių reliktu. Pietinė bei rytinė sėliškųjų kanklių paplitimo
riba - nuo Krinčino, Vabalninko per Bakšėnus, Kamajus (galėjo
siekti Dusetas) - link Dauguvos. Aukšžemėje tokios pat sėlių
kanklės randamos iki llūkstės. Ši sėlių žemių rytinė siena nurody
ta ir 1261 m. Mindaugo rašte, pagal kurį didžioji Šėlos dalis (anot
K. Būgos, gyvenama sėlių) perėjo Livonijos ordinui. Tad, atrodo, sėliams priskiriamos kanklės buvo paplitusios ne visame šios
genties plote, o tik didesnėje jo dalyje.
Skudučiai. Builio, garšvos, miškinio skudutmedžio, pelkinės
vingiorykštės, varnalėšos bei mediniai vamzdeliai buvo populia
rūs Biržų ir Rokiškio apskrityse. Yra žinių, kad skudučių būta ir
Zarasų apskrities vakarinėje dalyje bei Panevėžio, Ukmergės ir
Utenos apylinkėse, t.y. kalbininkų ir istorikų spėjamose sėlių
žemėse. Bet daugiausia duomenų surinkta iš siauresnės, su
kanklių paplitimu sutampančios, teritorijos. Būtent ji ir laikytina
tikresniu skudučių paplitimo arealu.
Muziejų fonduose sukaupta daugiausia medinių instrumentų.
Tačiau iš etnografinės literatūros žinoma, kad bene dažnesni
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Manoma, kad sėlių gyventa dabartinės šiaurės rytų Aukštaiti
jos ir Latvijos Aukšžemės teritorijose. Šiaurėje ir rytuose - iki
Dauguvos ar kiek už jos (kyliu jsirėžus j Vidžemę), vakaruose maždaug iki Lėvens, Mūšos ir Lielupės, pietuose, atrodo, siekti
Tauragnai, Utena, Svėdasai. Iš XIII ir XIV a. dokumentų matyti, kad
sėliai galėjo gyventi ir dabartinio Kupiškio rajono teritorijoje, did
žiojoje Utenos, šiaurinėse Anykščių bei Panevėžio rajonų dalyse.
Tai liudija vietovardžiai. Pietinė Šėlos riba nelabai aiški, nes,
archeologijos duomenimis, žymesnio skirtumo tarp sėlių ir auk
štaičių nenustatyta.
.
Sėlių palikimas - ypač kultūrinis - yra gana problemiškas ir
diskutuotinas. Apžvelgsiu jj bent instrumentologo akimis.
Senosios Šėlos žemėse būta įvairių tautinių muzikos instru
mentų, bet savitumu išsiskiria tik kanklės, skudučiai, ragai ir
daddytės. Jų paplitimo ribos beveik sutampa su spėjamomis sėlių
gerfties ribomis.
Kanklės. Penkiastygės (rečiau - šešių-devynių stygų) pana
šios j lovelį, luotą arba karstą. Gausiausia tokių kanklių kolekcija
surinkta Biržų ir Rokiškio apskrityse. Čia užrašyta ir daugiausia
senųjų kanklininkų melodijų, taip pat - žinių apie kankliavimo,
kanklių gamybos papročius. Nėra duomenų, patvirtinančių, kad
kanklių būta kitose (pietinėse, rytinėse) spėjamosios sėlių žemės
teritorijose: pietinėje dabartinio Kupiškio rajono dalyje, Panevėžio
ir Anykščių rajonų šiaurėje, Utenos ir Zarasų rajonuose. Labai
menkos žinios apie kankles vakariniame sėlių žemės pakraštyje
(dabartiniame Pasvalio rajone.) Tokios pat kanklės buvo paplitu
sios ir Latvijos Aukšžemėje, Vidžemės rytuose. Latvijoje ir Lietu
voje jos siejamos būtent su senųjų sėlių kultūriniu palikimu. Kan
kliavo čia tik vyrai, daugiausia pagyvenę ar seni. Kanklininkais
buvo geri, tvarkingi ūkininkai, dažniausiai šviesūs, apsiskaitę,
neretai - ilgaamžiai žmonės. Jie pūtė ir skudučius, ragus, gerai
giedojo sutartines. Dažnas kanklininkas visais šiais instrumentais
mokė groti ir kitus.
Senosiomis kanklėmis skambintos tik giedamosios sutartinės:
keturinės, rečiau - dvejinės. Kanklininkai pirmąjį sutartinės posme
lį dažnai ir pagiedodavę. Dar XX a. vid. kankliavimas buvo tarsi
ritualas. Kankliuota tik namuose, dažniausiai virtuvėje, sau arba
šeimos nariams, kaimynui, svečiui ir - vadinamuoju baltosios
valandos metu (tarp dienos ir vakaro), kai dar ne visai sutemę ir
gryčioje nereikia degti žiburio. Iš trobos kankles išnešti nebuvo
priimta. Kai žymus Biržų apskrities ir valsčiaus Kviriškio vienkie
mio kanklininkas R Lapienė, eidamas pas kaimynus skudučiuoti,
norėdavęs pasiimti ir kankles, kaimynai, anot pateikėjų, jį sudrausdavę. (Išlikusiose archyvinėse nuotraukose senieji kanklininkai
pozuoja ir lauke; matyt, šitaip daryti jų prašė tautosakos rinkėjai).
Kanklės net laikytos ne bet kur, o dažniausiai pakabintos virtuvėje
prie kamino.
Visi tie papročiai ateina iš žilos senovės ir liudija kankles
turėjus ritualinę paskirtį. Biržų apskrityje kankliavimo, kanklių darymo papročiuose buvo užsilikę ir nekrokulto atgarsių: kankles,
atseit, geriausia gamintis kam nors iš artimųjų mirus, o kankliavi
mas esą gelbėjęs net nuo maro. Pirmykštę laidojimo priemonę
(luotą, karstą) primena ir pačių penkiastygių kanklių forma, o
skambintojo meditacija bei savitas kankliavimo laikas galėjo sietis
su pirmykšte "kelione į aną pasaulį". Taigi irtos "kelionės" priemo
nės modelis (kanklės), ir pats kanklininkas kažkada, matyt, buvo
būtini apeigose.
Senosiose žiemgalių, žemaičių ir kuršių žemėse - jau kitokio
tipo kanklės. Be to, čia jos naudotos drauge su smuiku, kankliuota
pasilinksminimuose, skambintos daugiabalsės homofoninio sti
liaus dainos, šokiai. Panašiai yra ir Suvalkijoje, į kurią XV-XVIII a.
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1 - rytų aukštaičiai pantininkai.
2 - lytų aukštaičiai pontininkai.
3 - rytų aukštaičiai vakariniai puntininkai (grynieji).
4 - rytų aukštaičiai puntininkai (dadininkai).
5 - lytų aukštaičiai ž alininkai ir zadininkai.
• kanklės, skudučiai.
- ragai, daudytės, sekundinės, keturinės, sekundinės kanoninės sutartinės.
- monodinės, heterofoninės, bifoninės, kanoninės sutartinės.

buvo iš skėtinių augalų pasigaminti skudučiai. Jais skudučiavo
vyrai, eidami į darbus ir iš darbų. Skudučiuota dažniausiai tik
lauke, didelėje, bet tarsi apibrėžtoje erdvėje: pamiškėje, pakrūmė
je, prie vandens telkinio. Kaimo žmonės ir patys skudutininkai
šitai aiškindavo skudučių garsu, kurio klausyti geriausia per at
stumą. Šiame paprotyje nesunku įžvelgti pirmykštės panteistinės
magijos reliktų, garbinimo ritualą atliekant be pašalinių.
Trise, keturiese, o daugiausia penkiese skudučiuodavo instru
mentinius sekundinių sąskambių kūrinėlius, dviese - giedamąsias
sutartines. Instrumentinę muziką atliekantys skudutininkai daž
niausiai turėdavo po vieną skudutį (tik žemiausios partijos pūtėjas
- du), o giedamąsias sutartines - po du arba tris. Skambėjo įvairiai
vadinami, bet iš esmės tie patys trys kūrinėliai: "Urtytė“, "Intakas",
“Katė". Jų modifikacijos vadintos: 'Tututis", ’Tututūtututis“, "Atžagarinė", "Maršas" ir kt.
Mus pasiekė labai senų laikų skudučiavimo papročiai ir reper
tuaras. Archaiškas yra kolektyvinis skudučiavimas, pučiant nesu
rištus skudučius. Su gamtos garbinimo, lauko darbų (gal ir der
lingumo) ritualais, matyt, siejasi skudučiavimo gamtoje tradicija.
Labai senais laikytini instrumentiniai kūriniai, kur kiekvienai partijai
skirta vis kitokia monotoniška, bet labai išbaigta ir savarankiška
muzikinė formulė. Anot instrumentologės M. Baltrėnienės, kiek
viena skudučių kūrinėlių partija galėjo atsirasti pamėgdžiojant
paukščių balsus. Atrodytų, chaotiškame tų garsų junginyje ne
sunku įžvelgti gamtai būdingą harmoniją. Šitokie kūrinėliai laiky
tini visų sutartinių pradžių'pradžia.
Ragai. Šitaip Biržų apskrityje vadintas penkių (kai kada ir
daugiau) apvytų beržo tošimi medinių trimitų komplektas. Pūsda
vo tuos pačius, kaip ir skudučiais, instrumentinius kūrinėlius.
Ragų židiniai būdavo kas 5-7 km. Šitiek siekdavo jų garsas.
Triūbindavo artojai, naktigoniai, šienpjoviai, rugių kirtėjai. Ragai
skambėjo per Sekmines, Jonines, Petrines.
Šių instrumentų komplektas dar vadintas ir triūbomis bei dūdytėmis, bet populiariausias buvo fagų pavadinimas. Tai patvirti
na, kad jų prototipai - stambiųjų laukinių gyvulių ragai.
Daudytės - dviejų ilgų medinių trimitų komplektas (yra žinių,
jog pūstos trys, netgi penkios daudytės). Jomis triūbytos gieda
mosios keturinės sutartinės. Daudytės, kaip ir ragai, buvo žino
mos tik Biržų apskrityje.
Palyginti siaurame sėlių žemės plote (tik Biržų apskrity) gieda
mosios sutartinės dar švilptos dviem lumzdeliais, birbintos dviem
birbynėm. Vienu lumzdeliu buvo išraitomi virtuoziniai tirliavimai,
o daudytėmis, birbyne - ridavimai. Sėlių krašte kerdžiai (“ustovai")
triūbino tošies, mediniu trimitu, jaučio (karvės) ar ožio ragu.
Kartais vietoje trimito naudojo medinį varpelį - kleketą. Tokį varpelį
rišdavo ir karvėms po kaklu. Šiuos instrumentus sieti vien su sėlių
etnosu vargu ar tikslinga: jie panašūs visoj Lietuvoj. Ragų ir
dąudyčių paplitimas iš esmės sutampa su Z. Slaviūno nustatytu
giedamųjų sekundinių, keturinių ir sekundinių kanoninių sutartinių
arealu, o kanklių ir skudučių - be šio ploto, apima ir monodinių,
heterofoninių, bifoninių bei kanoninių sutartinių arealo šiaurės
vakarų dalį. Ragus ir daudytės, atrodo, turėjo tik viena sėlių
genties lokalinė grupė, o kankles ir skudučius - kelios. Tad senoji
Šėla etnokultūriniu (o gal ir etniniu) požiūriu lyg ir nebuvo viena
lytė. Jos centrinės ir vakarinės dalies gyventojai sudarė kompak
tiškesnę, savitesnę bendriją, o rytinės (išskyrus šiaurės vakarus)
- artimesnę rytų aukštaičiams ir dzūkams.
Apibendrinimui galima pasakyti, kad instrumentologiniais
duomenimis nustatytoje Šėlos dalyje, matyt, buvo šios genties
branduolys, č ia užfiksuoti itin saviti ir pastovūs etriomuzikiniai ir
etnokultūriniai reiškiniai. Jie susiformavo pačiu ankstyviausiu šio
krašto apgyvendinimo laikotarpiu ir išliko susidarant ne tik atski
roms baltų gentims, bet ir lietuvių tautai.

Romualdas APANAVIČIUS

PETRAS BIELSKIS
kuria jau kelintą Klojimo teatrą, šį kartą Rusnėje, toje garsioje saloje,
kurios<taip sąžiningai vengia valstybiniai teatrai ir muzikos ansambliai. Ką
gi, dabar miestelis turės savo teatrą, tiesa, tik vasarinį, bet užtat nepakarto
jamai savitą. O klaipėdiškis docentas P. Bielskis tokius teatrus kurti kažkada
pradėjo nuo Agluonėnų, ten su savo kurso studentais porą vasarų dirbo,
atstatė begriūvančią lietuvininko sodybą, pats iškalė ten tris skulptūras.
Paskui tie klojimo teatrai dygo vienas po kito.
- Iki kelintas dabar?
- Kad nežinau kaip ir atsakyti. Buvo dar Zastaučiai - J. Vaičkaus tėviškė,.
Paragiai - Lazdynų Pelėdos dvarelis, Griežionėlės - L. Didžiulienės (Ž m o
nos), Rudaičiai (Dimitravas), Klangiai - P. Cvirkos, lėlšių buities muziejuje.
Daugelis tu sodybų jau buvo atkurtos, mes tik pritaikėme jas vaidinimams.
Jau vyksta klojimų teatro krivūlės - suvažiavimai.
Daugeliui tų teatrų vadovauja docento P. Bielskio auklėtiniai, o jų nema
ža pabirusių po Lietuvą. Kartu su savo mokytoju jie pakėlė primirštą X X a.
pradžios lietuviškų klojimo vakarų repertuarą, dabar eina toliau - tomis itin
savitomis aplinkybėmis labai originaliai ir liaudiškai prabyla senoji mūsų
dramaturgija. Tie vaidinimai kaimo žmogaus sielą sušildo, mūsų tautinės
kultūros šaknis primena.
Kiekviena tokio židinio atsiradimo pradžia buvo vis kitokia, o šito,
rusniškio - visai atsitiktinė, netgi romantiška. Pačiame Rusnės pakraštyje
laukininko ir žvejo sodyboje nuo seno gyveno šišoniškė Marta Druskytė. \
pavakarę P. Bielskis su poetu E. Matuzevičium lankė Rusnės ūkio ekonomi
stą, žemės ūkio mokslų kandidatą Kazimierą Banį, buvusį politinį kalinį. Jis
Rusnėje turi graž ią naują sodybą ir pilną sandėlį etnografinių rakandų iš visų
pakampių surįnkęs. Iki jis lyg ir kolekcionierius, bet iškart nusitaikęs įkurti
lietuvininkų buities muziejų, tik niekaip neradęs patalpų. Iki va, eina Petras
pro tą jau gerokai apleistą sodybą ir mato - senutė neša paršams kibirą jovalo,
taip keistai neša: perkelia tą suodiną kibirą per žingsnį, paskui p^ti porą
žingsnelių į priekį, tada atsikvepia ir vėl po truputį pirmyn. Matyt jau visai
nepajėgi šita senutė.
Petras tuoj priėjo:
- Labas vakaras, tai kaip čia viena dahar taip sunkiai, ar nieko daugiau
nėr namie?
- Nebėr, visi išmirė, išvažinėjo, viena gyvenu.
- Iki gal sunku vienai su tais paršais?
- Kaipgi be paršų, be paršų tąi jau ir nėr gyvenimo.
- Duokit padėsiu.
Nunešė tą jovalą, išsikalbėjo su ta vieniša sodybos šeimininke apie gyve
nimo vargus. Senutė Marta buvo tikra šišoniškė lietuvininkė, kalbėjo gražia,
minkšta to krašto tarme, o norėdama pritarti ar nustebusi vis šūkteldavo "ak jo!" Ji viskuo domėjosi, skaitė lietuviškai ir vokiškai, kažkada buvusi
graži, judri šviesiaplaukė geltonkasė, o štai dabar visai vos krutanti. Geri
kaimynai, ypač Baniai paremdavo. Kai P. Bielskis jau kilo atsisveikinti, M.
Druskytė nedrąsiai paklausė:
- Iki gal dar atvažiuosi?
Dilgtelėjo širdin, Petras netyčia ir pažadėjo:
- Atvažiuosiu, kaip neatvažiuosiu.
Ir važ iavo kada begalėdamas. Dabar jau kartu su Baniais ėmėsi ją globoti.
O išeidama Anapilin, senelė Marta surašė testamentą: pusę stubos ir klojimą
užrašė P. Bielskiui, o kitą pusę ir tvartą - K. Baniui. Iki šis tuoj suvežė visus
savo etnografinius lobius, o P. Bielskis, žinoma, ėmėsi kurti teatrą. Ir vėl su
savo studentais plušo visą vasarą. Rusnės ūkis davė statybinių medžiagų,
maitino talkininkus. Pats docentas išmoko meldais stogus dengti, o šiaipjau
dailidės darbo ne kartą bandęs, nes buvo visko išmokytas. Vos tik šiek tiek
aptvarkęs klojimą, nors dar kiauru stogu, nekantravo suruošti vaidinimą.
Pirmas spektaklis čia buvo K. Inčiūros "Vincas Kudirka", o paskui B. Daugu
viečio "Žaldokynė".
- Vaidinimo dieną iš pat iyto ant aukštos karties, ąžuolų vainikais
apipintos, iškeliame trispalvę vėliavą, - taip darydavo šiame krašte Vydūnas.
O iš vakaro studentai iki vėlumos dainuoja kieme. Ikip Žmonės jau sužino ir
iš anksto ima ruoštis, studentams prineša duonos, pieno, medaus, ankstyvų
obuęlių...
Žiūrovų prisirenka tiek, kad ir kieme pilna stovinčių, ir visi, kaip B.
Sruoga rašo - "spektaklį nuoširdžiai priima".
Kas nepaž įstąs doc. P. Bielskio dabar pamatytų tą sodybą, dar sunkiai ten
įsivaizduotų teatrą - šitiek dar daug visko trūksta. Bet mes žinom, kad
žemaičiai būna tiktai užsispyrę arba atkaklūs, kitokių nebūna. O jų vardai Jonis ar Petras, tai tik dėl įvairumo. Ikigi teatras ne tik bus, jis jau yra, ir visi
čia apie tai žino.
- Mes manome, kad Rusnėje bus visų mano buvusių studentų namai.
Tegul suvažiuoja su žmonomis ir vaikais, kiemas didelis, aptvertas, tegul
vaikai pasibėgioja. Iš anksto išsiuntinėję tekstus, mes galime per kelias dienas
surepetuoti kasmet naują spektaklį. Iki bus švente man ir visai Rusnei.
Planuojame naują lituanistų - režisierių laidą įkurdinti rašytojų tėviškėse ir
tose muziejinėse sodybose kurti klojimo teatrus. Dabar renkame tam reikalui
tinkamas sodybas, tariamės su rajonų kultūros ir švietimo skyriais. Tiems
studentams dėstysime specialų muziejininkystės kursą. Ministerija pritaria.
Iki kaip čia nepalinkėti sėkmės!

Vytautas JAKELA/T/S
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M IESTA S IR Ž M O G U S

Atslūgstantis
totalitarizmo
tvanas mūsų kraštui ir jo žm o
nėms suteikė istorinę galimybę
atkurti regionus ir puoselėti jų
kultūrinį savarankiškumą. Žmo
gui regionas buvo ir ateityje turė
tų būti pirmieji ir nepamainomi
"kultūriniai namai", jame, o ne
anonimiškame ir bevardžiame,
kurčiame ir nebyliam e"pasauly
je be ribų" žmogus tegali reali
zuoti save. Nelengva įžvelgti ti
kruosius regiono kontūrus, nu
statyti tikrąsias jo ribas, bet ie
škoti reikia, nes jas apčiuopus
galima geriau suvokti, kas palaiko ir kas ardo žmogaus autenti
šką kultūrinę egzistenciją. Įvairių regionų kultūrą, o kartu ir visą
regioninę būtį ardančių veiksnių nagrinėjimas yra vienas opiau
sių šiuolaikinėje humanistikoje, - taip trečiosios mokslinės kon
ferencijos "Miestas ir žmogus" organizatoriai suformulavo savo
tikslus. Prasminga, kad regioną ir regioninę kultūrą nagrinėjanti
konferencija vyko periferijoje, liudydama ten stiprėjančias inte
lektualines jėgas, sugebėjimą telktis kultūrinei veiklai - ją 1991ųjų metų rudenį surengė Lietuvos filosofų draugijos Klaipėdos
skyrius, Klaipėdos universitetas, paremti firmos "Arta".
Įvairiapusiškai ir nevienareikšmiškai konferencijos dalyviai filosofai, istorikai, psichologai, filologai - nagrinėjo sociokultūri
nius, antropologinius, istorinius kriterijus, pagal kuriuos galimas
regionų ir regioninių kultūrų hierarchizavimas bei subordinavimas. Buvo perskaityta pranešimų, kurie paryškino konferencijos
bendrosios temos ryšį su fundamentaliosiomis kultūros tyrimų
problemomis.
Centro ir periferijos priešprieša turi gilias kultūrines šaknis,
įleistas į tradicinės visuomenės mąstymo ir elgsenos stereoti
pus, pažymėjo konferencijoje kalbėjęs filosofas K. Stoškus.
Mitologinis mąstymas apgyvendina žmogų pasaulio centre - kiti
pasauliai išsidėsto virš jo (dangiškoji sfera!) ir po juo (požemio
sfera). Tas vidurinis pasaulis sudaro žemės paviršiaus plokštu
mą, ribojamą tos linijos, ties kuria baigiasi sava giminė ar valsty
bė, sukūrusi mitinį pasakojimą. Etnosas save mato pasaulio
centre kaip sukultūrintoje zonoje, kosmose, už kurio ribų prasi
deda chaosas ir kiti pasauliai. Anot filosofo, žmogus pasmerktas
centriškam pasaulio stebėjimui ir psichocentrizmui, nes ir save
jis mato kaip aplinkos centrą. Panašią sureikšmintą galią turi ir
pagrindinis valstybės miestas - sostinė. Kuo labiau centralizuo
jama valdžia ir koncentruojami valstybės turtai, tuo daugiau
vertybių sukaupia sostinė, tuo labiau jos kultūra išsiskiria iš
periferijos.
Centras - kultūros formų maišymo, jų niveliavimo katilas, iš jo
sklinda vienas kitą keičiantys civilizacijos standartai. Tuo tarpu
periferija - regioninių tradicijų arsenalas, kurį paįvairina ir skirtingi
kultūros židiniai, esantys skirtinguose regionuose (pavyzdžiui,
miestas, kuriame yra geras teatras, yra imlesnis teatrinei kultūrai,
universitetinis miestas - dėmesingesnis intelektualiniams ieško
jimams). Beje, periferinės kultūros ryšys su centro kultūra nėra
vienakryptis. Grįžtamajame judėjime dominuoja etnokultūra, for
muojanti centre atitinkamus kultūros židinius, kurie savo ruožtu
veikia prigesusias periferinės kultūros tradicijas.
Kitas periferinės kultūros grįžtamojo poveikio centrui šaltinis
yra su juo konkuruojantys lokaliniai profesinės kultūros židiniai,
kurių tolygus pasiskirstymas valstybėje kalba apie kultūros lyg
menį.
Pereinant nuo totalitarinės valstybės prie demokratinės, kal
bėjo filosofas, visuomenė decentralizuoja valdžią ir visą kultūrą.
Decentralizacija - tai ne centro skaidymas, ne jo sukauptų verty
bių sanklodos išskirstymas, ne tolygus jų išdalinimas. Decentra
lizacijos pozityvi reikšmė reiškiasi tuo, kad j i sudaro sąlygas
regionams augti, vietiniams centrams atsirasti, periferinės kultū
ros įvairovei skleistis. Išaugdami iš vietos tradicijų, tokie centrai
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geriausiai išreiškia žmonių
poreikius.
Vienas šios konferencijos
organizatorių ir aktyviausių
dalyvių L Donskls perskaitė
ir vieną įdomiausių praneši
mų, kuriame į regioną ir regio
ninę kultūrą pažiūrėta pir
miausia idėjų istorijos požiū
riu. Pranešimas buvo skirtas
pagrįsti tezei, jo g centras ir
periferija skleidžiasi ne tik
materialiais, bet ir idealiais
pavidalais, t.y. jo g centras ir
periferija yra ne tik įvykių bei
procesų, bet ir idėjų istorijos fenomenai. Pranešėjas grindė savo
tezę iškiliausiais tiek klasikinės Vakarų metafizikos, tiek kultūros
filosofijos pavyzdžiais. Anot jo, centras ir periferija pirma turi tapti
sąmonės savastimi, o tik po to jie gali įgyti objektyvuotus socio
kultūrinius miesto, sostinės, regiono centro, regiono, periferijos
pavidalus. Netapę forma arba idėja, centras ir periferija netampa
realybės faktu.
Įdomus, provokuojantis, ekspresyvus buvo istoriko A . Bumblausko pranešimas "Miestas, regionas ir Vakarų idėja". Įdomių
minčių pateikta ir aptariant Lietuvos istorinių regionų problemas,
ir istorijos moksle įsigalinčią koncepciją: Lietuva - Vakarų Euro
pos periferija. Beje, pažymėjo pranešėjas, kai ši nuostata patei
kiama platesnei visuomenei, auditorija ją priima gana rezervuotai
- tauta, kuri po tokios ilgos pertraukos vėl eina savo autentiško
buvimo keliu, matyt, ilgisi Šapokos romantikos.
Istorikas nesutiko su konferencijos atidaryme dalyvavusio
Klaipėdos miesto vicemero R. Ulevičiaus mintimi, kad Klaipėda
galėtų tapti Lietuvos Vakarų regiono, kuriam priklausytų ir Žemai
tija, centru. Šią mintį tęsdamas, istorikas pareiškė, kad Lietuvoje
yra nemaža centrų be regionų ir regionų be centrų. Ši toli siekianti
istoriko mintis, tiesa, liko neišvystyta, bet ir neatremta kitaip
manančiųjų argumentų, tad tezę "regionas be centro ir centras
be regiono" dar reikėtų įrodyti (regiono centro sunykimas galėtų
reikštis dviem požiūriais - materialiniu, t.y. miesto kūne, ir sąmo
nėje - žmonių savimonėje, o ar taip yra, reikėtų įsitikinti).
Kultūros fenomenų aiškinimo metodologiją savo pranešime
nagrinėjo R. Kacevičius. Pagrindinė pranešimo idėja - galimi du
kultūros fenomenų aiškinimo tipai: tradicinis filosofinis - esančialistinis, kai kultūra aiškinama tam tikromis bestruktūrėmis, pirmi
nėmis esmėmis (tautos dvasia, žmogaus prigimtis, laisva valia,
sąmonė ir kt ), ir sociologinis struktūrinis - funkcinis aiškinimas,
kai mėginama išskirti tam tikras socialines struktūras ir paaiškinti
jų funkcinius ryšius. Šis pranešimas konferencijoje nagrinėtą
tematiką praplėtė fundamentaliųjų tyrimų problematika.
Miesto socialinių - ekonominių struktūrų ekonominę ir socia
linę raidą nagrinėjo A . Kavaliauskas, žmogaus pasaulio įjausminimą - psichologas R. Budrys, padaręs nelinksmą išvadą, kad
šiuolaikinis miestas, jo objektai ir infrastruktūros žm ogui nepriim
tinos, neužpildo jausminių potyrių erdvės. Žmogus, gyvenda
mas tokiame mieste, jo nepriima į savo fenomenologinį pasaulį
ir gyvena tartum ne mieste, o kažkur kitur.
Seną, dabar vėl atgyjančią, istorikų ir archeologų diskusiją dėl
miestų atsiradimo Lietuvoje laiko prikėlė ir V Žulkus, J. Genys.
Archeologai ieško miestų užuomazgų ankstyvosiose feodalizmo
gyvenvietėse, vadinamose ankstyvaisiais miestais, protomiestais, motininiais miestais, kaimo tipo miestais. Bet ankstyvųjų
Lietuvos miestų raidos modelio sukūrimas dar neįgyvendintas
dalykas. Urbanizacijos ir tarmių nykimo, naujų tarmių formavimo
si lyšius atskleidė filologo J. Bukančio pranešimas.
Šiuose ir kituose pranešimuose skambėjusios brandžios,
konceptualios mintys teikia nemaža medžiagos regiono ir regio
ninės kultūros problematikos svarstymui, parodo, kad regionas
yra sudėtingas, daugiaplanis ir dinamiškas sociokultūrinis deri
nys, kurį verta giliau ir įvairiapusiškiau tyrinėti.

CENTRO IR PERIFERIJOS KILME BEI PRASME:
REGIONAS, OIKUMENA, PASAULINIS MIESTAS
Leonidas DONSKIS

From every-one of the Four Regions ofHuman Majesty
There is an Outside spread Without and an Outside spread
Within,
Beyond the Outline of Identity both ways, which meet
in One,
An orbed Void of doubt, despair, hunger and thirst and sorrow.
W. Blake. The Outline of identity*

Ilgus dešimtmečius mūsų kultūra išbuvo visa gniuždančio,
standartizuojančio, unifikuojančio, nuasmeninančio, jokioms in
dividualumo apraiškoms vietos nepaliekančio centralizmo
gniaužtuose. Sovietinis kultūrinis imperializmas, būdamas politi
nio imperializmo vediniu bei logiška jo tąsa, kone tobulai įkūnijo
senovės Romos imperijos laikus siekiantį absoliutaus dominavi
mo principą, kuris viską skelbia urbi et orbi (miestui ir pasauliui).
Išties naivu būtų manyti, kad mūsų kultūra sugebės atsikratyti šito
niūraus, visuomenės ir pavienio asmens raiškos galimybes apri
bojančio sovietinio palikimo - turiu omenyje stipraus centro kultą
bei įtikėjimą, jog "visi keliai veda į Romą". Vieno centro - vienos
didžiųjų istorinių įvykių arenos, svarbiausio ekonominio, politinio
ir kultūrinio gyvenimo taško - idėja (monocentrizmas) yra neabe
jotina istorinė atgyvena, neretai visuomenės sąmonėje funkcio
nuojanti kaip socialinis mitas, t.y. kaip kritinei revizijai ar negaile
stingam teoriniam tyrimui galingai besipriešinanti socialinio gyve
nimo vizija. Šiuolaikinė Vakarų civilizacija yra policentrinė, išsklai
danti savo kūrybinį potencialą, valdymo struktūras bei intelektua
linius resursus į daugelį centrų. Policentrizmo idėja mums tampa
rodikliu, liudijančiu, kiek (ir ar apskritai) mūsų visuomenėje ir
kultūroje gyva Vakarų idėja - liberalinės demokratijos, decentrali
zacijos ir regionalizmo idėja.

x Iš Keturių visų Didybės Žmogiškosios Regionų / Pasklinda Išorė jų,
sklinda ir Vidus, / Anapus Tapatybės Kontūro abu keliai susikerta ir tampa
Vienu, /didžiulė TUštuma - tai abejonė, neviltis, tai alkis, troškulys ir liūdesys.
W. Blake. Tkpatybės Kontūras. Vertimas - straipsnio autoriaus

Taigi centro ir periferijos problemų svarstymas mūsų kultūrinei
savižinai ir savimonei yra itin svarbus. Tikrą lietuvių kultūros
atgimimą aš sieju anaiptol ne vien su prarastųjų ar užmirštųjų
papročių, tradicijų, ženklų bei simbolių susigrąžinimu. Ne mažiau
svarbi yra mūsų miestų kultūros sklaida, monocentrizmo įveiki
mas, perėjimas prie realaus policentrizmo ir regionalizmo. Mūsų
kultūrai ypač svarbus daugiamonadiškumo įsisąmoninimas, ku
ris neabejotinai sąlygotų ir jos daugiamatiškumo sugrįžimą.
Priešingu atveju mes taip ir liksime centro ir provincijos šalimi,
besišliejančia prie atsilikusio ir besivystančio pasaulio. Kultūros
skilimą? į centrą ir periferiją, arba į metropoliją ir provinciją, byloja
apie jos menkumą ir negalias. Nepatyrusi tikros decentralizacijos
ir tikros regionalizacijos mūsų kultūra (ypač akademinė, intelek
tualinė) niekada nepranoks žeminančio posttotalitarinės bei po
stkomunistinės visuomenės kultūros statuso.
Aiškinantis centro ir periferijos sąvokų prasmę, būtina suvokti
ir šių sąvokų kilmę bei vietą intelektualinėje istorijoje. Centro ir
periferijos fenomenus neblogai atskleidžia ir jų vediniai: regionas,
oikumena ir pasaulinis miestas. Tad prieš pereidami prie įvykių ir
procesų istorijos, trumpam apsistokime prie idėjų istorijos.
Regiono problema gali būti svarstoma įvairiuose teoriniuose
kontekstuose bei humanitarinio pažinimo srityse, ką akivaizdžiai
įrodo tiek dabartinė moderniojo filosofinio diskurso situacija, tiek
visa Vakarų intelektualinė istorija. Trumpai tariant, regiono proble
ma turi fundamentalų konceptualinį kontekstą. Pirminiu savo
pavidalu ji iškyla kaip centro ir periferijos problema, kurios niekaip
nepavadinsi vien moderniojo teorinio diskurso reiškiniu bei sava
stimi. Nepaisant to, kad centro ir periferijos problemą itin produk
tyviai, o neretai ir provokuojančiai svarsto nūdienos sociologinės,
ekonominės, politologinės, kultūrologinės etc. teorijos, ji turi ir
abejonių nekeliančią metafizinę dimensiją.
Čia centro ir periferijos problema virsta pirmaprade, funda
mentalia ontologine autentiško ir neautentiško žmogaus buvimo
pasaulyje (operuojant A. Šliogerio terminais, būties ir tarsi būties) problema, kuri, savo ruožtu, yra grįsta pamatinėmis opo
zicinėmis poromis, laikytinomis savotiška vakarietiškojo mąsty-
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mo kvintesencija: būtis ir regimybė, idėja ir daiktas, forma ir
materija, dangus ir žemė, transcendencija ir imanencija, mintis
(sąmonė) ir pasaulis, sacrum (šventa) ir profanum (pasaulie
tiška), Vakarai ir Rytai. Žodžiu, centro ir periferijos opoziciją
pirmiausia grindžia pamatinės vakarietiškojo mąstymo struk
tūros, o ne socioekonominė ar sociopolitinė realybė. Šis pa
matas galėtų būti įvardintas kaip balansavimas ir sykiu meta
fizinė įtampa tarp būtiškųjų sub specie aeternitatis (amžiny
bės požiūriu) ir sub specie temporis (laiko požiūriu) polių,
kurių atžvilgiu visos* minėtosios opozicinės poros yra išvesti
niai ir antriniai dalykai. Tai, kas įvairiuose filosofinio diskurso
kontekstuose yra vadinama idealybe ir materialybe, idealiuoju
ir materialiuoju būties pradais, logine visuotinybe ir jusline
konkretybe, būtimi ir pasauliu, Vakarais ir Rytais etc., iš esmės
yra fundamentalios metafizinės centro ir periferijos priešprie
šos derivatai.
Centro ir periferijos priešprieša skleidžiasi kaip universali
mąstymo schema, ne mažiau fundamentali nei, tarkim, gyvy
bės ciklo schema. Centrizmas apskritai yra imanentiškas teo
rinei sąmonei, refleksijon panirusiam ir konceptualizuojan
čiam protui. Pakanka prisiminti fundamentalius Weltanschauung’us - didžiųjų Vakarų istorijos epochų pasaulėžiūrines
sistemas: Antikos kosmocentrizmą, Viduramžių teocentrizmą,
Naujųjų amžių antropocentrizmą. Antikinėje Graikijoje centrą re
prezentuoja kosmosas (tvarkos principas), o periferiją (centrą
supantį apskritimą) - chaosas. Viduramžių pasaulėžiūroje centru
tampa dangus (Dievas, transcendencija, aukščiausioji būtis, ab
soliutumo dimensija), o periferija - žemė (žmogus, jo protas ir
juslės, jo kūryba ir gyvenimas, laikinumo ir efemeriškumo terpė,
regimybės vieta, imanencijos sfera). Naujųjų amžių pasaulėžiū
rai, priešingai viduramžiškajai, centras yra žmogus, o periferija
visa kita, kas nepatenka į žmogaus sąvoką, arba tiesiog tai, ką
kasdienė masinė sąmonė apibrėžia kaip pasaulį. Pasaulis ir
tampa naujojo žmogaus (Naujųjų amžių žmogaus, prancūzų
tomistinės tradicijos atstovų, N. Berdiajevo ir lietuvių Kulturphilosophie klasikų S. Šalkauskio ir A. Maceinos vadinto Prometėju)
periferija. Pasaulis tampa naujojo žmogaus - centro periferija (šį
pamatinį Vakarų istorijos įvykį įkūnija Renesansas, kurį J. Burckhardtas ne veltui pavadina "žmogaus ir pasaulio atradimo
amžiumi", o L. Mumfordas - "ekspansijos era").
Centras, kuris veriasi ir kaip buvimo, ir kaip sąmonės fenome
nas, pirmapradžiu savo pavidalu iškyla kaip save grindžiantis ir
sąlygojantis, aktyvus subjektas, įkūnijantis kūrybos ir tvarkos logo, idėjos, formos, harmonijos, proporcijos etc. - principą. Kaip
minėta, kosmocentrinėje Antikos būties vizijoje tokiu visa funduojančiu ir tvarkančiu, kuriančiu ir aktyviu subjektu ( centru) virsta
amžinai pulsuojantis kosmosas, teocentriniais Viduramžiais juo
tampa monoteistinis absoliutas ir jo creatio exnihiio (tvėrimas iš
nieko), antropocentriniais Naujaisiais amžiais - žmogus su visais
įmanomais sociokultūriniais savo modusais: homo faber, homo
laborans, homo ludens, homo oeconomicus, homotheologicus,
homo historicus, homo politicus etc.
Svarbu pažymėti štai ką: ir Vakarų idėjų istorija, ir Vakarų įvykių
bei procesų istorija akivaizdžiai liudija ne vieno centro (monocentrizmo), o daugybės centrų (policentrizmo) dominavimą tiek šios
civilizacijos sociopolitiniame kūne, tiek jos sukurtose ir įamžinto
se teorinės minties sistemose. Minėtoji Antikos, Viduramžių ir
Naujųjų amžių pasaulėžiūrų triada šiuo požiūriu tėra nuoroda į
skirtingų epochų orientacijos sistemas ir ideologijas, o ne į realų
kūrybos, pažinimo ar istorijos subjektų kiekį. Antikos graikui ne
kosmosas ar jį reflektuojanti mintis, bet jo gimtasis polis yra būties
ir visatos centras - centras p a r excellence. Miestas, kuris, anot
Platono, gimsta kaip dangiškojo archetipo atspindys, Antikos
graikui ir yra tas kosminis centras, toji sutvarkyta ir domestikuota
erdvė, už kurios prasideda chaosas. Tad daugybė miestų (tiek
polių, tiek mažesnių) savo piliečius apsaugo nuo chaoso inter
vencijos. Vadinasi, kiekvienas centras neišvengiamai turi ir savo
periferiją, lygiai kaip kiekvienas apskritimas (= periferija) turi
savąjį centrą.
Policentrizmas Antikoje ir vėlyvesnėse Vakarų epochose ko
duotas ne tik sociopolitinio gyvenimo architektonikoje, bet ir
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metafizinio mąstymo erdvėje. Ne tik Demokrito ir Lukrecijaus
atomai, bet ir Bruno bei Descartes’o korpuskulai ar Leibnizo
monados Vakarų idėjų istorijoje ženklina iš esmės tą patį teorinį
principą - visi šitie, vėlgi pavartojant A. Šliogerio terminą, "sub
stanciniai individai" tampa juos organizuojančius centrus turin
čiais ontiniais apskritimais, o sykiu ir būties centrais, už kurių slypi
ontinis vakuumas, chaosas, nebūtis, arbatiesiog ontinė periferija.
Šioji tradicija yra neabejotinas vakarietiškojo filosofinio diskur
so invariantas. Netgi tokia iš pažiūros metafizikai (Aristotelio
"pirmajai filosofijai") tolima filosofavimo sritis kaip Kulturphilosophie atidavė duoklę minėtam metafiziniam principui. Spenglerio
"kultūros" yra ne kas kita kaip į istoriosofiją ir kultūros filosofiją
perkeltos Leibnizo monados (bene pirmasis šią paralelę išvedė
R.G.Collingwoodas savo garsiojoje "Istorijos idėjoje"). Atomų,
korpuskulų bei monadų kontekstui ganėtinai artimos irToynbee’o
"civilizacijos", nors šis genialus istorikas ir filosofas pripažino
civilizacijų šliejimąsi viena prie kitos - afiliaciją. Akivaizdu, kad
Spenglerio monados - "kultūros" yra tie patys "substanciniai
individai" ir uždari būties centrai, apmąstyti Vakarų metafizikoje.
Tai aklos ir beprasmės "pasaulinės istorijos" prasmės centrai,
ontiniai regionai. Spenglerio kultūrinės monados ir yra ne kas kita
kaip hipostazuoti, savarankiško ir "organiško" buvimo dimensiją
igiję didžiuliai, save organizuojantys, uždari transnacionaliniai
kultūriniai kūnai, arba tiesiog pasaulinės istorijos regionai. Vadi
nasi, bene pirmąkart vakarietiškojo teorinio diskurso raidoje re
gionas čia siejamas ne su periferija ir neautentišku "išvestiniu"
buvimu, o su centru ir autonomiško buvimo dimensija. Tai taipogi
ir Romantizmo bei romantiškojo mąstymo paradigmos, atmetu
sios Švietimo epochos vienalinijinį istorinį progresizmą bei evo
liucionizmą, suskaldžiusios teleologišką, vientisą ir progresuo
jančią istoriją į daugybę lygiaverčių, viena kitai neperregimų ir
neperšviečiamų monadų, paveldas. Būtent čia slypi šiuolaikinės
regiono sampratos ištakos. Kaip tik čia fiksuojama europocen
trizmo krizė, o istorinė Vakarų ir Rytų kolizija įgyja tiesiog karika
tūrišką išraišką; prasideda tariamoji Vakarų ir Rytų konvergencija,
arba H. Hesse’s žodžiais tariant, "mistinė Vakarų piligrimystė į
Rytus" - ką gi, tas pats vakarietiškasis policentrizmas, tik privestas
ad absurdum.
Antikos graikai į Vakarų minties teorinę apyvartą įvedė dar
vieną reikšmingą kategoriją, be kurios vargiai įmanoma nors kiek
netrivialiau eksplikuoti ir regiono sąvoką. Tai oikumena (Oikoum§ne) - žmonių apgyvendintas pasaulis, žmogaus domestikuo
ta ir absorbuota pasaulinė erdvė. įdomu, kad oikumenos sąvoka
labai pakito. Kaip pastebi A. L. Kroeberis, oikumena, anksčiau
reiškusi "žmonijos sferą", vėliau dėl patogios savo teorinės pra
smės paskirties požiūriu pakinta iki "labiausiai žmogaus išplėtotų
kultūrų sferos" (1,379). Todėl mūsų amžininkai vis dažniau pra
byla apie "Vakarų krikščioniškąją oikumeną", "Rytų krikščionišką
ją oikumeną", "musulmoniškąją oikumeną", nors paprastai oiku

menos prasmė ekstrapoliuojama Vakarams ir Rytams, Šiaurei ir
Pietums. Kroeberis, tiesa, oikumeną apibrėžė tiesiog kaip istori
nės kultūros junginj. Kad ir kaip būtų, bet oikumenos ir regiono
sąvokų konvergencija mūsų dienomis yra akivaizdus faktas. Dar
daugiau - regionas absorbuoja, "praryja“ oikumeną. Irtai anaiptol
nėra atsitiktinis reiškinys: dabartiniame policentriniame vakarieti
škame mąstyme ir policentrinėje Vakarų civilizacijoje vienas glo
balinis centras ir viena globalinė periferija yra iš principo neįmanomas, o todėl ir fiktyvus dalykas, proto kuriamas fantomas, ir
tiek.
Regiono ir oikumenos įtampos kulminacija tampa reiškinys,
Spenglerio ir Mumfordo pavadintas pasauliniu miestu, arba me
galopoliu (šį šiuo metu itin išpopuliarėjusi terminą dar iki Spengle
rio ir Mumfordo vartojo R Geddesas). Kultūros monadiškumą ir
organiškumą griaunantis pasaulinis miestas kultūros teorijose
pradeda simbolizuoti kone apokaliptinius kultūros pabaigos sim
ptomus. Spengleriškas pasaulinio miesto charakteristikas, pabrė
žiančias pragaištingą megalopolio globališkumą, iracionalaus
didinjgumo siekimą, periferijos siaubimą (ekonominį, kultūrinį ir
intelektualinį jos engimą), totalinę proto emancipaciją etc., vėliau
pakeičia kiek "ramesni" teoriniai projektai, kuriuose pasaulinis
miestas svarstomas kaip realiai egzistuojantis ir dabartinio civili
zacijos globalizmo akivaizdoje neišvengiamas fenomenas. Tai
Toynbee’o ir jį veikusio* graikų miesto teoretiko C.A. Doxiadiso
pasaulinio miesto ekumenopolio (ekumenopolis< oikumena)
teorijos (beje, ganėtinai blaiviai ir realistiškai pasaulinio miesto
problemą svarstė ir Mumfordas). Šiose teorijose pasaulinis mie
stas interpretuojamas ne kaip civilizacijos kolapso išraiška, o
veikiau kaip sudėtinga regionalizmo ir globalizmo (civilizacijos
monadiškumo ir globališkumo), arba regiono ir oikumenos, san
dūros bei sąveikos problema. Tik šitokiu požiūriu pasaulinio
miesto fenomeną ir įmanoma teoriškai produktyviai nagrinėti, jei
tik, žinoma, pasaulinis miestas netampa paprasčiausia metafora,
poetine kalbos figūra, sugestionuojančia "kultūros dekadanso"
aptarimui skirto veikalo skaitytoją.
XX amžiaus reiškinys, Spenglerio ir Mumfordo vadintas aleksandrizmu (tai aliuzija į senovės Aleksandriją, taip pat ir į monocentrizmą - pompastiško ir didingo centro kultą bei su juo susijusį
periferijos sunykimą), neabejotinai primena totalitarinių režimų ir
posttotalitarinių visuomenių situaciją bei nemenkos Rytų pasaulio
dalies gyvenimo realijas. Vakarų civilizacija, galima sakyti, baigia
jas pamiršti. Ten centro ir periferijos sąvokos visiškai reliatyvizavosi dėl paprasčiausios priežasties: centras daugeliu požiūrių
gali nesunkiai virsti periferija, o periferija - centru. Pakanka pami
nėti tą faktą, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose provincializmas
yra virtęs sąvoka be turinio. Jo vieton stojo moderniosios miesto
civilizacijos iškeltas regionalizmas 121, vėlgi primenantis policentrizmo ir pačios Vakarų idėjos sąryšį. Tad centro ir periferijos
priešprieša mūsų dienomis traktuotina veikiau kaip vakarietiškos
sąmonės ir teorinio diskurso fenomenas bei invariantas, o ne kaip
moderniosios Vakarų civilizacijos realija.
Iš to, kas pasakyta, jokiu būdu neturėtų būti daroma išvada,
kad centrui ir periferijai visiškai nebelieka vietos šiuolaikiniame,
globalizmo žyme paženklintame pasaulyje. Vienam globaliniam
centrui ir vienai globalinei periferijai - iš tikro ne. Bet egzistuoja
daugybė centrų, brėžiančių apie save savas periferijas. Taip visuotinybė koncentruojasi atskirybėse, taip pasaulis telkiasi žm o
nių sąmonės, kūrybos ir prasmių monadose - unikaliuose civili
zacijų pasauliuose. Daugybė centrų pirmiausia turi gimti sąmonės
pasaulyje, o po to jie jau gali įgyti konkrečių asmenų, institutų,
miestų, regionų, metropolių etc. pavidalus. Kitaip tariant, netapę
idėja, centrai ir regionai netampa ir kultūros kūnu bei jo fragmen
tais. Kito kelio, kuris leistų pasipriešinti įvairioms monocentrizmo,
totalitarizmo ir kultūrinio imperializmo apraiškoms, paprasčiausiai
nėra.
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KELIAS / MIESTĄ
Povilas ŽAKAITIS
Urbanizacija - tai ko gero globališkiausias XX amžiaus demogra
finis reiškinys, aprėpęs visas ekonomines ir politines sistemas, visokius
etninius junginius, visus pasaulio regionus. Vien jos padarinių įvardi
jimas, nekalbant apie detalesnį ištyrimą, kol kas tėra pusiaukelėje. Ne
maž iau tyrinėtinas ir paties urbanizacijos vyksmo ž mogiškasis turinys.
Primiršus jį, nesunku pasiduoti mistiškai idėjai, jog urbanizacija - tai
eksperimentas, kurį nežemiškos jėgos atlieka visos žmonijos mastu.
Griežčiau apibrėžiant, sąvoka žmogiškasis turinys irgi nėra preciziška.
Joje galima sutalpinti ir istorines-kultūrines, ir ekonomines-politines,
ir antropologines-psichologines urbanizacijos procesų prielaidas. Thčiau ji paryškina požiūrį, jog žmogus urbanizacijos vyksme nebuvo ir
. nėra pasyvus. Thd galima bandyti įvardinti bei analizuoti žmogui ar jų
bendrijoms būdingas subjektyviąsias paskatas, kuriose vienaip ar ki
taip fiksuotas vadinamasis motyvacinis santykis su objektyviąja urba
nizacijos sklaida. Vieni motyvai - tai subjektyvūs urbanizaciją palai
kantys veiksniai, psichologiškai gelbstintys žmones, patekusius į kone
fatališką urbanizacijos procesų sūkurį. Aišku, jog motyvacijos sferoje
savaip atsispindi ir subjektyvus žmonių, besipriešinančių urbanizaci
jos diktatui, nusistatymas. Todėl, kai kalbame tik apie tuos motyvaci
nius darinius,,kurie palaiko miestų augimą, skatina žmonių įsitvirtini
mą juose, apibendrintam jų apibūdinimui, matyt, tinkamiausias būtų
terminas motyvaciniai urbanizacijos pagrindai. Thčiau, kai liečiami ir
motyvuojančią galią turintys urbanizacijai priešiškos žmonių laikyse-^
nos akstinai, tiksliau nagrinėjamų dalykų turinį atitiktų terminas mo
tyvaciniai urbanizacijos koreliatai. Čia formuluojamos problematikos
aktualumui pagrįsti argumentų apstu ir mus pačius supančioje aplin
koje, ir į ateitį orientuotuose visų mūsų interesuose ar idealuose. Bet
nei kasdieninė, nei teorinė savimonė dar nėra pakankamai susivokusi
tuose reiškiniuose - ar dėl jų įprastumo, ar dėl atgrasumo, jie daugelį
mūsų mažai tejaudina.
Lietuvos miestai, kaip ir kitur, springsta žmonėmis, o, kaip liudija
statistika, net atskiro buto neturi 27 proc. juose gyvenančių šeimų ir
bešeimių suaugusių (1,3). Respublikos kaimai vis dar tuštėja: per
septynerius metus (1982-1989) sumažėjo beveik 100 000 kaimo gy
ventojų (6,1).
Naujoji Respublikos valdžia kuria, įstatymais įtvirtina jos požiūriu
visuomeniškai tinkamiausias mūsų krašto miestų ir kaimų raidos
ekonomines ir politines programas. Thčiau, pradėję aiškintis, kaip jos
veiks, turėsime gilintis ir į motyvacinių urbanizacijos koreliatų proble
matiką. Žinoma, galima manyti, jog šios problematikos dabar neverta
kelti. Paprasčiau būtų solidarizuotis su ekonomistų, teisininkų, paga
liau - su politikų subrandintais principais bei modeliais ir tik jais
vadovaujantis aptarinėti Respublikos gyventojų vilčių, lūkesčių, idea
lų demografinį turinį, jo kitimo perspektyvą. Betgi kažin ar galima
abejoti, jog, siekiant atskleisti subjektyviuosius akstinus, kuriais rem
damiesi žmonės renkasi naują gyvenamąją vietą arba lieka senojoje,
būtinas ir platesnis (kultūrologinis, sociologinis, psichologinis) jų na
grinėjimas. Toks nagrinėjimas savo ruožtu būtų ir savotiška humani
tarinė parama numatant mūsų krašto miestų ir kaimų simbiotinę,
harmoningą ūkinę vienovę, lemiančią jų socialinę darną bei nekliudo
mą kultūrinę saviraidą. Thčiau tokia parama neturėtų būti tiesmuki
ška. Jei ji bus nekritiška, jei bus pasikliauta formaliu sklandumu, ją
vėliau prireiks vertinti kaip neproduktyvią ar net kaip nesąžiningą.
Nesunku įsitikinti, jog mūsų demografinės situacijos svarstymuose
vyrauja moralistiniai-ugdomieji, o ne analitiniai akcentai. Ideologiniu
požiūriu, be abejo, prasmingiausia, kalbant apie žmonių ryšį su gyve
namąja vietove, puoselėti jų imperatyvines nuostatas - kviesti juos
jausti pareigą ir atsakomybę, raginti būti veikliais, telktis, kovoti ir pan.
Thčiau imperatyvinis tonas veikiau trukdo, negu padeda pasiekti ana
litinį objektyvumą, o šiuo atveju - neleidžia įžvelgti subjektyviųjų
žmogaus sąveikų su kaimu ar miestu nevienareikšmiškumo.
Nei ekonominiai, nei politiniai, nei etniniai, nei pagaliau moraliniai
žmogaus sąveikavimo su gyvenamąja vietove aspektai iki galo neapi-
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ma vilų šios sąveikos pu
sių. Šalia jų išskirtinas ir
socialinių bei psichologi
nių reiškinių, savaip fik
suojančių žmogaus ir
miesto, žmogaus ir kai:
mo sąsajas bei konflik
tus, sluoksnis. Jo negalė
jo ir negali visiškai išdil
dyti įvairios politinės ir
ideologinės
sistemos,
valdymo struktūros, įsta
; v—;
tymai bei ugdymui skir
tos pastangos.
Antropologiniai, so
cialiniai ir psichologiniai
fenomenai neretai yra
būtent tas likutis, kuris,
kuriant racionalius žmo
nių gyvensenos mode
lius, atrodo lyg ir nebūti
nas, bereikšmis, o kai ka
da ir išvis nenumanomas
ar net nepripažįstamas.
Todėl, nutolęs nuo pa
starųjų fenomenų, tiek
demografinių procesų,
tiek urbanizacijos vyk
smo modeliavimas daug
kuo primena kortų ar ki
tų azartinių žaidimų tai
syklių sudarymą. Thčiau
žinome, kad net deta
liausios taisyklės toli graž u neaprašo paties ž aidi
mo.
Antra vertus, reikia
pripažinti, jog ir neatsiž
velgus į žmonių migravi
mo ar sėslumo subjekty
viuosius motyvacinius
veiksnius galima įvairiais požiūriais nagrinėti, ideologiškai vertinti
urbanizacijos procesus, statistiškai patikimai prognozuoti jų tenden
cijas. Deantropologizuoti, depsichologizuoti šių procesų modeliai
tam tikrais atžvilgiais yra netgi pranašesni. Jie šia prasme prilygsta
anatomijos kabinetų muliažams, padedantiems pažinti sveiko ir ligo
to organizmo kūniškuosius skirtumus. Thčiau juose niekuomet neap
tiksime nė trupučio sveikajam ar sergančiajam būdingų ambicijų,
užgaidų, įnorių, vilčių, nepasitenkinimo ar ironijos, t.y. nė vieno iš tų
bruožų, kurie pirmiausiai liudija apie žmogiškojo subjektyvumo gy
vastingumą, apie žmogaus polinkį būti savų motyvų reiškėju.
Minėtos savybės gali būti laikomos ir vaikiškumo, ir socialinio
nebrandumo apraiškomis. Viešame, ideologijų tvarkomame gyveni
me jos neretai yra vertinamos skeptiškai, jeigu ne pikčiau. Į jas galima
žiūrėti ir kaip į savotiškas mikroakcijas, rodančias motyvacinį turinį
toje ar kitoje žmogui egzistenciškai keblioje situacijoje. Brandinti
teorinį nusistatymą, iškeliantį motyvacinių darinių ryšį su ambicinga,
nekonformistine, ironiška žmonių laikysena, kai kalbama apie jų
savijautą ir saviraišką intensyvios šiuolaikinės urbanizacijos fone,
nėra paprasta. Mūsų samprotavimus čia valdo nusiteikimas, kurį
galima pavadinti demografiniu fatalizmu. Jis remiasi statistinėmis
prognozėmis: jei žinoma, jog 2000 metais 46 proc. pasaulio žmonių
gyvens miestuose, tai detaliai svarstoma, koks bus šis santykis atski
ruose regionuose, bet tuo dažniausiai ir apsiribojama. Už taip anga
žuoto svarstymo ribų paprastai lieka klausimai, kokiais lūkesčiais,
ketinimais ar ambicijomis vadovaudamiesi žmonės pasirinks tokių
prognozių pranašaujamą savo dalią (priims ją kaip malonę ar pra
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keiks), ko lauks iš jos ir
kaip priešinsis šiai nenu
maldomai tėkmei.
Pagrindiniu motyvaci
nių urbanizacijos koreliatų tyrinėjimo dalyku, sa
votišku jų epicentru gali
ma laikyti gyventojų m i
gravimą ir sėslumą įtako
jančius motyvus. Tarybi
nei demografinei statisti
kai ir sociologiniams tyri
mams jie buvo tik valstybi
nių politinių akcijų ideolo
ginis priedėlis. Kai kurie
šią temą analizavę demo
grafai nurodo, jog, pavyzdž iui, migracijos moty
vų problematikai tarybi
niai socialiniai mokslai bu
vo tiesiog stebėtinai atsai
nūs, ši orientacija kiek pa
kito tik po 1970 metų (10,
61; 9, 58). Gyventojų sė
slumą lemiančių motyvų
tyrimams skirtų darbų be
veik nėra. Lietuvos gyven
tojų migracijos motyvų ty
rinėjimuose taipogi buvo
laikomasi tradicijos ak
centuoti tik šių motyvų
objektyviuosius
ingradientus. Tbdėl, pavyzd
žiui, kaimiečių migravimo
į miestus motyvus buvo
priimta interpretuoti kaip
negatyvią ("bėgimo") re
akciją, sukeltą nepasiten
kinimo objektyviai (o ne
subjektyviai!) blogomis
darbo sąlybomis, blogu
buitiniu aptarnavimu, prastu kultūrinių įstaigų darbu ir pan. (žr.: 2,
112; 3, 77^85). Thčiau tiek šiuose, tiek ir kituose migracijos motyvų
tyrinėjimuose dažniausiai lieka neišryškintas subjektyvusis momen
tas - tie motyvų ingradientai, kurie leistų spręsti apie gilesnes migran
tų nepritapimo prie savo gyvenamosios aplinkos ištakas. Thm, matyt,
ir būtų reikalingas detalus, vienaip ar kitaip migracijos kryžkelėse
apsisprendusiųjų savęs vertinimo nagrinėjimas. Thda būtų galima
adekvačiau suvokti ne tik kodėl žmonės migruoja, bet ir kas tie, kurie
migruoja. Sykiu toks nagrinėjimas turėtų būti apvalytas nuo senųjų
ideologinių stereotipų likučių ir naujųjų ideologinių pretenzijų užuo
mazgų. Šia prasme urbanizacijos motyvacinių koreliatų nagrinėjimas
yra itin keblus. Atskirti ideologinius ir teorinius-metodologinius prin
cipus nelengva formuojant ir pačią tyrinėjimų problematiką.
Tūigi motyvacinės sferos struktūrų su ideologiniais konstruktais
santykio suvokime galimos kelios konceptualiai skirtingos pozicijos.
Ideologinius imperatyvus ir subjektyviąsias paskatas, lemiančias ati
tinkamą žmonių laikyseną, galima suartinti ir net sutapatinti. Dėl
tokio motyvacinės sferos "ideologizavimo" ji tarsi supaprastėja, jos
turinys pasidaro įtartinai perregimas, nes čia nebeaptinkame nieko,
ko nebūtų už fiksuota vienokioje ar kitokioje ideologinėje programo
je. Todėl nenuostabu, kad iki šiol vyravusi viena, totali ideologinė
programa buvo beveik visiškai numarinusi tyrinėtojų interesą etninio,
konfesinio, regioninio ir pan., bet svarbiausia - personalinio subjekty
vumo pasireiškimams. O tai savo ruožtu nuskurdino, supaprastino ir
motyvacinių urbanizacijos koreliatų supratimą.
Kitu atveju ideologijos įtaka motyvacijai lokalizuojama. Tbo sten-

giamasi įveikti gana įkyrią
nuostatą apie jos visagaly
bę visiems demografiškai
reikšmingiems žmogaus
elgesio motyvams. Būtent
ši pozicija ko gero yra opti
maliausia, nes "deideologizacija" negali būti suabso
liutinama. "Deideologizacija" aptariamoje srityje ga
li būti realizuojama dviem
kryptimis: 1) pasukus gry
nojo antropologizmo lin
kme, tepripažįstant vien
tik bazinius (visai žmonių
giminei, visur, visais laikais
būdingus) migravimo bei
sėslumo motyvus; 2) orien
tuojantis į grynąjį personalumą... paskęsti nepakarto
jamų likimų įvairovėje.
Ideologinių poveikių
įtakos motyvaciniams ur
banizacijos koreliatams lo
kalizavimas
pirmiausia
reikštų aktyvinančio (arba
deaktyvinančio) poveikių
srauto, kurį suponuoja
istoriškai susiklosčiusi, tra
dicinė kultūrinė terpė (sta
bilus kultūros tipas) atsky
rimą nuo to, kurį lemia san
tykinai laikinus (pirmiausia
-valstybinių, politinių insti
tucijų) ideologinius intere
sus atitinkantys reikalavi
mai bei pageidavimai.
Vienareikšmiškai pasa
kyti, ar tik sėslumą skatino,
ar ir migravimą toleravo iš
giliųjų tradicinės lietuvių
kultūros sandų kylantys idėjiniai, ugdomieji imperatyvai, nėra papra
sta. Išeinančiųjų ir pasiliekančiųjų egzistencinės vertybinės laikysenos
skirtumai siekia archaiškąjį - sakmių, pasakų ir pan. - klodą. Itin
ryškus mito-pasakos "Eglė žalčių karalienė" pavyzdys. Ar archetipinis
reglamentas vien smerkė tuos, kurie kaip Eglė nutolo nuo savųjų,
pasirinkdama kitonišką fizinio ir dvasinio gerbūvio sampratą (dabar
tine terminija sakant, migravo už savo kultūrinės terpės ribų)? Vargu.
Panašiau, kad jau čia archetipiškai fiksuojamas dramatiško konflikto
tarp savųjų ir palikusių savuosius pastovumas arba bent to konflikto
tęstinumo nuojauta. Šis tęstinumas tarsi ryškėja beviltiškų, nevaisin
gų pastangų susigrąžinti nutolusią Eglę fone, nes šios pastangos
parodomos kaip apgailėtinos ir beprasmės. Jau šiame įstabiame se
nosios lietuvių demografinės savimonės fragmente galima įžvelgti
besiformuojančią kritinę (o kartu ir savikritinę) kultūrinę nuostatą,
jog tabuistinės sėslumo palaikymo priemonės pavirsta tik pikta savi
vale, jog jos ne tik dramatiškos, bet ir neefektyvios.
Šiuo metu giliausiai būtiškąsias mūsų kraštiečių istorinės savimo
nės puses paliečia, kondensuotas ideologines pozicijas bei dorovines
potekstes išreiškia giminingiausias folklorinėms, paprotinėms struk
tūroms poetinis kaimo ir miesto priešpriešų artikuliavimas. Jame,
kaip pastebėjo literatūrologas S.Žukas, "demonstruojamas kaimo ir
miesto pradų skirtingumas; toks distancijos pojūtis gali tapti lyrinio
eilėraščio konfliktiniu mazgu, arba subjektas užsideda kaimo perso
nažo kaukę: prabyla motinos balsu, kalba tautosakos kūrinių žod
žiais, žvelgia į pasaulį šios erdvės atstovo akimis (M.Martinaičio
Kukutis) - visais atvejais dialogas yra daugiau ar mažiau akivaizdus"

(7,164). Iš tikro čia aptar
tas gana esminis momen
tas - siekiama ne aštrinti
kaimo ir miesto konfliktą,
o spręsti jį dialogu, bando
ma išlaikyti kaimietišką
dvasinį identiškumą mie
sto aplinkoje.
Thčiau lietuvių grožinė
literatūra fiksavo ir fiksuo
ja ne tik į tokio dialogo
veiksmingumą apeliuo
jančių viltis. Jau šio am
žiaus pradžioje rašytuose
kūriniuose atskleidžiamas
ne vien lyrinis graudulys
dėl atsiskyrimo ir nutoli
mo neišvengiamumo, bet
ir būtiškojo dialogo tarp
pasilikusiųjų ir išėjusiųjų
sudėtingumas.
Subtilia
dvejone
paž enklintas
I.Šeiniaus "Vasaros vaišė
se" ištartas abejojimas:
"Arti reiks sodžiuje prieiti
prie artojo... Gal aš daug
jam mokėsiu pasakyti? O
gal jis man daug ką pasa
kys?" (5, 376). Si vaizdin
gai trūkinėjanti kalbinė
konstrukcija "gal... gal"
tarsi byloja ne tik apie pa
našios padėties žmonių
erdvinį, kultūrinį nutoli
mą, bet ir didėjantį neti
krumą dėl to, kaip, kodėl
ir apie ką kalbėtis. Thi jau
ne privati asmenų bendra
vimo dilema, o platesnė sociokultūrinė
dilema:
Romo LINIONIO nuotr.
iškyla skirtingų pasaulėjautų, skirtingų patirties fiksavimo kodų susikalbėjimo galimybės
klausimai, ir svarbiausia, kad jie kyla ten, kur, atrodo, ką tik jų
nebuvo. Aišku, kad lyriniu grauduliu jos neįveiksi, su ja jau reikia
skaitytis kaip su neišvengiamybe. Dialogo užmezgimui jau reikalin
gos pastangos, vadinasi - ir motyvai, skatinantys tokį dialogą.
Lietuvos istorijoje nebuvo ir ateityje nebegali būti tokio spartaus
ir masiško kaimo gyventojų kėlimosi į miestus, koks buvo 1950-1980
metais. Šiuo savotišku tautos kraustymosi keliu išvyko apie 1 mln.
kaimo gyventojų. Be kitų išskirtinių bruožų ši istorijos atkarpa pasi
žymėjo gana nuoseklios, sistemiškos, visur prasiskverbiančios urbanizmą propaguojančios ideologijos platinimu. Kertinis jos postulatas
- esminių skirtumų tarp kaimo ir miesto įveikimas - dažniausiai buvo
ne kas kita, kaip specializuota utopinių idėjų apie visuotinę žmonių
lygybę transformacija. Panašių idėjų motyvuojanti galia yra didžiulė,
ir tuo abejoti gali tik žmogus, paviršutiniškai vertinantis subjektyvųjį
masių įsitraukimo į revoliucines socialines stichijas mechanizmą. Ge
rai suręstos ideologijos karkasas visuomet glūdi ne protui pavaldžioje
subjektyvioje realybėje, o pasąmonės aspiracijų plotmėje. Todėl ideo
loginė prievarta yra bene baisiausia prievarta. Ji pažadina primityvųjį
žmonių aktyvumą, supanašina juos, pažadindama tai, kas iš tikro yra
panašiausia - instinktyviąsias, ikikultūrines saviraiškos formas. Rekla
mos reikalų žinovai sako: "Reklama gera, kai ji paprasta". Urbanizmo
propagandos turinys, aišku, sudėtingesnis nei prekių reklamos, kuri
remiasi universaliausiais žmonių norais: komforto! grožio! sveikatos!
Tačiau vargu ar drįstume teigti, kad, propaguojant miestietiško gyve
nimo privalumus, toks "paprastumas" nenulėmė žmonių apsispren
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dimo.
Apie subjektyviuosius žmonių aktyvumo (taip pat pasyvios pozi
cijos) stimulus daug ką galima suž inoti ir iš vienokių ar kitokių skonių,
pomėgių įsigalėjimo. Atrodo, kad kultūrinių, estetinių skonių dina
mikos nagrinėjimas galėtų papasakoti tiek apie mūsų kraštiečių nuo
taikas kulminaciniais Lietuvos urbanizavimo periodais, tiek ir apie iki
šiol išlikusius būdingus motyvacinius urbanizacijos koreliams. Sko
nių, madų, pomėgių plotmė - tai plotmė, kurioje tarsi susiliečia
ideologiškai angažuota kultūrinė pasiūla ir subjektyviai, personaliai
motyvuota paklausa. Tokių tyrinėjimų Lietuvos mokslo kraityje be
veik nėra. Čia paprastai pasikliaujama publicistinėmis įžvalgomis,
privačiais pastebėjimais ir pan. Įmanoma kelti idėją ir apie minimoje
skonių, pomėgių plotmėje egzistenciškai įsigyvenusio žmogaus tipą "skonių žmogų". Palanki terpė tokio tipo žmonių gausėjimui buvo
pastarasis šimtmetis - neregėtos skonių eskalacijos, sureikšminimo, o
sykiu jų kaleidoskopiškos kaitos šimtmetis. "Skonių žmogus" nuolat
keičiasi, bet ne iš esmės, o paviršiuje, nors, antra vertus, tas kitimas,
nepastovumas ir yra jo esmė. Etiketė "skonių žmogus" čia reikštų ne
tiekjoakcentuaciją vadovautis juslėmis, kiek jo kone tobulai išvystytą
sugebėjimą nuolat keistis ir savotiškai mėgautis tuo savo sugebėjimu.
Šis tipas daug kuo artimas tam, kuris įėjo į mūsų kultūrologinę
apyvartą nomado vardu (4). Tačiau nuo pastarojo jis skirtųsi viena
esmine savybe - suvokęs, kad daugumos nuomonė apie nomadus
darosi kritiška, nepakanti, šis nuo savęs akimirksniu nusipurtys nomadiškų klajonių dulkes. Jo motyvų kryptis priklausys nuo to, ko reika
laus naujas "geras skonis". Būti išties prieraišiu ir vadovautis skoniais,
paklusti galingos jų industrijos diktatui - tai dvi labai skirtingos, o gal
net alternatyvios egzistencinės laikysenos. "Skonių žmogaus" moty
vacinės, vertybinės struktūros labai trapios, labilios, iš esmės kalbant,
jos tuščios. Jam būdinga tikėjimo, pasitikėjimo, idealų stoka paradok
saliai implikuoja ryškų patiklumą, polinkį vadovautis nurodymais ir
komandomis.
Urminė, šuoliška urbanizacijos banga mūsų kraštu nuvilnijo daž
niausiai paliesdama žmonių, visai kitaip planavusių gyventi, likimus.
Jie jos nelaukė, nebuvo jai pasiruošę. Todėl, net išoriškai paklusę
gyvenimą užplūdusioms naujovėms, kai kurie radikaliai joms prieši
nosi idealų plotmėje. Jie stengėsi išlaikyti savo etinius, religinius,
estetinius idealus, "perkelti" juos į miestą, "įkurdinti" juos sau arti
miausioje - pirmiausia šeimyninėje - aplinkoje. Suprantama, kad
tokia radikali laikysena galėjo būti prasminga ir efektyvi tik ten, kur
susitelkė arba nebuvo išskaidytos nesusvetimėjusių, nepažeistą arti
mumą išlaikiusių žmonių sugyvenimo salelės. Tokios salelės mūsų
miestuose buvo griaunamos persekiojant religines, tautines, žemietiškąsias žmonių bendrijas. Artimiausiu laiku bus galima patikimiau
susivokti, ką šiuose procesuose lėmė "grynoji" miesto įtaka ir kiek jie
buvo nulemti sąmoningo politinio teroro.
Vakarų kultūrologijoje ir sociologijoje plačiai įsigalėjusi pažiūra,
kad dėl urbanizacijos kylanti tradicinės ir moderniosios-miestietiškos
gyvensenų sandūra yra ne tik jų kaktomušiškų, rigidiškų konfliktų
zona. Vertybinių-motyvacinių savybių lygmenyje ši sandūra sparčiai
formuoja vadinamuosius sintetinius junginius. Apie tokios sintezės
atvejus mūsų teorinėje humanistikoje nėra įprasta kalbėti, nors logi
ška būtų manyti, kad šuoliškas urbanizacijos vyksmas ir šiuo atžvilgiu
negalėjo praeiti be pėdsakų. Pastebimiausias čia ypatingo sintetinio
dvasinio reljefo antropologinis-psichologinis tipas - marginaliniu arba
kičo žmogus. Urbanizacijos bangos jį ne tik sukomponuoja, bet ir
kiekybiškai gausina. Nesunku jo ženklų aptikti aplinkiniuose taip pat
ir savyje. Pastarąjį žmonių tipą detaliau apibūdinančios koncepcijos
(C.Greenberg, A.Moles etc.) svarbiausiu jo požymiu laiko pastovų,
neišvengiamą tokių žmonių dvilypumą. Jis akivaizdus ir jų buityje, ir
jų kultūriniame, dvasiniame gyvenime. Skirtingai nuo anksčiau minė
to "skonių žmogaus", tikrasis marginalas nėra visiškas konformistas,
nes kitaip jis netektų savo esmės - dvilypumo. Jam maloni, iš šalies
žiūrint, neįtikėtina kaimietiškųjų ir miestietiškųjų pradų samplaika.
Jis net didžiuojasi, galėdamas demonstruoti paradoksalų konserva
tyviausių ir madingiausių etinių, estetinių ir kt. nusistatymų rinkinį.
Jis taip teigia save ir, kai aplink yra nemaž ai panašių ž monių, sulaukia
solidarumo ir pripažinimo. Turint galvoje šiuos marginalo (kičo žmo
gaus) bruožus, darosi lengviau suvokti ir tokį sociokultūrinį statusą
įgavusių ž monių motyvacinės sferos ypatumus. Joje fiksuoti ir iki galo
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nesunykę kaimiečio, ir dar nebrandus miestiečio interesai. Daugelį
tokių žmonių sprendimų, užsiėmimų, laisvalaikio formų nulemia
paradoksalus, bet nenumaldomas noras vienu metu gyventi ir kaime,
ir mieste.
Nagrinėjant urbanizacijos antropologines bei psichologines prie
laidas ir pasekmes, pravartu atsižvelgti ir į tą aplinkybę, kad migraci
jos srautai į savo verpetus neretai įtraukė žmones, nespėjusius ar
nepanorėjusius perimti ir "išsinešti" su savimi bent kiek tvirtesnio
konservatyvios kaimietiškos kultūrinės orientacijos prado. Thi jau ne
potencialūs marginalai, o niekieno žmonės. Jiems, pasukus miestų
link, įsigaliojo gal būt pats rūsčiausias priesakas: "Surasti, sukurti
save!" Galima hipotetiškai teigti, jog jie sudaro ne tik pakankamai
gausų, bet ir ypatingą dabartinių miestų gyventojų sluoksnį. Sąlyginai
juos galima vadinti naujaisiais miestiečiais, tuo pabrėžiant, jog jie
neprisitaikė prie nusistovėjusių to ar kito miesto kultūrinės aplinkos
kanonų, bet nesiėmė ir įvairiomis priemonėmis "įkurdinti" mieste
kaimo, kaip dalis jų likimo bendražygių. Šis tarpsluoksnis gali būti
palankiausia terpė naujų socialinių tipų evoliucijai, nes jo neapibrėž
tumas, nusistovėjusių kultūrinių tradicijų stoka palengvina ar net
paskatina įsitvirtinti tokiuose vaidmenyse, kurie kitų sluoksnių žmo
nėms atrodo nepatikimi, pernelyg nauji arba amoralūs. Thigi kaip
gana reikšmingą ir savitą socioantropologinį urbanizacijos produktą
reikia išskirti šią kategoriją, vadintiną novacijų žmonėmis. Tki stiprių
egocentriškų interesų žmonės. Jų motyvacinėje sferoje nėra kokių
nors veiksmingų kultūrinių ir dvasinių varžtų, kurie galėtų sustabdyti
egocentrišką veržlumą. Jie smalsūs, išradingi, jiems būdingas polinkis
kurti vadinamuosius "šešėlinius" klanus, eksperimentuoti pažintimis,
vedybomis-skyrybomis, profesijomis ir pan. Galima spėti, jog tokios
vidinės sanklodos žmonės turėjo ir turi nemažą įtaką įvairiuose
kontrkultūriniuose judėjimuose. Kontrkultūrinės saviraiškos formos
kartais tampa daugiau ar mažiau pastovia jų etnine bei estetine
orientacija. Thi sustiprina ir taip jiems gana artimas "antimiesčioniškas" nuostatas bei didesnę ar mažesnę panieką kitų (ne tokių kaip
jie) vertybėms ir idealams. Šie bruožai juos skiria nuo tipiško margi
nalo, kuris tolerantiškesnis ir patiklesnis kitų socialinių sluoksnių
dvasinei, kultūrinei patirčiai.
Kiekvienas čia paminėtas tipas pasižymi savais įnoriais, ambicijo
mis ir jais pagrįstomis savitomis egzistencinėmis laikysenomis. Savitas
buvo ir liko kiekvieno jų santykis su likimą iš esmės paveikusiu
urbanizacijos vyksmu ir su ta padėtimi, į kurią jie, įsikurdami miestuo
se, pateko.
Urbanizacijos tempai Lietuvoje atslūgsta, bet to, kas žmonių
širdyse ir protuose įvyko kulminaciniais jos etapais subjektyviųjų
siekimų ir lūkesčių^ vilčių ir. idealų sferose, ne tik jiem^patiems
nepavyks užmiršti. Šių dalykų nedera apeiti ir to laikotarpio kultūrą
ar apskritai to laiko žmones liečiančiame moksliniame tyrime. O kol
kas ir sudėtinga šių žmonių subjektyvioji patirtis, ir joje glūdinčios jų
siekimų, ambicijų briaunos, ir jų silpnybių, ir sunkiai suprantamos
ištvermės šaltiniai didele dalimi lieka terra incognita.
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IŠ KULTŪRINĖS ANTROPOLOGIJOS

F R A N S A S B O A SA S /F R A N Z B O A S/, 11858-19421
- vienas iš įtakingiausių JAV antropologų, Amerikos indėnų kul
tūros ir kalbos tyrinėtojas. Mokslininkas gimė Vestfalijoje, Vokie
tijoje. Studijavo fiziką, matematiką ir geografiją Heidelbergo, Bo
nos ir Kylio universitetuose, pastarajame apgynė daktaratą iš
fizikos. Primityvių kultūrų tyrinėjimais susidomėjo mokslinių ek
spedicijų į Baffin salą metu (1883-1884). Vėliau vietinių genčių
gyvenimą stebėjo ir kitose šiaurinės Ramiojo vandenyno pakran
tės vietovėse, Britų Kolumbijoje. 1887 metais apsigyveno Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Čia prasidėjo F. Boaso mokslinė karje
ra. Tapęs kultūrinės antropologijos profesoriumi Kolumbijos uni
versitete, jis pasilieka čia visam laikui ir įkuria vieną iš žymiausių
JAV antropologijos centrų, turėjusių įtaką daugelio garsių mok
slininkų ugdymui. F. Boaso ir jo mokinių požiūris kultūrinėje
antropologijoje buvo vadinamas "Amerikos istorine mokykla",
nors jie patys apskritai neigė tokių minties mokyklų egzistavimo
galimybę.
Norint geriau suprasti F. Boaso vietą kultūrinėje antropologi
joje, reikėtų bendrais bruožais apibudinti XIX ir XX a. I pusės
kontekstą.
XIXa. iškilo poreikis integruoti visų žmonijos laikotarpių ir visų
svarbių mokslo sričių žinias. Jau Švietimo epochos filosofai siekė
suformuluoti bendrąsias socialines ir kultūrines pažangos sche
mas, laipsniško visuomenės tobulėjimo idėjas. Ypač šią tenden
ciją stimuliavo biologinė evoliucijos teorija. Organiškojo pasaulio
sudėtingumas ir įvairovė siūlė mintį ir apie žmonių kultūros sričių,
gamybos, valdymo ir religijos įvairovę bei vystymąsi nuo paprastų
formų į sudėtingesnes ir pažangesnes. Evoliucinės krypties kul
tūroje atstovas L.H. Morganas išskyrė tris žmonijos vystymosi
stadijas - laukiniškumo, barbarizmo ir_ civilizacijos. E. Tailoras
apibūdindamas kultūrą teigė, jo g kultūra yra sistema, apimanti
žinias, tikėjimus, meną, teisę, su morale susijusius papročius
bei kitus sugebėjimus ir įpročius, kuriuos žmogus įgyja kaip
visuomenės narys. Jis pabrėžė, koks sudėtingas ir ilgas istorinis
kultūros kitimo procesas, taip pat, kad specifinės aplinkos sąly
gos, migracija ir kontaktai stimuliuoja vienų ar kitų procesų
vystymąsi, todėl toks svarbus yra detalus reiškinių tyrimas.
Antropologai, paskatinti evoliucinės teorijos biologijoje, pa
bandė nubrėžti kultūrinės ir socialinės žmonijos evoliucijos
schemas. Siekdami sukurti vieną kultūrinės ir socialinės evoliu
cijos modelį, kuris tiktų visoms žm onių visuomenėms, nes skir
tingos tautos buvo suvokiamos kaip pasiekusios tam tikras sta
dijas šiame vieningame vystymosi procese, jie apsiribojo frag
mentiška ir negausia tuo metu prieinama faktine medžiaga.
Konkrečias tautas apibudinanti etnografinė, aprašomoji medžia
ga imta traktuoti kaip iliustracija išankstinėms schemoms, o
nukiypimus nuo tų schemų liudijantys faktai ignoruojami.
Tačiau surinkti detalesni duomenys apie ne Vakarų civilizaci
jos tautas parodė, kad susidurusios su faktais išankstinės vienalinijinės evoliucijos schemos žlunga. Pradėta suvokti, kad kiek
vieną socialinę struktūrą reikia tyrinėti nuodugniai, kaip tuo metu
funkcionuojančią sistemą. Tai paskatino intensyvius lauko tyrinė
jimus, kurių pagrindu etnologija, kaip mokslas, studijuojantis
tautų ir kultūrų istoriją, XX a. pirmojoje pusėje padarė didelę
pažangą. Etnologai ne tik rūpinosi įrodymais, paneigiančiais
senąsias vienalinijines evoliucijos schemas (R.H. Lowie), bet ir
siekė (A.L. Kroeber), argumentuodami nuosekliais empiriniais
duomenimis, apibudinti kultūrinio išsivystymo fazes konkrečiuo
se regionuose. Buvo bandoma ankstesnį požiūrį pakeisti kitais
kriterijais pagrįstomis schemomis, pavyzdžiui, F. Graebner kultū
ros ciklų teorija. Tuo metu buvo akcentuojamas ir primityvių, tuo
metu sparčiai nykstančių arba intensyviai besikeičiančių dėl
Vakarų įtakos kultūrų išsamus tyrinėjimas (F. Boas).
XIX a. pab. • XX a. pr. vykstant antropologijos mokslo lūžiui,
aktyviai dirbo F Boasas. Jo didžiulė moksline praktinė veikia gali
būti konstatuota Šiaurės Amerikos genčių tekstų ir pasakų rinki
niais ir Ie tnografine medžiaga - daugybė jų užrašyta autentiška
kalba. Tai šaltinis kalbos, religijos ir materialinės kultūros tyrinė
jimams. Būdamas produktyvus mokslininkas, jis tiesiogiai teori
niais klausimais rašė retai. Paprastai savo poziciją paaiškindavo
komentuodamas kitų veikalus. F. Boaso teorinis įžvalgumas yra
paslėptas komentaruose. Beje, skaitytojai turės progos susipa

žinti su mokslininko stilium u. F. Boasas nesukūrė išvystytos
tvirtos teorinės sistemos, tuo tarsi atvėrė kelią tolesnėms disku
sijoms. Būtent mokslininko organizacinė, pedagoginė veikla su
kūrė aplinką, kurioje susiformavo tokie žymus antropologai kaip
A.L. Kroeber, E. Sapir, C. Kluckhohn, R. Benedict, M. Mead, u.
Wissler. F. Boaso mokinių darbai ne tik stiliumi ar požiūriu į
kultūrinę antropologiją skyrėsi nuo mokytojo, bet ir teorinėmis
išvadomis.
Mokslininkas savo mokiniams bei visai kultūrinei antropologi
ja i tvirtai įdiegė empirinį metodą. F. Boasas studijavo tiksliuosius
mokslus ir įgijo tobulą vokišką išsilavinimą. Tai turėjo įtakos jo
nusistatymui socialinius faktus tyrinėti remiantis gamtos mok
slams būdingais metodologiniais postulatais. Jis tiesiog jautė
antipatiją lengvabūdiškiems, nepagrįstiems apibendrinimams,
teigė, kad absoliučiai turi būti eliminuoti vertinimai. Nors F. Boa
sas buvo kritikuojamas dėl integracijos trukumo, tačiau jo sieki
mas išryškinti faktą, o ne interpretaciją, atspindėjo tuo metu
plačiai paplitusią reakciją prieš XIX a. kultūrinės evoliucijos teo
rijas.
Vertėtų pažymėti ir mokslininko įnašą į fizinės antropologijos
mokslą. Be to, F. Boasas buvo susidomėjęs psichologija, bet
greitai, patyręs šio požiūrio ribas± atidavė pirmenybę platesniems kultūriniams tyrimams. Apibudindamas rasinį bei kultūrinį
primityvių tautų savitumą, jis pateikė didžiulę įtaką socialiniams
mokslams turėjusias išvadas, paneigiančias etnocentrizmą, t.y.
kultūrų skirstymą į aukštesniąsias ir z emesniąsias.
Svarbiausios F. Boaso knygos yra: "Antropologija ir šiuolaiki
nis gyvenimas" (1929), "Primityvusis menas" (1928),"Primityvaus
žmogaus mąstymas" (1938), "Rasė, kalba ir kultūra" (1940).
Savo skaitytojams pateikiame F. Boaso knygos "Primityvusis
menas" šiek tiek sutrumpintą įžangą bei vieną jo s skyrių. Tai, ko
gero, pirma autentiška pažintis su šiuo mokslininku, jo teorinė
mis pažiūromis bei metodais. F. Boasas gali būti įdomus ne tik
kultūrinės antropologijos istorijos požiūriu. įsigilinę pastebėsite,
kad mokslininko teiginiai aktualūs ir mums šiandien. Ar nėra
svarbus kvietimas racionaliai faktų analizei, kai šiuo metu Lietu
voje kultūros reiškinių interpretacijoms pradedama skirti itin
daug dėmesio, o tikslus bei visapusiškas faktų apibudinimas
lieka nuošalyje? Norėtųsi patikslinti, kad šiuo atveju interpretaci
jos suprantamos kaip paviršutiniškos teorinės sistemos, kuria
mos be tinkamo faktinės medžiagos tyrinėjimo. Arba F. Boaso
paneigtas kultūrų skirstymo į aukštesniąsias ir ž emesniąsias
principas? Taip, Lietuvoje nebuvo tyrinėjama Azijos, Afrikos ar
Australijos čiabuvių etnografija, tačiau ar savo pačių kultūros
tyrinėjimų nepagrindžiame linijine evoliucija, argumentuota tik
vienu ekonominiu technologiniu kriterijumi? Ar ne šiuo požiūriu
vadovaudamiesi vertiname XIX a., XXa. l-osios pusės bei šiandie
nos kultūras?
Knygoje "Primityvusis menas" nagrinėjami ne individualūs
meno stiliai, bet, kaip teigia pats autorius, siekiama apibudinti
kintančias sąlygas, kuriomis šie_ stiliai vystosi. Kitaip tariant,
menas yra nagrinėjamas kaip kultūrinės antropologijos objektas.
Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, septyniuose knygos s ū riu o 
se aptariami formos elementai, techninio tobulumo ir meniškumo
santykis, vaizduojamojo meno buvimo faktas primityviajame me
ne, abstrakcijos ir realistinio vaizdavimo pirmumo klausimai,
formos ir turinio santykis puošyboje bei ornamentų"perskaitymo"
galimybės, stiliaus problemos, taip pat nagrinėjami konkretus
Siaurės Amerikos indėnų dekoratyviojo meno stiliai bei sąlygos,
kuriomis primityviose tautose vystosi kitos meno rūšys: literatūra,
muzika ir šokis.
Manytume, kad skyrius "Simbolizmas" skaitytojams bus įdo
mus, nes jau kuris laikas Lietuvoje aktualūs ir populiarūs balti
škojo ofnamento turinio ir prasmės aiškinimai bei ieškojimai.
Tiesa, Siaurės Amerikos indėnų menas ir lietuvių liaudies menas
geografiniu ir istoriniu atžvilgiu yra gana tolimi, tačiau skaityto
jams gali būti vertinga susipažinti su bendrosiomis tendencijo
mis, išryškinančiomis formos ir reikšmės santykio ornamente
problemos sudėtingumą.
Auksė ČEPAITIENĖ
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PRIMITYVUSIS MENAS
FRANZ BOAS

ĮŽANGA
Ši knyga - bandymas pateikti analitinį pagrindinių primityviojo
meno bruožų apibūdinimą. Jis grindžiamas dviem principais,
kuriais, manyčiau, turėtų būti vadovaujamasi visuose primityviųjų
tautų gyvenimo pasireiškimo formų tyrinėjimuose. Pirma - tai
esminis visų rasių ir visų šią dieną egzistuojančių kultūrų mąsty
mo būdo tapatumas; antra - tai požiūris j kiekvieną kultūros
reiškinį kaip į istorinio vyksmo rezultatą.
[Buvo laikas, kai žmogaus protinės galios skyrėsi nuo dabar
tiniu, kai jos dar tik vystėsi iš būsenos, panašios į aukštesniųjų
beždžionių. Tai tolima praeitis, ir nė vienoje dabar egzistuojančio
je žmonių rasėje nėra nė pėdsako žemesnės protinės struktūros.
Kiek rodo mano asmeninė patirtis ir kiek jaučiuosi kompetentin
gas vertinti šį aspektą liečiančius etnografinius faktus, žmogaus
protiniai sugebėjimai visur tokie patys, nepaisant rasės arba
kultūros skirtybių, nepaisant tariamo tikėjimų ir papročių absurdi
škumo.
Kai kurie teoretikai mano, kad primityvaus žmogaus protiniai
sugebėjimai skiriasi nuo civilizuoto, bet aš nesutikau primityvioje
visuomenėje žmogaus, kuriam ši teorija tiktų. Yra vergiškai tikin
čių praeities doktrinomis, yra pašaipūnų ir netikinčių; yra blaiviai
mąstančių ir bukagalvių; yra stiprių charakterių ir silpnavalių.
Kiekvieno elgesį, kokiai kultūrai jis priklausytų, nulemia tradi
cinė medžiaga, kuria jis disponuoja, o žmonės visame pasaulyje
turi tuo pačiu būdu paveldėtą patirtį.
Mūsų tradicinė patirtis išmokė mus manyti, kad objektyvių
įvykių eiga yra apibrėžtų, objektyvių priežastinių ryšių pasekmių
rezultatas. Mes manome, kad tą eigą valdo negailestingas prie
žastingumas, ir išorinis pasaulis negali būti įtakotas protinės
būsenos. Todėl mes abejojame hipnozės ir įtaigos reiškiniais,
kuriuose priežastinis ryšys nėra akivaizdus. Mūsų kultūrinė aplin
ka taip giliai įdiegė mums šį požiūrį, kad mes pagrindiniu teiginiu
laikome tai, jog materialieji reiškiniai, ypač tie, kurie nepriklauso
žmogaus elgesio sferai, niekada nėra veikiami subjektyvių sąmo
nės (protinių) veiksnių. Tačiau kiekvienas karštas noras reiškia ir
išsipildymo galimybę, ir objektyvios naudos ar pagalbos malda
vimai iš esmės nesiskiria nuo primityvaus žmogaus pastangų
įsikišti į nesuvaldomą gamtos tėkmę. Lengvatikybė, su kuria
priimamos fantastiškos išsigydymo teorijos, gausėjančios religi
nės sektos su miglotomis dogmatinėmis doktrinomis, taip pat
mokslinių ir filosofinių teorijų mados įrodo mūsų silpnumą preten
duojant turėti racionalų požiūrį į gyvenimą.
Kiekvienas, kas gyveno primityviose gentyse, kas dalijosi su
jais džiaugsmais ir rūpesčiais, nepritekliais ir prabanga, kas juose
matė ne tik tyrimo objektą - ląstelę po mikroskopu, bet ir jaučian
čius bei mąstančius žmones, sutiks, kad nėra tokio reiškinio kaip
"primityvi sąmonė", “magiškas" ar "ikiloginis" mąstymais, kad
kiekvienas individas "primityvioje" visuomenėje yra toks pat vy
ras, moteris ar vaikas, mąstantis, jaučiantis ar besielgiantis lygiai
taip pat, kaip vyras, moteris ar vaikas mūsų visuomenėje.
Tyrinėtojai pernelyg dažnai pamiršta, kad gyvenime neįmano
ma mokslo -logika, tas nepasiekiamas idealas - tikro ryšio tarp
priežasties ir pasekmės atradimas, ryšio, nesugadinto emociniu
nukrypimu ar neįrodyta nuomone. Jausmai, pagrindž iantys tabu,
visada yra mumyse. Prisimenu, kai vaikystėje mane mokė religi
jos, t.y. dogmų, aš negalėjau ištarti žodžio "Dievas”, ir manęs
niekaip nepriversdavo atsakyti į klausimą, jei tas atsakymas buvo
"Dievas". Jei būčiau buvęs vyresnis, būčiau ieškojęs ir radęs sau
priimtiną šio užsispyrimo paaiškinimą. Kiekvienas iš patirties
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žinome, kad yra dalykų, kurių niekada nedarysime, minčių, ku
rioms niekada nepaklusime, žodžių, kurių niekada neištarsime,
nes tie veiksmai yra emociškai nemalonūs, o toms mintims taip
smarkiai priešinasi mūsų vidaus gyvenimas, kad jos negali būti
išreikštos žodžiais. Mes esam teisūs vadindami tai socialiniais
tabu. Teorinis sunorminimas paverčia juos tikraisiais tabu.
O magija? Manau, kad berniukas, pamatęs, kaip vaikas, ap
spjovęs jo nuotrauką, supjausto ją į gabaliukus, jaustųsi tikrai
įžeistas. Žinau, kad jei taip atsitiktų man, studentui, viskas baig
tųsi dvikova, ir aš pasistengčiau pasielgti su savo gyvu priešu
taip, kaip jis pasielgė su mano paveikslu. Savo sėkmę laikyčiau
kompensacija už padarytą man žalą, nesuteikdamas tam įvykiui
psichoanalitinės reikšmės. Nemanau, kad mano jausmai labai
skirtųsi nuo kitų jaunuolių. Norminimas ir teoretizavimas vėl grą
žintų mus prie "magiškų" požiūrių /.../
Dar dėl keleto priežasčių negalime teigti, jog egzistuoja esmi
nis skirtumas tarp primityvios ir civilizuotos sąmonės. Mes linkę
matyti šį skirtumą didesnėje individualios protinės veiklos laisvėje
nuo socialinės priklausomybės, išreikštoje laisvu kritišku požiūriu
ir suteikiančioje galimybes individualiam kūrybingumui.
Mūsų taip gerbiamas mokslinis ugdymas niekada nieko neap
saugojo nuo emocinių jaudulių žabangų; jis nesutrukdė didžiau
sius absurdus priimti kaip nenuginčijamą tiesą, jei tie absurdai
buvo pateikti pakankamai ryžtingai, tvirtai ir įtaigiai. Jei jau taip,
karas su šio ugdymo organizuota vyriausybine ir privačia propa
ganda turėtų priversti mus suvokti šią tiesą. Energingai platintos
nuomonės ir melagingi faktai pastoviai drumstė mąstyseną, ir ne
tik neišsilavinusių žmonių. Intelektualą lygiai taip pat, kaip įr
bemokslį, lengvai apgauna veidmainiai profesionalai, kurie prisi
taiko prie laiko ir vietos moralės kodekso ir mėgaujasi savo
teisumu. Jie nutyli konfliktą tarp veiksmo ir žodžio, o autoritetingai
ištarti žodžiai nusikaltėlį gali paversti šventuoju.
Mūsų pranašumas prieš primityvius žmones yra tik toks, kad
turime daugiau žinių apie objektyvųjį pasaulį. Tos žinios yra įgytos
daugelio kartų darbu, bet mes prastai jomis naudojamės ir bent
jau daugelis iš mūsų, jų atsisakome, vos tik stiprus emocinis
impulsas paskatina tai padaryti, ir pakeičiame jas formomis, ana
logiškomis primityvaus mąstymo formoms.
Smarkiai apjuodinta introspektyvioji psichologija bešališkam
stebėtojui įrodo, kad priežastys, verčiančios primityvų žmogų
mąstyti taip, o ne kitaip, glūdi ir mūsų sąmonėje. Elgesį kiekvienu
atveju nulemia tradicinės individo žinios.
* Antras esminis dalykas, kurį verta įsidėmėti: kiekviena kultūra
gali būti suprasta tik kaip istorinis vystymasis, apibrėžtas tos
socialinės ir geografinės aplinkos, kurioje tauta gyvena, ir to
būdo, kuriuo tauta rutulioja kultūrinę medžiagą, įgytą iš išorės
arba savo kūrybinėmis galiomis. Mūsų tikslas - istorinė analizė,
todėl į kiekvieną problemą žiūrime, pirmiausia, kaip į visumą ir
stengiamės atsekti visus faktorius, nulėmusius jos dabartinę bū
seną. Dėl to negalima pradėti tyrinėjimų ir aiškinimų taip, tarytum
jau būtų įrodyta tezė apie vientisą linijinį kultūrų vystymąsi visame
pasaulyje, vystymąsi, visur vykstantį tą pačia kryptimi. Jei teigia
ma, kad kultūros eiga būtent tokia, tą teiginį reikia įrodyti detaliais
atskirų kultūrų istorinių pakitimų tyrimais, pateikiant akivaizdžias
jų vystymosi analogijas.
Reikia pasakyti, kad paskutinių metų kritinės studijos paneigė
sutapimus (atitikimus) tolimose kultūrose, leidž iančius visas dau
geriopas kultūros kryptis išdėstyti kylančioje skalėje, kurioje kiek
viena kultūra turėtų savo vietą.
Antra vertus, egzistuoja besikeičiančios sąlygos, pagrįstos
aplinkos, fiziologinių, psichologinių ir socialinių faktorių, kurie
skatina panašius kultūrinius procesus skirtingose pasaulio vieto
se, todėl į kai kuriuos istorinius įvykius gali būti pažvelgta iš
bendresnių kintančių pozicijų.
Nesant istorinių duomenų ir kai priešistoriniai tyrimai neat
skleidžia kultūrinių pakitimų sekos, vienintelis tyrimo metodas
lieka geografinis paplitimo tyrimas. /.../ Šis metodas ypač išsivy-

stė Jungtinėse Amerikos Valstijose. Aš jj naudojau, tyrinėdamas
liaudies pasakų paplitimą Šiaurės Amerikoje, o vėliau jis tapo
kultūros formų analitinių studijų metodu.
Metodo vaisingumas vedė prie kraštutinumų, kurių reikėjo
saugotis. 1911 m. spaudoje, taip pat anksčiau ir vėliau kalbėda
mas aš dažnai pabrėždavau, kad yra tam tikras atitikimas tarp
kultūros faktų visuotinio paplitimo ir jų senumo. /.../ Priešistorinės
archeologijos duomenys rodo, kad kai kurie visuotiniais tapę
atradimai siekia paleolito laikus. Akmeniniai įrankiai, ugnis ir orna
mentai tame laikotarpyje jau buvožinomi. Puodininkystė iržemės
ūkis, kurie nėra taip plačiai paplitę, atsirado vėliau. Metalai, žinomi
dar siauresnėje teritorijoje, buvo atrasti dar vėliau.
Paskutiniu metu mėginta šj požiūrj padaryti bendru dėsniu, o
jis tegali būti tik vienur kitur apdairiai taikomas. /.,./ Galima rasti
reiškinių, kurie koncentruojasi tam tikrame regione ir praranda
reikšmę jo pakraščiuose, tačiau negalima teigti, kad šie reiškiniai
būtinai yra paveldėti iš senųjų laikų. Dažnai teisingas būna priešin
gas tvirtinimas, jog sklindanti iš centro idėja apima plačią teritoriją,
tačiau jos kilmės negalima ieškoti toje teritorijoje, kur ji daugiausia
paplitusi. Kaip yra gyvūnų, gyvenančių ir klestinčių regionuose,
labai nutolusiuose nuo tų vietų, iš kurių jie kilę, taip ir kultūros
bruožai gali būti perduoti ir akivaizdžiai klestėti toli nuo tų vietų, iš
kur jie kilo. Benino bronziniai liejiniai, Naujosios Zelandijos med
žio drožyba, senieji Skandinavijos bronziniai darbai, Velykų salos
megalitai ir Airijos senojo laikotarpio kultūra bei jos įtaka Europai
- štai šios rūšies pavyzdž iai.
Lygiai taip pat nepatikimi metodai /.../, teigiantys, kad stabiliai
išlieka archaiški kultūros bruožai /.../.
Dainai būdavo sakoma, kad kultūros bruožai be galo stabilūs
ir kad žilos senovės požymiai pasiekia mūsų dienas. Susidaro
jspūdis, kad primityvi kultūra yra nekintanti, kad išlikusi tokia,
kokia buvo daugelį amžių. Tačiau tai neatitinka tikrovės. Kūr tik
turime tikslesnės informacijos, matome, kaip nuolat kinta daiktų
ir papročių formos, tam tikrą laikotarpj jos būna stabilios, o po to
gali patirti greitus pasikeitimus. Vykstant šiam procesui, elemen
tai, kurj laiką buvę tarpusavy susiję kaip kultūros vienetai, išsisklai
do. Vieni išlieka, kiti - miršta. Turint omeny objektyvius bruožus,
kultūros forma gali tapti įvairiapusių bruožų kaleidoskopu, kuria
me šie bruožai performuojami, remiantis kintančia dvasine aplin
ka, pripildančia savo esme kultūrą ir transformuojančią mozaiką
į natūralią visumą. Kuo glaudesnė elementų integracija, tuo ver
tingesnė mums atrodo kultūra. Tikiu, kad galima teigti, jog natū
raliai nesusijusių kultūros bruožų buvimas kartu pasitaiko be galo
retai, o pavieniai, tarpusavy nesusiję elementai gali gyvuoti labai
ilgai. /.../

SIMBOLIZMAS
Matėme, kad primityvių žmonių mene galima išskirti du ele
mentus: grynai formalų, kuriame pasitenkinimas pagrįstas tik
forma, ir antrą, kuriame forma pripildyta reikšmės. Pastaruoju
atveju prasmė sukuria didesnę estetinę vertę, nes meno kūrinys
arba menininko veiksmas kelia asociatyvias sąsajas. Kadangi
šios formos yra reikšmingos, jos turi būti simbolinės. Tačiau tai
nebūtinai turi būti apčiuopiamų daiktų simboliai. Kartais - daugiau
ar mažiau abstrakčių idėjų simboliai.
Ankstesnėje diskusijoje parodėme, kad vaizduojamąjį meną
gali veikti, dažniausiai ir veikia techninė forma, tiek, kad daugeliu
atvejų natūralus prototipas neišsyk atpažįstamas.
Nuostabu, kad visame pasaulyje daugelio genčių mene orna
mentas, mums atrodantis grynai dekoratyvus, iš tikrųjų yra pra
smingas. Kari von den Steinen pastebėjo, kad Brazilijos indėnų
geometriniai raštai vaizduoja žuvis, šikšnosparnius, bites ir kitus
gyvius, nors tuos raštus sudarantys trikampiai ir rombai aiškiai
nėra susiję su minėtų gyvūnų formomis. 79(a) pav. juodi trikam
piai vaizduoja šikšnosparnius, (b) piešinėlis simbolizuoja uluri -

79 pav. Brazilų Aueto
ornamentai

80 pav. Karaya ornamentai

mažą molinį daikčiuką, kurį naudojo moterys. Trečiame piešinu
ke pavaizduota žuvis. Rortibai - tai jos žvynai. Ketvirtame ir
penktame - taip pat žuvys, o paskutinysis pavadintas mažomis
bitutėmis.
Kai kuriuose moliniuose induose, kur buvo sakoma, kad jie
vaizduoja gyvūnus, buvo aiškiai matyti galvos, galūnės ir uode
gos. O kiti indai buvo visai nepanašūs į tas formas, kurias,
čiabuvių teigimu, jie simbolizavo. Tačiau bendras (formos) pa
našumas tarp grynai sutartinių ir realistinių formų egzistuoja. Von
den Steinen nuomone, pirmosios išsivystė iš antrųjų. Vėliau
Ehrenreich patvirtino šiuos pastebėjimus Pietų ir Šiaurės Ameri
koje. Keletas pavadinimus turinčių ornamentų kompozicijų paro
dyta 80 paveiksle. Rombai viršutiniame piešinyje vaizduoja vap
svų lizdus. Juos galima palyginti su mažų bitučių motyvu 79
paveiksle. Antrame piešinyje zigzagų juosta simetriškai sudėlioti
ir ritmiškai pakartoti nevienodo ilgio elementai vaizduoja šikšno
sparnius. Savo forma jie identiški Naujosios Airijos paukščiui
fregatui, atvaizduotam dažytoje lentoje (Naujoji Airija) (101 pav.).
Trečiame nuo viršaus piešinyje - barškuolės gyvatės odos raštas,
paskutiniuose • taip pat įvairių gyvačių odų raštai.
W.E. Roth užrašė Britų Gajanos indėnų pintų daiktų ornamen
tų reikšmes1. Kai kurie raštai sudaryti iš realistinių figūrų, bet
dauguma - geometriniai motyvai, kilę iš zigzagų juostos, meandrinių formų, būdingų stambiai pintiems daiktams daugelyje pa
saulio vietų. Apie daugumą šių formų sakome, kad tai gyvūnai, kai kuriuos galima atpažinti iš formos, kitų pavaizduotas tik odos
raštas arba nuspėjamos kūno dalys. Daug ir augalų atvaizdų (81,
82 pav.). Kai kuriuose ornamentuose jų formos reikšmė lengvai
atpažįstama, pavyzdžiui, gyvatė, persekiojanti varlę (81a pav.),
arbažmogaus atvaizdas (81 b pav.). Gyvatės kūną vaizduoja plati
meandra, o galvą - trikampis. Dešinėje gyvatės galvos pusėje varlė. Ne taip akivaizdžiai matomas šuo 81 c paveiksle. 81 d, e ir
f bei 82-ojo paveikslėlio kompozicijų interpretacijos gana sutarti
nės. 81 d-f meandros vaizduoja laukinį muškatą, o piešinėlyje
dvigubos T raidės vertikali juosta simbolizuoja pagrindines
šakas, horizontali - antrines šakas. 82 a motyvas vadinamas
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šimtakoju, b - savanos žole, c-f - pakrančių sraigėmis, g - druge
liais, n-j vaizduoja gyvates. Kvadratas j paveikslėlio kairiajame
kampe - tai gyvatės galva.
Ehrenreich pirmasis pastebėjo Šiaurės Amerikos indėnų meną
esant labai simboliniu. Jo pastebėjimai tapo impulsu Siaurės
Amerikos meno tyrinėjimams, kuriuos pradėjo Amerikos gamtos
muziejus Niujorke. Ehrenreich tyrinėjimai atlikti jam gyvenant tarp
šejenų (Cheyenne). Kadangi jie labai svarbūs - pacituosiu2: "To
buliausiai dangaus reiškinius vaizduoja Pueblo žemdirbių gentys,
kurių kulto esmę sudaro magiški veiksmai lietui prišaukti. Be to,
naudojami geografiniai motyvai: kalnai, upės, keliai, gyvenvietės.

81 pav. Britų Gajanos pintų daiktų raštai: a - gyvatė, persekiojanti varlę;
b - žmogus; c - šuo; d-f - laukinis muskatas
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82 pav. Britų Gajanos pintų daiktų ornamentai: a - šimtako
jis; b - savanos žolė; c-f - (bot.) žiemės; g - drugeliai; h-j - gyva
tės
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Indėnams, jsikūrusiems bekraštėse prerijose, tai svarbūs simboliai. Tipi
škas ornamento pavyzdys rastas ant mokasino (83 a pav.). Tamsiai mėlyni
trikampiai vaizduoja kalnus, šviesiai mėlyna juosta - upę, o raudona - kelią.
Antrasis ornamentas (83 b), taip pat ant mokasino, simbolizuoja palapines.
Raudoni taškai trikampėse palapinėse vaizduoja ugnis".
"Paprastai gausiai papuošti lopšių lentų gobtuvai. Mano pateiktas kom
pozicijos pavyzdys ypač Įdomus abstrakčių idėjų simbolika (83 c, d pav).
Viršutinis gobtuvo paviršius, kaip įprasta, yra baltas - šia spalva indėnai
simbolizavo dangų ir gyvenimą. Riba pažymėta ž alia linija, o visas paviršius
dviem mėlynomis sueinančiomis linijomis padalintas j tris laukus. Dideli
šoniniai laukai griežtai simetriški. Juose - trys žvaigždžių grupės, pavaiz
duotos stačiakampiais. Apatinė eilė - keturi raudoni stačiakampiai su žaliais
viduriukais - simbolizuoja dideles šviesias žvaigždes. Viršutinė eilė - rau
doni stačiakampiai be viduriukų - žvaigždžių vaikai. Neaišku, ar turimos
galvoje mažiausios, ar krintančios žvaigždės".
"Vidurinis laukas tarp mėlynų linijų simbolizuoja vaiko gyvenimo kelią.
Jame - neįprastos žalios figūros, viršuje ir apačioje užsibaigiančios T raidės
formomis. Jos rombo formos ir aprėmina raudonus bei geltonus langelius.
Jos simbolizuoja vaiko laimę ir sėkmę gyvenime. Šiuo atveju žalia spalva
žymi augimą ir vystymąsi, geltona - brandą ir tobulumą; raudona - kraują,
gyvenimą ir sėkmę; visos jos susijusios su dievybėmis. Apatinėje gobtuvo
juostoje abiejose pusėse yra maži balti ir mėlyni kvadratėliai. Sakoma, kad
jie simbolizuoja vaiko amžių. Man nepavyko sužinoti detaliau, ką tai reiškia.
Matyt turimi galvoje metų laikai, nes mėlynos ir baltos spalvos kaitaliojima-

sis žymi žiemos ir vasaros kaitą".
"Gobtuvas užbaigiamas kvadratiniu antsiuvu, kurio viduryje žalias rombas, užsibaigiantis sukryžiuotomis juostomis, maže
snis ir paprastesnis negu centriniame lauke. Jis simbolizuoja
širdj. Mėlynos linijos ir kabliukai antsiuvo kampuose yra ir kitoje
jo pusėje. Jie vaizduoja nelauktus gyvenimo jvykius. Pritvirtinimai
abiejose pusėse yra vaiko ausys; trumpos karoliukų eilės, išsiu
vinėtos kitoje antsiuvo pusėje, - vaiko plaukai".
Remiantis šiais rezultatais, buvo kruopščiai ištirtas Amerikos
indėnų meno simbolizmas. A. L. Kroeber analizavo arapahų (Arapaho) meną, Roland B. Dixon - Kalifornijos genčių, Clark VVissIer
- siuksų (Sioux) ir juodakojų (Blackfleet), H.H.St. Clair - šošonų
(Shochone). Vėliau buvo tiriamos ir kitos, kaimyninės teritorijos.

84 pav. Mokasinas. Arapahai

sios linijos yra mintys arba norai, nukreipti į trokštamus objektus,
pavaizduotus gyvenimo simboliais.
Clark VVissIer, stebėdamas siuksus, gavo panašius rezultatus.
Geras pavyzdys - kompozicija ant antblauzdžio (86 pav.) Orna
mentas simbolizuoja mūšj6. Rombo formos centras - tai žmogus.
Dideli trikampiai žymi palapines kaime, kuriame vyko mūšis.
Šakės formos figūros reiškia žaizdas ir kraują, jas prilaikančios
tiesios linijos - strėlių skrydį. Sukryžiuotos linijos, sakoma, simbo
lizuoja strėles ir ietis.
Asiniboinai, artima siuksams gentis, nepateikia išsamios infor
macijos apie ornamentinių kompozicijų reikšmę, bet keletas Robert H. Lowie7 surinktų fragmentų rodo, kad kitose gentyse pa
stebėti principai jiems irgi buvo žinomi. Tai matyti iš raštų ant

85 pav. Peilio makštis. Arapahai

Kroeber gauti rezultatai rodo didelį arapahų ir šejenų ornamen
tų simbolizmo panašumą. Čia irgi daug abstrakčių idėjų. Pakaktų
pateikti kelis pavyzdžius. Ant mokasino3 (84 pav.) "išilginė juosta
simbolizuoja kelią į tikslą. Nedidelė juosta (paveikslėlyje nesima
to) reiškia priešingą idėją, vietą, iš kurios buvo ateita. Didesnės
juostos spalvų įvairovė žymi norimų įsigyti daiktų (kurie, supran
tama, yra įvairių spalvų) įvairovę. Maži tamsiai mėlyni stačiakam
piai -simboliai, vadinami "hiitoni"4. Baltas šio mokasino
pakraštys, sprendžiant iš
spalvos, vaizduoja sniegą.
Figūros jame simbolizuoja
kalvas su tiesiais medžiais.
Juosta virš kelties žymi mintį
"į kalną ir žemyn" Qos viduri
nė dalis yra pakelta kojos
keltis). Taškai šioje juostoje tai vietos, kuriose ištirpęs
sniegas". 85 pav. pavaizduo
tos peilio makšties viršuje
yra "kryžius",
reiškiantis
žmogų5. Trikampiai virš jo ir
po juo - kalnai. Ž ėmiau, vidu
rinėje linijoje, yra trys žali
kvadratai, gyvenimo arba
gausumo simboliai. Raudo
nos, kvadratų link pasviru86 pav. Antblauzdžiai. Siuksai

87 pav. Asiniboinų būgnai

būgno (87 pav.).
"Centrinis pilkas laukas - tai pats būgnas; koncentriniai žiedai
aplink jį - vaivorykštės simboliai; keturios grupės pasvirusių linijų
(geltonų, juodų ir baltų) - saulės šviesa. Ž alia spalva tarp šių linijų
žymi debesis; kiti keturi žiedai - vaivorykštė; išorinio žiedo reik
šmė neaiški. Kitos pusės centre yra žvaigždė; juodas apskritimas
simbolizuoja naktį; mėlyna spalva prie apskritimo - prieblandą;
įžambios raudonos, geltonos ir baltos linijos - saulės šviesa".
Manoma, kad kai kurios arapahų ornamentų kompozicijos
vaizduoja geografines ypatybes ar kaimą jo geografinėje aplin
koje. 88 pav. du dideli trikampiai galuose simbolizuoja palapines,
centrinis rombas - dvi palapines; tarp jų balta juosta su juodais
taškais - bizonų kelią su bizonų pėdsakais. Keturi raudoni trikam
piai šonuose vaizduoja kalnus; maži geltoni trikampėliai juose palapines; dvigubos mėlynos linijos aplink - kalnų virtinė. Maži
stačiakampiai, raudoni ir geltoni, šiame pakraštyje - ežerai.
Geografinės interpretacijos būdingos daugumai Didžiosios
Lygumos indėnų genčių. Kalnai, olos, medžiai, upės, ežerai,
keliai ir palapinės jų paveiksluose ir siuviniuose dažniausiai vaiz
duojami kampuotomis formomis. Asociacijos tarp abstrakčių
idėjų ir geometrinių figūrų formų gana retos.
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Tamsūs stačiakampio kampai (c) - ramy
bę virš giliųjų vandenų. Centrinis subrūkšniuotas laukas (d) - lietų virš jūros ir jūrą
arba vandens bangeles. Apatinės juostos
(e,f) ir viršutinė (a) nepriklauso jūros vaiz
dui, (e) aiškinama kaip kokoso lapo gy
slos, (f) - tam tikra žolės rūšis.
Kitoje pusėje (a) prasmė nepaaiškinta,
(b) vaizduoja gyvatę; likusioji dalis sutam
pa su geografiškai paaiškintu motyvu, (c)
- tai bangų nugludintos kalvos.
Aš skolingas panelei Ruth L. Bunzel už
nuoseklų vazos iš zunių genties, dalies
gilios vazos, kurios viršutinė dalis numu
šta, paaiškinimą. Jos informatorius paai
škino šitaip (91 pav.): "Visą vaizdą mes
88 pav. Žaliaminės odos krepšelis.
Arapahai

89 pav. Ornamentas. Šošonai

Keletu pavyzdžių galima pailiustruoti šošonų aiškinimus8. In
terpretacijos grynai geografinės. 89 pav. centrinis raudonas sta
čiakampis simbolizuoja žemę, žalias pagrindas - medžius. Ant
žalios žemės yra ežeras, pažymėtas mėlynai centre; centrinį
lauką dalijanti geltona linija y ra ežero įlanka. Buki mėlyni trikampiai
centrinio stačiakampio šonuose yra kalnai su mišku. Trikampiai
trumpuosiuose šonuose - taip pat kalnai. Geltona viršūnė yra virš
kalnų šviečianti saulė, raudona vidurinioji trikampio dalis - žemė,
žalia erdvė trikampių apačioje - žolė kalno papėdėje. Maži trikam
piai kampuose vaizduoja smėlį, virš jo - geltona saulės šviesa.
Kitame pavyzdyje buki trikampiai centriniame stačiakampyje ir
mažesni trikampiai pakraščiuose simbolizuoja kalnus, raudona
juosta per vidurį žymi upę, stačiakampiai trikampiai yra kalnų
viršūnės.
Dar vienas panašaus dekoro pavyzdys iš šošonų genties
aiškinamas šitaip: vidinį stačiakampį aprėminanti mėlyna linija tai priešo apsuptas fortas ar aptverta vieta, priešas - tai raudoni ir
žali kvadratai. Per centrą nubrėžta geltona ir raudona linija - perėja
žmonėms pabėgti.
92 pav. Apeiginis daiktas. Huichol
indėnai. Meksika

Nuosekliai geografinėmis sąvokomis paaiškintą ornamentą
aprašė Stephan (90 pav.). Viršutinė zigzaginė linija (a) simbolizuo
ja gyvatę, stačiakampiai laukai po ja (b) - vėjo blaškomą jūrą.
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vadiname "vienišu debesimi". Jei žm o
gus neina į šokius, kai šokama dėl lie
taus, po mirties jis eina į Šventąjį ežerą,
ir kai visos mirusiųjų sielos grįžta į zunių
gentį su lietumi, jis negali eiti, o privalo
laukti vienišas, kaip po audros likęs dan
guje vienišas mažas debesėlis. Jis sėdi
ir vienišas laukia, dairydamasis aplinkui,
laukia kažko ateinant. Dėl to mes nu
piešėme akis, žiūrinčias į visas puses".
Pateiktos ir Huichol indėnų apeiginių
daiktų nuoseklios simbolinės interpreta
cijos9.
"Pirmame plane" apeiginį objektą (92
pav.) - vaisingumo simbolius - išreiškia
geometrinės figūros. "Kryžius centre" tai keturi debesys horizonte, spalvotos
dalys vidiniame apskritime vaizduoja
raudonus ir mėlynus paukščius (čiur
lius), skraidančius virš debesų. Antrame
apskritime kryžiai simbolizuoja raudo
nus, geltonus ir mėlynus javus. Išorinėje
dalyje raudona mėlyna zigzaginė linija simbolizuoja Motiną - Rytų
vandenį,'dievybę. Devyni trikampiai tarp gyvatės galvos ir uode
gos-tai meskalinas (narkotinis kaktusas), kuris, manoma, susijęs
su javais ir laikomas malda lietui ir sveikatai.

93 pav. Austas apeiginis daiktas. Huichol indėnai. Meksika

94pav. Krepšelio piešinys,
Huichol indėnai

Yra ir kitas pavyzdys - apeiginis nugaros skydas (93 pav.).10
Jame (a) simbolizuoja, gyvatę, (b) - baltus debesis, (c) - juodus
debesis, (d - geltonos ir baltos juostos) - lietų; (e) - tris gėles, (f)
- vynmedį; pastarieji du reiškia augimą po lietaus; (g) - žemę su
jos kalvomis.
Panašūs ornamentai siuvinėjami ant austų drabužių. Zigzagi
nė linija ant krepšelio11 (94 pav.) simbolizuoja žaibą, kryžiai Sietyno žvaigždyną.
Kalbėdamas apie Polineziją, von den Steinen12 pateikia Markazanų salų gyventojų tatuiruočių aprašymus, iš kurių paaiškėja,
kad jų raštai buvo prasmingi. Aš paminėsiu juodus trikampius ant
stačiakampių pagrindų, vadinamus Fanaua. Jie simbolizuoja
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95 pav. Tatuiruočių piešiniai. Markazanai

moteris, kurios mirė gimdydamos (95a). 95b - šiaurės vėjo atpūsti
kamuoliniai debesys; 95c viršutinę juostą vienas pateikėjas pa
vadino 'Vaikinu su gaidžio eisena", apatinę - "herojus Pohu ir jo
namas". Kito kaimo gyventojas figūrą pakeltomis rankomis laikė
legendine nesėkme. Dvi analogiškos figūros: 95d vadinama Kra

bu, 95e - vėžliu, o 95f pavadinta herojaus Konos pirtimi.
Savo civilizacijoje mes pastebime atvejų, kai formos arba
spalvos kompozicijos turi simbolinę reikšmę visai nepriklauso
mai nuo formos vertės. Aiškiausias pavyzdys - tautinės vėliavos.Jos ne tik ornamentinės, bet daro ir stiprų emocinį poveikį. Jos
sukelia tautinės ištikimybės jausmą; jų vertės negalima suvokti
grynai formaliai, jos pagrįstos formos asociacijomis su tam tikro
mis mūsų emocinio gyvenimo sritimis. Tą patį galima pasakyti
apie kai kuriuos simbolius. Vokietijoje šiuo metu svastika kaip
antisemitizmo, o Dovydo žvaigždė kaip žydų simbolis turi labai
aiškią politinę reikšmę ir kelia pasipiktinimą, jei naudojamos pa
puošimui - ne dėl jų formos, o dėl emocinės reakcijos į jų
reiškiamas idėjas. Kariniai ordinai, slaptų organizacijų ženklai,
studentų emblemos ir kitos regalijos daro tokį patį poveikį. Dėl
stiprios emocinės reikšmės ir specifinio asociacijų charakterio šių
ženklų kaip ornamento panaudojimas gali būti apribotas, leidžia
mas tik specialioms objektų rūšims arba privilegijuotoms kla
sėms bei individams. Pas mus kryžiaus arba vėliavos negalima
naudoti visur ir visada, rango ženklus gali nešioti tik tie, kuriems
jis suteiktas. Taip pat ir totemines emblemas gali naudoti tik tie,
kuriems ši privilegija suteikta, o ne tie, kurie priklauso kitam
totemui. Didelė emocinė reikšmė dažniausiai susiejama su viso
mis formomis, naudojamomis svarbiuose ritualuose. Paprasti
raudonai dažyti ornamentai ant kedro žievės, kurią nešioja indė
nai Britų Kolumbijoje, patraukia todėl, kad juose vaizduojamos
dovanos, kurias nešiotojas gavo iš antgamtiško globėjo.
Pripažįstama, kad taip yra tik tada, kai ornamento interpreta
cija ir jos emocinė reikšmė gyva žmonių sąmonėje, kai visi į tą
patį daiktą reaguoja tuoj pat ir vienodai. Tai, suprantama, nėra
taisyklė be išimties. Priešingai, žinoma daug atvejų, kai abejoja
ma dėl simbolio reikšmės: vienas žmogus jį gali suprasti vienaip,
kitas kitaip. Pavyzdžiui, Kalifornijos indėnų raštai, - tą pačią pieši
nio figūrą skirtingi žmonės arba net tas pats žmogus įvairiu metu
vadins nevienodai: vienąsyk driežo koja, kitąsyk - medžiais
apaugusiu kalnu, trečiąsyk - pelėdos nagu. Suprantama, kad
individui ornamentas gali daryti didelį emocinį poveikį, bet, jei
asociacijos skirtingos, simbolis neturi visai genčiai bendros emo
cinės vertės. Kuo labiau skiriasi individualios ir genties asociaci
jos, tuo simbolis mažiau svarbus. Man atrodo, kad dėl to pas mus
neįmanomas išraiškos menas, mažų mažiausiai jis negali pa
traukti visų žmonių. Menininkas gali sudominti savo simbolizmu
keletą pasekėjų ir gerbėjų, bet neįmanoma, kad tokį simbolizmą
automatiškai pajustume mes visi. Muzikoje egzistuoja keletas
tokių asociacijų. Mes, pavyzdžiui, jaučiame mažorinės ir minori
nės tonacijos nuotaikos skirtumą; pirmosios - linksma ir energin
ga; antrosios-santūri, niūri, net liūdna. Reikėtų prisiminti, kad šie
emociniai tonai nebūtinai visur susiję su šiom dviem formom. Kitų
žmonių muzikoje kažkas panašaus į mūsų mažorą ir minorą gali
reikšti visai ką kita. Mes taip pat jaučiame tam tikrą jėgą, susijusią
su E-bemol mažorine tonacija, bet, be abejo, tai - dėl specifinių
asociacijų, kurių nėra kitose kultūrose.
Išraiškos menas reikalauja labai tvirto ir pastovaus,kultūrinio
pagrindo, kokį turi daugelis paprastos socialinės struktūros tautų.
Tačiau jis negali gyvuoti mūsų sudėtingoje visuomenėje, pilnoje
įvairumo, susikertančių interesų, daugialypių situacijų, kiekviena
me sluoksnyje sukuriančių skirtingus emocinius centrus.
Dėl to svarbu žinoti, ar egzistuoja tvirtos asociacijos tarp
formos ir reikšmės ir ar tas asociacijas lydi stiprios emocinės
reakcijos.
Pirmasis klausimas gali būti tyrinėjamas dviem būdais: anali
zuojant įvairias tuos pačius objektus atspindinčias formas, ir
atvirkščiai - iliustruojant tos pačios formos aiškinimų įvairumą.
Arapahų ornamentai, kuriuos surinko Kroeber, labai tinkami šiam
darbui. įvairios žvaigžde vadinamos formos (96 pav.) pagrįstos
Lygumų indėnų polinkiu naudoti mene trikampes ir kvadratines
figūras bei siauras linijas, o daugiakampiai labai reti. Todėl mes
matome, kad žvaigždes simbolizuoja kryžiai, kvadratų, rombų
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96 pav.

Motyvai, simbolizuojantys žvaigždę. Arapahai

grupės ir kryžius su trikampiais sparnais. Paskutinėje neįprastoje
figūroje žvaigždę simbolizuoja šešiakampis. Kai kada formos ir
reikšmės ryšį paaiškina kontekstas, kuriame yra ornamento ele
mentas, pavyzdžiui, kontrastas tarp rašto ir pagrindo spalvų13.
Kitas pavyzdys - formų įvairovė, naudota pavaizduoti žmogui

117 pav. Šiaurės Amerikos indėnų ornamentai;pirmieji devyni arapahų; kiti šeši - Rytų .algonkinų paskutinioji eilė; pirmas iš
Hopi; kiti puebliečių archeologiniai pavyzdžiai.

linijos. Prie jų galų pridedami trikampiai ar kitos smulkios formos.
Kai kurios parodytos 152 pav. Pirmas ornamentas pavaizduotas
ant maišelio (j); centrinis rombas simbolizuoja žmogų, trikampiai
raštai linijų gale - bizonų kanopas.
Panaši kompozicija (k) ant mokasi
no vaizduoja bambą ir strėles, fone
- sniegas. Trečiame pavyzdyje (g)
centrinis rombas simbolizuoja vėžlį,
linijos - jo nagus, o smulkios figūros
linijų galuose - kiaušinius.
Kitas skirtingo to paties rašto ai
škinimo pavyzdys - Naujosios Airi
jos ornamentai1* (99 pav.). V formos
ženklai reiškia palmės lapą, ginklus,
kirminą, paukščio koją, vėžiagyvio
pėdsakus arba žuvies kaulus.
Tų pačių ornamentų interpretaci
jų įvairumas aiškiai rodo, kad termi
nai, kuriais ornamentai yra apibūdi
nami, negali būti suvokiami kaip pa
vadinimai, greičiau egzistuoja tam
tikros asociacijos tarp pagrindinių
meninių formų ir idėjų, parinktų pri
99 pav. V formos simboliai iš NeuMecklenburg: a - raižytas bambukas;
klausomai nuo genties papročių (el
b - siuvinėta medžiaga. Ženklas bam
gsenos), taip pat nuo asmens, kuris
buko kairėje simbolizuoja palmės la
pateikia aiškinimą, to momento inte
pą,
ginklus
arba
kirminą;
tie
patys
98 pav. Motyvai, simbolizuojantys
resų.
ženklai
medžiagoje
vėžiagyvio
pėd
drugelį. Arapahai
sakus
Dažnai kiekvienoje gentyje su
formomis susijusių idėjų sistema ly
(97 pav.). Kai kurios panašios į formas, reiškiančias žvaigždę.
di tiksliai apibrėžtą ornamentą. Šią situaciją galima palyginti su
Dar vienas pavyzdys - drugelio vaizdavimas (98 pav.). Tarp šių
nusistatymais, kurių mes laikomės dekoratyvių formų, turinčių
figūrų rasime vieną, simbolizuojančią žvaigždę.
įvairių antrinių, nuspėjamų reikšmių, atžvilgiu. Kanadiečiui vėlia
Priešingai, rombas gali vaizduoti žmogų, vėžlį, bambą, kalną,
va su klevo lapu sukels patriotinius jausmus, ir šia prasme klevo
ežerą, žvaigždę, akį. Ornamentų kompozicija ne visada sėkmin
lapas turi aiškią reikšmę; kitoje kompozicijoje jo prasmė gali būti
gai paaiškina, kodėl naudojamos tokios skirtingos interpretacijos.
visai kita. Raudonas klevo lapas gali būti metų pabaigos simbo
Stačiakampis vaizduoja stovyklavietę, lūšnelę brūzgynuose,
lis.
kalną, žemę, bizoną arba gyvenimą; trikampis šu stačiakampiu
Pasaulinio karo metu plakatuose, skelbimuose buvo piešia
arba penkiakampis (117 pav.) - medžiais apaugusį kalną, olą
ma kruvina ranka - kad sukeltų žmonių neapykantą, nes ji sim
kalne, lūšnelę arba palapinę.
bolizavo vokiečių kareivio žiaurumą. Ši asociacija buvo platina
98 pav. antra figūra (motyvas) vaizduoja drugelį arba rytinę
ma tiek žodžiu, tiek raštu. Kitam kontekste kruvina ranka gali
žvaigždę.
reikšti kančią ar auką, kaip, pavyzdžiui, raudona ranka ant baž
Siuvinėjimuose karoliais dažniausiai mes randame rombo
nyčios sienų ir šventovių.
formos centrinį motyvą, nuo kurio smailu kampų eina tiesios
Balta rožė gali simbolizuoti mirtį arba nekaltybę. Pusmėnulis
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gali priminti Turkiją, graž ią vasaros naktj arba tiesiog būti priimtas
kaip grynai dekoratyvi forma.
Skiriasi ne tik ornamentų kompozicijų reikšmės, bet ir analo
giškų formų, esančių ant tų pačių objektų, aiškinimai. Ne tiek
daug yra atvejų, kai mes galime sutikti aiškiai apibrėžtą pastovų
simbolj, pasikartojanti visame ornamente.
Pagal Stephan informaciją apie Melanezijos piešinius ir raiži
nius1®, įvairūs skirtingi aiškinimai pateikiami neabejojant. Nors tie
patys raštų elementai ne kiekvieną sykj buvo vienodai interpre
tuojami, tačiau atrodė, kad ornamentą aiškinančiam žmogui
visada buvo aiški bendroji kompozicijos prasmė.

152 pav. Arapahų ornamentai

100 pav. Siuvinėta peilio
makštis. Arapahai

103 pav. Kalnų ožkos vilnos atraiža.
Tlingit. Aliaska

101 pav. Piešiniai lentoje.
Neu-Mecklenburg

102 pav. Puoštas irklas.
Neu-Mecklenburg

Daugeliu atvejų interpretacijos mums
atrodo visai nesusijusios. Terminai, kuriais
tas pačias formas žymi skirtingi žmonės
skirtingu metu, taip skiriasi, kad net sunku
patikėti, jog kalbama apie tos pačios kom
pozicijos elementus.
Tipiškas atitikimo tarp ornamentą suda
rančių simbolių nebuvimo pavyzdys - ara
pahų peilio makšties ornamento aiškini
m a s '6 (100 pav.). "Žalios linijos, sudaran
čios kvadratą viršuje, simbolizuoja upes.
Figūra kvadrato viduje - erelis. Du didesni
tamsūs elementai šioje figūroje - galvijų
pėdsakai. Dvi trikampių eilės ant peilio mak
šties - strėlių smaigaliai. Kvadratai viduryje nameliai, o linijos tarp jų - sutartinis ryto
žvaigždės kryžius. Maži kvadratėliai prie
makšties pritvirtintame pakabuke - galvijų
pėdsakai".
Kitu pavyzdžiu
parinkau Stephan
aprašytą puoštą daiktą iš Naujosios Airijos.
101 paveiksle a vaizduoja paukštį fregatą; b
- žuvies kaulus; c - kriauklyčių pinigų vėrinio
užsegimo sagutes; d - vyrų ginklus ir e žuvies galvą. Ant irklo (102 pav) įvijos sim
bolizuoja sraigės kriauklę; sujungti trikam
piai - paukščio fregato sparnus. Kituose
pavyzdžiuose įvijos reiškia jaunus paparčio
lapus.
Ramiojo vandenyno šiaurinės pakrantės
mene apibrėžta toteminė reikšmė suteikta
sutartinėms vaizdinėms figūroms. Nėra
bendro sutarimo dėl jų prasmės, bet dauge
lio formų reikšmė nustatoma pagal jų savi
ninko toteminę narystę, taigi reikšmė tampa
ir vertės pagrindu. Pavyzdys gali būti vilno
nės antklodės raštas (103 pav), surastas
G.T. Emmons ir John R. Svvanton. Pagal
Emmons, kompozicija simbolizuoja nerianti
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banginį, o šoninėse dalyse tupi varnai. Apačioje parodyta galva
su šnervėmis ir snukiu. Veidas centre simbolizuoja kūną, perver
stos akys palei viršutinį kraštą - uodegą. Svvanton nuomone,
kompozicija reiškia vilką su vilkiuku. Galva parodyta žemiau.
Užpakalines kojas ir šlaunis vaizduoja dvi didelės perverstos
akys ir šalia, palei viršutinį kraštą, esantis ornamentas. Dvi tam
sios atkarpėlės virš akių žymi kojas. Veidas kompozicijos centre,
kaip paprastai, simbolizuoja gyvulio kūną. Mažų akių kompozici
jos su ausimi ir sparno plunksnomis viduryje, prie abiejų kūno
šonų, yra priešakinės kojos. Šoninės kompozicijos reiškia tupin
čius vilkiukus.
Atrodo, kad tų pačių arba labai panašių formų skirtingas
interpretacijas toje pačioje socialinėje bendrijoje nulemią sąly
gos.
Mes neturime jokios informacijos, kuri padėtų nustatyti, kad
išreikštos idėjos iš tiesų labai skiriasi. Suprantama, kad gali būti
asociacijų, kurios mums nežinomos ir kurios kuria didesnę vie
nybę negu mums atrodo. Aš manau, kad šalia interpretacijos
egzistuoja tam tikras emocinis fonas, kad ir silpnas, bet viso
objekto estetinio efekto prasme nenuneigiamas.
Atrodytų, kad daugeliu atvejų ornamentų motyvai turi apibrėž
tus nuolatos naudojamus vardus, neatsižvelgiant į tai, kaip jie
būna sukomponuoti. Taip yra su daugeliu pintų daiktų raštais
Kalifornijoje. Barrett17 pateikia pomų dekoratyvinių ornamentų
vardus. Kai kuriuos aš atrinkau kaip iliustraciją (104 pav.). Šiaurės
ir pietų pomai 104 a ir b pavyzdžius vadina drugeliais, centriniai
pomai - strėlių smaigaliais, o c - aštriais strėlių smaigaliais.

105 pav. Peltakiuoti rankdarbių raštai. Meksika

įvardinti ornamentai ypač būdingi primityvesnių genčių mene,
kur, visų tyrinėtojų nuomone, sudėtingos raštų kompozicijos su
prantamos kaip atskirų savo pavadinimus turinčių elementų jun
giniai.
Czekanovvski20 analizuodamas Ruandos (106 pav.) ornamen
tus teigia: "Kadangi Ruandos ornamentas yra paprastas, jo ele
mentai lengvai apibūdinami. Išvardinsime juos pagal pavadini
mus: strėlinė (a), skydas (b), sora (c), peilis (d), strėlės smaigalys
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104 pav. Pomų pintų daiktų ornamentai. Kalifornija

Šiaurės pomai d pavyzdį vadina plačia juosta, elnio nugara arba
žaidimo ietimis; centriniai pomai - varno koja arba varno pėda. E
kompozicija yra vadinama putpelės plunksna; f ir h šiaurės pomai
simbolizuoja "aštrius smaigalius, o viduryje dryžuotą vandens
gyvatę"; centriniai pomai vadina juos "panašiais į plonus strėlių
smaigalius", o atskirus trikampius - vėžlio kaklu. Rytų pomai
įvardija šiuos ornamentus drugeliu, o "viduryje (gaya) - dryžuota
vandens gyvatė". Motyvą g šiaurės pomai vadina tuščiomis er
tmėmis ir putpele; rytų pomai - drugeliu ir putpelės plunksnomis;
centriniai pomai vadina putpelės plunksnų strėlių smaigaliais.
Tai atitinka mūsų interpretacijas, kai kalbame, pavyzdžiui, apie
"kiaušinio ir ieties" ornamentą. Šetlendų salose megztų kojinių
raštai vadinami "gėlėmis", gėlės yra kaip sinonimas raštams.
Peltakiuoti rankdarbiai iš Meksikos taip pat turi vardus18: pavyzdžiui, "Mažasis Jėzus", "Bičių avilys"(105a), "Kurapkos akis" (b),
"Pomidoro sėkla ir odelė" (c), liana (d), "Voro tinklas" (e). Savo
vardus turi ir Paragvajaus siuvinėjimo raštai19.
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106 pav. Ruandos ornamentai

(e), malonus žmogus (f), metalinis ietgalis (g), kregždės sparnai
(h), ilga uodega (i,j), strėlės (k). Paskutinės trys figūros gali būti
laikomos sudėtinėmis. Penkiakampis už ima ypatingą vietą. Visus
šiuos elementus sudaro tiesios linijos. Pasitaikančios kreivės yra
atkarpos, pusmėnuliai, spiralės ir apskritimai. Plačių linijų apskri
timai vadinami rankos žiedais (m), o siauresnių - apyrankėmis
(n)." Bendrą ornamentikos kompoziciją sudaro horizontalios juo
dų trikampių arba rombų juostos lygiame paviršiuje arba baltas
trikampis juodame paviršiuje. Strėlių smaigalių raštai (e) išdėsto

mi ilgomis eilėmis, vieno pradžia liečia kito įkarpą. įkomponuoja
mos ir įstrižos bei vertikalios i ir j motyvų zigzaginės juostos.
Būdinga tai, kad tik viso ornamento elementai turi vardus (yra
įvardijami).
Remdamasis Tessmann21 aprašymu, darau išvadą, kad ir
Vakarų Afrikos Pangvve gentyje atskiri ornamentų elementai turi
vardus, o įvairioms jų kombinacijoms trūksta tokių paaiškinimų,
kokie egzistuoja Amerikoje arba Melanezijoje. 107 pav. medžio
raižinių pavyzdžiai pavadinti šitaip: dildė (a), Kauri kriauklelių
virtinė (b), trikampis lapas, naudotas strėlių puošybai (trikampis
su plačiu pagrindu), metalinių pinigų, ieties smailuma (trikampis
su siauru pagrindu) (ę, d); šarvuočio uodega (e), įpjova (f),
vaivorykštė (g), žuvies kaulas (h), trikampė ietis (i), voro tinklas
(k).

108 pav. Bušongų ornamentai

107 pav. Pangwe ornamentai

Torday22 nuomone, bušongų (Bushongo) terminija nėra aiški.
"Bušongai nežiūri į ornamentą, kaip į visumą, o suskirsto jį į
įvairius paprastus elementus. Iš visos kompozicijos jie išrenka
vieną būdingą elementą ir jo vardu pavadina visą ornamentą.
Raštų motyvai, susiformavę audžiant23, yra sudaryti iš smulkių
detalių, sutinkamų įvairiai suderintų kituose motyvuose. Todėl
čiabuvių analitinio mąstymo dėka įvyksta neįprastas reiškinys tuo pačiu vardu pavadinami du ornamentai, neabejotinai nepa
našūs, bent jau kiek galima spręsti iš bendro įspūdžio. Taip pat
priešingos lyties atstovai sykiais tą patį motyvą pavadina visai
kitaip todėl, kad skirtingai traktuoja tam tikrų elementų esmines
pozicijas. "Glaudžiai susiję 108 pav. b ir d elementai yra kilę iš
supintų sruogų. Motyvas byra pavadintas imbolo (supintas ?); c
- ksilofonu; d - Matarmos koja. Bangojų (Bangayo) gentis tą patį
elementą (e, f) drožyboje vadina pitono galva ir nugara. Motyvai
108 pav. g ir h praminti keliu, i - mazgu.

(Pabaiga - kitame numeryje)

Iš anglų kalbos vertė Vida BĖKŠTIENĖ
Parengė Auksė ČEPAITIENĖ
Boas F. Primitive art. - N. Y., 1955. - P. 1-16;

88-113.
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TAUTODAILĖS SIUŽETAI, PERSONAŽAI, JŲ. VAIZDAVIMAS

Šv.lZIDORIUS

(1050-1130)

Thi vienas iš populiariausių lietuvių liaudies meno personažų, galbūt dėl savo
kilmės ir lietuviui valstiečiui pažįstamo bei suprantamo gyvenimo būdo. Šv.Izidorius - ispanų valstietis, visą gyvenimą tarnavęs pas ūkininkus ir dirbęs žemę,
pasižymėjęs pamaldumu. Kai Izidorius melsdavęsis, angelas už jį ardavęs ir
sėdavęs, Izidoriui dirbant - melsdavęsis angelas.
1170 m. šventojo kūnas buvo perkeltas į šv. Andriejaus bažnyčią Madride. Jį
1692 m. kanonizavo popiežius Grigalius XV kartu su tokiais garsiais šventaisiais
kaię Ignacas Lojolą, Pilypas Nerijus, Tėresė Akvilietė ir Pranciškus Ksaveras.
Žnjpna Marija Tbriba buvo kanonizuota popiežiaus Inocento X I I 1697 m.
Sv.Izidorius yra Madrido miesto ir žemdirbių globėjas. Lietuvoje jo kultą
išplatino jėzuitai. 1636 m. Žemaičių vyskupų sinodas nutarė visose parapijose
įsteigti artojų užtarėjo šv.Izidoriaus draugystes (draugijas), ir 1639 m. JJaknavičius parengė šios organizacijos įstatus. Draugijos prigijo ir egzistavo ilgai, net
XIX a. jos veikė greta šv.Rožančiaus brolijų. 1854 m. išleista knyga "Swentas
Izidorius Artojas" buvo labai skaitoma, ypač Žemaitijoje. Thigi Šv.Izidoriaus
asmuo Lietuvos kaimui buvo gerai pažįstamas.
Mene Sv.Izidorius paprastai vaizduojamas ispanų ūkininko rūbais. Jo atribu
tai - žemės ūkio padargai (šakė, plūgas, dalgis, kastuvas, kartais spragilas), rožinis
ir kryžius. Lietuvių liaudies mene jis dažniausiai "aprengiamas" lietuviškai, sulie
tuvinant ir žemės ūkio padargus. Tūi yra užfiksavęs P.Galaunė, kalbėdamas apie
liaudies meno personažų artimumą žmogaus gyvenimui, tai akcentuoja I.Končius ("Žmonės pageidauja gražių šventųjų. Ne tai rūpi, kad jie būtų į save
panašūs, į kilmės krašto žmones, bet kad čia žemaičiams tiktų, kad jie būtų
žemaitiški. Ir arklas, ir sėtuvė Zidoriaus, arklio pamautai ar jaučio jungas kad
būtų žemaitiški, kad būtų mūsiškas Zidorius"1), Z.Žemaitytė ir kiti.
Šv. Izidorius. Medžio raižinys. TKM 1073.
"Šventam Zidoriui žemaičiai stato koplytėlę kiek tolėliau nuo
sodybų, laukuose. Jis laukus prižiūri. Jis javų daigumą pakelia. Jis
ir t.t. Pažymėtina, kad pokario metais šv.Izidorius buvo transformuo
apsaugo nuo sausrų, nuo per didelio lytingumo, nuo amaro. Šv.Zitas į Artojo, Sėjėjo personažus, taip savotiškai pratęsiant tradicijas.
dorius sėja, o angelas su jaučių jungu aria. Kai pats Zidorius aria,
tai angelai sėja. Angelai, aplink jį švaistydamies, teikia jam visokerio
pą pagalbą"/
ŠV. KAZIMIERAS (1458-1484)
Šv.Izidoriaus paveikslų gausu visose vaizduojamosios liaudies dai
lės šakose. Ypač daug jo skulptūrų. Kadangi, skirtingai nuo daugelio
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kazimiero
kitų siužetų, šis sudaro visą grupę - ariantis, sėjantis arba besimel- ^
sūnus,
Lietuvos globėjas. Būdamas puikiai išmokslintas ir išlavintas,
dž iantis Izidorius ir jam padedantis angelas, - šios grupės paprastai yra '
pasižymėjo tauriomis valdovo savybėmis, dvejus metus pavadavo tėvą
labiau nukentėjusios - išlikusios tik atskiros figūros ar dalys. "Apren
karalių Lenkijoje, apskritai dalyvavo valstybės valdyme. Pasižymėjo
gtas" šv.Izidorius, kaip minėta, pagal vietos paprotį, be to, labai įvairiai.
maldingumu, susitvardymu, asketišku gyvenimo būdu. Šios savybės
Dažnai jis basas, paraitotomis kelnėmis, palaidine, dažnai ilgu laisvu
pelnė
Kazimierui šventojo garbę, kurią jam suteikė popiežius Kle
drabužiu, ant galvos skrybėlė, kartais kepurė, o kai kada - vienplaukis
mensas 1602 m. Apie šv.Kazimierą yra daug rašyta, todėl apeisime jo
biografiją.
Sv.Kazimiero kultas prasidėjo dar iki jo paskelbimo šventuoju.
Nuo XVII a. Lietuvoje buvo trylika jo vardo bažnyčių. Jo paveikslas
yra Kvėdarnos, Nemunaičio, Darsūniškio, Kretingos herbuose. Vil
niuje garsi Sv.Kazimiero bažnyčia. Susiformavo su juo susiję liaudies
papročiai bei tam tikros šventės - pavyzdžiui, garsioji Vilniaus Kaziuko
mugė. Savo globėju šv. Kazimierą yra pasirinkusios įvairios organiza
cijos, veikia jo vardo vienuolių kongregacija ir kt. Sv.Kazimiero kultas
išplito ir už Lietuvos ribų, ypač Lenkijoje, jis buvo palaikomas ir
propaguojamas jėzuitų. Be to, šv.Kazimieras yra ir antirusiškos, antistačiatikiškos kovos bei pasipriešinimo simbolis, paremtas stebuklu
prie Dauguvos 1518 m., kada šventasis pasirodė mūšio lauke.
Autentiškas Sv.Kazimiero atvaizdas neišliko. Ankstyviausi paveik
slai žinomi iš XVI a.: Z.Fererio pirmosios biografijos medžio raižinys
(šv.Kazimieras vaizduojamas visu ūgiu, karališku apdaru, dešinėje
rankoje laiko rožančių, kairėje - leliją) ir trirankio Sv.Kazimiero pa
veikslas Vilniaus katedroje (trirankiškumas aiškinamas įvairiai, tačiau
jis gali turėti ir simbolinę reikšmę, kaip, sakykim, trirankis Marijos
paveikslas - Thcherusa). XVII a. atsiranda jėzuitinis arba barokinis šv.
Kazimiero atvaizdas: dešinėje rankoje vietoje rožančiaus piešiamas
kryžius, kairėje - lelija. Iš XVII a. žinomas ir atskirų šventojo gyveni
mo scenų, stebuklų vaizdavimas.
Šv. Izidorius. ČDM Lv 1231.
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Liaudies mene šv.Kazimiero paveikslą atspindėjo visos vaizduojamo
sios liaudies meno šakos, nors, palyginti, jis nėra dažnas. Paprastai išlaiko
ma pagrindinė ikonografinė barokinė schema: Šv.Kazimieras vaizduoja
mas visu ūgiu, dešinėje - kryžius, kairėje - lelija, kartais - palmė, rūbai karališki, kai kada laisviau interpretuoti. Skulptūrose kartais vaizduojamas
be kryžiaus ir palmės - rankos sudėtos ant krūtinės, tarsi maldai (matyt
sekta kitais paveikslais). Graviūrose iš abiejų šonų - architektūriniai moty
vai - baž nyčių vaizdai, paveiksluose - kolonos ar kiti elementai. Dabartinėje
liaudies skulptūroje iš esmės meistrai išlaiko pagrindines ikonografines
ypatybes.

ŠV. JURGIS

Karalaitis Kazimieras. Apie 1520 m. Medis, aliejus. LDM.

Šv. Kazimieras. Vėliava.

Thi vienas iš popu
liariausių ir bene la
biausiai
legendomis
apipintų šventųjų, nes
trūksta žinių apie jo gy
venimą. Gimė Kapadosijoje (Mažoji Azija),
tarnavo imperatoriaus
Diokletiano kariuome
nėje. "Šventųjų gyveni
mai" pasakoja apie
švJurgio žūtį: impera
torius stengėsi atkalbė
ti Jurgį nuo krikščiony
bės, o šis jam atsakė:
"Eime į šventyklą ir pir
miau paveizėsime, ar
tavo dievai priims iš
manęs auką". Šventy
kloje Jurgis paklausė
Apolono statulą: "Ar
priimsi iš manęs auką,
kurią tiktai tikrajam
Dievui dera duoti?" - ir
Rafaelis. Šv. Jurgis ir drakonas. 1505m. Luvras.
peržegnojo statulą. Thda visos dievaičių statu
los nukrito nuo altoriaus ir subirėjo, o Jurgis buvo atiduotas kankinimams
ir nukirsdintas (303 m.).3
Ant švJurgio kapo Diaspolyje (Palestina) buvo pastatyta bažnyčia ir
jau nuo IV a. lankoma maldininkų. VI a. Bizantijoje iš visų kankinių
kareivių jis buvo labiausiai garbinamas. Anglijos, Katalonijos, Gruzijos,
Portugalijos, Ligūrijos globėjas. Neaišku, kada tapo Lietuvos globėju.
Žinoma, kad Jurgio krikštavardis ėmė plisti dar prieš oficialųjį krikštą iš
rytų slavų, šiandien turime daug pavardžių, vietovardžių, kildinamų iš
Jurgio vardo. ŠvJurgis yra riterių, raitelių, keleivių, šaulių, ginklakalių, net
balnių, ūkininkų ir arklių, o Lietuvoje apskritai gyvulių globėjas. Jo šventė
(balandžio 23-ąją) apipinta įvairiais liaudiškais, su pavasario apeigomis
susijusiais papročiais. Mene žinomi du siužetai:
1.
ŠvJurgis ir drakonas. Ankstyvojoje krikščionybėje drakonas simbo
lizavo blogį, iš dalies pagonybę. Pagonių atvertimas gali būti vaizduojamas
simboliškai, kaip drakono užmušimas ietimi. ŠvJurgis taip buvo vaizduo
jamas siekiant parodyti Kapadosijos laimėjimą krikščionybei, vaizduojant
ją kaip mergaitę. Paprastai mergaitės figūra architektūros fone simboliza
vo miestą (pavyzdžiui, Venecija buvo vaizduojama kaip karūnuota mote
ris su kardu, išjos šonų liūtai - šv.Morkaus, Venecijos globėjo, emblema).
Vėliau tikroji moteriškos figūros reikšmė buvo užmiršta, atsirado nauja
interpretacija: šv.Jurgis kovoja ant jūros kranto, gelbėdamas karaliaus
dukterį (analogija su Persėju). ŠvJurgis vaizduojamas šarvuotas, raitas,
pakėlęs kardą, sulaužyta ietis guli ant žemės, vienas jos galas įstrigęs į
slibino kaklą. Princesė meldžia pergalės arba bėga, kartais gali būti vaiz
duojami šios scenos žiūrovai už aukštų miesto sienų. Drakonas susiraitęs,
žvynuotas, dažnai šakotu liežuviu ir smailėjančia uodega. ŠvJurgis pie
šiamas kaip romėnų kareivis arba riteris (Šiaurės Europoje). Kartais dar
vaizduojamas šios scenos tęsinys - drakono atgabenimas į miestą ir kara
liaus šeimos pakrikštijimas (miestiečiai paprastai apsitaisę rytietiškai).
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ŠV. MARTYNAS
I®#!
.V'

Šv. Jurgis. ČDM. Lv 1459

Šv.Martynas gimė 315 m.
Prancūzijoje, kario šeimoje.
Dešimties metų Martynas tapo
katechumenu, penkiolikos įstojo
į kariuomenę, 337-aisiais pasi
krikštijo, o dar po dvejų metų
paliko kariuomenę. Bandė atver
sti ir šeimą, tačiau pasikrikštijo
tik motina. Palikęs kariuomenę,
Martynas dešimt metų gyveno
emerito gyvenimą savo paties
įkurtame Liguge vienuolyne, iš
kurio buvo perkeltas į Turą. To
dėl žinomas kaip Turo vyskupas.
Garsėjo stebuklais. Ankstyvai
siais viduramžiais laikomas tauti
niu prancūzų šventuoju, garbina
mas Vokietijoje, Niderlanduose.
Jo šventė Prancūzijoje Reino
krašte, Niderlanduose sumišusi
su ikikrikščioniškų laikų papro
čiais (Martyno ugnis, žiburiai,
giesmės, Martyno žąsies valgy
mas, Martyno pyragai ir kt.)
Lietuvoje šv.Martyno kultas

2.
Šv.Jurgio kankinystė. Po kankini
mų - girdytas užnuodytu gėrimu, įme
stas į verdantį aliejų, kankintas rate švJurgis buvo nukirsdintas. Šitos sce
nos retos, paprastai tik cikluose, vaizduojančiuose
jo gyvenimą jam dedikuotose bažnyčiose.
Lietuvių liaudies mene tai vienas iš populiariausių
personažų. Labai gražios graviūros, skulptūros ir kt.
"Labai mėgiamas Žemaičiuose šventasis yra švJurgis. Jam koplytėlę stato prievartėse, pro kur kasdien
praeina gyvuliai. Jis geros širdies - jis gyvulius globoja.
Jis narsus. Jo žirgas jam visur padeda. Nebijo žirgas
ir smako, bi tik karalaitę išgelbėtų. Seksis man žirgai,
kai pastatydinsiu švJurgį. Kasdien švJurgis matys
mano gyvulius, globos juos, sveikatoje laikys (...)
ŠvJurgis kariauja su smaku akivaizdoje užburtos ka
ralaitės, nuožmaus smako saugomos".4 ŠvJurgio rai
žiniai paprastai būdavo kabinami klėtyse, netgi klijuo
jami ant kraičio skrynių dangčio apačios.
Paprastai švJurgis vaizduojamas raitas, kovojan
tis su slibinu. J.Perkovskis, nagrinėjęs ŠvJurgio pa
veikslą tapyboje, fiksuoja ikonografinius pakeitimus.
Ikonografija pateikia mums šv. Jurgį užsimojusį kar
du, o liaudies mene jis dažniausiai smeigia ietimi
pabaisai į nasrus. Nėra ir baltos vėliavos su raudonu
kryžiumi - liaudies kūriniuose kryžius vaizduojamas
ant apsiausto. Be to, graviūrose, paveiksluose raito
karžygio vaizdą papildo debesyse piešiamos angeliu
kų galvutės ir Apvaizdos akis. Pagal J.Perkovskį,
švJurgis niekada nevaizduojamas su šarvais, tik
trumpu spalvotu drabužiu, juodais batais, šalmas su
plunksnomis. Smakas dažniausiai juodas, su baltais
taškeliais, kartais žalias arba raudonas, panašus į drie
žą. Žirgas ne visai baltas, dažniau obuolmušas. Ar
chitektūriniai motyvai turi ryškių baroko bruožų. Ka
ralaitė paprastai stovi arba meldžiasi iš knygos.
Toks šv.Jurgio paveikslas buvo artimas ir liaudi
škam stebuklinių pasakų pasauliui apie karalaitės
išvaduotoją. Jis ir dabar populiarus dėl savo poetišku
mo ir dinamikos.
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Šv. Martynas. ČDM.

Šv. Martynas. LDM ZM - 434

ir krikštavardis paplitęs nuo XVI a., ypač tarp bajorų. Šiandien turime
iš Martyno vardo kilusių pavardžių, vietovardžių ir kt.
Mene žinoma keletas su šv.Martyno gyvenimu susijusių siužetų:
1. Martyno įšventinimas į riterius. Vaizduojamas iš imperatoriaus
Konstantino II imantis kardą, o skydą - iš leitenanto, kartais piešiamas
besimatuojantis pentinus.
2. Šv.Martyno gailestingumas. Siužetas paremtas istoriškai tikru
faktu. Dar tebebūdamas karys, šv.Martynas sutiko pusnuogį, drebantį
iš šalčio elgetą ir kardu nupjovęs atidavė jam pusę savo apsiausto. Tį
pačią naktį jis sapnavo Kristų, dėvintį elgetai padovanotuoju apsiau
stu. ("Tuomet teisieji klaus: "Viešpatie, kada gi mes tave matėme
alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matė
me tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi
matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme”. Ir atsakys jiems karalius:
"Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiau
siųjų mano brolių, man padarėte”. - Mt 25,37-40)
Vaizduojama apsiausto padalijimo scena arba sapnas.
3. Šv.Martynas atsisako ginklų. Vaizduojamas stovintis priešais
priešų kareivius su kryžiumi rankoje.
4. Šv.Martyno Mišios. Pakeliui į baž nyčią šv.Martynas atidavė savo
drabužius elgetai, o pats išėjo prie altoriaus netinkamai apsirengęs.
Ant jo galvos, kaip gailestingumo simbolis, nusileido ugninis rutulys,
o angelai jo rankas apdengė aukso rankovėmis, pilnomis brangakme
nių.
Žinomas freskų ciklas Turo katedroje, X a. Milano katedroje, XIII
a. ciklai Šartro ir Burž ė katedrų vitraž uose, XIV a. Lukos šv.Martyno
katedros fasado skulptūros, šv.Martyno koplyčios freskos Asyžiuje ir
kt. Martyno liaudies švenčių vaizdų esama P.Bregelio, Jordanso,
J.Steno ir kitų dailininkų paveiksluose.
Lietuvių liaudies mene žinomesnis antrasis siužetas - šv.Martynas
atiduoda apsiaustą elgetai, nors ši tema ir nėra itin populiari. Viena iš
gražiausių ir išraiškingiausių šios temos - graviūra ir skulptūra.
Šv.Martynas vaizduojamas raitas, prie ž irgo kojų - elgeta, o pats kardu
rėžia savo apsiausto gabalą. Paprastai laikomasi ikonografinės sche
mos.

TAUTINIS DRABUŽIS

KLAIPĖDIŠKIŲ RINKTINĖS
JUOSTOS
Klaipėdos krašte ryšėtos siauros, daž niausiai tik 1-3 cm pločio
rinktinės juostelės (1-5 pav.). Ič pradžių jų dugnas buvo baltas,
raštai ryškių spalvų (2 pav.). XIX amžiaus pabaigoje, kai dėl
liuteronų susirinkimininkų judėjimo poveikio buvo pradėti nešioti
kuklesnių tamsių spalvų drabužiai, pakito ir juostų koloritas. Jų
dugnas nuaustas iš juodų, tamsiai raudonų, rudų, violetinių siūlų.
Šiame sodriame fone buvo išrenkamas žalias, violetinis, mėlynas
ar kitoks ornamentas. Vilnoniai siūlai dažniausiai buvo-pirktiniai
(skaisgija). Kartais ornamentas buvo audžiamas iš dviejų spalvų
siūlų, skeliant raštą pusiau (3 pav.). Labai savitos klaipėdiškių
"šimtaraštės" juostos. Tokio tipo juostoje laisvai dėstoma vienas
po kito daug skirtingų, tarpusavyje nesusijusių motyvų. "Šimtaraščių" juostų fragmentai parodyti 1 ir 5 pav. Klaipėdiškių juostose
buvoįaudžiami ir įrašai, dažniausiai berneliui skirta graži dedika
cija, kartais dainos žodžiai, netgi religinių giesmių tekstai.
Klaipėdiškių juostų pakraštėliai neplatus, panašūs į dzūkiškus.
Galai lygiai nukerpami ir užtaisomi, kad nebrigztų - kutų daž niau
siai Visai nebūna.

AUKŠTAIČIŲ JUOSTOS
Aukštaitijoje labiau mėgtos pintinės juostos. Rinktinių randa
ma nedaug. Didžioji jų dalis neplačios, grubokos faktūros, austos
beveik vien iš naminių lininių ir vilnonių siūlų.
Raštų pavyzdžiai - 6-9 pav.
Nuo kitų etnografinių sričių skiriasi jų koloritas. Spalvos nery
škios, jų deriniai subtiliai niuansuoti. Dažna žalia spalva, tačiau ji
paprastai tamsi ir dulsva, tarsi dažyta augaliniais dažais. Mėgsta
ma šviesiai ruda (eglės kamieno) spalva, juoda bei pilka. Pasitai
ko juostų, kurių rašto.metmenys dvispalviai, keičiami kas antras
siūlas (7 pav.). Būdinga žymė - aukštaitiškos juostos pakraštėlis
minimalaus pločio - paprastai jį sudaro pora dugno ir pora vilno
nių, dažnai rašto spalvos, siūlelių. Kutai dažniausiai neįaudžiami,
tik paliekami 3-5 cm metmenų galai.

ŽEMAIČIŲ JUOSTOS
Alė POČIULPAITĖ
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Ž emaitijoje juęstų randama mažai, o ir tos, kurios ten rastos dažniausiai iš regiono pakraščių - Tauragės, Raseinių rajonų,
Palangos. Tai vis vietovės, esančios sričių, kuriose rinktinės juo
stos buvo audžiamos, kaimynystėje (Suvalkija, Klaipėdos kr.).
Juostos iš žemaičių kostiumo išnyko anksčiau negu iš kitų
sričių, o gal )os ir nebuvo labai paplitusi susijuosimo priemonė.
Moterys Žemaitijoje mėgo gaubtis skaromis - iš po jų juosta
mažiau matoma. Vyrai juosėjo odiniais diržais ir žičkiniais rai
ščiais. Keletas žemaitiškų juostų raštų parodyta 10-13 pav. Kaip
ir kitur Lietuvoje jos austos iš medvilninių, lininių bei vilnonių siūlų.
10 pav. juosta būdinga pietinei Žemaitijai, Tauragės rajonui smulkaus rašto siūlai išrenkami beveik ištisai į vieną pusę. Pakra
štėlyje išrenkamas-kitas raštas, panašiai kaip suvalkietiškoje juo
stoje, tačiau ir šio raštelio siūlai beveik visi iškeliami į vieną pusę.
Juostų, parodytų 11 ir 12 pav., raštai siejasi su klaipėdiškių
juostų raštais, antrosios juostėlės netgi dugnas tamsus. Labai
savitos kompozicijos juostos rastos Palangoje. Vienos iš jų ra
štas pateiktas 13 pav. Šių juostų raštas - iš trijų dalių, atskirtų
spajvotų dryželių grupėmis.
Žemaitiškų juostų kutai įausti arba įverti, nelabai vešlūs, kar
tais ir visai kuklūs, palikti iki ataudų.

Pavyzdžių aprašai:
KLAIPĖDIŠKIŲ JUOSTOS

1. Rinktinė "šimtaraštė" juosta iš Šilutės raj., Laukupių (frag
mentas). IEM EMO 3014.
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Juostos plotis 2 cm.
Raštas skaitomas iš kairės į dešinę, iš apačios į viršų.
Austa iš juodų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis). Raštas žalios (smaragdinės) spalvos. Kutų
nėra - galai lygiai nukirpti ir užtaisyti, kad neiširtų.
Metimas: pakraštėlis (3 medvilniniai dugno, 2 žali, 2 violetiniai,
1 mėlynas, 1 tamsiai raudonas, 2 raudoni); raštas /9x (2 medvil
niniai dugno, 1 žalias), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis (2
raudoni, 1 tamsiai raudonas, 1 mėlynas, 2 violetiniai, 2 žali, 3
medvilniniai dugno).
2. Rinktinė juosta iš Rytprūsių (iš Lietuvių Mokslo draugijos

rinkinio). IEM EMO 591.
Juostos plotis 2,3 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis). Raštas mėlynos spalvos. Kutų nėra - galai
lygiai nukirpti ir užtaisyti, kad neiširtų.
Metimas: pakraštėlis (2 medvilniniai dugno, 2 mėlyni, 2 oran
žiniai, 2 žali, 2 raudoni); raštas /10x (2 medvilniniai dugno, 1
mėlynas), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis (2 raudoni, 2 žali, 2
oranžiniai, 2 mėlyni, 2 medvilniniai dugno).

3. Rinktinė juosta iš Priekulės raj. Venckų apyl., Svencelės k.
IEM EMO 2274.
Juostos plotis 1,4 cm.
Austa iš tamsiai raudonų medvilninių (dugnas) ir pirktinių
vilnonių siūlų (raštas, pakraštėlis). Raštas žalios (smaragdinės)
ir tamsiai violetinės spalvos. Kutų nėra - galai lygiai nukirpti ir
užtaisyti, kad neiširtų.
Metimas: pakraštėlis (2 medvilniniai dugno, 1 mėlynas, 1
baltas, 2 juodi, 1 baltas); raštas /3x (2 medvilniniai dugno, 1
žalias), 2x (2 medvilniniai dugno, 1 violetinis), 2 medvilniniai
dugno/; pakraštėlis (1 baltas, 2 juodi, 1 baltas, 1 mėlynas, 2
medvilniniai dugno).

IB M LA 1184.
Juostos plotis 2,5 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Raštas tamsiai žalios ir šviesiai rudos (eglės kamie
no) spalvos. Kutai palikti iš metmenų.
Metimas: pakraštėlis (2 lininiai dugno, 2 juodi); raštas /4x (2
lininiai dugno, 1 žalias), 5x (2 lininiai dugno, 1 rudas), 4x (2 lininiai
dugno, 1 žalias), 2 lininiai dugno/; pakraštėlis (2 juodi, 2 lininiai
dugno).

9. Rinktinė juosta iš Ukmergės apskr. Taujėnų vlsč., Pamušas
k. IEM EMO 622.
Juostos plotis 1,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis). Raštas žalios spalvos. Kutai palikti iš met
menų.
Metimas: pakraštėlis (2 medvilniniai dugno, 2 žali); raštas/13x
(2 medvilniniai dugno, 1 žalias), 2 medvilniniai dugno/; pakraštė
lis (2 žali, 2 medvilniniai dugno).
ŽEMAIČIŲ JUOSTOS

10. Rinktinė juosta iš Tauragės raj. Gaurės apyl., Aįtuofynės k.
IEM EMO 7050.
Juostos plotis 3,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis). Raštas šviesiai žalios spalvos. Pakraštėlyje
išrinktas raštas. Įverti violetinių vilnonių siūlų kutai.
Metimas: pakraštėlis (4 medvilniniai dugno, 2 tamsiai raudoni,
2 žali, 3x (2 medvilniniai dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai
dugno, 2 tamsiai raudoni); raštas /13x (2 medvilniniai dugno, 1
žalias), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis /2 tamsiai raudoni, 3x
(2 medvilniniai dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai dugno, 2 žali,
2 tamsiai raudoni, 4 medvilniniai dugno/.

4. Rinktinė juostelė iš Šilutės raj. Vorusnės k. IEM EMO 1759.

11. Rinktinė juosta iš Tauragės raj. Taurų apyl., Kalpokų k. IĖM
EMO 4162.

Juostos plotis 1,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis, kutai). Raštas ryškios rožinės spalvos. Įverti
kutai iš ryškios rož inės, tamsiai mėlynos, raudonos spalvos siūlų.
Metimas: pakraštėlis (3 medvilniniai dugno, 2 raudoni, 2 mė
lyni); raštas /4x (2 medvilniniai dugno, 1 rožinis), 2 medvilniniai
dugno/; pakraštėlis (2 mėlyni, 2 raudonj, 3 medvilniniai dugno).
5. Rinktinė "šimtaraštė" juosta iš Šilutės raj. Saugų apyl.,

Juostos plotis 1,7 cm.
Austa iš lininių (dugnas), naminių vilnonių (raštas) ir medvilni
nių (pakraštėlis) siūlų. Raštas tamsiai raudonos spalvos. Kutai
palikti iš metmenų.
Metimas: pakraštėlis 12 lininiai dugno, 3x (1 šviesiai rudas
medvilninis, 1 lininis dugno)/; raštas /9x (2 lininiai dugno, 1
tamsiai raudonas), 2 lininiai dugno/; pakraštėlis /3x (1 lininis
dugno, 1 šviesiai rudas medvilninis), 2 lininiai dugno/.

Petreliu k. (fragmentas). IEM EMO 3011.
Juostos plotis 2,1 cm.
Austa iš juodų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių (ra
štas, pakraštėlis) siūlų. Raštas šviesiai mėlynos spalvos. Kutų
nėra - galai lygiai nukirpti ir užtaisyti, kad neiširtų.
Metimas: pakraštėlis (2 medvilniniai dugno, 2 žali, 2 medvilni
niai dugno, 1 geltonas, 1 mėlynas, 2 medvilniniai dugno, 2
raudoni); raštas /11x (2 medvilniniai dugno, 1 mėlynas), 2 med
vilniniai dugno/; pakraštėlis (2 raudoni, 2 medvilniniai dugno, 1
mėlynas, 1 geltonas, 2 medvilniniai dugno, 2 žali, 2 medvilniniai
dugno).
AUKŠTAIČIŲ JUOSTOS

6. Rinktinė juosta iš Biržų-Pasvalio apskr., Krinčino vlsč. IEM
EMO-651.
Juostos plotis 4,5 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Raštas tamsiai žalios spalvos. Kutai palikti iš metme
nų.
Metimas: pakraštėlis (2 lininiai dugno, 2 žali); raštas /25x (2
lininiai dugno, 1 žalias), 2 lininiai dugno/; pakraštėlis (2 žali, 2
lininiai dugno).

7. Rinktinė juosta iš Rokiškio raj. Salų apyl., Grioviškių k. LMD
LA 1521.
Juostos plotis 3 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų. Raštas
šviesiai rudos (eglės kamieno) ir juodos spalvos. Kutai palikti iš
mętmenų.
Metimas: pakraštėlis (2 lininiai dugno, 2 juodi); raštas /6x (2
lininiai dugno, 1 juodas, 2 lininiai dugno, 1 rudas), 2 lininiai dugno,
1 juodas, 2 lininiai dugno/; pakraštėlis (2 juodi, 2 lininiai dugno).

8. Rinktinė juosta iš Ukmergės raj. Laičių apyl., Mikailiškių k.
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12. Rinktinė juosta iš Tauragės raj. IEM EMO 4166.
Juostos plotis 2,8 cm.
Austa iš tamsiai žalių medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių
(raštas, pakraštėlis) siūlų. Atausta juodu medvilniniu siūlu. Raštas
raudonos spalvos. Kutai palikti iš metmenų.
Metimas: pakraštėlis/3x (1 medvilninis dugno, 1 ryškiai roži
nis), 3x (1 medvilninis dugno, 1 šviesiai žalias)/; raštas /7x (2
medvilniniai dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai dugno/; pakra
š t ė l i s ^ (1 šviesiai žalias, 1 medvilninis dugno), 3x (1 ryškiai
rožinis, 1 medvilninis dugno)/.

13. Rinktinė juosta iš Palangos. IEM EMO 2030.
Juostos plotis 5,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų
(raštas, pakraštėlis). Raštas tamsiai raudonos (vyšninės) ir tam
siai violetinės spalvos. Kutai palikti iš metmenų.
Metimas: pakraštėlis /3 medvilniniai dugno, 2x (1 šviesiai
žalias, 1 medvilninis dugno), 4 medvilniniai dugno, 2 raudoni, 2
'medvilniniai dugno/; kraštinė rašto juosta /5x (2 medvilniniai
dugno, 1 violetinis), 2 medvilniniai dugno/: tarpinis dryžis (2
medvilniniai dugno, 2 raudoni, 4 medvilniniai dugno, 2 žali, 3
medvilniniai dugno); centrinė rašto juosta /7x (2 medvilniniai
dugno, 1 tamsiai raudonas), 2 medvilniniai dugno/; tarpinis dryžis
(3 medvilniniai dugno, 2 žali, 4 medvilniniai dugno, 2 raudoni, 2
medvilniniai dugno); kraštinė rašto juosta /5x (2 medvilniniai
dugno, 1 violetinis), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis/2 medvil
niniai dugno, 2 raudoni, 4 medvilniniai dugno, 2x (1 medvilninis
dugno, 1 šviesiai žalias, 3 medvilniniai dugno).

Teresė JURKUVIENĖ
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"...Seniau

GERO APETITO
LINKI AUKŠTAIČIAI

iššutindavo, paspra
gindavo, sumaldavo,
įdėdavo

druskos,

vandenio ir su ranka kietai sumaigydavo - kaip kiaušinius ir valgydavo.
P u te lis - rūgštam piene įdeda iššutintų paspragintų sumaltų avižinių
miltų. Vakare užmaišo, tai ryte kai valgai, net per nosį eina. Putelį dar ir
dabar kai kas daro. Valgo jį su bulvėm, labiausiai pietums.
Tslskna - šustinio miltus apsūdytam vandeny suplaka (skystai) ir su
duona valgo. Pietums daugiausia. Pusryčiams būdavo burokai, o vaka
rienei - zacirka.
Šie valgiai - iš senybių.
P a rp a lia l - sutarkuoja, nusunkia bulves, padaro piršto galo didumo
kleckiukus, deda puodan ir užbaltina.
K o korai - bulves apšutina, sugrūda, įdeda morkų virtų, smulkiai
sukapotų ar sutarkuotų (kartais deda ir griež čių ar mėsos). Deda tų morkų
į vidų ir kepa pečiun. Išėmę apitepa Smetona ir uždengę vėl pečiun deda
- ak, kaip skanu! O dabar tai tik mėsa ir mėsa. Nesveika. Dėl to žmonės
taip ir serga."
(ES-12, p. 22. Užrašė Kairiūkštytė Kazimiera, 1952 m. rugpjūčio 14 d.
iš Steigienės, 60 m.a., Rokiškio raj., Lanciūnų k.)
"... U žgavėnes atžymėdavo mėsa. Blynai į madą įėjo maždaug tik
apie 1920 m. Buvo sakoma, kad per Užgavėnes reikia valgyti 12 kartų,
bet tiek kartų nevalgydavo, ir nuo kelių kartų prisivalgydavo.
Velykom s ruošdavosi daugiausia šeštadienį: dažydavo kiaušinius
svogūnų, vantų lapais ar nuo stogo samanomis, kepdavo pyragus,
namus tvarkydavo. Prie velykinio stalo sėsdavo ryte, grįžę iš bažnyčios.
Kai daug privalgydavo, tai kitas net ir susirgdavo ar ir mirdavo. Bet ir
nenuostabu: visa gavėnia - sausas pasnykas, o ketvirtadienį, penktadienį
ir šeštadienį - tik vieni poteriai ir daugiau nieko. Tai ž monės taip išalkdavo,
taip privargdavo, kad kai grįždavo Velykų ryte iš bažnyčios, tai vos
spėdavo pasakyti "Sveiki sulaukę šventų Velykų" ir puldavo prie stalo. O
ant stalo - kiaušiniai, kumpis, kopūstai per colį su taukais, pyragas,
sviestas, sūris. Privalgo, privalgo ir tada lovon. Tai tik klausyk, po kiek
laiko - "oja, jai, ojajai gumbas gumbas spaudžia!.." O kai aš ne per daug
buvau į dievybę linkęs, tai kiaušinį kokį kapt - ir nešuosi už tvarto
suvalgyti. Užtai mane ir gumbas neužpuldavo".
"Vasarą per pasnykus (vilijas) valgydavo cibulius su duona, batvinių
išvirdavo. Žiem ą d e g tie n ę * *m u š ta rd ą (paima tartą (molinis bliūdas be
palivos)

PUSINĖ KOŠĖ

dary

davo š u s tin į: avižas

, įpila garstyčių ir su kočėlu sutrina į miltus, tuomet supila juos

į išraugintą degtienę, sudeda viską į puodynę, gerai uždengia, užkamšo
ir pakepa pečiuje. Paskui įpila tokios muštardos bliūdelin ir su bulvėmis
dažo: "tai tiek per nosį išmuša, kad net ašaros išpila"). Be to, dar pasnykų
valgiai buvo: šustiniai, talakna, žirniai, pupos, grybai, aguonos, darinys
(avižiniai miltai,,įmaišyti saldžiam piene ir suraugint!, valgomi su bulvė
mis), m aišym as (ruginius miltus vandeny išraugina, praskiedžia, išverda,
pridėję grybų, svogūno ir valgo pusryčiams su duona, ž irniais ar pupom."
(ES-12. R 33-34. Užrašė Kairiūkštytė Kazimiera 1952 m. VIII. 18. iš
Debregos Kazio, 52 m.a., batsiuvio, Rokiškio raj. Stoniškių k.)

* "Daug kur rytų Aukštaitijoje iš sudaigintų, rupiai sumaltų rugių virdavo
košę diegtienę. Netirštai užmaišytą drungnu vandeniu košę įkišdavo į iškū
rentą krosnį, kelis kartus pamaišydavo, kad neprisviltų. Pašilusią pastumdavo
gilyn į krosnį, kad sukeptų. Iškepusią išplakdavo ir ataušindavo. Tada įdėdavo
duonos plutą ir pastatydavo porai dienų šiltoje vietoje rūgti. Valgydavo su
karštomis bulvėmis. Kartais diegtienę darydavo su garstyčiomis, silke ir alie
jumi". (Dundulienė P. Lietuvos etnografija. - V., Mokslas; 1982. - P. 174).
** Be glazūros, glaisto.

Pusinės košės viri
mui bulves nuskusdavo
dažniausiai vakare. Tai
padarydavo bet kuris iš
mažiau darbais apkrau
tų namiškių: samdytas piemuo, vaikai arba bet kuris kitas šeimos narys.
Niekada bulvių neskųsdavo suaugę vyrai. Šio šimtmečio pradžioje
Budrių kaime ir plačiojoje apylinkėje bulves skusdavo dažniausiai pačių
darbo iš skardos padarytais skutikliais. Kai sugesdavo arba kur nors
užsimesdavo skutiklis, bulves kalėdavo peiliais. Tai daroma taip. Bulvė
tvirtai suimama kairės rankos nykščiu ir rodomuoju bei didžiuoju pirštais.
Dešinės rankos nykščiu atsiremiama į bulvę, o saujoje laikoma peilio
geležtė, lengvai ją spaudžiant prie bulvės paviršiaus, skersai traukiama
į save. Taip nudrėskiama -n u ka išia m a norimo storio lupena. Nei Budrių,
nei gretimuose kaimuose bulvių nedroždavo, kaip tai daroma slavuose,
nes esą tai neekonomiška, o tokios bulvės išvirtos esančios neskanios,
nusimetanti pati krakmolingiausioji požievio dalis.
Rytmetyje, atlikus būtiniausius žygius, viena moteris arba samdinė
mergaitė kurdavo ugnį ir imdavosi, virti košę. M aždaug iki 1920 metų,
kol visur senosiose trobose tebebuvo labai mažos užpečkinės, košę ir
kitus pagrindinius valgius dažniausiai virdavo kamine - kuknėje, atvira
me židinyje. Vėliau, po užpečkinių rekonstrukcijos, maistas dažniausiai
buvo ruošiamas prastojoje troboje, o verdamas plytoje, vadinamuosiuo
se če g ū nu o se .
Plytoje paprastai buvo dvi rinkėmis reguliuojamos skylės katilams.
Vienoje virdavo bulvės, o ant kitos skylės tuo pat metu ruošdavo taukus.
/../Taukų suliesinimui ir jų kiekio padidinimui buvo naudojama grietinė
arba vadinamas p a p ilą s .
Bulves virdavo, kol jos pradėdavo trūkinėti. Tada į švarų indą, daž
niausiai į didelį molinį bliūdą, nusunkdavo vandenį, o bulves tame pat
katile kriu šd a vo - grūsdavo tol, kol iš jų pasidarydavo vienalytė tąsi
masė. Tada ten atgal pilamas nusunktasis vanduo. Jo trūkstant, dažniau
papildoma nugriebtu pienu, rečiau vandeniu. Katilas vėl statomas ant
ugnies, kuri dabar stipriau pakuriama. Kad neprisviltų, košė menturiu
nuolat pamaišoma. Pagal reikalą įdedama druskos ir laukiama, kol
pradės virti. Užvirus beriami miltai. Pusinei košei geriausiai tinka papra
sto malimo smulkūs nusijoti ruginiai miltai. Rečiau - kvietiniai pikliuoti.
Miltai į verdančią dar skystą košės tyrę pilami iš saujos, leidžiant juos
smulkia srovele per praskėstus kairės rankos pirštus, saugant, kad į košę
nepatektų miltų gumuliukai. Tuo metu košė intensyviai maišoma.
Miltų pilama tiek, kad košei suverdant, o tai trunka apie 10-15 min.,
ji būtų normalaus tirštumo: kad tiktų iš bliūdo kabinti šaukštu, nes košė
kabinam a, o ne semiama.
Katilą n u ka ičia - nuima nuo ugnies. Menturiu košę gerai išmaišo. Po
to išrikiuoja bliūdus, lėkštes ir samčiu deda košę.
Viename, didžiausiame , bliūde paprastai telpa norma šeimininkui,
samdytam vaikiui, jei toks yra, ir dar trečiam asmeniui. į antrąjį, tokio pat
didumo, arba kiek mažesnį - dviem-trim moterims. Piemeniui ir nami
škiams vaikams - atskirai į lėkštes, nes didieji nenori, kad tie smurgliuotųsi kartu prie jų bliūdo.
Šaukštus, paprastai medinius, kiekvienas šeimos narys turi jau iš
anksto pasirinkęs ir net pasiženklinęs. Jie padedami vienoje krūvoje ant
stalo vidurio. Iš čia juos pasiima kiekvienas atskirai, arba paduoda kuris
arčiau jų sėdi.
Valgoma buvo kabinant košę nedideliais kąsniais ir pasidažant į
taukus bendroje taukų duobutėje. Lašantys taukai nubraukiami į košę.
Valgant iš bendro bliūdo, kabinama tik nuo savojo krašto ir dažom a
į taukus, taip pat į bendras taukų duobutes savajame krašte.
Pagal reikalą, k re s n ų - spirgų iš bendros taukų duobutės paimama
dar tuščiu šaukštu, po to pasikabinama košės ir, esant reikalui, pasida
žom a į taukus.
Dirbantiems tolimesniuose rėžiuose pusryčiai buvo atnešami: košė
dideliame bliūde, o taukai ir pienas atskiruose induose. Visa tai buvo
sutaisoma į du ryšulius. Viename - košės bliūdas, kitame - indai su
taukais, pienu, duona, šaukštais. Ryšulio surišimui buvo naudojamas
skarelės didumo baltas būtinai labai švarus lininis raištis. Bet koks
pastebėtas raiščių nešvarumas kaime sukeldavo nevalyvų šeimininkų
adresu nemalonias apkalbas, kurių visi labai vengdavo.
Laukuose, kaip ir namie, prieš valgant, taukai supilami į bendrą
duobutę bliūde.
(ES-170, p. 88-91. Skuodo rajono Budrių kaime 1968 m. užrašė
Antanas Daniliauskas.)
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