RENGINIAI

Sunki šventė - būti
Užklausiamas Liudviko GIEDRAIČIO,
pasisako Stanislovas KAVALIAUSKAS, žmogus,
kuriam dalyvavimas folkloristinėj veikloj
teikia gyvenimo skonį.
-Stanislovai, pirmiausia norėčiau, kad bent žvilgs
niu pasibėgėtume paskui tik ką lietumi prabėgusią
devynmetę panelę Balticą: tokią, beje, nei lietuvę,
nei nelietuvę, net - nei latvę, nei estę - su ta „c“
vietoj „k“. Aš tai - visada bjaurus, o Tau ar neužkliū
va tasai svetimumo kepštelėjimas - „c“?
-Ne, neužkliūva. Tai sulotynintas, sutarptautintas variantas, ir ko gero - nieko smerk
tino. Nors, be abejonės, yra gal ir mados, ir
baimės neįtikt užsieniečiams, ir pretendavi
mo j tarptautinius vandenis...
- Na, - tai tarp kitko... Pirmiausia noriu
išsakyt, kuo mane patį ne labai švelniai ši
Baltica užkliudė. Klausyk, Stanislovai, juk Tu
atsimeni, kaip dar ir prieš dešimtmetį folklo
ro ansambliai net prašydavo salės:... jūs neplokit po dainos, po šokio... neplokit... paplosit pabaigoj vieną kartą...“ Būdavo - klau
sydavomės bijodami krustelt. Šventa, šven
ta... Ar ne taip?
- Taip, taip.
- Paskui, atsimeni, bijojom tų mikrofonų.
Sunkiai įsivaizdavom, kaip liaudies dainą ga
lim dainuoti per tūkstanteriopus garsiakal
bius. Atrodė, kaip čia reikės prie to priprast...
-Taip. Taip.
- Bijodavom, gink Dieve, etnografinio an
samblio dainavimą pavadint „koncertu“. O dabar taip ir girdi nuo estrados Sereikiškių sode judviejų
su Veronika Povilioniene vedamuose Balticos vaka
ruose, ypač - iš atkakliosios Veronikos:...paplokit!...
ko gi neplojatl... gal nevalgę šiandien! ...nesigirdi!“
Atrodo - skatinamas paviršutiniškumas, gal net ba
laganas. Paakinamas triukšmingai poilsiaujantis žiū
rovas. Anot Evaldo Vyčino - su alaus buteliu vienoj
rankoj, dešrigaliu - kitoj, švilpiantis, rėkiantis, trypian
tis kojom... Ką gali pasakyt, Stanislovai?
- Teisus esi. Bet aš niekada nesu taip raginęs.
Man atrodo - visai nepriimtini tokie dalykai. Jei žmo

gui patinka, kas vyksta scenoje, jis ir pats ploja, bet
raginti - man visai nepriimtina. Nes tai iš tikrųjų jau
ribojasi su balaganu. Šiandien bene aktualiausias
klausimas: ko siekia scenoje pateikiantys folklorą
žmonės? Ar jie nori tik pademonstruoti, parodyti, ko
kių gražių dalykų turime, ar, perteikdami folkloro dva
sią, įtraukti žiūrovus} gilesnį jo supratimą... Mūsų an
samblių pirmosiose programose net nebuvo kaip įsi
terpti su tais plojimais: šokis, daina, pasakojimas
plaukdavo vienas po kito su apmąstyta jungtimi, ir
ten atrodė šventvagiška plot, nutraukiant gražų ryšį
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tarp tų, kurie scenoj, ir salės. Žiūrovus, žinoma, rei
kia įtraukt į vyksmą, tik ne žūtbūtiniu raginimu plot,
trypt, o, manau, - pastanga giliau perteikti folkloro
dvasią. Folkloras nėra vien šokis, daina, o atskira ver
tybių sistema, pasaulėžiūra, pasaulėjauta, gyvenimo
samprata. Dainuoji liaudies dainą-turi perteikti visa
tai. Štai, manau, folklorą pateikiančiųjų siekis: sugrą
žint daug gilesnes vertybes, susietas su liaudies me
nu, priartinti, parodyti, įrodyti jų vertę. Manau, ge
riausiai tai pasiektina- išvis nulipus nuo scenos. Tad
nuoširdžiausi, šilčiausi man-vakarai, vakaronės, kur
išsitrina ribos tarp „dalyvių“ ir „žiūrovų“. Matant, kaip
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liaudies šokius šoka jaunimėlis net iki dvidešimties,
išaugęs jau „ant bruko“, Širdis sąla. O kai lieka tik ma
lonus pasiklausymas ir paplojimas - man skaudu.
- Ar nebijai, kad vieną kartą pamatysim: vėl atsi
randa grynumo ir subtilumo ieškotojų? Nebijai šian
dien madingo žodžio - „skilimas“?
-G a li būti ir taip, nors, žinoma, labai nesinorėtų.
Todėl turėtume vengti požiūrio, kad liaudies daina,
šokis - tik kaip eksponatas nuo scenos. Kiek teko
vakaronių vest - visada sakai: čia žiūrovų nėra, čia
visi dalyviai, būkim kartu, pasinerkim į folkloro siūlo
mą vertybių erdvę, kurioj tikrai yra kuo ir atsiskleisti,
ir pajusti mūsų vienybę, ir pailsėti...
- Programose skelbiama, kad Baltica - autentiško
folkloro festivalis. Ar Tu dabar galėtum pasakyt, kad
tai buvo būtent autentiško folkloro festivalis?
- „Autentiškumo“ vartojimas - itin sudėtingas. Net
jei tu pateiki ekspedicijoj iš žmonių užrašytą dainą, tik
iš dalies gali pasakyti, kad ji autentiška, nes pateikė
jas bus jau ne tas, kuris čia turėtų būti, ir aplinka, ir
daug čia „nebe tų“. Pačiame folklore dabar vyksta
keisti, sudėtingi procesai: dainos, šokiai, atėję į mies
tą iš kaimo, kur daug kas iki šiol jau buvo primiršta,
štai vėl atgyja kaime - grįžę per miestą atgal...
- Taigi, pasakyt, kad šių metų Baltica - autentiš
ko folkloro festivalis - negalėtum?
- Autentiško folkloro festivalį turėtume tada, jei
ansambliai dainuotų savo kaimo dainas, šoktų savo
kaimo šokius ir visa tai būtų ne išmokta, bet perimta
iš vyresniųjų, vietose dar gyvuotų. Folkloristams toks,
aišku, būtų labai gražus ir mielas, bet - reikia galvoti
ir apie kitus žiūrovus. Užpernai su „Ūla“ buvome pa
sauliniame folkloro festivalyje Kanadoj, Dromandvilyje: ten folkloro supratimas, tiesą sakant, jau ir visai
keistas. Gali įsivaizduoti: atvažiuoja iš Italijos bersaljerų orkestras ir groja Verdžio maršus, pasirodo „Beriozkos“ tipo šokių kolektyvai: su savo orkestrais, „batutuotais" dirigentais, baletmeisteriais ir tai, ką atlie
ka, vadina folkloru. Va. Organizatoriai tiesiai šviesiai
sako: surinkę, jūsų manymu, folkloro ansamblius, mes
neturėsime tiek žiūrovų. Taigi - reikia ir renginio.
- Matyt, folkloristams vienintelė išeitis - maži kraš
tų, miestelių festivaliai, arba tokių renginių kaip Baltica rėmuose - kameriniai koncertai, kur nebūtų nei
mikrofonų, nei priverstinių plojimų...
- Ko gero - taip. Bet reikia ugdyt ir publiką. Juk
mes norėtume, kad kuo daugiau žmonių surastų liau
dies meną.
- Malonūs Tavo žodžiai. Bet tokiu atveju Tau, kaip
daugelio folkloro renginių „diriguotojui“ prie mikro
fono, - a r neatrodo, kad labai stinga paaiškinimo apie
tai, kas ansamblių dainuojama, šokama. Juk tauto
saka patraukli ir tuo, kad kupina paslapčių, prasmių,
reikšmių - užslėptos simbolikos. Nežinantiems - te
lieka reginys, „koncertas“.
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- Sutinku. To siektina. Paaiškinus atsiranda visai
kitas santykis. Bet kruopščiai pasirengti - beveik ne
įmanoma, nes prieš dažną koncertą net nežinai, ko
kie kūriniai bus atliekami. Nebent aiškintų patys an
samblių žmonės. Tik tokią matau išeitį. Antra vertus,
dideliame koncerte, koks būna Sereikiškių parke, pa
aiškinimai gal labai ištęstų renginį, „numuštų“, kaip
sakom, tempą. Labai sunku išbalansuot.
- Klausimėlis prasiblaškymui. Ar nepagalvoji, ko
dėl folkloro renginiuose mūsų vadinamųjų tautinių
mažumų nesimato? Tarkim, net lenkų dieną Serei
kiškių parke mūsų vietinių lenkais besivadinančiųjų
nelabai girdėjosi...
- Mūsų mažumų, tarkim lenkų, rusų, nebloga pa
dėtis ta prasme, kad jie tikrai sotūs bendravimu ir su
Lenkija, ir su Rusija. Renginių iš tų kraštų daug. Jiems
tautiečių folklorinis ansamblis - joks stebuklas. O štai
„Ūlos“ ansamblis Kanadoj minėtame festivalyje nuo
pat pirmos dienos vietinių lietuvių buvo supte apsup
tas. Aiškiai matyti: jie ten jaučia lietuviškumo badą.
- Stanislovai, Vilniuje nuo Rotušės aikštės iki Ge
dimino prospekto ėjai Balticos festivalio dalyvių eise
nos priešaky. Ką Tu jauti, šitaip eidamas? Ko Tu as
meniškai nori iš tos eisenos? Kas ji Tau? Kas ji, Tavo
jutimais - Vilniuj? Kas - tasai margaspalvių ansam
blių iš pasaulio ir Lietuvos perėjimas Vilniaus gatvė
mis? Ką tai „duoda“? Kaip visatai suvokti?.. Eini prie
šaky —turi daug ką jausti, gal net dvasinį „tonąduot“...
- Sunkūs tavo klausimai... Na, be abejo - eini dva
siškai labai pakylėtas. Eini - Vilniumi. O tai - ne taip
jau maža. Dainuoji - lietuviškai, ne bet kaip. Irgi - ne
taip jau maža. Ką jaučiu? Na, pirmiausia - malonu ir
gera... Gražu. Eidamas pro Katedros aikštę, kai su
ragais užtriūbiji, tai ir skruzdėlytės perbėga per nu
garytę... Ta lietuviškumo dvasia... Kai pagalvoji: bū
tent su savo daina, su savo melodija - per Vilnių! Ne
kur nors kitur... Sunkūs tavo klausimai, Liudvikai.
- Stasį Skrodenį girdėjau sakant, kad tik folkloro
ansambliai, folkloristinis sąjūdis pačia tiesiogine pras
me atlietuvino Vilnių. Ar taip galima pasakyt?
- Ko gero, galima. Galima. Sakytum, iškėlė į vie
šumą lietuviškumo dvasią. Argi galėjai įsivaizduot,
dar ir prieš keliolika metų, kad Vilnius kada nors švęs
kokias Užgavėnes ar kad jo gatvėmis viešai bus dai
nuojama lietuviškai? Į pasiutnamį būtum pataikęs.
- Noriu grįžt „į eiseną“. Žiūrėk: vieni eina, kiti žiūrovai. Man nejaukus tasai pasidalijimas. Kodėl
žmonės nesijaučia pilnateisiais šventės dalyviais?
Juk toji Baltica, atrodytų, - mūsų visų.
- Esam taip įpratinti, vieni kažką veikia, kiti stebi.
Dar, matyt, nepriaugom, kad žmonės, atsinešę kokį
instrumentą, grotų kartu, dainuodami eitų kaip lygia
teisiai eisenos dalyviai.
- Bet visa tai, atrodo, ir neskatinama. Reikėtų gal
skatinti.

„Balticos“ festivalyje.
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos

- Suprantama. Bet šiuo konkrečiu at
veju - galima būtų skatinti, jei į eiseną
susirinktų visi tie, kurie nori eiti j koncer
tą Akademiniame dramos teatre. O da
bar, eisenai užsibaigus, dalyviai į teatrą
įleidžiami, o visiems kitiems - prašom
bilietėlius. Atvedi žmones iki durų ir pa
lieki. Netinka. Jei nori suburti žmones į
vieną eiseną, reikia juos ir nusivesti ten,
kur einama. Iki galo. Kitaip - teįmanomas pademonstravimas, parodymas,
kad štai yra tokia šventė, tokie įvairių ša
lių suvažiavę gražūs ansambliai ir štai
jie pražygiuoja...
- Miestų šventėse labai reikšmingos
eisenos. Vilnius tokių neturi, tad ir šneku šia tema su
mintimi, kad gal būtent tokiu, folkloro šventės, pa
grindu - galima būtų pradėti kažką lipdyt...
- Gal. Bet reikia gerai aptart ir veikt.
- Iki „Skamba, skamba kankliai“ ir štai Balticos Sereikiškių parkas telkšojo lyg negyvas, neturįs pri
taikymo. O tie renginiai čia taip pritapo, kad, atrodo,
nieko geresnio ir galvodamas nesugalvosi. Telikęs vie

nas priešas - lietus. Matydamas, kaip prieš šią Balticą Lietuvos liaudies kultūros centro Etninės kultūros
skyriaus žmonės ne vieną mėnesį iki išnaktų „pote
riavo ir poteriavo“ subedę nosis, tardamiesi, svarsty
dami, kaitino telefonus, faksus, pasišiaušę kėlė skers
vėjus koridoriais: kiek reikia triūso ir, aišku, pinigų, kad
suburtum tokį renginį, o žiūrėk, nelemtą valandą už
pliaupia lietus - ir viską nuplauna į griovį... Kone taip
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atsitiko ir šiemet pirmąjį Sereikiškių vakarą. Vacys Vičius, žmogus iš Lietuvos liaudies kultūros centro Te
atro sektoriaus, festivalio aptarimo metu išsakė labai
gerą mintį, kad Sereikiškių parke dabartinės estrados
vietoj būtų suręsta kokia pastogė, jo žodžiais „kloji
mo teatras“. Ką pasakytum? Mano įsivaizdavimu, šau
nu būtų klojimas - pagal reikalą, į viršų atlapojamais
šonais, kad iš* viso parko matytųsi, kas vyksta kloji
me. Tuo pačiu būtų ir papildoma pastogė. Ką? Mūsų
senųjų klojimų stogai - taip pat iki žemės. O kai žvar
bu ir kasdienybėj - būtų klojimas kaip klojimas: su
sienomis nuo to žvarbumo. Kaip manai?
- Labai būtų gerai. Sereikiškių parkas - mūsų pats
sėkmingiausias atradimas. Nei Daukanto aikštė, nei
juo labiau Kalnų parkas (šis mums - „gladiatorių aikš
tė“) folkloro renginiams visai nepritiko. O Sereikiš
kių parke idealu: kas nori - šoka, kas nori - ant žole
lės sėdinėja, kam pakyrėję - vaikšto paupiais, kam
malonu dainos - klausosi ar dainuoja - laisvė kaip
gegužinėj... Onutė Šaltytė, mūsų geroji dvasia Vil
niaus miesto savivaldybėje, Kultūros skyriuje, net ne
žinau, kokios ten jos oficialios pareigos, jau seniai
yra išsakiusi mintį, esą būtų labai šaunu vasarą ten
rengti paprasčiausias gegužines. Būtų gražus trau
kos centras būtent liaudies tradicijų mėgėjams.
- Atsvara kosmopolitinėms diskotekoms...
- Be abejonės.
- Jei būtų pastogė - bet kokiu oru...
- Taigi. Žmonių, jaunimo ir pagyvenusiųjų, ku
riems visa tai prie širdies, žinau, labai daug...
- Jei Pats rengtum tokią Balticą, kuo ji būtų kito
kia nei praėjusioji?
-Sunkus klausimas. Labai... Je. Pirmiausia, dau
giau dėmesio skirčiau svečių kolektyvams, jų kultū
rinei programai. Nuvežčiau juos bent jau į Liaudies
buities muziejų. Ir net nekelčiau Sereikiškėse ant tos
pakylos keletui dainų ar šokių, o kokioj nors salėj
suteikčiau jiems galimybę kiekvienam atskirai iš tik
rųjų plačiai pristatyti savo šalies folklorą: su visais jų
pačių paaiškinimais, gilesne analize to, ką rodo. De
ja, tai, matyt, nebūtų labai plačiam žiūrovų ratui kaip
kad buvo Sereikiškėse... Stigo šioj Balticoj kameri
nių koncertų, todėl pasistengčiau sudaryt galimybę
surengti koncertą žmonėms, kurie tikrai supranta fol
kloro vertę, nori giliau jį pažinti. Visa kita - gal tik
detalės.
- Kartais girdėti labai prieštaringos nuomonės esą
gal ir nereikia tokių grandiozinių festivalių kaip Baltica, daug vertingesni esą - vietiniai, mažesni.
- Manyčiau, vien tie ar tie - vis tiek negerai. Re
gioniniai - šviečia žmones, parodo, kas yra liaudies
daina, liaudies šokis, pratina prie jų, nes pasąmonėj
mums jau buvo įskiepyta esą visa tai - numirę ir pa
prasčiausiai jų nebereikia. Tie festivaliai tikrai gali at
vesti į „tikrąjį tikėjimą“...
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- ...ir tuos, kurie jau nebesižegnoja...
- Je. O didieji - sudaro galimybę regionams, ką
turi geriausio, parodyti ir visai Lietuvai.
- Žodžiu: reikia upelių, reikia ir Nemuno.
- Be to, tik dideliame renginy galim palyginti sa
ve su kitais. Mes to lyginimo tikrai nebijom, nes dar
turim to, ką kitos šalys jau seniai praradusios.
- Šiemet Balticoj buvo apsiribota vien ansambliais
iš šalių prie Baltijos jūros. Ar ateity nebereiktų egzo
tikos: svečių iš tolimesnių šalių?
- Užsidaryt Baltija tikrai nereikėtų. Tik reikia žiū
rėti, kad iš tolimo krašto kviečiamas ansamblis ne
būtų koks „dainų ir šokių“ tipo, o - tikrai tradicinio
folkloro. Nelengva tai, brangu, bet, pagal galimybes,
atsisakyt nereikėtų.
- Esi „Skamba, skamba kankliai“ entuziastas, ak
tyvus dalyvis. Kaip palygintum tą šventę su Baltica,
nusakytum jų tikslus, paskatas? Kuo jos papildo vie
na kitą, o gal kuo - neigia...
- „Skamba, skamba kankliai“ - sakyčiau, šilta na
mų šventė. Susitikimas su savais žmonėmis, gerai
pažįstamais veidais. Ten pasidainavimo vakarai, va
karonės - ištrina ribą, kaip sakiau, tarp „dalyvių“ ir
„žiūrovų“, ir tai labai šaunu. Graži Vilniaus šventė.
Aišku, ir joje būna ansamblių iš užsienio, bet jie - tik
svečiai. O Baltica - oficialesnė. Joje svečių „lygina
masis svoris“ didelis. Tai lyg atskirų šalių liaudies kul
tūrų pristatymas. Kitas dalykas - kiek atvykusieji an
sambliai tą kultūrą reprezentuoja. Gerų ansamblių
atrankos reikalai šiandien itin problemiški. Ansam
blius gerai papildo Videoklubas su filmais apie at
skiras šalis bei jų tradicijas.
- O kuo folkloristinis judėjimas Lietuvoje, Tavo po
žiūriu, šiandien jau gal išsikvėpė, ką prarado?
- Negalima sakyt, kad išsikvėpė, tik gal sumažė
jo suaugusiųjų, senyvų žmonių ansamblių. Užtat pa
daugėjo vaikų. Iš senesniųjų teliko stipriausieji, nors
nuveikia gal net daugiau nei anksčiau visi, nes daug
dirba. Gali įsitikint: niekad folkloro ansambliai nėra
turėję tiek įrašų, tiek kompaktinių diskų, nei tiek pro
gramų kaip šiandien. Antra vertus, folkloro ansam
bliams dirbti darosi vis sunkiau. Pradžioj, kai viskas
buvo nauja - medžiagos buvo su kaupu: ar tu archy
ve pasirausęs, ar nuvažiavęs į ekspediciją. Dabar,
kai „grietinėlė nulaižyta“, reikia gilintis, reikia dirbti
konceptualiau. Išlieka tik aukšto profesionalumo ko
lektyvai. Bet, manyčiau, ir masiškumas dar grįš: pir
miausia per vaikų ansamblius mokyklose ir net dar
želiuose.
-A r galima sakyti, kad folkloristinis judėjimas ku
ria nors prasme pakeitė Lietuvą?
- Pakeitė. Tikrai pakeitė. Pirmiausia - paskatino
žmones domėtis savąja etnine kultūra, atkreipė į ją
dėmesį, pakeitė meninių vertybių skalę. Tautosaka
jau buvo visai nuvertinta. Ir didelę reikšmę tam turėjo

netik masinės kultūros įtaka ar „kryptinga“ ideologi
nė veikla, bet - žmonių bėgimas nuo savo tradici
nės kultūros į miesto kultūrą, manymas, kad pasta
roji pranašesnė už kaimiškąją, vengimas savo pri
gimtinių kultūrinių vertybių. Kultūros prasme, dauge
lis taip ir liko pusiaukelėje: nei mieste, nei kaime.
Romansas buvo grožybių grožybė... Dabar žmonės
daug geriau skiria ir jaučia, kur „dzinguliukai“, o kur
iš tikrųjų vertinga daina. Ačiū Dievui, ir mūsų buvę
užguiti, nuvertinti kaimo dainininkai, šokėjai ima su
vokti vertę to, ką jie moka, atsimena.
- Kokią matai visuomeninę folkloro ansamblių pa
skirtį šiandien?
- Manau, jie gali ir turi būti atsvara didžiajam ma
sinės kultūros „žygiui“ iš Vakarų. Panaši padėtis, kaip
minėtais kaimo ėjimo į miestą laikais. Kaip iš kaimo
išėjusiųjų dauguma ėmė miestiškosios kultūros tik
putas, taip ir šiandien mes - iš Vakarų kultūros. Kuo
gilesnis bus etninės kultūros suvokimas, tuo mažiau
bus likusiųjų šioj drumstoj pusiaukelėj.
- Pabaigai - keletas klausimų - „laisvąja“, asme
nine, tema. Jau bene tris dešimtmečius (šauniai le
kia laikas, ar ne!), nuo studijų Universitete, būtinai
dalyvauji kuriame nors folkloro ansambly, nuolat „di
riguoji“ mikrofonu folkloro renginiuose, giedi šven
tas giesmes. Taigi - daug savo gyvenimo laiko tam
atiduodi. Kokią prasmę matai, kuo pasiteisini?
- Toks jau mano gyvenimo būdas. Net ne būdas,
- pats gyvenimas. Kartais sunkiai beištempi: repeti
cijoms - mažiausiai du vakarai per savaitę, o dar koncertai, išvykos, įrašai, pasiruošimas renginiams.
Net pagalvoji: „Viešpatie, kam aš čia viską užsikrau
nu...“ Betgi be šito nebegali. Juk tu ne tik dainuoji
liaudies dainą ar šoki liaudies šokį, bet tuo pačiu esi
atviras visoms etninės kultūros vertybėms, vyliesi pri
artinąs prie jų ir kitus. Sunkūs paaiškinti tai dalykai.
- Kaip Tu radai save tokį?
- Ačiū Dievui, kad taip atsitiko. Pats atsimeni kai 1967 metais pradėjom studijuoti (esam kurso
draugai - L.G.), Universitete tvyrojo slapstomas troš
kimas justi, ieškot mūsų tautos kultūrinių ištakų. Jau
tėsi dvasios pakilumas. Ir kai Aldona Ragevičienė
pasirinko būtent mūsų, tuo metu antrą lituanistų kur
są savo kuriamam folkloro ansambliui, vėliau pasi
vadinusiam „Ratilio“, prasidėjo ne tik mano, bet, ma
nyčiau, ir tavo gyvenimas toks - kokius turim. Nes
mūsų vadovė, pats žinai, ansamblį kūrė tikrai su di
deliu išmanymu, prisikasdama iki pašaknų... Je, Liud
vikai, kitaip mums jau nebebus.
- Visada sakai, kad pasaulyje sostinių daug, bet
sostinių sostinė yra Telšiai, Tavo gimtoji „Roma“.
- Je.
- Ar nenušviestum tuo pačiu mums Žemaičių kul
tūros draugijos (bent jau Vilniuje), kurioje ir pats, ži
nau, nesnaudi - tikslų, potroškių, veiklos?

- Manyčiau, neužtenka būti lietuviu, reikia žinoti
pirmiausia ir kampo, kuriame tu gimei, augai, istori
ją, kultūrą. Juk mes, aukštaičiai, žemaičiai, suvalkie
čiai, dzūkai - ne vien panašūs, bet gerokai ir skiria
mės. Reikėtų suvokti, pažinti save pirmiausia savo
gimtinės žmogum. Tada tvirčiau jausiesi ir Lietuvos
žmogumi. Mūsų veikla draugijoje - nuo žymesnių
žemaičių kultūros veikėjų datų paminėjimo, kokios
žemaitiškos knygos pristatymo, žemaičių tautosakos
vakaro iki nemenko net viso miesto sujudinimo, kai
žemaičiai 1989 metais subruzdo čia švęsti Užgavė
nes, kaukėti išėjo į gatves. Ta proga noriu prisiminti
1991-uosius, keletą savaičių po Sausio Tryliktosios.
Svarstėm, ar tiktų dabar toks šventimas. Visokių bū
ta abejonių, bet galiausiai atradom seną tiesą: tradi
cinė šventė negali priklausyti nuo aplinkybių. Karas,
maras ar bet kokios negandos - atėjo šventės me
tas, reikia ir švęst. Nes, kol savąsias šventes turim,
tai ir save, žmogau, turim. Taigi draugijai padedant
norim išlaikyti mūsų savitumą, nulemtą gimtosios vie
tos. Manau tai gražu. Taip Lietuvos visuomenė tam
pa ir margesnė, ir patvaresnė.
- Ar negali taip atsitikti, kad įnykus į savąjį regioniškumą, nejučia gal prarasi visumos - Lietuvos jausmą? Nepagauni savęs, tarkim, folkloro renginiuo
se, kai šneki tik žemaitiškai - gal ir galvoji jau tik
apie žemaičių kraštą: žemaičiai, žemaičiai, žemai
čiai...
- Jokiu būdu. Nė akimirkos. Noriu pakartot bana
lią tiesą: kuo mes, visų regionų žmonės, savitesni,
tuo Lietuva tik turtingesnė.
- Folkloro renginiuose matom Tave su neišven
giamu savo „kaptonu“, perjuostu amžinai žemaitiš
ka skara, skrybėliuotą, auliniais batais... Iš folkloris
tų galima būtų pasišaipyti, kad jie - lyg uniformuoti.
Kaip Tu jautiesi, šitaip apsirengęs?
- Jaučiuosi, žinok, Liudvikai, labai gerai. Neįsi
vaizduoju, kaip ant scenos galėčiau užlipti kitoks.
Man tai labai daug: sakytum, įpareigoja prieš tuos,
kurių dainas dainuoji ar šokius šoki, daraisi svares
nis... Esu net pagalvojęs - tfu tfu tfu - musiet ir gra
bely norėčiau atsigult ne kaip nors kitaip, bet su sa
vo tais auliniais batais, tom milinėm kelnėm ir su tuo,
kaip sakai, „kaptonu“. Ir - kad pri širdelis būtų skrybelielis, be ano jaustumeisi lyg iš namų išvarytas...
Nemoku aš kitaip tų dalykų paaiškint, broleli.

To be is a difficult holiday
The article deals with the last Baltic festival and
the telling of Stanislovas Kavaliauskas, an active and
year-long participiant of folklore festivals and a re
presentative of folkloristic movement in Lithuania
who devoted himself to the sphere of ethnic culture
interviewed by Liudvikas Giedraitis.
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Dainius RAZAUSKAS
Sakoma, jog „įvardijimas - tai dvasinis žmogaus
gimimas, įprasminantis ir įforminantis žmogaus gyve
nimą. (...) Žinoma ir patarlė „Vardą pakeisi - laimę
pakeisi“ (1; 47). Toks santykis su vardu - ne tik žmo
gaus, bet ir reiškinio, daikto ar pan. - itin archaiškas
ir būdingas visam Senajam pasauliui. Juolab senovės
indoeuropiečiams. Štai senovės Indijoje, „Vedų rišio
(dainiaus - D.R.) požiūriu, tikrinis vardas yra pati denotato esmė, jiedu neatskiriami. Iš tikrųjų jame esti
tik tai, ką savyje slepia vardas. (...) Iš tokio vardo sta
tuso vediškajame pasaulio modelyje išplaukė tai, kad
visos su vardu susijusios operacijos buvo sakralizuo
tos. Galima sakyti, jog vardas kaip toks Rig Vedo pe
riodu buvo šventas (...). Viena iš pagrindinių operaci
jų su vardu Rig Vede yra jo suteikimas (...). Rig Vedo
kontekste ši operacija įgauna kosmogoninę prasmę,
mat suteikti kam vardą - reiškia sukurti tai“ (2; 101).
Be to, „vardas, rišių požiūriu, visuomet susijęs su pa
slaptimi. (...) Sakralinis vardo ištarimo aktas prilygo
uždangos nuplėšimui nuo vidinės jo prigimties. Var
do žinojimas buvo suprantamas kaip prisilietimas prie
paslapties“ (2; 104). Negana to, „į tikrinį vardą Rig
Vede galima žiūrėti kaip į tam tikru būdu užkoduotą
siužetą arba mitą“ (2; 103). Apskritai visi „archaiški
sudurtiniai žodžiai, išlikę senosiose indoeuropiečių
kalbose, (...) itin reikšmingi kaip pėdsakai realių in
doeuropietiškų tekstų, kurių glausta transformacija jie
kaip tik yra“ (3; 48). O „jeigu sudurtiniai žodžiai kompresuotu pavidalu perteikia už jų slypintį labiau iš
skleistą tekstą, tai dar labiau kompresuotu pavidalu
pirminis tekstas gali būti perteiktas tiesiog vidine žo
džio forma. Todėl siūlomų tyrinėjimų centre atsidu
ria etimologija“ (3; 48).
Tai, kas pasakyta, atveria gan įdomią galimybę,
nuodugniau pasiaiškinus vardo ar jo dėmenų etimo
logiją, atskleisti jame „paslėptus“ atitinkamus miti
nius vaizdinius (archetipus), o kartu, šitaip „įminus“

vardą (4), (at)pažinti ir juo įvardintos būtybės, reiški
nio ar daikto giliąją (mitinę, archetipinę, sakraliąją)
esmę.
Šiuo atveju mus domina „Liaudies kultūros“ žur
nalo pavadinimas, todėl ir panagrinėkime kiek ati
džiau jį sudarančių žodžių liaudis bei kultūra etimolo
gines sąsajas bei užuominas.

Kultūra
Pradėkime nuo kultūros. Šio „tarptautinio žodžio“
provaizdis yra lotynų kalbos daiktavardis cultura (cultūra) ‘ap-, į-, iš-dirbimas, priežiūra, apeiga, apeigos
garbinimas’, padarytas iš veiksmažodžio colere (es.
1. I a. eolo) ‘ap-, į-, iš-dirbti, prižiūrėti, apeiti, gar
binti’. Įprastai aiškinant, šiuos žodžius tiksliausiai ir
atspindėtų liet. apeiti reikšme ‘6. apruošti, aptvarky
ti’ (LKŽ II 1078), apeiga ‘I. ėjimas apie ką; apyvoka’
(LKŽ1190) bei apeigos ‘iškilmės, ceremonijos’ (LKŽ
I 191). Pagrindinė liet. ap-eiti reikšmė yra tiesiog ‘I.
einant aplink a p s u k t i ’, kuria ir remiasi visos iš
vestinės reikšmės. Panašiai aiškinami ir lotyniškieji
žodžiai. Pavyzdžiui, tos pat kilmės lotyniškąjį anculus „atitinka gr. amphi-polos ‘tarnaitė’, ir tai yra ve
diniai junginio *ambhi-kuolos, reiškusio ‘kuris eina
aplink’. Plg. lot. ambi ‘aplink’ ir colere (...) = gr.polein ‘eiti, judėti’ (iš *kuol-, *kuel-). Iš pradžių jo reikš
mė, matyt, buvo religinė: žodis reiškė šventiką, ku
ris garbino savo šventenybę e i d a ma s apl i nk j
ą“ (5; 123). Paminėtinas palyginimui ir „graikiškas
ritualą žymintis žodis teletė, išreiškiantis išbaigto, pil
no apsisukimo ratu idėją (plg. teleo, tello ‘praeiti,
įvyk(dy)ti’ (...) iš ide. *kuel- ‘suktis, judėti aplink’ ir
t.t.)“ (6; 49). Taigi ir lot. colere pradžioj, matyt, reiš
kė tą patį, ką ir šaknis, iš kurios jis kilo, būtent ‘suk
tis, judėti (aplink)’. Tos pat kilmės, pavyzdžiui, dar
yra gr.pelomai ‘judu’, sanskrito calati ‘juda, kilnoja
si iš vietos į vietą’, cala(s) ‘judėjimas’, carati ‘vaikš
to, bastosi, klajoja’ bei ‘veikia, užsiima kuo, dirba,
gamina ką; gyvena (kur)’, carana ‘koja, pėda; ėjimas,
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kelias’, rusų koleso (sen. slavų kolo) ‘ratas’ ir dauge
lis kitų, taip pat lat. kult bei liet. kulti reikšme ‘kulti
sviestą’ bei (refl.) ‘valkiotis, bastytis’ (7).
Tačiau liet. kulti bei lat. kult įprastesne reikšme
‘kulti javus, grūdus’ jau vedami iš ide. šaknies *kel‘mušti, kirsti’, kaip ir liet. kalti, rusų kolotj ‘durti; skers
ti; skelti, skaldyti’ bei kt. Iš reikšmės ‘mušti’, mano
ma, radosi platesnė ‘dirbti su mušimu susijusius dar
bus’, o atskiru atveju, būtent ‘kulti javus, grūdus’, t.y.
‘mechaniškai atskirti grūdus nuo varpų bei pelų’ (8;
440; 441).
Taigi išeitų, jog lietuvių (kaip ir latvių) kalboje yra
d u skirtingos kilmės veiksmažodžiai I kulti reikšme
‘kulti sviestą’bei (refl.) ‘valkiotis, bastytis’ (iš ide. *kuel- ‘sukti(s), judėti’, kaip ir lot. colere bei cultūra) ir 2
kulti reikšme ‘kulti javus, grūdus’ (iš ide. *kel- ‘mušti,
kirsti’). Tačiau abi šios reikšmės - ‘sukti’ ir ‘mušti’ daugeliu atvejų yra neatskiriamai susiję, pavyzdžiui,
plg. posakio „kul ti sviestą“ sinonimiškus atitikme
nis „ s u k t i sviestą“ bei „muš t i sviestą“. Todėl
nemažai kalbininkų abiejų reikšmių minėtus veiksma
žodžius laiko bendrakilmiais, t.y. iš esmės vienu ir tuo
pačiu veiksmažodžiu, įgyjančiu abi minėtas reikšmes.
Kaip tik todėl, matyt, ir LKŽ teduodamas vienas vie
nintelis veiksmažodis kulti, reiškiantis ir T. valyti grū
dus iš varpų, 2. mušti, perti, daužyti, 3. skalbti, velėti,
4. grūsti, 5. ardyti, daužyti, trupinti, mušti į gabalus’
bei pan., ir ‘9. (refl.) valkiotis, bastytis, trankytis, 10.
vargti, dirbti, plušėti’ bei ‘13. m u š t i, s u k t i (svies
tą)’ (LKŽ VI 850, 851). Užtat giminingais galima lai
kyti ir rus. kolotj ‘durti, skersti, skelti, skaldyti’bei ko
leso ‘ratas’; pr. kelian ‘ietis’ (iš ‘durti’) bei kelan ‘ra
tas’ (iš ‘suktis’) (9; 25), taip pat keltų *kūlo- ‘nugara’
(iš ‘kulti, perti’?) bei *kulo- ‘(kovos) ratai’ (iš ‘ratas;
suktis’) (10; 136) ir kt. Pagaliau ir lotynų kalba turi
aptariamajam colere (iš ‘suktis’) giminingą veiksma
žodį (per)cellere ‘(par) (pri)trenkti’, būt. 1. neveik, r.
dalyvis (per)culi (11; 136). Paminėtinas ir tos pat kil
mės lotynų kalbos daiktavardis culter ‘peilis’, akivaiz
džiai susijęs su „pjovimu, kirtimu, dūrimu“, o ne su
„sukimu(si)“. Galiausiai tad ir pačios ide. šaknys *kuel- ‘sukti(s), judėti’ bei *kel- ‘mušti, kirsti’, matyt, yra
giminiškos (panašiai tarpusavy giminiškos yra ide. šak
nys *kuer- ’kurti, daryti’ bei *ker- ‘kirsti’) (12). Abiejų
reikšmių ryšį netiesiogiai mena ir lot. eolus ‘verpstė’,
semantiškai plg. liet. verpti pirmine reikšme ‘suktis’,
kuris savo ruožtu giminiaujasi su verpti, varpyti, t.y.
‘durti’ (13; 163, 192). Iš viso to, kas pasakyta, reikia
daryti išvadą, jog lot. colere, taip pat, vadinas, ir cul
tūra bei cultus ‘kultas’ yra bendrakilmiai su liet. kulti
abiejomis pagrindinėmis pastarojo reikšmėmis. Kar
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tu atitinkamo indoeuropiečių veiksmažodžio pirmykš
te reikšme, matyt, reikia laikyti ‘muš t i s ukant ’
arba ‘s ukt i mu š a n t ’. Kaip tik šiuodu abu jude
sius juk galiausiai jungia ir sviesto, ir javų kūlimas, ir
besisukančio rato „mušimas(is)“ į paviršiaus nelygu
mus, ir pan.
Taigi ir į „kultūrą“ galima mėginti pažvelgti kiek
plačiau bei giliau. Visų pirma iš lotyniškų šios šaknies
žodžių akivaizdu, kad ji susijusi su ritualu, būtent su
k u 11u, o ritualas ar kultas šiaipjau mena aukojimą.
Gyvulinės aukos atveju - tai aukojamojo gyvulio nu
dūrimas, paskerdimas; čia ir rus. (za)kolotj ‘(nudur
ti, (pa)skersti’, lot. culter ‘peilis’ (kaip pagrindinis au
kotojo įrankis), (per)cellere ‘(par)(pri)trenkti’ (kaip su
auka atliekamo veiksmo apibūdinimas) ir pan.
Tačiau ir sukimusi ratu (aplink aukurą ar pan.) bei
(aukos) paskerdimu ritualo ar kulto turinys anaiptol
neišsisemia. Čia atkreiptinas dėmesys į tokį iš lat. kult
‘kulti’ kilusį latvių kalbos daiktavardį kaip kuls ‘kluo
nas, klojimas’ (8; 440). Mat kluonas arba klojimas
(žemaitiškai jauja) - tai pastatas suvežtiems iš laukų
javams sudėti, džiovinti, kul ti . Tokio kluono viduje
įrengta atskira patalpa su krosnimi javams džiovinti
vadinama jauja (žemaitiškai pirtis). Kluonai su jauja
Lietuvoje (...) išsilaikė (...) iki XIX a. vidurio, t.y. iki
arkliais varomų kūlimo mašinų įsigalėjimo (...). Gali
ma tad įsivaizduoti, kad lenkiškąją krikščionybę įve
dus į Lietuvą ir senobinei religijai įgavus grynai kai
minį ir šeimyninį pobūdį, kluonas pasidarė svarbiu r el i gi nė s p r a k t i k o s centru“ (14; 309). Reikia
manyti, jog tokiu „šeimyninės religinės praktikos cen
tru“, gal tik mažiau svarbiu, jo būta ir anksčiau. Iš čia
galimybė „kultą“ bei „kultūrą“ sieti ir tiesiog su javų
ar grūdų kūlimu, juolab kad tokią „religinę praktiką“
A.J. Greimas gretina su senovės lotynų žemdirbių Vul
kano (atitinkamomis savo funkcijomis prilyginamo lie
tuvių Gab-jaujui) kultu (14; 309). Tokiu atveju anaip
tol nebeatrodo visiškai beprasmiška ir tai, kad su priebalsiniu formantu-/- bei lietuviška daiktavardžio prie
saga -ūra (15; 198) įmanomas ir grynai lietuviškas iš
veiksmažodžio kulti padarytas daiktavardis *kultūra,
kuris kuo puikiausiai tinka „kultūros“ sąvokai žymėti.
Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad liet. kulti visų
pirma reiškia ‘I. v a 1y t i grūdus iš varpų’, o kartu ir
‘3. skalbti, velėti’. Įsidėmėtina, jog velėti ‘I. skalbti, kul 
t uve daužant, 2. mušti, kailį perti’ (DLKŽ 925) kyla
iš ide. šaknies *uel- vėlgi ‘sukt i’, kaip ir velti, volioti,
ap-valus bei kt. (13; 53, 163 ir kt.). O turint galvoje
kočioti reikšme ‘2. mušti, kailį vanoti’ bei ‘3. volu, ve
lenu lyginti, voluoti, volyti, velenuoti’ (LKŽ VI 284),
paminėtinas ir tikslus lotyniškojo cultus ‘kultas’ lietu

viškas fonetinis bei morfologinis atitikmuo kultas ‘kočiojimo įrankių dantytoji dalis’ (LKŽ VI 850). Savo
ruožtu šalia velėti reikšmės ‘kailį pert i ’ atsižvelgtina
ir į kulti reikšmę ‘2. mušti, perti, daužyti’. Neatsitik
tinai jauja reiškia ne tik ‘3. pastatas javams krauti ir
kulti; klojimas, kluonas’, bet visų pirma ‘I. kūrenama
kluono dalis, kur džiovinami linai arba javai (...); p i rt i s’(LKŽ IV 299). Kita vertus,pirtis reiškia ir ‘4. jauja
kluone linams ar javams džiovinti prieš minant ar kuliant’, ir, žinoma, ‘I. tam tikras pastatas ar patalpa,
kur maudomasi, vanojamasi’ (LKŽ X 33, 34). Visa
tai rodo neabejotiną javų kūlimo kaip grūdų i š-v a 1ym o iš varpų bei pelų simbolišką tapatumą žmonių pėrimuisi bei vanojimuisi pirtyje kaip a p s i-v a 1y mu i
nuo nešvarumų. Jau „kun. A.Sabaliauskas 1916 m. (...)
pastebi, kad Suomijos pirtis yra vadinama ‘šventa vie
ta’ (...). A.Sabaliauskas savo pranešime apie Lietu
vos pirtis mini kai kuriuos papročius, kurie liudija, kad
pirtis ar greičiau pats pėrimosi veiksmas turėjo kažką
religiško“. (16; 97). Suvirš, „čia turime aiškų religinės
apeigos liudijimą ir būtent tokios apeigos, kuri atlie
kama apsiplovimo ar maudymosi būdu. Krikščioniš
kieji pasveikinimai, įvesti į šio apsiplovimo apeigas,
liudija, kad ir Lietuvoje į pirtį ir pėrimąsi buvo žiūri
ma (...) kaip į autentišką religinį aktą“ (16; 98). Ap
skritai „perimasis pirtyje (...) buvo vienas iš archaiš
kiausių savęs ir pasaulio išganymo ritualų (...). Nuo
seno baltų gentys bei tautos pirtį laikė išskirtine, šventa
vieta (...). 1889 m. Paparčių apylinkėje (Kaišiadorių
raj.) Balys Gumbrevičius išsakė liaudies pasaulėžiū
rą, kad ‘pi rty kai p bažnyči oj reikia būti’. (...)
Daug ką sako atkakli Mažosios Lietuvos lietuvių ko
va dėl pirčių, kurios įvairiais būdais Prūsijos valdžios
buvo varžomos: dvasininkai lietuvių pirties praktiko
je įžiūrėjo sakralumo elementų, kurie, jų nuomone,
buvo netoleruotini. (...) Kova prieš Mažosios Lietu
vos pirtis (...) - tai kova su vadinamąja ‘pagonybe’,
kurios apraiškas kaip tik įžiūrėjo paprotinėje pirtyje“
(17; 195, 196, 197). Pagaliau prūsų kalbos žodis, ku
riuo vadinta ba ž ny č i a , t.y. peroni arba pirjin (vns.
gal.), plačiausia reikšme ‘bendrija, bendruomenė; krikš
čionių bendrija, parapija, bažnyčia’, kyla būtent iš pr.
*pėr-č ‘talka’ < ‘k ū 1i m a s’ iš veiksmažodžio šaknies
pr. *per- ‘mušti, k u 11i’ = liet.perti (9; 201, 202). Ma
garyčioms, turėdami omeny liet. perti reikšmę ‘5. va
noti pirtyje su v a n t a’ (LKŽ IX 858), atkreipsime
dėmesį į tokius lietuvių kalbos žodžius kaip švanta ‘van
ta’, švantalyti ‘mušti, pliekti’ (LKŽ XV 447) bei šven
tinti reikšme ‘8. mušti, perti , pliekti’ (LKŽ XV 507).
Iš to, kas pasakyta, aiškėja neabejotinas javų kūli
mo (grūdų iš-valymo iš pelų) ir žmonių pėrimosi pir

tyje (apsi-valymo nuo nešvarumų sluoksnio) bendras
dvas i ni s simbolizmas, menantis iniciaciją, įšventi
nimą ar krikštą - čia ir apsiplovimas, maudymasis kaip
„krikštas vandeniu“, ir juolab liet. krikštyti reikšmė ‘3.
mušti, pe r t i k a i l į ’ (LKŽ VI 590), ir pan. Grūdų
kūlimo atitinkamą simboliką savo ruožtu grindžia tai,
kad grūdas yra ne kas kita kaip ‘I. augalo sėkla’ (LKŽ
III 654), o sėkla šiaip jau yra vienos šaknies su siela
(18). Kad įsitikintume, jog sąvokų „siela“ ir „sėkla
(žmogaus)“ ryšys anaiptol neatsitiktinis, užteks pami
nėti „bendrą slavų *mudr& ‘išmintingas’ bei *mude ‘testicula’ kilmę, patvirtinamą galybės mitopoetinės fi
ziologijos liudijimų apie vieną bendrą mentalinio ir
vaisingumo pradų (smegenys ir sperma) nešėją“ (19;
198). Plg. dar gr. mėdos reikšmes ‘I. mintis, sumany
mas’ bei (dgs.) ‘2. vyriški lyties organai’; taip pat lot.
mens (kilm. mentis) ‘menta, mintis’ bei mentula ‘vy
riškas lyties organas’ ir kt. Taigi akivaizdus iškart dvi
gubas simbolinis ryšys: viena vertus, tarp grūdo, t.y.
augalo sėklos, bei žmogaus sėklos (žymimų vienu ir
tuo pačiu žodžiu sėkla) ir, kita vertus, tarp žmogaus
sėklos ir žmogaus sielos (žymimų vienos ir tos pačios
šaknies žodžiais sėkla bei siela). Užtat k u l t i , t.y.
„atskirti grūdus nuo pelų“, simboliškai reiškia i šva
duot i s i e l ą nuo „šio pasaulio“ apnašų, taigi ne
dviprasmiškai mena patį bet kokios dvasinės ar reli
ginės praktikos branduolį, ašį, apie kurią sukasi bet
koks „kultas“.
Pratęsiant aptartąjį simbolizmą, įdomu pastebėti
ir tai, kad „liet. kūnas (...) yra (...) sufikso *-na- vedi
nys iš verb. balt. */cū- / *keu- ‘dengti(s)’“ (20; 169), iš
kurio kyla ir tokie žodžiai kaip pr. keuto (*kiauta) ‘oda
(žmogaus)’ bei liet. kiautas, tik šįsyk su priesaga *-ta(20; 182,183). O liet. kiautas - tai ir ‘2. g rū d ą, s ė k1ą dengiantis lukštas’ (LKŽ V 717). Taigi grūdo (sėk
los) kūlimas iš pelo ar kiauto - tai tarsi sielos „išsinėrimas iš odos“ (plg. g y v a t ė s kaip nemirtingumo,
amžinos g y v a t o s įvaizdį, grindžiamą jos kasmeti
niu išsinėrimu iš pernykštės, išgyventos odos - pana
šiai „reinkarnuoja“ nemirtingoji žmogaus siela), o kar
tu ir dvasios išsilaisvinimas iš kūno, iš kūniškumo
gniaužtų (iš „reinkarnacijų rato“ apskritai), kitaip sa
kant, sąmonės išsivadavimas iš „materializmo“ arba,
pratęsiant metaforą iki galo, tiesiog dvasios išsivada
vimas iš materijos (plg. šia prasme ir bendrašaknius
liet. dvasia bei dvėsti, t.y. „dvasėti“, „keliauti į dvasi
nį, dvasių pasaulį“; plg. čia ir gyvulinės aukos pasker
dimą - rus. (za)kolotj, lot. (per)cellere, culter - kaip
jos „sudvasinimą“ ir „pasiuntimą pas dievus“). Mat
tik „įveikęs mirties virsmą, žmogus, vis labiau skaistėdamas, kyla į d v a s i n ę būtį. Šiame tarpsnyje jis
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eina į savo esmę, Dievop“ (1; 10-13). Kaip tik šie mir (plg. paprotinį naujagimio žadinimą)-iš šio materia
ties (kaip „sudvasinimo“) ir prisikėlimo („naujame kū laus pasaulio sapnų. Pasak K.Jungo, „pasiekti sąmo
ne“ ar „naujam gyvenimui“) vaizdiniai grindžia ir ini ningumą - štai kultūra plačiausia prasme, o pati šio
ciacijos ar krikšto archetipą, o galiausiai ir visą krikš proceso širdis bei esmė - savęs pažinimas“ (22; 356).
Nes išties „Karalystė yra jumyse ir šalia jūsų. Kai pa
čionybę.
Kita vertus, ir „gimdymas liaudies tradicijose pri- žinsite save, tuomet ir jūs būsite pažinti ir žinosite,
lygdavo mirčiai“ (1; 31). Ir ne be reikalo. Nes kaip jog esate gyvojo Tėvo sūnūs“ (23; 57). Iš tikrųjų nuo
kad mirties akimirką žmogaus siela palieka kūną ir stabu, kad žodžiai liet. pa-žinti, žinoti bei jų giminai
materialųjį pasaulį apskritai, t.y. dvasia atsiskiria nuo čiai kitose ide. kalbose kyla būtent iš ‘gimti, gimdyti’
ma t e r i j o s , taip gimimo metu naujagimis palieka reiškiančios ide. šaknies *gen- (13; 109,110) (lot.gemotinos kūną, atsiskiria nuo mot i nos . Neatsitikti nere, generare ‘gimdyti’, gr. gennao ‘gimdau’, skv. jannai lotynų kalbos žodžiai materia ‘materija’iv mater ‘mo ‘gimti’ ir kt.). Pavyzdžiui, „visos senovės Indijos reli
tina’ (kaip ir liet. motina) yra bendrašakniai. Materija, ginių pažiūrų sistemos tiesiog išimtinį dėmesį skyrė
visa „ši žemė“ yra tarsi Didžioji Motina, kurios įsčiose ‘apvalkalų’pašalinimo operacijoms, kuriomis žmoguje
gyvename ir iš kurios mirdami gimstame „į Dvasią“, irjo aplinkoje siekiama pašalinti viską, kas trukdo be
„pas Tėvą“. Šia prasme ir prisikėlimas po simbolinės sąlygiškam ž i n o j i mu i , suprantamam kaip tiesos
krikšto mirties yra ne kas kita kaip at-gimimas dvasi gi mi ma s “ (24; 16). „Apvalkalų pašalinimo opera
cija“ gi vėl yra ne kas kita kaip kūlimas, kūlė, kultūra
niam gyvenimui, būtent „antrasis gimimas“.
Prabilus apie gimimo simboliką, atkreiptinas dė par excellence.
mesys ir į tokį dalyką kaip placenta, kuri, viena ver
Liaudis
tus, - tai ‘I. moters ir gyvūnų patelių organas, susida
rantis nėštumo metu’ ir gaubiantis gemalą, o kita ver
tus, - ‘2. (bot.) žiedo mezginės dalies iškilimai (...)
Reikia pasakyti, jog sąvoka „moteris“ dažnai per
(sėklasosčiai)’ (21; 382). Kaip matome, ir čia galioja teikiama tos pačios gimdymą reiškiančios šaknies žo
augalinės bei gyvūninės (žmogaus) sričių simbolinė ta džiais, kaip ir sąvoka „gentis, giminė“. Plg. gr. gynė
patybė. Savo ruožtu naujagimio „išsilukštenimą“ iš ‘moteris, žmona, patelė’, pr. genno (*gena) bei gema
placentos vėlgi galima simboliškai tapatinti su grūdo ‘moteris, žmona’ (9; 291) ir gr.genos ‘gimimas, gymis,
išlukštenimu iš pelų, būtent su k ū 1i m u. O turint giminė, gentis, šeima’, lot. gens (kilm. gentis) = liet.
galvoje dvasinį gimimo simbolizmą, „kūlimas“ gali būti gentis bei kt. Plg. ir liet. gimdyti kaip žodį, reiškiantį
suprantamas ir kaip iš(si)laisvinimas iš savotiškos „psi būdingą moters sugebėjimą, su tos pat šaknies žodžiu
chinės placentos“ (nepamirštant „sėklos“ ir „sielos“ giminė, ir 1.1. Savo ruožtu kūdikio gimimą iš moters,
sąsajų), būtent kaip „sielos gimimas“. Prisiminus pa motinos galima simboliškai tapatinti su žmogaus, su
grindinę kulti reikšmę ‘I. v a 1y t i grūdus iš varpų’, brendusio jaunuolio „antruoju gimimu“,jam paliekant
taip pat aptartą „kūlimo“ simbolinį tapatumą apsi  šeimą, giminę ar gentį. Kaip tik su šiuo įvykiu žmo
v a l y m u i apskritai, įdomu pastebėti, kad lietuvių gaus gyvenime susijusi ir tradicinė iniciacija ar krikš
kalboje placenta vadinama žodžiu nuo-valos ‘gemalo tas. Plg. šia prasme tokius Kristaus žodžius: „Ir kiek
apvalkalas gimdoje; placenta’ (LKŽ VIII 971) arba, vienas, kuris palieka namus, ar brolius, ar seseris, ar
vienaskaitoje, nuo-vala, būtent tai, kas nu-valoma gi tėvą, ar motiną, ar moterį, ar vaikus, ar dirvas dėl ma
mus ar gimstant. Būdinga, kad liet. nuovala, be minė no vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyve
tos žmoginės bei gyvūninės reikšmės, dar turi ir auga nimą“ (Mt 19, 29) (25; 80). Be to, ir „pagonys“ loty
linę, kaip tik su javais, su javų derliumi (t.y. su grū niškoje Evangelijoje vadinami anaiptol ne žodžiu
dais) susijusią reikšmę ‘2. nuvalymas, derlius’ (LKŽ (dgs.) pagani, bet žodžiu (dgs.) gentes = liet. gentys,
VIII 970), kilusią iš veiksmažodžio nu-valyti reikšmės t.y. giminaičiai - plg. liet. gentis vienaskaitos reikšmę
‘3. nuimti derlių’ (DLKŽ 463). Kaip kad javų derlius ‘4. giminaitis, tos pat giminės (genties) žmogus, gimi
pirma nuimamas, o paskui kuliamas, taip ir naujagi nė’ (LKŽ III 238). Pavyzdžiui, lotyniškoje Evangeli
mis, „žmogaus derlius“, pirma gimsta (čia bambagys joje sakoma Galilaea gentium = liet. genčių (< *genlės nupjovimas prilygsta pjūčiai), o tada jau „iškulia tiu) Galilėja, o lietuviškame vertime - ‘pagonių Gali
mas“ iš nuovalų it pelų.
lėja’ (Mt 4,15) (26; 27). Taigi krikščionys - kaip prie
Taigi kūlimas, o kartu ir k u 11ū r a savo giliausia šingybė „pagonims“ - šiame kontekste yra būtent tie,
simboline prasme yra ne kas kita kaip žmogaus dva kas jau išaugo ir atsiskyrė nuo genties, kas jau „gimė
si ni s g i m d y m a s (i s), jo sąmonės budinimas(is) iš giminės“ krikšto kaip „antrojo gimimo“ metu.
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Čia šiaipjau atsispindi archaiška, kur kas senesnė
už krikščioniškąją pažiūra. Turint galvoje, kad dvasi
nis išsivadavimas mena išsilaisvinimą, būtent aukščiau
sią dvasinę ar dvasios l a i s v ę (antraip jis nė nebūtų
išsivadavimas), paminėtini palyginimui ir tokie praslavų kalbos žodžiai kaip *čeljadb, kuris „visų pirma
žymėjo pri kl ausomą slavų šeimynos narį. Žodžio
etimologija nekelia abejonių: vesti jį dera iš *čel- (...);
giminingas jam ir praslavų *čel(čbl)ovekb ‘žmogus’
(...). Pirmykšte šio slaviško žodžio reikšme reikia lai
kyti ‘š ei mynos (...) narys’. Aiškiausiai ši reikšmė
išliko serb.-chorv. čeljad ‘tarnaitė, namiškė; namiškiai,
šeima su moterimi ir kūdikiu’“ (27; 234). Taip pat
*cholpb, kurio „pirmame plane nuo pat pradžių toks
reikšmės komponentas kaip ‘n e 1a i s v a s, b e 1a iš
vis, v e r g a s’. (...) Šaknis *chol(p)- (...) visų pirma
reiškė ‘žmonių kolektyvo narys, kilęs iš tos pačios ben
dros gi mi nė s’“ (27,237). Taip pat *otrokb bei *orbb:
„abiem atvejais pagrindinė reikšmė buvo ‘jauna, ne
pilnametė būtybė’, plg. ir rusų otrok ‘7-15 metų ber
niukas, tarnas, pasiuntinukas (viešbutyje)’, sen. len
kų otrok ‘tarnas, vergas, baudžiauninkas, (rečiau) jau
nuolis’; ir sen. rusų robia (...), rus. rebionok ‘kūdikis’
bei tos pat reikšmės sen. lenk. robię, robionek šalia
sen. rus. rob ‘vergas’“ (27; 237), rus. rab. Ryšys tarp
priklausymo šeimai, giminei, genčiai ir nelaisvės aki
vaizdus. Iš čia ir skirtingi žodžiai, kuriais daugelyje
kalbų skiriami bei įvardijami n e l a i s v a s (genties,
giminės) ž m o g u s ir l a i s v a s (jau „gimęs iš
giminės“, t.y. „dukart gimęs“) žmogus . Itin ryškus
pavyzdys būtų senovės indų tradicija (šiuo atveju, be
je, siekianti bendraindoeuropietiškus laikus), kurioje
visuomenė dalijama visų pirma į dvi pagrindines žmo
nių „rūšis“, „sluoksnius“, „luomus“ ar „kastas“, įvar
dijamas žodžiais skr. šūdra(s) ‘šudras, žemiausios, ver
gų bei tarnų „kastos“ atstovas’ ir aiya(s) ‘arijas, lais
vasis; šeimininkas, ponas; vienos iš trijų aukštesniųjų
„kastų“ atstovas’ (28; 99, 652).
Įdomu pastebėti, jog ir prūsų kalboje sąvokai „žmo
gus“ žymėti yra trys skirtingi žodžiai. Pirmasis - neut
ralus, bendras smoy (*zmoi) ‘žmogus, vyras’. Antrasis
gi - tai ginthos ‘žmogus ( ge nt ai ni s)’, o trečiasis ludis ‘žmogus (šeimininkas)’ (/ tariama minkštai, t.y.
„liudis“) (9; 329). Reikia pasakyti, jogpr.smoy (*zmoi)
yra tiesioginis neutralaus lietuviškojo žmogus (*žmuo)
(29; 392) atitikmuo. Savo ruožtu „pr. gynthos = *gintus ‘žmogus’ galima vesti iš ‘giminaitis ( g i mi n ė s
ž mo g u s)’ ir sieti su liet. gentis \giminaitis’ (...); pa
našios darybos yra ir sen. ind.jantuh ‘tvarinys, žmo
gus’“ (30; 207). Pagaliau pr. ludis ‘šeimininkas’yra tie
sioginis lietuviškojo kuopinio liaudis atitikmuo (31).

Juodviejų giminaičiai kitose kalbose dar, pavyzdžiui,
yra lat. \audis, sen. slav. Ijudbje ar ludije, rus. liud,
liūdi, sen. vok. aukšt. liuti ‘žmonės’, liuty vok. Leute
‘liaudis’ ir kt. Ir visų jų semantinį pamatą atskleidžia
tokie šios šaknies žodžiai kaip sen. slav. ludinb ‘l ai s 
vas i s ’, gr. eleutheros (< Heudheros), lot. liber ‘l ais
vas’ (iš *(e)leudhero- ‘l a i s v a s ž m og u s’) (32).
Todėl visiškai aišku, kad ir prūsų Judis visų pir
ma, matyt, buvo suprantamas būtent kaip ‘l a i s va s ’
žmogus“ (33; 377) - sanpriešoje su ginthos (*gintus)
kaip n e l a i s v u , giminei priklausančiu žmogumi,
gentimi. Savo ruožtu nėra jokių abejonių, kad ir lie
tuvių liaudis visų pirma žymėjo l a i s v u s žmones,
laisvų žmonių visuomenę ar net archaišką laisvo žmo
gaus institutą - sanpriešoje su gimine ar gentimi. Plg.
ir rus. liudy liūdi ‘žmonės’sanpriešoje su čelovek ‘žmo
gus’. Prisimenant „pagonių“ pavadinimą lotyniškoje
Evangelijoje žodžiu genies, gal verta bus pastebėti, jog
gr. ekklesia, kuriuo vėliau imta vadinti krikščionių baž
nyčia, ikikrikščioniškoje Graikijoje reiškė būtent 1a i sv ų žmonių susirinkimą.
Toliau gilinantis į šios šaknies žodžių etimologiją
reikia pasakyti, jog visi jie siejami su gotų kalbos liū
dau ‘augti’, sanskrito rodhati ‘auga’ bei pan. (8; 392),
taigi semantiškai grindžiami („(už)augimo“ sąvoka.
Apskritai „gamtinių-vegetatyvinių irkultūrinių-socialinių faktorių ryšys šaknies ide. Heudh- evoliucijoje
įvairiose ide. - taip pat ir baltų - kalbose neabejoti
nas. Suvirš, kaip tik šis ryšys lemia ir tą subtilų pras
mių žaismą, ir patį simbolikos pobūdį, kurie šios šak
nies istoriją daro išties ypatingą (...). Šios šaknies žo
džių apstu daugelyje ide. kalbų - tiek ‘augmeninėmis’,
tiek ir ‘socialinėmis’ reikšmėmis (...). Plg. germanų
kalbų got. liudan, sen. vok. aukšt. liotan, sen saks. liodan, sen. angį. lėodan ‘augti’, bet ir got. laudi, ludja,
sen. saks. lud, sen. vok. aukšt. (...) liut.ysen. angį. lėod
‘liaudis’ (...); įsidėmėtinas ir burgundų leudis ‘laisvas
vyras (žmogus)’. Keltų duomenys (sen. air. luss ‘au
galas’ (...) bei kt.) mažiau įdomūs, užtat išties išraiš
kingi sen. graikų bei italikų. Plg. gr. eleutheros ‘lais
vas’ (< *leudh-er-) (...), lot. liber ‘laisvas’ (Liber- aug
menijos, gimimo dievas, liberi ‘vaikai’ (...). (...) Indoiranėnų pavyzdžiai irgi pabrėžia vegetatyvinius moty
vus - sen. ind. rodhati (...) ‘auga, stiebiasi’ (...), avest.
raodaiti (:raoda) ir pan. Vienas paskutiniųjų bandy
mų semantiškai paaiškinti visus šiuos faktus - nuo iš
imtinai ‘vegetatyvinių’ iki maksimaliai ‘socialinių’ priklauso Benvenistui (...). Pirmieji šio santykio na
riai (...), jo nuomone, žymi patį augimo procesą, o ant
rieji -jo rezultatą, augimo išsipildymą, kuris savo ruož
tu transformuojamas į (...) etnosocialinių kategorijų

11

sferą (...). Vadinasi, ‘laisvės’ sąvokos pagrindas ir me
tafora čia - ‘augimo’ sąvoka. Laisvę išties galima api
brėžti kaip augimo rezultatą, kaip ‘vaisingumo’, t.y.
išsipildymo ir pilnatvės stadiją“ (33; 380, 381). „Šia
prasme pr. ludis (...) neatskiriamas nuo Lyberio (...),
o prūsų pavasarinės vaisingumo apeigos, apie kurias
žinoma iš šaltinių, iš esmės yra ne kas kita kaip romė
nų agrarinių švenčių (Liber, Libera, Liberia - kovo 17,
kai pilnametystės sulaukę jaunuoliai gauna toga virilis variantas. (...) Prūsiškame ludis-Llber (...) tad
tebeprasišviečia indoeuropietiškos ‘laisvo žmogaus’
instituto šaknys bei jo ryšys su vegetatyvine topika,
vaizdiniais, simbolika“ (33; 382).
Liaudies kultūra
Taigi liet. liaudis, kaip ir pr. ludis, sen. slavų ludirib,
burgundų leudis bei kt., mena archaišką indoeuropie
čių l a i s v o ž m o g a u s institutą, grindžiamą jo
branda, už-augimu ar iš-augimu iš priklausomybės šei
mai, giminei, genčiai - plg. liet. su-augęs ‘pasiekęs su
brendimo amžių’ (LKŽ XIV 20). Kitaip sakant, liau
dį sudaro i n i c i j u o t i e j i į suaugusius, todėl
savarankiškus, nepriklausomus, laisvus visuomenės
narius, būtent „krikštytieji“ (t.y. „bažnyčia“ pačia pla
čiausia prasme) arba „dukart gimusieji“. Būdinga, jog
kaip tik „dukart gimusiais“ ar tiesiog „dvigymiais“, skr.
dvi-ja(s), senovės Indijoje vadinti arijai (28; 294). Įdo
mu, jog tos pat ide. šaknies (skr. jan- ‘gimti’ = ide.
*gen- ‘gim(dy)ti’) lotynų kalbos atitikmuo generare
reiškia ne tik ‘gimdyti’, bet ir ‘iš-, už-augti’ (pvz., ar
bor ex radice generata ‘iš šaknų iš-, už-augęs medis’)
(34; 391). Atitinkamai rusų kalboje roditj(sia) ‘pagim
dyti (gimti)’ yra vienos šaknies su rosti ( *rod-ti) ‘aug
ti’ (35). Prisiminkime, jog ir lotynų Lyberis buvo tiek
augmenijos, tiek gimimo dievybė. Čia tik norime dar
syk pabrėžti augalinės (vegetatyvinės) ir gyvūnų bei
žmogaus sričių simbolinį tapatumą, kurį aptikome ir
sėklos atveju, nagrinėdami „kultūros“ sąvoką, ir aiš
kindamiesi liaudies etimologiją.
Iš viso to, kas kalbėta, išryškėja galimybė žodžių
junginį liaudies kultūra rasti nejučia menant „laisvo
žmogaus kūlimą(si)“, t.y. žmogaus sielos išsilaisvini
mo arba tiesiog dvasinio išsivadavimo archetipą kar
tu su jį lydinčiais atitinkamais mitiniais vaizdiniais. Iš
čia ir pavadinimo Liaudies kultūra atitinkama „misti
nė“ (iš gr. mystės ‘inicijuotasis’) prasmė, sulig tradici
nėmis archaiškomis pažiūromis į vardus, turinti šiuo
vardu pakrikštytajam atverti išties įkvepiančias gali
mybes ir nuspėti ypatingą pašaukimą bei lemtį.
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P. S. Gal verta atkreipti dėmesį dar į vieną žodžio
liaudis etimologinę užuominą.

Bet koks gimdymas bei gimimas šiaip jau susijęs su
skausmu, kančia, kentėjimu. Savo ruožtu lietuviškajam
liaudis „giminingų (bent jau potencialiai) žodžių rato
išplėtimas, matyt, leistų atskleisti tam tikrus svarbius,
intymius ‘liūdesio-kentėjimo’ motyvus, neišvengiamai
lydinčius augimą (...) ir būdingus jam analizės-sintezės, individuacijos procesus (...) (plg. tokį santykį kaip
liaudis - liūdėti (...))“ (33; 380). Kitaip sakant, visa tai
„leidžia suvokti laisvę-augimą lydinčio (...) kentėjimoliūdesio motyvą, būdingą įvairiems vegetacinio ciklo
etapams (plg. liet. liaudis: liūdėti ryšium su kenčiančio
Dionizo tema; plg. DionysosEleuthereys (...))“ (33; 382).
Ojuk kūlimas, kūlė - irgi vienas iš agrarinio „vegetaci
nio ciklo“ etapų, kuris, kaip ir linų mynimas kluone,
jaujoje, pirtyje (plg. „lino kančią“) bei žmonių perima
sis, vanojimasis pirtyje (menantis vėlgi iniciaciją - plg.
minėtus liet. šventinti, švantalyti ‘mušti, perti’, švanta
‘vanta’), jau vien dėl paties veiksmo („mušti“) savaime
mena kentėjimą. Šia prasme „laisvas“ ar „dukart gi
męs“ žmogus (pr. ludis ir kt.) - tai tarsi dvasiškai „gi
męs iš liūdesio“, mažne stačiai „liūdis“.
Antra vertus, žmogų kartais apimantis - regis, ne
išbrendamas, neišraudojamas - liūdesys šiuo požiū
riu yra ne kas kita kaip laisvą sąmonę, laisvą dvasią
gimdančios sielos mirtina kančia (plg. čia didžiai sim
boliškus lietuviškus Sopulingosios Motinos vaizdi
nius), iš kurios tačiau galiausiai (at)gimsta jau ne kas
kitas kaip pats tyras Džiaugsmas. Dėl „gimimo“ ir
„džiaugsmo“ ryšio plg. rus. roditj(sia) ‘pagimdyti (gim
ti)’ - radovatj(sia) ‘džiuginti (džiaugtis)’. Apskritai
„šypsnio ir apvaisinimo, juoko ir gimimo ryšys remia
si agrarine metaforika. (...) Šypsnys (...) žymi vaisiaus
gimimą iš motinos įsčių, ar tai būtų moteris, ar žemė“
(36; 225). (Vėl ta pati augalinės ir žmogaus sričių sim
bolinė tapatybė.) Plg. ir gr. gė ‘žemė’, gė-then ‘iš, nuo
žemės’ bei gėtheo ‘džiaugiuos’. Pagaliau juk ir Dioni
zo, įkvėpimo bei dainų (pirmykštės „liaudies kultū
ros“) dievo, motina - ne kas kitas kaip pati Žemė,
Žemelė (trakų-frigų kilmės gr. Semelė) (37; 425), tai
gi ir jo kančia, matyt, ne daugiau nei vienas iš „vege
tacinio ciklo“ etapų.
Galbūt tai šiek tiek paaiškintų ar bent savaip nu
šviestų ir „agrarinei“ lietuvių liaudies kultūrai išvien
būdingą liūdesį bei padrąsintų raštijos įsčiose kartais
sukrutant bebaimį, nežabotą, nebenumalšinamą Pa
žinimo ir Kūrybos, ir, vadinas, Būties Džiaugsmą. Lyg
prisikėlimo šypsnys pro gedulo rūškanas. Tikrasis kul
tūros grūdas.
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FOLK
CULTURE
Dainius RAZAUSKAS

In the article an attempt is made for etymolo
gical analysis of words of the name „Liaudies kul
tūra“. The author tries to reveal the „secret“ con
tent of the name having in mind a pecular rela
tion to the names in the ancient Indo-European
tradition. First of all the relationship of the La
tin words colere and cultūra with the Lithuanian
word kulti is admitted. Later, the attention is paid
to the traditional symbolic identity of the word
sėkla (a seed, - grūdo ‘a corn’) and the word siela
(a soul).
We can draw a conclusion from the evidence
about the primitive initiative symbolics of cultu
re, i.e. the „threshing of the soul“. Finally it is
reminded that the word liaudis and its relatives
in other languages reminds about the archaic In
do-European institution of a „free man“. The pa
per concludes that the combination of the words
liaudies kultūra in some sense means „the thres
hing of a free man“, namely the spiritual libera
tion giving an appropriate „secret sense“ to the
name of the journal „Liaudies kultūra“.
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Laumės likimas
Nijolė LAURINKIENĖ

Laumė - viena ryškiausių moteriškų būtybių lietu
vių mitologijoje. Šiame straipsnyje į laumę bus pa
žvelgta kaip į mito apie griaustinio dievą (laikomo pa
grindiniu indoeuropiečių mitu) heroję. Šiuo aspektu
laumė dar nebuvo nuodugniau tyrinėta. Tiesa, kai ku
rias Perkūno ir laumės sąsajas buvo pastebėjęs N.Vė
lius (1; 122-123). Tačiau pirmieji mintį apie laumę
kaip Perkūno žmoną iškėlė žymūs rusų mokslininkai
V.Ivanovas ir V.Toporovas bei T.Sudnik ir T.Civjan dar
buose, skirtuose mito apie griaustinio dievą ir jo šei
mą, rekonstrukcijai (2).
Dar 1974 m. išėjusioje V.Ivanovo ir V.Toporovo
knygoje „Tyrinėjimai iš slavų senienų srities“ (rusų
kalba) pateikta hipotezė, kad griaustinio dievas galė
jęs turėti žmoną (3; 106). Autorių remtasi daugiausia
pietų slavų tautų tradicinės kultūros duomenimis. Vė
lesniuose darbuose panaudota ir lietuvių tautosakos
medžiaga. V.Ivanovas ir V.Toporovas detaliai išanali
zavo pietų slavams ypač būdingą lietaus prašymo ri
tualą ir su juo susijusią tautosaką. Šį ritualą atlikdavo
žalumynais ir gėlėmis papuoštos merginos. Jos eida
vo per kaimą ir būdavo apipilamos vandeniu. Apei
gas lydėdavo dainos, kuriose prašyta lietaus ir gero
derliaus (4). Ritualo atlikėjos vadintos vardu, kuris
laikomas šaknies per-, siejamos ir su žodžiu nepyti,
reduplikacija: bulgarų nenepyna, nanapyna, nenepyda, npenepyda, serbų-chorvatų npnopyma, npenepyma, albanų perperone ir kt. (3; 104-105) Kito ti
po vardas, kuriuo galėjo būti įvardinta apeigą atlie
kanti mergina: bulgarų dodona, dydojia, dydone, dydyjiūy dydyjiuųa, serbų-chorvatų dodojia, dydyjieūtca, dodojiuųe, albanų dudule, dordolets ir kt. Spėja
ma, kad šie žodžiai žymėjo griaustinio dievo epitetą,
reiškusį griaudėjimą, dundėjimą (plg. Dundulis). Mer
gina peperuda ar dodola priminė žiniuonę ir galėjo
simbolizuoti griaustinio dievo žmoną (3; 106).
V.Ivanovo ir V.Toporovo hipoteze apie griaustinio
dievo žmonos vaizdinį pietų slavų tautų apeigose ir
tautosakoje pasirėmė ir T.Sudnik bei T.Civjan, pratęsusios šio klausimo tyrinėjimą (5; 240-285). Autorės
savo prielaidas pagrindžia visų pirma Balkanų tautų
tradicinės kultūros duomenimis. Mat, jų teigimu, Bal
kanų areale ypač gerai išsilaikė mitologema „Griaus-
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mavaldis ir jo šeima“ (5; 242). T.Sudnik ir T.Civjan
taip rekonstravo šio mito fragmento turinį (pasirem
damos V.Ivanovo bei V.Toporovo teiginiais): griausti
nio dievo žmona už neištikimybę vyro išvejama iš dan
gaus į žemę ir tampa apatinio pasaulio šeimininke.
Griausmavaldis ištremia savo žmonos vaikus (papras
tai 7 ar 9 sūnus) į žemę, sužeidęs juos žaibu ir/arba
paverčia juos pelenais, akmenimis, grybais, augalais
ar chtoniniais gyvūnais (5; 242). Šios rekonstruojamos
mitologemos elementų galima įžvelgti laumės vaizdi
nyje, jos funkcijose, aptariamą mitinę būtybę atsklei
džiančiuose sakmių motyvuose.
Gana vientisą siužetą apie laumę, dangaus būty
bę, kuri norėjusi nuslėpti savo meilę „žemės vyrui“,
bet vis dėlto buvo nubausta „vyriausiojo dievo“, pa
teikia L.A.Jucevičius:
„Laumė tai buvusi stebuklingo gražumo deivė, ji
gyvenusi debesyse. Ką ji globojusi - apie tai žmonių
kalbos nieko nepasako. Ojos istorija buvusi tokia: sė
dėdama savo deimantinėje krasėje, pamačiusi kartą
vieną dailų vaikiną ant žemės ir, išskleidusi savo juostą
(vaivorykštę), nusileidusi pas jį. To pasimatymo vai
sius buvęs toks, jog dievaitė pagimdžiusi sūnų, vardu
Meilų. Sūnų tą auklėjusi viena žiniuonė Vilijos pa
krantėje. Motina tris kartus dienoje nužengdavusi iš
dangaus ir penėdavusi jį savo krūtimis; šitaip trukę
keletą mėnesių, kol vyriausiasis dievas susekęs, kame
Laumė laikanti paslėpusi savo ir žemės vyro meilės
vaisių, o tada stvėręs jį už kojų ir bloškęs virš pačių
aukščiausių debesų ir tenai, sietyne, davęs jam žvaigž
džių tarpe vietą. Pačiai dievaitei jis nupjovęs krūtis ir,
sukapojęs į smulkius gabalėlius, išsėjęs jas po visą že
mę. Todėl tad mūsų liaudis akmenėlius, žinomus mi
neralogijoje belemnitų ar perkūno strėlių vardu, va
dina Laumės papais. Vaivorykštę prūsai ir žemaičiai
taip pat vadina Laumės juosta“ (6; 75-76).
M.Lukšienės ir Z.Slaviūno parašytuose L.A.Jucevičiaus „Raštų“ komentaruose teigiama, kad analo
giško pasakojimo apie laumę lietuvių tautosakoje ne
rasta ir iš viso keliamas nepasitikėjimas šio teksto kaip
folklorinio kūrinio tikrumu (6; 622). J.Vaiškūnas, mi
tologiniu aspektu tyrinėjęs Sietyno vaizdinį lietuvių
tautosakoje, mano, kad toks hiperkritiškas teksto au

tentiškumo vertinimas nėra pakankamai pagrįstas. Jo
manymu, M.Lukšienės ir Z.Slaviūno pastebėjimai, kad
lietuvių tautosakoje ir L.A.Jucevičiaus amžininkų raš
tuose panašaus kūrinio apie laumes neaptinkama, nė
ra pakankama sąlyga patvirtinti įtarimą esą jis auto
riaus prasimanytas. Be to, kaip teigia J.Vaiškūnas, to
nepaliudija ir jo surinkta medžiaga apie Sietyną lie
tuvių tautosakoje (aptariamame tekste Sietynas figū
ruoja kaip vieta, į kurią „vyriausiojo dievo“ nubloš
kiamas laumės sūnus (7; 18-19). Be abejo, L.A.Juce
vičiaus pateiktas pasakojimas apie laumę galėjo būti
kiek paveiktas jo išmonės, jo, kaip kūrinio atpasako
tojo, gana laisvos interpretacijos. Reikia manyti, kad
laumės sūnaus vardas Meilus yra paties L.A.Jucevi
čiaus kūrybos padarinys. Laumę nubaudžiantį perso
nažą L.A.Jucevičius pavadina „vyriausiuoju dievu“.
Kaip žinoma, kai kurie lietuvių tradicinės kultūros ty
rinėtojai Perkūną laikė vyriausiuoju dievu (S.Daukan
tas, A.Botyrius). Gali būt - čia kaip tik turėtas galvo
je Perkūnas. Apie tai galima spręsti iš kūrinio kon
teksto: laumės krūtys, sukapotos dievo, siejamos su
belemnitų kilme, o Perkūno kirveliai ar kulkos, kurie
taip pat neretai būdavę iš belemnito, vadinti ir lau
mės speniais (LTR 832/239,240f). Perkūno ryšį su
„laumės papais“, o tuo pačiu analizuojamo teksto fol
klorinę prigimtį patvirtina tokie išties autentiški tikė
jimai: „Laumės papai yra pasidarę iš to, kai perkūns
trenkė į smeltis, tai ir pasidarė du papai. Perkūno kir
veliai yra perkūno kulkos“ (LTR 1640/128/). „Diel tuo
dabar ir tuoky kaip yra akmeniukai, tuoky, randi upie,
tuoky ilga ilga akmeniuka, tai ir, saka, vis laumiu pa
likimas dar tas yra“ (LTR 5031/99/). „Šnekies, kad laumio būdava. Žiūra kap veždava ras tuokios akmenokos, elge kap papoka er kiaure. Dar senesne žmones
šnekiedava, kad tas laumes papa“ (LTR 3573/131/).
„Laumės pirštai yra palikę nuo laumių. Jos visą laiką
skalbdavosi paupiais. Dabar jos išnyko ir liko suak
menėję vieniju pirštai“ (LTR 1167/493/). Taigi tikėji
muose aiškinama, kad pailgi akmenys (matyt belem
nitai) yra laumių palikimas ir kad jie atsirado Perkū
nui trenkus į žemę „laumės papus“.
Pirmame iš čia cituojamų tikėjimų sakoma, kad
Perkūnas „laumės papus“ trenkęs „į smeltis“, t.y. pa
sielgęs panašiai kaip ir „vyriausiasis dievas“ L.A.Ju
cevičiaus paskelbtoje sakmėje. Perkūnas tranko, mu
ša laumes, tą patvirtina ir ši sakmės nuotrupa: „Lau
mės naktimis ateina linų minti pirtysna. Dabar lau
mių nėra, ba jas grausmas išmušė“ (LTR 1434/134/).
Panašus į L.A.Jucevičiaus užfiksuotą siužetą apie
laumės ir žemiško vyro meilę žinomas lietuvių tauto
sakoje. Užrašyta nemaža sakmių apie laumės ir ber
no vedybas (žr. LPK 423*, 424* ir kt.). Vienoje tokių
sakmių pasakojama, kad bernas įsimyli laumę, veda
ją ir jiems gimsta vaikelis:

„Pasakojo senieji, kad Virintos paupy gyvenusi la
bai graži laumė. Vienas darbininkas ją pamilo. Jis ją
dažnai prie upės sutikdavo, kada saulė nusileisdavo,
nes tik tada gražioji laumė pasirodydavo. Laumei vai
kinas taipgi patiko, ir jie visada meiliai kalbėjosi per
visą naktį. Pagaliau tasai jaunikaitis pasipiršo, saky
damas: „Būk mano žmona! Aš tave mylėsiu, ir tu ma
no namuose gyvensi, nematydama vargo.“ Laumė il
gai atsisakinėjo, bet pagaliau sutiko būti jo žmona,
tik prašė, kad naktimis ją leistų būti sujos draugėmis,
o dienomis gyvensianti su juo. Bernas sutiko naktimis
jai duoti laisvę.
Gražioji laumė apsigyveno berno trobelėje. Ber
nas visiems sakė, kad jis tą mergaitę atvežęs iš Rokiš
kio apylinkės.
Visiems laumė labai patiko už linksmumą, o ypač
jaunoms mergaitėms - audėjoms. Niekas visoje apy
linkėje nemokėjo taip plonai verpti ir taip gražiai austi,
raštus derinti, kaip berno mylimoji. Ji ir mergaites mo
kė austi gražiausius kilimus ir juostas. Naktimis ji iš
savo namų išeidavo ir grįždavo tik prieš saulės pate
kėjimą. Jiems begyvenant, pas laumę gimė labai gra
žus vaikelis-verulis, toks gražus ir protingas, kad vi
sus stebino savo sumanumu. Be to, jis labai greit au
go, ne dienomis, bet valandomis.
Bernui nepatiko, kad jo draugė naktimis namie ne
būna. Ėmė jis jai pavydėti, prikaišioti, barti ir net muš
ti. Laumė labai nuliūdo. Verkė, maldavo, kad jos ne
skaustų, bet tatai nepadėjo. Kada jis jai griežtai už
draudė naktimis iš namų niekur neiti, ji tris naktis bu
vo namie, bet ketvirtą naktį iš namų išėjo, išnešdama
ir savo vaiką. Nuo to laiko bernas savo mylimos drau
gės nebematė. Visur jis jos ieškojo, bet niekur nera
do. Susiprato jisai, bet po laikui... Paskui tas bernas
paskendo Virintos upėje. Taip pasakojo seni žmonės.“
(LTR 1438/46/).
Ši sakmė baigiasi tragiškai. Daugumoje kitų jos va
riantų laumė, tapusi žemiško vyro žmona, su juo lai
mingai gyvena:
„Seniau būva daug laumių. Dabar jau apie jas ne
girdi. Kadu da aš ganiau, tai mes vieni vaikai bijodavomiesi palikt prieg gyvulių, ba ateidavo laumės ir norėdava apkirpt avis ar išmelžt karves. Bernai nujoda
vo an naktigonės, eidavo kur per beržynus ar alksny
nus ir klausydavo, ar neužgirs kur laumes drobį ska
laujant. Saka, jog tokį bernų laumės gausiai apčesdavodavo (apdovanodavo). Jei kartais katram bernui pri
sieidavo pagaut laumiukį, jis su ja apsiženydavo ir vė
liau sčeslyvai gyvendava. Tokių laumiukį reikėdavo tik
kur užtikft], ba taip dviejose ar trise jos nepasiduoda
vo“ (LTR 1579/230/; žr. taip pat LTR 1255/254/; LTR
1406/774/; LTR 1580/486/).
Taip L.A.Jucevičiaus pateiktos sakmės motyvai pa
tvirtinami tautosakos duomenų. Tad sakmės siužeto
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kaip liaudies kūrybos fakto galimybė taip pat atrodo
esanti reali.
Reikėtų paanalizuoti ir kitus su laume susijusius
motyvus, laumės bruožus, bandant įžvelgti ištremtos į
žemę griaustinio dievo žmonos žymes.
Sakmėse aptinkami dvejopi laumių apibūdinimai:
kaip dailių jaunų merginų, o dažniausiai - moterų, ir
kaip atstumiančios neįprastos išvaizdos moteriškų bū
tybių.
„Tai mano bobutė tikrai matė dvi besimaudančias
laumes... Tos laumės atrodė labai jaunos ir turėjo il
gus plaukus. Jos buvo labai gražios“ (LTR 1438/223/
). „Aš pats kadai laumę mačiau Čelniukų lauke. Mer
ga aukšta, laiba, kaip liepa, visa plaukais geltonais ap
sileidusi - rodos dabok, dabok ir dabok, tiktai tiek sar
mata, kad suvisai gryna... (LMD I 474/902/). Akcen
tuojami ilgi, dažniausiai geltoni laumių plaukai, taip
pat - jų nuogumas. Tačiau kartais laumės parodomos
apsirengusios baltais rūbais (LTR 888c/776/; LTR
4545/100/). Kitas būdingas laumių išvaizdos ypatumas
- didelės krūtys: „Laumių moteriškių kasos ilgos ligi
pat kojų apačios. Geltoni plaukai. Jų krūtys labai di
delės, jos per krūtis kojų neužmato“ (LTR 462/492/;
žr. taip pat BsLP 1 Nr.8, p. 105). Sijų kūno dalis buvusi
itin reikšminga. Tą rodo ir tai, kad būtent „laumės pa
pus“ Perkūnas trenkęs į žemę (LTR 1640/128f).
Negražios laumės būdavo dideliais dantimis, ilgo
mis rankomis (LTR 421/118/), geležiniais nagais (LTR
888c/776/), apžėlusios (LTR 3718/148/), su vištos ir
gaidžio kojomis (LTR 1722/101/), su arklio kanopo
mis (LTR 4232/173/), raišos (LTR 92/113/).
Neaišku, kuris vaizdinys pirminis - gražios ar ne
gražios laumės. Reikėtų tik priminti, kad pietų slavų
ritualuose griaustinio dievo žmoną simbolizavusi peperuda ar dodola būdavusi jauna graži mergina. Ne
gražios laumės paveikslas galėjo atsirasti pradėjus pai
nioti laumę su ragana arba ėmus ją vertinti moralės
požiūriu, kaip keistą moterį, vyrų gundytoją. Juk iš lie
tuvių sakmių žinoma, kad laumės ir pačios pristodavo
prie vyrų: ateidavo pas berną į svirną, kutendavo, gnai
bydavo jį (LTR 4322/41/), atsiguldavo šalia (LTR 783/
93/; LTR 1435/32/), slogindavo (LTR 2284/430, 765/).
Kita vertus, laumių raišumas, deformuota išvaizda gali
būti aiškinama kaip jų chtoniškumo požymis.
Vis dėlto laumė - ne tik žemės, bet kartu ir dan
gaus mitinė būtybė. M.Pretorijus, klasifikuodamas
prūsų dievus ir mitines būtybes, laumę priskyrė prie
dangaus būtybių (8; 531). L.A.Jucevičiaus pateiktoje
sakmėje apie laumę sakoma, kad ji gyvenusi debesy
se (6; 15). Pagal rekonstruojamo mito fragmento apie
griaustinio dievo žmoną siužetą, šio dievo žmona iš
pradžių gyvenusi kaip tik danguje (5; 242). Laumės
ryšį su dangumi rodo ne tik minėtieji paliudijimai, bet
ir kai kurie sakmių apie laumes vaizdiniai, susiję su
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dangumi. Danguje po lietaus pasirodanti vaivorykštė
neretai vadinama laumės juosta (LTR 374c/1219/;
LTR 1083/89/). Įsivaizduota, kad pati laumė ir išaudžia tą juostą: „Žmonės sakydavo, kad laumės ausda
vo laumės juostas, kurios ant dangaus matydavos“
(LTR 1438/34f). Laumė, kaip ir Perkūnas, atmosfe
roje viešpataujantis dangaus dievas, gali sukelti lietų.
Tai ji padaro panaudodama savąją juostą: ja sutrau
kia vandenį iš upių, ežerų į debesį, o po to ir praside
da lietus. „Vaivorykštė tai yra Laumės juosta, kurią
Laumė pratęsia į upes, ežerus ir traukia vandenį debesin, sudarydama lietų“ (LTR 1083/89/; žr. taip pat
LTR 374c/1219/). Sakmėse laumė dažniau vaizduoja
ma kaip žemės būtybė. Žemėje ji dažniausiai buvoja
paupiuose, kur skalbia, daužo kultuve rūbus (LMD I
613/20/; LTR 1167/493/; LTR 4056/48; 222/). Laumę
galima pamatyti ir pačiame vandens telkinyje - besimaudančią ar besišukuojančią (LTR 1438/223/; LTR
5083/107/). Sakoma, kad laumės gyvena miškuose
(LTR 1027/76/; LTR 1406/774/; LTR 5083/89/), lando
po urvus (LTR 3786/9/), duobes (LTR 2564/8/), lai
pioja skardžiais (LTR 1406/122/). Keliose sakmėse už
simenama, kad jos apsistoja ant kalno (LMD I 474/
517/; LTR 42/54/; LTR 4649/18/). Laumės apibūdina
mos kaip neturinčios pastovios gyvenamosios vietos,
kaip benamės, klajojančios moterys. Matyt tokiomis
jos tapo, kai buvo ištremtos iš dangaus, kur kadaise
gyveno, į žemę. Beje, jos kartais buvoja ir trobose,
tačiau ne savose, o užklysta į jas kaip viešnios (LMD
144/16/; LTR 1722/161/; LTR 2795/40/). Dažnai jos
renkasi jaujose, pirtyse, tai yra pastatuose, kurie yra
ne gyvenamasis būstas, ir ten vyksta keisti, paslaptin
gi dalykai (LTR 1255/254/; LTR 1434/134/; LTR 1438/
29, 39,44, 45/).
Laumių pasirodymo laikas - po saulėlydžio (BsLP
2 Nr. 10, p. 195; LTR 381/104/; LTR 1434/56; LTR
3471/179/). Moterims drausta skalbti vakarais, kadan
gi bijota tuomet paupiais klaidžiojančių laumių: „Sau
lei nusileidus negalima eiti prie upės baltinių skalbti,
nes laumės užgirdusios kultuvies garsą ateinančios ir
įtraukiančios skalbėją į vandenį“ (LMD I 613/20f).
Laumių reiškimosi diena - ketvirtadienis (9). Bū
tent todėl ketvirtadienio vakarą moterims būdavo pa
vojinga verpti, austi, skalbti, t.y. dirbti laumėms bū
dinguosius darbus: „Kų četverge moterys suverpia, tą
pat laumės naktį išsuka. Taigi četverge moterys ne
verpia“ (LTR 2567/461/). „Moterys neverpia vilnos ar
linų četverge, ba tądien suverptus laumės nusineša“
(LTR 2567/428/) (10).
Pažymėtina, kad ketvirtadienis buvo laikomas ne
tik laumių pasirodymo, bet ir griaustinio dievo diena.
Griausmavaldžio sąsają su ketvirtadieniu ypač akivaiz
džiai iliustruoja vokiečių šios savaitės pavadinimas Donnerstag. Aiškinama, kad Donnerstag kilo iš germa

nų *ponares dag ‘Donaro diena’ (Donar - pietų ger
manų griaustinio dievo vardas). Su šiuo žodžių jungi
niu siejasi senovės vokiečių aukštaičių donarestag, se
novės anglų thunresdse (anglų Thursday) ir šiaurės ger
manų Į>6rsdagr (11). Donnerstag irjam giminingos for
mos yra romėnų dies Jovis vertinys. Ketvirtadienis ro
mėnų buvo siejamas su dangaus ir perkūnijos dievu Ju
piteriu. Slavų duomenys taip pat patvirtina ketvirtadie
nio sąsają su griaustinio dievu. Polabai ketvirtadienį
vadina Peraunedan ‘Perūno diena’ (3; 24).
Lietuvių tautosakoje ketvirtadienio ryšys su Per
kūnu paliudytas tik keletu faktų. Ketvirtadienį būda
vo draudžiama dirbti kai kuriuos darbus, tikėta, kad
tam, kas to draudimo nepaisys, Perkūnas ar kruša pa
darys didelių nuostolių: „Nevelėk didįjį ketvirtadienį
su kultuve rūbą, nes tuos namus Perkūnas sudegins“
(LTR 293/577/). „Ketvirtadienį nekasti žemės, kitaip
javus ledai muš su dideliu griausmu“ (LTR 1032/181/).
„Seniau nepradėdavo ketvirtadienį laukų dirbti, nei
sėti, nei sodyti, nes, sakydavo, menkas bus prieaugis“
(LTR 752/26/). Iš kultūrinių augalų išskirti žirniai: jų
nepatartina sėti ketvirtadienį (LTR 752/26/; LTR 757/
88/; LTR 762/11/). Tačiau kai kurios žemės ūkio kul
tūros kaip tik ketvirtadienį būdavo sėjamos ar sodi
namos: „Ketvirtadienį patariama linus sėti“ (LTR 832/
430/). „Ketvirtadienį patariama sodinti rasodą. Sako,
kad kopūstai būna geri“ (LTR 832/435/).
Vokietijoje ketvirtadienis iki pat XVII a. buvo lai
komas šventa diena (Feiertag) (12). Tą dieną nelei
džiama dirbti laukuose, mėžti mėšlą, skaldyti malkas,
taip pat verpti ir net indus plauti (13). Tik žaliajam
ketvirtadieniui būdavo daroma išimtis. Tuomet įvai
riose Vokietijos vietovėse kai kuriuos žemės ūkio dar
bus netgi skatindavo dirbti. Šią dieną sėdavo linus, žir
nius ir kopūstus. Manyta, kad tuomet pasėti augalai
gerai auga (14).
Pietų slavai ketvirtadienį laikė ypatinga diena. Ser
bai jį vadindavo cpehan dan ‘laiminga diena’ (15).
Turbūt dėl to, kad ketvirtadienis buvo Perkūno die
na, laumės drausdavo dirbti moterims. Nes, kaip mi
nėta, Perkūno dieną dirbančius gali nutrenkti griaus
tinis. Šios bausmės, matyt, bijodavusi ir laumė, kartą
jau nukentėjusi nuo vyro. O gal ji norėdavusi išskirti
savo vyro dieną kaip ypatingą.
Žinoma keletas moksleivių tautosakos užrašymų,
kuriuose ketvirtadienis aiškinamas kaip vestuvių die
na, kad šią dieną Perkūnas rengėsi savo vestuvėms,
tačiau jos neįvyko (LTR 832/446/). Tai - tik pavieniai
užrašymai, jie pateikiami be platesnio konteksto, ir
todėl nėra visiškai aišku, ar šie tekstai patikimi. J.Ba
lio parengtoje anketoje „Perkūnas ir velnias“ klausi
mas apie ketvirtadienio ryšį su vestuvėmis taip sufor
muluotas: „Ar gerai ketvirtadienį daryti vestuves?“
Moksleivių pateikti atsakymai į šios anketos klausi

mus skamba gana tiesmukai ir pernelyg trumpai: „Per
kūno dieną, ketvirtadienį, vestuves gerai daryti (LTR
832/429/). „Perkūno dieną - ketvirtadienį vestuvės ge
rai daryti“ (LTR 832/434/). „Ketvergi veselias gerai
daryti“ (LTR 1032/118/). Be to, tuose pačiuose rinki
niuose pateikiami visiškai priešingi ketvirtadienio ver
tinimai. „Ketvirtadienį vestuves negerai kelti. Ši die
na geriausia prekybai“ (LTR 832/437/). „Ketvirtadie
nį vestuves daryti negerai, nes nėra palaimos gyveni
me“ (LTR 832/433/). „Ketvirtadienį nepatariama da
ryti vestuves“ (LTR 832/435/). „Ketvirtadienyje ne
kelia vesalių - nelaimingas gyvenimas“ (LTR 1032/
117/). Taigi ketvirtadienis kaip vestuvių diena paliu
dijama lietuvių tautosakos duomenimis, tačiau dėl jų
patikimumo abejojama.
Germanai ketvirtadienį išties laiko tinkamiausia
diena vestuvėms. Tai paaiškinama motyvu, kad griaus
tinio dievas, kuriam skirtas ketvirtadienis, skatina vai
singumą. Tokį poveikį darė Toro kūjis Mjolniras (11).
Galbūt dėl to juo būdavo pašventinama santuoka. „Se
nojoje Eddoje“ ('brymskviča) milžinas Triumas
(T>rymr) atneša tariamai nuotakai pavogtą Toro kūjį,
kad juo būtų palaiminti jaunieji. Tad germanai ket
virtadienį nevienareikšmiškai sieja su vestuvėmis.
Charakterizuojant laumės šeimyninę padėtį, rei
kėtų pažymėti, kad tautosakoje, kaip jau buvo kalbė
ta, kartais ji vaizduojama kaip ištekėjusi moteris. Tie
sa, pavyko rasti tik vieną tekstą, kuriame užsimena
ma apie laumės ir Perkūno vedybinius ryšius. Viena
me pasakos apie Perkūną, velnią ir muzikantą variantų
pažymima, kad ragana (kituose šios pasakos varian
tuose vietoje raganos minima laumė; be abejo, čia kal
bama apie tą patį personažą) turi tris vyrus: Griaus
mą, Žaibą ir Perkūną (AT 1147- LTR 1852/12/). Šiaip
pasaka yra nenuoseklaus, painaus siužeto ir savo tu
riniu skiriasi nuo kitų būdingiausių šios pasakos va
riantų. Mat dauguma variantų pradedami pasakoji
mu apie tai, kaip laumė ateina į Perkūno, velnio ir
muzikanto daržą ropių rauti. Čia - priešingai, apva
giama pati ragana: jos ropių rauti ateina trys broliai.
Vagys užmuša besivejančią raganą ir apsigyvena jos
trobelėje. Toliau ir pasakojama apie tris raganos vy
rus, kurie bando išvaryti brolius iš jų žmonos namų:
„Ragana turėjo tris vyrus: griausmą, žaibą ir perkūną.
Griausmas, žaibas ir perkūnas norėjo visus tris brolius
išvaryti iš raganos lūšnos. Jie susitarė juos išgandyti, ir
jie patys išbėgs. Pirmiausia gąsdino griausmas. Broliai
neišsigando. Tada gąsdino žaibas. Bet ir žaibo neišsi
gando. Tada gąsdino perkūnas. Kvailys [vienas iš bro
lių - N.L.] insisėdo į ratelius ir sėdžia. Kai pradėjo per
kūnas trankyti, gudrieji broliai iš išgąsčio numirė. O
kvailys sėdi rateliuose ir negirdi, kad perkūnas juos
tranko. Perkūnas pavargo, o kvailys neina iš tos lūšnos
ir tiek. Perkūnas nustojo trankęs“ (LTR 1852/12/).
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Esama ir daugiau tautosakos kūrinių, liudijančių
Tai ir yra vienintelė užuomina apie Perkūną - ra
laumės ir velnio glaudžius tarpusavio santykius. Visų
ganos (laumės) vyrą.
Laumė kaip ištekėjusi moteris vaizduojama per pirma minėtinas padavimas apie tai, kaip velnias įsi
vestuves žaidžiamame žaidime „Laumė“: „Lauma, myli laumę, ir eidamas pas ją, supila kelią arba kalną
lauma, kur padėjai vyrų? Vyrų morios’ paskundino ir (užrašyta 14 variantų):
„Kipškalny tai gyvena kipšas, ono Laumakiuose gy
kalodį užritino. Lauma, lauma, skįsk ir pati draugi.
Ošei pati neskįsiu, sovo vyrų trauksiu (LLRŠ 25). vena laumė. Nu tai dabar tas jau aidava kaipo pas pa
„Laume, laume, kur padėjai vyrą... Radau marėj ak ną į... kypšas į Laumakius. O čia būva ainant ant Urmenėlį, paskandinau vyrą. Skęsk tu ir pati. Ko aš pati kuvėnų pelkės didelės. Tai tas kipšas jėmė i supylė
beskęsiu, geriau draugę išvesiu“ (LTR 1407/42f). Ta kelią tokį, kad galėtų nuaiti pas savo paną į Lauma
čiau žaidime nepasakoma, kas yra tasai laumės vyras, kius“ (LTR 4941/205/).
„Kipšiuose gyvenęs kipšas. Ir mylėjęs Laumakiūse
kuo jis vardu.
Aukščiau buvo minėtos sakmės apie laumę, ište laumę. Pas tą laumę sykiu aidavęs i, kad būtų jam sau
kančią už berno ir laimingai su juo gyvenančią (LTR siau, jis kalnelius susi... susipylė. I taip vieną sykį, jam
1255/254/; LTR 1550/486, 505/; LTR 1579/230/) arba duovaną benešant, iškrėtusias i tos dovanas. I tos do
paliekančią savąjį vyrą (LTR 1438/46f). Tačiau vyras vanas po šiaj diena akmenų likuses jir tami... jir dabar
jose detaliau neapibūdinamas.
Likučių miškely skaitomas gamtos paminklas“ (LTR
Keliose sakmėse konstatuojama, kad laumė yra 4941/221/; žr. taip pat LTR 4941/440/; LTR 4944/281/).
Viename padavimo variante užsimenama apie lau
velnio žmona: „Seni žmonės sakydava, kad laumės,
tai reiškia, nu, velnių žmonas“ (LTR 3987/43/). „Vo mės pažadą ištekėti už velnio: „Ir viena... viena laumė
kas anus (laumės - N.L) yr?“ „Velnių žmonas, pektas sako kipšui: „Tada aš už tavęs tekėsiu, kada tu atneši
dvasis“ (LTR 4056/248/). „Laumės tokios piktos dva didžiulį akmenį.“ Ir kipšas atnešė tą akmenį. Tas ak
sios, dar vadinamos velnių žmonomis. Jos galėdavo muo pasivadino laumės akmeniu“ (LTR 4941/563/).
Tad gal iš tiesų velnias buvęs vienu iš laumės vyrų,
visokiais pavidalais žmonėms rodytis ir apie jas gir
dėjau daug pasakojimų“ (LTR 1722/195/). Šis faktas tikriausiai - Perkūno konkurentas, pretenduojantis į
vertas dėmesio. Graikų mitologijoje Persefona, Dzeu jo žmoną.
Laumės, gyvenančios žemėje, vaizduojamos kaip
so ir Demetros duktė, pagrobiama Aido ir nugabena
ma į mirusiųjų karalystę. Žemėje prasideda sausra. turinčios vaikų. Savo vaikus jos supa, liūliuoja kur nors
Tačiau Persefona periodiškai sugrįžta į savo tėviškę. galulaukėj, pakabinusios lopšį tarp medžių: „Kai kaPersefonai sugrįžus į gimtuosius namus ir motinai du vakarais galima girdėt galulaukės liūliuojant. Tai
džiaugiantis, žemė atsigauna (16). V.Ivanovas ir V.To- laumės supa sava vaikus. Lapšius jas paskabina terp
porovas įžvelgė tipologine paralelę tarp Persefonos medžių. Jeigu pamata atainunt žmogų, grait vaikus pair griaustinio dievo žmonos vaizdinio pietų slavų tra siema, lopšį nukabina ir pasišalina“ (LTR 2989/341/).
dicijoje (3; 107). Šiuo atveju išskirtina ta graikų mito Tai vėlgi patvirtina, kad laumė ne tik pati viena, bet ir
detalė, kad Persefona pagrobiama Aido, mirusiųjų pa su savo vaikais klajoja po žemę, neturėdama pasto
saulio valdovo.
vios vietos, gyvenamojo būsto.
Lietuvių tikėjimuose randama užuominų apie tai,
Laumiukų išvaizda ypatinga. Jie vaizduojami kaip
kad velnias pavagia Perkūno žmoną: „Kartą perkū likimo nuskriausti, apsigimę vaikai: didelėm galvom
nas darė ketvirtadienį vestuves. Važiuojant į šliūbą pa (BsLP 1 Nr. 25, p. 67; BsLP 2 Nr. 30, p. 198-199), krei
vogė velnias jo žmoną. Tada perkūnas supyko ant vel vom kojom (LMD I 323/9/), raupuoti (LTR 1027/75/),
nio“ (LTR 832/440/). „Perkūnas norėjo apsivesti ket iki 4 metų nevaikšto ir nekalba (LTR 768/82/). Sako
virtadienį ir tada nuo jo pavogė velnias žmoną“ (LTR ma, kad „Laumių vaikai labai bjauraus būda, pikti, rėks
832/446/). „Ketvirtadienyje Perkūnas važiavęs į šliū niai, negražūs ir blogai auga“ (LTR 2989/342/). Gal tai
bą su savo sužadietine Vaiva. Velnias jo žmoną pavo savotiška bausmė laumės vaikams už motinos neištiki
gęs. Dėlto Perkūnas, keršydamas del savo nelaimės, mybę. Juk anotuodama rekonstruojamo mito fragmen
tranko visus tuos, kas ketvirtadienyje ženijas“ (LTR tą apie griaustinio dievo žmonos vaikus, pažymėjau, kad
832/447/). Velnias gali būti ir kaip nors kitaip Perkū jie gali būti paverčiami augalais, chtoniniais gyvūnais
no žmoną nuskriaudęs: „Velnias su perkūnu visada ar kitais objektais. Neįprasta žmogiška jų išvaizda - tai
pykstasi. Velnias perkūno žmoną sudraskęs“ (17, LTR taip pat tam tikra metamarfozė, paverčiant juos defor
832/488/). Reikėtų pažymėti tai, kad visi šie Perkūno muotomis būtybėmis.
vedybas komentuojantys teiginiai aptikti tik viename
Žinoma keletas sakmių siužetinių tipų, kuriuose
tautosakos rinkinyje (LTR 832) ir yra užfiksuoti moks pasakojama, kaip laumė, norėdama atsikratyti savo
leivių. Tiesa, kiekvienas šių tikėjimų yra užrašytas vis negražaus laumiuko, apkeičia jį su žmonių vaiku ir šį
kito asmens. Tad gal jie ir nėra prasimanyti.
pasiima sau (BsLP 2 Nr. 29, p. 198; LTR 1855/33/;
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LTR 2989/342/; LTR 3924/438/; LTR 3974/513/; LTR
4319/82/). Kad laumė grąžintų apkeistą vaiką, laumiuką reikia įmesti į ugnį (LTR 1508/222/), pasodinus ant
ližės, įkišti į pečių (LTR 1855/33/), mušti šventinta ver
ba kryžkelėje (LTR 374c/1244/), plakti šermukšnio
rykšte (BsLP 1 Nr. 11, p. 106; LTR 2324/317/), „lau
mės šluota“ (BsLP 2 Nr. 30, p. 198-199).
Kai laumė kuriam laikui palieka savo vaikus, ji ne
rimauja, kad jų neištiktų nelaimė. Kai moterys, pas ku
rias laumė ateina verpti, nori ja atsikratyti, pasako: „pie
tų šalij girdėt plakimas ir labai rėkia vaikai, kad net
laukai skamba“ (LPY 4 Nr. 133, p. 139-140; žr. taip
pat LTR 2144/34/; LTR 5287/86/); „Dangus bedegan
tis, danguje beverkia“ (LTR 1167/650/). Pamaniusios,
kad jų vaikai pavojuje, laumės išbėga iš trobos.
Vienoje sakmėje pasakojama, kad laumės vaiką už
muša patsai „dundulis“, tai yra Perkūnas:
„Kazys Drobnė Raitininkų k., Čepeliškės raiste,
girdėjo laumės pasikalbėjimą su savo vaikais. Taipjau
saulei nusileidus, vakare, girdi jis laume šniakant:
- Nerimai, Nerimai! Pasupk Priepuoli!
- Nėra Nerimo, dundulis užmušė!... - atsako kaž
koks jos vaikas.“ (LTR 1074/95/).
Vadinasi, iš tiesų laumės vaikai vaizduojami skriau
džiami, kenčiantys. Tasai vaikų baudėjas, kaip rodo
čia cituotasis variantas, galėjo būti laumės vyras Per
kūnas.
Tad, remiantis sakmėmis ir tikėjimais, galima re
konstruoti lietuvių mito apie griausmavaldį ir jo šei
mą fragmentą. Įdomu tai, kad atkuriamame lietuvių
mite netiesiogiai pasmerkiama moters neištikimybė
ir parodytas jos likimas pažeidus įprasto gyvenimo tai
sykles! Tai klajojančios, besiblaškančios, nerimaujan
čios dėl savo vaikų ir juos užgriuvusios nelaimės mo
ters likimas.

mis savaitės dienomis: šeštadieniu (LTR 960/342/; LTR 1310/
194/; LTR 1434/136/; LTR 3715/83/), pavieniuose variantuose su antradieniu (LTR 452/54/), su pirmuoju jauno mėnesio penk
tadieniu (LTR 1044/50/).
10. Apie laumės ryšį su ketvirtadieniu žr. taip pat: LMD I 336/2/;
LTR 987/2/; LTR 2237/84/.
11. Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. - 2, volligneu
bearbeitete Auff. - Berlin, 1957. - Bd. 2. - P. 109-110; Simek
R. Lexikon der germanischen Mythologie. - Stuttgart, 1984. P. 73.
12. Vries J. de. Min. veik. - P. 110.
13. Helm K. Altgermanische Religionsgeschichte. - Heidelberg,
1912.-Bd. L-P. 110.
14. Schroder L. von. Arische Religion. - Leipzig, 1923. - Bd. 2. - P.
636-637.
15. Kuliših Š., Petrovih P.Ž., Pantelih N. Srpski mitološki rečnik. Beograd, 1970. - P. 304-305.
16. Mify narodov mira. - Moskva, 1982. - T. 2. - P. 305.
17. Gal Vaiva atitinka laumę. Juk vaivorykštė (vaivos rykštė) vadi
nama ir laumės juosta.
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(the fairy in Lithuanian mythology)
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Nijolė LAURINKIENĖ
Laumė is one of the most significant female beings
in Lithuanian mythology. In the article it is regarded
as a hero from the myth (it is considered to be the
main Indo-European myth) about the Thunder-God.
Laumė may have been the wife of the Thunder-God
Perkūnas. On the basis of the data of the traditions
of the Balkan peoples the mythical subject „The
Thunder-God and his family“ was re-created by pro
minent Russian scholars Ivanov, Toporov, Sudnik and
Civjan. The wife of the Thunder-God is depicted as a
lewd woman in the renewed myth. She is banished
from Heaven to Earth together with her children by
the Thunder-God. The reason for this is her infideli
ty. In the Lithuanian myth the infidelity of the wo
man is indirectly comned and her fate is shown after
the break of the rules of life. She is unhappy, rushing
about and weeping over the misery of her children.
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Žmonės, pavirtę akmenimis
Vykintas VAITKEVIČIUS

Straipsnyje, kuriame buvo aprašyti Dzūkijos ak Maišiagalos apylinkėje, buvusi akmenų grupė Veseimenys, laikomi suakmenėjusiais žmonėmis, užsimin lė (JŠešėlio). Ta devynių akmenų grupė nurodoma ne
ta, jog galbūt tokie paminklai galėtų būti aptariami toli bažnyčios, laukuose. Pasak padavimo, motina ne
bendrame Pietryčių Lietuvos kontekste. Tam, kad to norėjo dukters išleisti už jos pasirinkto jaunojo. Duk
kią prielaidą priimtume ar atmestume, deja, trūksta tė nenusileido, išvažiavo tuoktis, ir motina visus ves
duomenų. Mažai pagelbėjo ir žvalgomosios ekspe tuvininkus prakeikė: „A, kad visa jūsų veseilė pavirs
dicijos. Vilniaus mieste buvę paminklai
sunaikinti, Pylimų, Šiauliškių kaimuose
„suakmenėjusieji“ šiandien jau užmirš
ti. Nebėra Veseilios akmenų Karvio kai
me, tiksliau aprašyta tik išlikusi Svadbos
akmenų grupė Neryje tarp Verkšionių
(Vilniaus r.) ir Panerių (Trakų r.) kaimų.
Vilniaus mieste, už Ukmergės gatvės
namų, laukuose, A.H. Kirkoras apie 1859
m. aprašė daugybės akmenų ratą. Rato vi
duryje buvo du akmenys, laikomi suakme
nėjusiais jaunaisiais. Pasak padavimų, su
tuoktiniai su piršliais, padarę kažkokią
šventvagystę, ūmai pavirto akmenimis (1;
156). Kitas padavimo variantas kalba, jog
jaunuosius labai pikta moteriškė pavertusi
dideliu akmeniu, o svečius - mažais, nes
jos nepakvietė į vestuves. Jau paskui vie
na mergaitė metusi akmeni j „suakmenė
jusius jaunuosius“, ir iš to akmens ėmė
1 nuotr. Svadbos akmenys Neryje tarp Verkšionių (Vilniaus r.) ir Panerių (Trakų r.).
bėgti kraujas. Mergaitė meldėsi, ir jai pa
Fot. VVaitkevičius 1995 11.
sirodė jaunieji. Prie akmens priėjusi ta
piktoji moteriškė pasakė paslaptingus žodžius, ir jau tų akmenimis!“ Arkliai, vestuvininkai suakmenėjo
nieji nebepasirodydavo (2). Įdomu, jog lig šiol Vilniaus (bet jeigu būtų atsiradęs žmogus, kuris žinotų tam
priemiesčių senbuviai mena tų akmenų skaldymo ap tikrą žodį ir jį ištartų, žmonės atgytų). Prieš Antrąjį
pasaulinį karą, kada akmenys buvo skaldomi, iš jų
linkybes - skaldant iš akmenų tekėjęs kraujas (3).
Akmeniu pavirtusi mergina ir Vilniaus priemies- tekėjo kraujas (7).
Neryje, Dūkštų apylinkėje, į pietus nuo Verkšio
tyje - Verkiuose. Pasak padavimo, motina prakeikė
dukterį, ir ji tą pačią akimirką virto akmeniu. Žmo nių kaimo, išliko įdomi ir unikali mitologinių akme
nės prie to akmens girdėdavę verksmą, nuo ko, sa nų grupė - Svadba. Viduryje upės iš vandens kyšo
koma, kilęs ir Verkių pavadinimas (4). Atrodo, kad penki šeši akmenys. Jų ten esama ir daugiau, kai van
ši akmenį verčiant du žmonės mirė, o dar du „susu dens lygis žemesnis, matomi aštuoni devyni akme
nys (1 nuotr.). Dauguma žmonių teigia, jog Svadba
ko“ vėjas (5).
Vilniaus rajono Dūkštų apylinkės Šiauliškių kai esanti penkių akmenų. Tai, matyt, išsiskirianti pen
me ir Sudervės apylinkės Pylimų kaime „suakmenė kių akmenų eilė, prasidedanti šiaurės vakaruose (nuo
jusios“ motinos prakeiktos dukterys (6; 213) vietos Verkšionių pusės) ir besibaigianti pietryčiuose (Pa
žmonių jau užmirštos. Geriau žinoma Karvio kaime, nerių pusėje). Šiaurės vakarinis akmuo žemesnis, ne
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visada iš vandens kyšo, tačiau akį patraukia keturių
akmenų grandinė jau beveik Neries viduryje. Tai
smulkiagrūdžiai ar vidutinio rupumo rausvo granito
akmenys, 1,6x1,5 m, 1,4x1 m ir panašaus dydžio.
Padavimai apie šią Svadbą nevienodi. Žinomas pa
davimas, jog motina užkeikė vestuvininkus, ir jie pa
virto akmenimis (6; 213); pasak kitų, vestuvininkai
šioje vietoje nuskendo. Tačiau iš pastabos, jog ak
menų upėje tiek, kiek buvo tų vestuvininkų, galima
spręsti, jog žmonės vėliau ėmė tuos vestuvininkus
„skandinti“, nors anksčiau tikėjo, jog jie persikelda
mi per upę suakmenėjo. „Svadba, Vesėlia vadina ten
tuos akmenis, kiek tų akmenų, tiek ir jų - jaunikiai,

50,40 cm), 1,65 maukščio. Vakarinėje akmens briau
noje yra akmens skėlimo kaltu žymė. Šiaurinis ak
muo irgi netaisyklingo keturkampio formos (krašti
nių ilgis: 75, 72, 50, 34 cm), 1,4 m aukščio. Skėlimo
žymė pastebima šiaurinėje briaunoje. Abu akmenys
į viršų smailėja, viršuje turi tik nedideles plokštumėles. Šių „suakmenėjusių“ paslaptis neatskleista: abu
akmenys turi skėlimo kaltu žymes ir pastatyti tuo lai
ku, kai kalvelėje atsirado kryžius. Suprantama, tai ne
seni laikai. Tačiau senas čia žinomas padavimas apie
bedievių suakmenėjimą. Aišku, jog šios vietos istori
jos puslapiai dar neatversti.
Tai esanti šventa, stebuklinga („cūdauna“) vieta,
pabroliai, iš Verkšionių kėlėsi į tą pusę [Panerių - aut.], kur apsireiškė Marija su kūdikiu ant rankų ar, pasak
kėlėsi valtimi ir apvirto. Atseit, kėlėsi ir pervirto, kiek kitų, - Kristus. Tai įvyko prie kažkada čia augusios
tų vestuvininkų buvo, tiek tų akmenų ten tose vietose ir senos pušies. Teigiama, kad iš tų laikų ir dabar kry
žiaus papėdėje gulintis didelis plokš
čias akmuo su smailiadugniu dubeniu
(Ar-1122), kuriame niekada neišdžiūva vanduo - stebuklingos Marijos aša
ros. Tame „senovės pasakojime“ figū
ruoja ir bedieviai (medžiotojai, ponai,
liokajai ar, pasak kitų, - virėjas su dar
bininku), kurie virsta akmenimis stul
pais. Pasakojama, kad: „ (...) toj vietoj
dar stovėja didele pušis. Toj vietoj, kur
kryžius dabar (...) Koks tai ponas būva,
ir ten jis turėja tarną vieną tokį. Rimtą
tokį tarną, bet jis tuo pasižymėja, kad
jis labai gerai šaudė. Taiklus būva la
bai - medžioklėse, visur jis labai taik
liai šaudė. Nu tai kiti ten pavydėdami
gal kiek, norėdami išmokt, saka: „Tu
mum paspasakok, kaip tu teip nušau
ni, teipjau taikliai šaudai, teipjau “. Nu,
tai jis iš karta nenorėja, bet paskui įkal
2 nuotr. Vaikučių akmuo. Giedraičių apyl., Molėtų r. Fot. V.Vaitkevičius 1994 05.
bėja, jis sutiko teip jau, reiškia. Tei jis
yra“(8). Vestuvių skendimo Neryje aplinkybės vaiz vienam iš jų saka: „Jūs aikit, nuaisit bažnyčion, kaip
duojamos įvairiai: vieni mano, kad jie kėlėsi valtimis, pajimsi komuniją, reiškia, švenčiausią sakramentą, tu,
kiti - kad žiemą važiavo ledu ir įlūžo (toje vietoje, saka, pasistenk jį pamešt man. Nesuvalgyt, bet, reiš
kur akmenys) (9). Atrodo, kad išplėsti padavimų va kia, parneši. Nu, ti jis teip ir padare. Paskui jis nusive
riantai dar vaizdavo ir piršlybas, jaunojo susitikimą dė juos prie tos pušies, išpjovė skrituliuką, įdėja to ko
su jaunąja ar panašiai, tačiau tai pamiršta (10).
muniją, davė šautuvą i saka: „Sauk!“Nu tai tas prisi
Liukonių kaime, Gelvonų apylinkėje, Širvintų ra taisė šaut, bet jis nedrįsta. Jam vaizduojasi - Kristus
jone, gražioje ąžuolais apaugusioje Širvintos upės de stovi. Nu tei jis negali šaut, reiškia. Nu tei jis stvėrė iš
šiniojo kranto aukštumoje, tarytum supiltoje apie 10 jo ginklą ir taikėsi jam šaut, jį nušaut, reiškia, tas jau.
mskersmens kalvelėje šalimais senojo kelio į Gelvo Bet jis nesuspėja. Ir tie jo du tarnai staiga pavirta ak
nus, stovi nemažiau kaip 8 m aukščio kryžius su žmo menim (...) (11); arba: „ Vienoj pusėj vienas dvarpo
gaus dydžio Nukryžiuotuoju. Iš abiejų kryžiaus pu nis gyvena upės. Pasjį buvo baisiai dideli miškai. Anoj
sių pastatyti akmenys stulpai (Ar-1123). Abu, regis, pusėj upės. O šičia irgi gyveno dvarponis, labai stiprus
tos pačios geologinės sandaros (rausvas, vidutinio ru irgi žemvaldys, irjisai žemę turėdavo. Bet medžiot prapumo granitas), pietinis akmuo prie pagrindo netai šydavosi vis pas tą dvarponį anoj pusėj, nes pas jį miš
syklingos keturkampio formos (kraštinių ilgis: 80,60, kai buvo (...) atseit vieną karią su šituo dvarponiu a
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ten smuklėj pagėrę, a kaip jie. „Va, - sako, - pasiimk,
kada eisi komunijos, sakramentą, jį nesuvalgyk, o at
sinešk“. Jisai taip ir padare, jo nesuvalgė, atsinešė. Ir
pušis čia va kur auga žemiau, kaip kryžius yra, maž
daug už 50 metrų pušis augo. Jisai išskaptavo tenais
skylutę, įdėja šitą šventą sakramentą ir sako: „Dabar
šauk. Va, - sako, - šausi į sakramentą, - saka, - paskui
galėsi pas mane medžiot pastoviai“. Ir kada jisai šovė,
pasirodė Marija - teip kūnu uždengė sava sakramentą.
Ir vat jisai pavirta... abudu grafai yra pavirtę akmeni
mis“(...) (12). Pasak kitų - iš bažnyčios reikėjo parsi

ruose. Akmens „galva“ apie 55 cm skersmens, 76 cm
aukščio, grioveliu „galva“ atskirta nuo apatinės ak
mens dalies. Kalbama, jog atsigulus kažkurią akimir
ką po akmeniu aiškiausiai girdisi, kaip skamba baž
nyčių varpai. Akmens nuoskalos buvo maišomos į val
gį pasiutusiam šuniui (17).
Į šiaurę nuo Levaniškių kaimo (Čiulėnų apyl.,
Molėtų r.), miškelyje, prie vadinamojo Kačergoraisčio vakarinio pakraščio, guli akmuo Geležinė boba
(Ar-640). Akmuo iki skaldant buvo apie 5,7 m ilgio
šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi, iki 2,25 m pločio,

nešti Velykų ryte gautą komuniją (13), be
to, darbininkas į komuniją turėjo šauti pri
klaupęs ant duonos kepalo: „Darbininkas
nedrįsęs šauti, tada virėjas jį iš užpakalio
nušovęs. Bet po to ir darbininkas, ir virėjas
virtę akmenimis, kurie ir dabar čia tebesą.
O dvaro ponas, gailėdamasis savo mylimo
virėjo, tarp tų dviejų akmenų pastatęs kiyžių. Vienas akmuo vardu Jonas, kitas - Po
vilas, nes tokie buvę akmenimis pavirtusių
vardai“(U; 183-184).

Iš šių padavimų ir to, jog abu akmenys
stulpai panašios geologinės struktūros
(toks įspūdis susidaro be specialaus tyri
mo) ir turi nesenų laikų skėlimo žymes,
galima daryti prielaidą, kad šioje vietoje
yra buvęs vienas akmuo, laikomas suak
menėjusiu bedieviu. Tik vėliau, tvarkant
„cūdauną“ vietą, jos aplinką (galbūt savo
supratimu ją puošiant), akmuo buvo per
3 nuotr. Čimbariškių Čimbaro kapas. Inturkės apyl., Molėtų r.
skeltas, pastatytas iš šonų prie kryžiaus.
Fot. V.Urbanavičius 1969.
Tuo metu turėjo „skilti“ ir padavimo be
dievis į du žmones, kurie čia suakmenėjo,
imta vaizduoti gana neįprasta situacija.
22-108 cm aukščio. Lieka neaišku, ar akmuo iš tik
Aprašius Vilnijos krašto „suakmenėjusius“, ma rųjų yra stovėjęs. Akmens pietrytinė dalis nuskaldy
tyt, reikia paminėti, jog tokių paminklų esama ir Ne ta, likęs tik nedidelis 1,4x1 m dydžio kubas. Skaldy
ries aukštupyje, dabartinėje Baltarusijoje. Labiausiai mo žymės - iškalti grioveliai - matomi ir šiaurinėje
žinomi Akmens kaimo (Kamien) suakmenėjęs ponas, akmens dalyje. Pirmą kartą akmenį norėta suskaldy
Stepano akmuo (Scepan kamien) prie Neries ištakų, ti statant Molėtų bažnyčią, vėliau - mėginant dirbti
taip pat kai kurie kiti (pvz., Varnionių suakmenėję girnas. Padavimai čia įvairuoja: pasak vienų, tai esanti
jaunieji (15)). Deja, neprieinami išsamesni tokių pa suakmenėjusi moteris, vadinama Geležine boba (18;
minklų Baltarusijoje aprašymai.
239), kiti aiškiai nebenurodo, jog akmeniu pavirto
Giedraičių apylinkėse, Molėtų rajone, minimas boba: „senų senovėje buvo tokia boba su geležine kaakmuo su „diedo galva“(16), tačiau dabar akmuo to čerga ir ji vaikščiojusi ir žmones mušusi su kačerga.
kiu pavadinimu čia nežinomas. Galima paminėti Paskiau, sako, ji palindus žemėsna. Tas akmuo pana
Giedraičių apylinkės Vaikučių kaimo akmenį, tikrai šus į bobą (...)“ (19). Likusieji variantai kalba, jog po
turintį „galvą“ (2 nuotr.). Paminklas yra į pietvaka akmeniu „sėdinti boba, kuri geležimi pavirtusi“, be
rius nuo kaimo, apie 200 m į rytus nuo žuviveisos to, ja kaimo žmonės baugindavo vaikus, buvo tiki
tvenkinių, maždaug 640 m į šiaurės vakarus nuo ma, jog vėlai vakare ta boba mažus vaikus gaudanti
Č. Karolkos sodybos Kulundžių kaime, lauke. Ak ir nešanti po akmeniu (18; 229). Maždaug už 40 m į
muo 2,5 m ilgio rytų-vakarų kryptimi, 1,5 m pločio šiaurės vakarus nuo akmens, ant kalvelės, yra 26
rytuose, 90 cm - vakaruose, iki 1,25 m aukščio vaka stambokų akmenų pusratis.
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Čimbariškių kaime (Inturkės apyl., Molėtų r.), į
pietryčius nuo K. Ugevičiaus sodybos, pelkaitės va
kariniame pakraštyje guli nedidelis akmuo, vadina
masis Čimbaro ar Simbaro kapu (Ar-650) (3 nuotr.).
Akmuo pilko granito, l,37x 1,27 m dydžio, iki 49 cm
aukščio. Apie buvusį akmens garsą, matyt, liudija tai,
jog nuo jo pavadinimo Čimbariškėmis imta vadinti
kaimą. Sakoma - akmuo žymi Čimbaro kapą: „seno
vėje, kada dar nebuvo tokių bei panašių teismų į da
bartinius teismus, kilus gyventojų tarpe ginčui dėl že
mės rubežių, į ginčijamą vietą buvęs atkviestas kuni-

akmuo, vadinamas Boba (23). Padavimų apie šį ak
menį neužfiksuota. Statant ant kalvos kolūkio kon
torą, akmuo buvo suskaldytas. Į šiaurę nuo Bobakalnio - Jakaviškių piliakalnis.
Ukmergės rajono Taujėnų apylinkių miške, Piktakalnyje, nurodomi du „labai dideli akmenys“. Pa
sakojama, kad jie vienas prie kito ėjo, tačiau žmonės
davė jiems vardus: Jonas, Petras, ir akmenys nustojo
ėję (24). Panašu, kad apie šiuos akmenis taip pat pa
sakota, jog tai suakmenėję žmonės. Tikslesnių duo
menų apie jų vietą nėra.

5 nuotr. Sukinių Mokas. Pabaisko apyl., Ukmergės r.
Fot. VVaitkevičius 1991 09.

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Suodžių kai
mo miške taip pat minimi du akmenys, kuriais pavir

4 nuotr. Mikniūnų Džiugas, Džiugavas akmuo. Kamajų apyl.,
Rokiškio r. Fot. V.Vaitkevičius 1994 03.

gas prisaikdinti šalių liudininkų, kur pil. Čimbaras
melagingai paliudijęs po priesaika (priesaikos - aut.)
staiga miręs ir po akmeniu esąs palaidotas“ (20). Pa
sak kitų - „Šimbaris (...) neteisingai liudijo, knto ne
gyvas ir virto akmeniu. Dėl. to akmenį žmonės irpava
dino Šimbario kapu“(21). Kartu su šiais motyvais apie

„suakmenėjusius“, pažįstamais iš kitų vietovių (akmuo
esąs antkapinis paminklas, žmogus šventvagiškai el
giasi ir suakmenėja), padavimų apie „suakmenėjusius
žmones“ variantai pasipildo dar vienu - sakoma, kad
šis akmuo esąs nukritęs iš dangaus (22; 30) (ar ne Per
kūnas čia suvaidino teisėjo vaidmenį?).
Lepšių kaime (Mielagėnų apyl., Ignalinos r.) maž
daug iki 1957 m. vadinamajame Bobakalnyje buvo

to broliai medžiotojai, nepasidalinę miško. Jiems gin
čijantis dėl balos viduryje miško, iš kažkur atsirado
senelis žila barzda. Ėmė senelis kalbėti, bet vienas
brolis užsimojo prieš jį lazda, antras griebė strėlę,
tuomet senelis brolius pavertęs akmenimis (25). Tiks
lesnių duomenų apie akmenis nėra.
Į vakarus nuo Paraisčio durpyno, Butleriškių miš
ko 4-ojo kvartalo pietvakarinėje dalyje, 100 m į šiau
rę nuo 3, 4 ir 16,17 kvartalų susikirtimo, apie 8 km
nuo Mackeliškių kaimo (Kavarsko apyl., Anykščių r.)
guli Barboros akmuo (Ar-79). Akmuo dvišlaitės pa
lapinės formos, 4,7 m ilgio, 3,6 m pločio (vakaruose),
2,6 m (rytuose), 2,5 m aukščio. Padavimas apie tai,
jog nelaimingoji Barbora suakmenėjo, neužfiksuotas.
Žinomi padavimai kalba, kad tėvų prakeikta mergina
iš sielvarto (jai neleido tekėti už beturčio jaunikio) iš
ėjo į mišką, ir nuo tada jos vardu imta vadinti akmenį
miške (26); jog mergina vardu Barbora netoliese pa
sikorė (27). Tai jau pažįstami motyvai, kurie apie ki
tus „suakmenėjusius“ žinomi kartu su pagrindiniais
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variantais apie tai, jog žmogus pavirto akmeniu (plg. kad čia žmonės mokindavosi (būdavo išmokomi įvai
Jociūnų Bobos akmenį Alytaus rajone ar kitus). Svar rių dalykų). Tad Mokai „suakmenėjusių“ bylą papil
bu paminėti, jog Paraisčio durpyno ankstesnis pava do lig tol nežinomais bruožais.
dinimas - Dievaraistis, 40 ha ploto miško masyvas čia
Kalbant apie buvusią Mokų paskirtį, atrodo, kad
turėjo Dievulio miško vardą (28). Ši vietovė - ir Ne negalima jų visų tapatinti su analogiško pobūdžio
vėžio, Nevėžės aukštupys.
šventvietėmis. Juk, pavyzdžiui, Šeimaties ir Dieveniš
Mikniūnų kaimo miške (Kamajų apyl., Rokiškio r.) kių Mokus pirmiausia reiktų sieti su laidojimo pamin
apie 550 m į šiaurės vakarus nuo Bernatavičių sody klais, apie Naurašilių Mokulienę žinomi XIX a. duo
bos, 850 m į pietvakarius nuo kelio Duokiškis-Kama- menys nurodo žmones tebetikint, jog tai dievaitės bu
jai, nedidelių miško keliukų kryžkelėje stovi Džiugo veinė, XIX a. padavimai apie Sukinių Moką pasako
ar Džiugavas akmuo (4 nuotr.). Paminklas 1,1 m ilgio ja, kad tai šventvietė, kur senovėje buvo aukojama.
šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi, 65 cm
pločio (šiaurės vakaruose), 20 cm - piet
ryčiuose, 70 cm aukščio. Sakoma, jog ak
muo tarytum besidžiaugiantis („džiuga
vas“) žmogus: „Prog šalį kai aini, atroda
lygkoks tupi pacanas, va, ir šypsasi, džiau
gias, juokiasi (...) atroda, bežiūrint in tų
akmenį. I vadina Džiugavas akmuo.
[Žmonės taip pavadino?] Aha, nuo senų
laikų Džiugas“ (29). Pasak kitų - tai esąs
Velnio akmuo: ,Jau tėtė su mamų pasa
kodavo. Sakydavo, kad Velnias nešė i pa
metė, a ten kaip, kad ar gaidys sugedojo
išlakė, kaip tai jau, negaliu dabar pasakyt
(...) vis Velnią akmeniu vadinam, kad Vel
nias nešė“ (30). 1930 m. muziejininkas Ka

zimieras Paunskis pažymėjo, jog šioje vie
toje stovėjo ir antras toks pats („Džiaugsmos“) akmuo, čia buvo išariama žmonių
kaulų (31).
6 nuotr. Naurašilių Mukolas. Smilgių apyl., Panevėžio r. Fot. M.Michelbertas 1968.
Kamajų apylinkėje („prie Kamojų
miestelio“) minima dvylikos akmenų gru
pė - akmenimis „apverstos“ vestuvės (32). Tikslesnių Faktas, jog tos vietos pasižymi „mokomąja“ galia, ta
duomenų apie juos nėra.
rytum šalutinis (tai viena iš savybių). Moko vardu gal
Netoli Junkūnų dvaro (Obelių apyl., Rokiškio r.) būt galėjo būti vadinamas ne vienas šventas akmuo,
kryžkelėje stovėjo žmogaus dydžio akmuo - nesulau kur, pavyzdžiui, kaip Sukiniuose, Naurašiliuose mels
kusi iš karo grįžtančio mylimojo iš sielvarto suakme ta įpėdinių (prašyta pamokinti kaipjų susilaukti). Šiaip
nėjusi mergina (33).
ar taip peršasi mintis, jog dar šiandien Mokais vadi
nami akmenys ar jų grupės turi ir tam tikrą savitą in
PROTINGI... AKMENYS
formacinio lauko aureolę. Ateities tyrinėjimai tai ga
P. Tarasenka 1933 m. plačiau rašė apie Mokus, Mo- lėtų patvirtinti.
Apie Gervėčių krašto Mockų kaimo (Baltarusijos
kulus straipsnyje „Akmenys-žyniai“ (34), vėliau kny
goje „Pėdos akmeny“ (35; 12-16). Padavimus apie respublika) Moką žinoma mažiausia. Jis gulėjo vadi
namajame Moko lobe. Buvo sakoma, kad Mokas Mokus pristatė B. Kerbelytė (36).
Mokai būdingiausi Rytų Lietuvos „suakmenėju- tai užmuštas ir čia pakavotas valdovas, toje vietoje pa
siems žmonėms“. Viena Mokų šeimyna žinoma ir Pa statytas akmuo (37).
Į šiaurę nuo Sukinių kaimo (Pabaisko apyl., Uk
nevėžio rajone, dvi - Aukštaitijoje, vienas Mokas Gervėčių krašte (Baltarusijos respublika), vienas, jau mergės r.), kairiajame Šventosios upės krante guli
aprašytas, - Šalčininkų rajone, Dieveniškių miške. Visi įspūdingo dydžio Mokas (5 nuotr.) su gerokai mažes
jie, kaip pasakojama, praeityje taip pat buvo žmonės, niu Mokiuku. Pats Mokas net 9 m ilgio, 5,7 m pločio,
gyveno, dirbo, kol suakmenėjo. Kita bendra ir įdo iki 2,2 m aukščio. Už pusmetrio nuo jo guli 4,5X3,6 m
miausia šių akmenų savybe, matyt, galima laikyti tai, dydžio Mokiukas. Nurodoma, jog dar iki Antrojo pa
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saulinio karo Šventosios upėje, žemiau šių Mokų, iš
vandens kyšojo ir Mokienė (38). Pasak padavimų, di
dįjį Moką pradžioje Velnias nešė ant Pabaisko bažny
čios, bet užgiedojo gaidys, ir Velnias akmenį pametė
Kalvelių kaimo laukuose (39; 602-603), dešiniajame
Šventosios krante. Čia Mokas jau buvo su šeimyna žmona, sūnum, dukra. Ant Moko ėmė piemenys žais
ti, ir įpykęs, kad piemenys jį mindžioja (TonnyTcsr h
uiajiHT), akmuo su šeimyna nutarė keltis į kitą Šven
tosios krantą. Su verksmu jis pajudėjo, keliantis per
upę, nuskendo žmona (kituose variantuose - žmona

Pas Moką buvo siunčiami nemokšos - „Eik pas
Moką pasimokyti“ (37; 14). 1933 m. P. Tarasenka ra
šė, jog apylinkėje Jei kas nors į paklausimą atsako,
kad prašomo dalykopadaryti nemoka, tai užgirsta nau
ją ironišką klausimą: - Na, o vaiką padaryti ar moki?
Ir jei supykintas žmogus atsako, kad nemoka, tai tuo
jau išgirs patarimą: - Eik pas Moką - pasimokinsi!
(...) tikima, jog Mokus gali bevaikiams tėvams padėti.
Bevaikės moterys, norėdamos susilaukti vaikų, einapas
Moką burti. Buriama taip, kad ant Mokaus, sukalbė
jus tam tikrą „maldelę“, vieną ar kelias naktis bevai
kės moterys marškinius padeda“ (42). Be kita ko, čia

žmonės burdavo ir medžioklės sėkmę, gerą javų der
lių (35; 14). Kai XIX a. akmenį girnakalys norėjo su
skaldyti, jį apėmė miegas ir jis susapnavo, kad ak
mens neliestų (35; 14), pasak kitų - skaldytojai rado
žalvarinį kaušą su tekančiu (iš akmens ? - aut.) krau
ju, po ko jie apako (39; 603). 1971 m. archeologiniai
tyrinėjimai prie Moko ir Mokiuko (vad. V. Urbana
vičius) parodė, jog susidariusio kultūrinio sluoksnio
prie akmenų nėra, buvo rastos tik dvi 50 cm sker
smens piltuvėlio formos duobės, viena-tarytum stul
po vieta, kita buvo pripildyta anglių, pelenų, rasta ir
viena lipdytos keramikos šukelė (43; 37-38).
Šeimaties kaimo (Tauragnų apyl., Utenos r.) Mo
kai guli apie 280 m į šiaurę nuo kelio Tauragnai-Šeimatis, vakarinėje pusėje keliuko, vedančio iš minėto
kelio, daubos pietiniame šlaite. Mokas - pilkai raus
vas stambiagrūdis granitas, penkiakampio kūgio
smaila viršūne formos, 9 m apimties, iki 2,8 m aukš
čio. Ant akmens iškaltos datos 1866 ir 1873, raidės
M.J., L.M. ir 18 cm aukščio stačiatikių kryžius 12 cm
ilgio kryžma. 1,2 m į šiaurę nuo Moko beveik visas
žemėje guli Mokiukas - taip pat rausvas stambiag
rūdis granitas, 35 x 140 cm dydžio, iki 1,4 m aukščio.
Padavimai apie akmenų atsiradimą skirtingi: pasak
vienų - „Mokas, būdamas įsitikinęs savo tikėjime pa
7 nuotr. Krakių Stabakulis, Stabo kulis jo aplinkos tyrinėjimų metu.
Fot. V Urbanavičius 1971.

ir duktė (39; 603)), ir Mokas dar dvylika dienų ir nak
tų garsiai verkė upėje likusios žmonos (40; 110) (ki
tuose variantuose - devynias dienas Mokienė šaukė
„Gelbėkit!“, o Mokas atsakydavo „Bijau“; Mokas bau
bė upėje likusios žmonos, tačiau veltui (39; 603 ir 37;
13). Pasak kitų - Mokus suakmenėjęs ūkininkas:
„kuom ti nusidėjęs buvęs koks tai ūkininkas. Mokus
būva, ir kuo ti nusidėjo, irjį ar tai prakeikė, ar ti Die
vas... visą šeimyną akmenim pavertė (...)“(37; 14). Pa

gal kitus padavimus Moko akmuo - senovės aukoji
mo vieta (c7iy>KHBimiH TKepTBemiKOM) (41).

gonis ir nenorėdamas pasiduoti naujajai religijai, su
manė bėgti toliau, kur dar nėra knkščionybės (...) Mo
kas, pasiėmęs žmoną ir sūnų, iškeliavo šiaurės link
(...)“, jiems plaukiant per Tauragnų ežerą, Moko

žmona nuskendo. Tėvas su sūnum išlipę ant kranto
taip jos verkė, jog pavirto i akmenis (44). Kiti pasa
koja, kad per ežerą kėlėsi akmenų šeima, vadinama
Tpruzinais. Akmuo Tpruzinas sulaužė draudimą per
ežerą keliantis atsigręžti atgal, ir Tpruzinienė nusken
do (45). Yra variantas, įdomiai pasakojantis, kodėl
akmenys pajudėjo iš senosios savo vietos pietiniame
Tauragnų ežero krante: „kadu un jų nedegina švintas
ugnies irjų neuvažoja, tai anys baisiai ažpyka ir sprabavoja plaukt per Tauragnų jažerų“(46). Vienas pa

davimas pasakoja, kad Mokai - žmonių antkapiai.
Nušauti Mokas su Mokiuku buvę pakasti po akme-
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niu (ar akmenimis). Dėl to ir akmenys pavadinti Mo
kais (47). Ant Moko akmens pietavęs ir Napaleonas
su prancūzų kariais (48). Čia taip pat buvo siunčia
mi pasimokyti nemokšos (37; 15). Be to, Mokas pa
tarnaudavęs, padėdavęs žmonėms patarimais. „Bu
vo tik viena sąlyga - žmonės turėjo budėti prie Moko
naktimis, nes Mokas savo patarimus sakydavo labai
tyliai, visai pašnibždomis. (...) Todėl naktį, kai viskas
aplinkui aprimdavo, žmonės susirinkdavo prie Moko
ir klausydavosi jo. Pagal pasakojimus Mokas labai
daugpadėjo žmonėms įvairių negandų metu. Tai, visų
pirma, karų, sukilimų metu (...)“(49). Pa

davimuose pažymima, kad akmuo Mokienė Tauragnų ežero dugne tebesanti
su dukra (50), kai ji nuskendo, žmonės
dar pusantrų metų sutemus girdėdavo
(ją ?) vaitojant (51). Dar viena užuomi
na - Mokas esąs „suakmenėjęs šaučius,
kuris persikėlė čia iš Taurapilio laukų“
(22; 170), nurodo, kad, matyt, ir Mokas
buvo laikomas akmeniu-siuvėju (plg.
ankstesniame straipsnyje aprašytą Lem
pinių miško akmenį). Akmenys Mokas
su Mokiuku yra apie 280 m į šiaurę nuo
Šeimaties pilkapių II (Ar-1344).
Naurašilių kaimo (Smilgių apyl., Pa
nevėžio r.) Mokulų šeimyna bene labiau
siai nukentėjusi - tolokai vienas nuo ki
to čia gulėjo akmenys vyras, žmona ir sū
nus Mokulai. 1913 m. suskaldyta Mokulienė, pokario metais į karjero teritoriją
pateko Mokuliukas, jis tarytum buvo
perkeltas prie Mokulo, tačiau kartu čia atsirado ir
antras panašus akmuo, atskirti, kuris tikrasis Mukoliukas, nebuvo galima. Galbūt jis buvo net suskaldy
tas (52). Mokulas (Ar-740) (6 nuotr.) gulėjo apie 20
m į pietus nuo kelio Panevėžys-Klovainiai, dvylikta
jame to kelio kilometre. Tai rausvas stambiagrūdis
granitas, 2,3 m ilgio rytų-vakarų kryptimi, 1,5 m plo
čio, 1,4 m aukščio, pakrypęs i rytus. Sakoma, jog tai
sustingęs beariantis pora jaučių artojas, kažkada ak
menyje matėsi net jaučių ragai ir ausys (53; 847). Mokulienė gulėjo prie pat dvaro kumetyno tvoros, ją su
skaldė kumečiai, statydami kumetyną 1913 m. Ak
muo savo forma priminė moterį, virš akių pakelta
ranka tarytum žiūrinčią Mokulo pusėn. Pasak pada
vimų, Mokulų šeima buvusi darbšti ir sumani. Mo
kulas Velykų rytą išėjo lauko arti. Mokulienė išvirė
jam pusryčius ir išėjusi į kiemą pasiuntė sūnų juos
nunešti. Kai tik suskambo bažnyčioje Velykų varpai,
visi suakmenėjo (54). Žmonės vartojo priežodį:
„Dirbk dirbk šventą dieną, kad nepavirstum akme
niu, kaip Mokulas“ (53; 847). Čia buvo siunčiami ir
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nemokšos pasimokyti. Jei kas nors ko nemokėdavo,
buvo patariama: „Eik pas Mokulą, apeik jį tris kar
tus keliais, kalbėdamas „Sveika, Marija“, ir išmoksi“
(34; 622). Nuogais keliais vaikai eidavo aplink ak
menį septynis kartus, kad išlaikytų mokyklos egza
minus (55). Nemažiau įdomios praėjusio šimtmečio
žinios apie Mokulienę - prie jos su aukomis (z darami i prošbami) eidavo bevaikės moterys, melsdamos
įpėdinių. Aukos buvo sudedamos ant akmens, ir jei
gu jos dingdavo, buvo tikima, jog jas pasiimanti ge
roji deivė, kuri čia gyvena (zabieral duch dobrej bo

gini) (56). Archeologiniai tyrinėjimai prie Mokulo
1984 m. (vad. V. Urbanavičius) rezultatų nedavė (57).
Apie Moliūnų kaimo (Pumpėnų apyl., Pasvalio r.)
akmenį stulpą pasakojamoji tradicija, deja, nežino
ma. Akmuo stovi pelkių supamame Kapo kalnelyje,
apie 50 m į šiaurę nuo kelio Kirkliniai-Januškos, apie
150 m į rytus nuo vadinamosios Perkūninės (saugo
ma kaip senovės gynybiniai įtvirtinimai, Ar-752). Ak
muo apie 60 cm skersmens, apie 1,1 , aukščio, jame
iš viršaus žemyn stulpeliu iškaltos datos: 1808,1848,
1858 ir dar atskirose eilutėse du skaičiai - 8,9. Kaž
kada jis buvo ūžkastas, 1958 m. vėl atkastas ir pasta
tytas į senąją vietą kraštotyrininko A. Mažylio ini
ciatyva (58; 7). Panašu, kad praeityje čia buvusi se
nojo tikėjimo šventvietė, ką mena išlikęs vietovardis
Perkūninė.
Kraštotyrininkas J. Sliavas atkreipė dėmesį į Vadatkų kapinėse (Krekenavos apyl., Panevėžio r.) ka
sant duobę šiaurinėje kapinių dalyje rastą kiek į žmo
gaus figūrą panašų akmenį. Jis buvo paguldytas vie
toj kapo antvožo. Akmuo pilkai mėlynas, 2,5 m il-

gio, 30-70 cm pločio, apie 60 cm storio (58; 47-48). žinkapių (senojo geležies amžiaus pilkapių) (40; 56).
Akmuo klaidingai buvo siejamas su Gražioniais į
Tikslesnių duomenų nėra.
Miglotai menamas akmeniu pavirtęs žmogus Pa šiaurės rytus nuo Radviliškio (35; 11), todėl archeo
logų neaprašytas. Tikslesnių duomenų apie jį nėra.
kruojo rajono Žeimelio apylinkėse (59).
llulėtiškio miške (Pašvitinio apyl., Pakruojo r.), apie
STABAKŪLIAI
4 km į šiaurę nuo Pašvitinio, guli vienas iš trijų Velnio
akmenų. Jis 5,2 m ilgio rytų-vakarų kryptimi, 3 mplo
Žemaitijos suakmenėjusius žmones gali reprezen
čio, 70-170 cm aukščio. Ant akmens iškaltos datos: tuoti vadinamieji stabakūliai. Jau šis bendrinis pava
1848, 1929, raidės „i. A.“ „A.MM“, du pusmėnuliai, dinimas (P. Tarasenkos, kitų autorių vartotas kaip
kryželis ant rutuliuko. Regis pagrindinis padavimų mo menhiro atitikmuo) rodytų, jog tie šventi akmenys
tyvas - akmuo esąs neštas Velnio sudaužyti Pašvitinio

9 nuotr. Akmeninė Boba prie D.Poškos Baublio. Upynos apyl.,
Šilalės r. Fot. V.Vaitkevičius 1991 06.

bažnyčią, bet pragydo gaidys, akmuo iš Velnio nagų
krito ir, suskilęs į tris dalis, liko gulėti trijose skirtin
gose vietose (60). Tačiau žinomas padavimas ir apie
tai, jog dvarininkui Apolinarui Liakui bitės nešdavo
aukso dulkeles. Liakas pilną katilą aukso paslėpė Bulėtiškio miške. Jau po to Liakas apiplėšė ir užmušė
pas jį medaus pirkti atvažiavusius pirklius iš Rygos. Jų
auksą beslepiant tame pačiame miške, trenkė Perkū
nas, ir gobšuolis pavirto dideliu akmeniu, kuris prislė
gė katilą aukso (61; 233). Pasak kitų - gobšus grafas
iškasė po akmeniu duobę ir paslėpė čia puodą aukso
bei avilį medaus (?). Kartą neturtingas žmogus bandė
turtą iškasti, bet suakmenėjo ir prilipo prie akmens.
Visi, kas tik bandysią čia kasti, suakmenės (61; 233).
1971 m. archeologiniai tyrinėjimai prie akmens (vad.
V. Urbanavičius) rezultatų nedavė (43; 33-34).
Sunykusio Graužiu vienkiemio (Polekėlės apyl.,
Radviliškio r.) akmuo stulpas, laikomas suakmenė
jusiu žmogumi, stovėjo lauke prie vadinamųjų Mil

10 nuotr. Petrikaičių Veselijos Jaunojo ir Jaunosios akmenų
skeveldros. Fot. VVaitkevičius 1995 03.

slepia daug paslapčių. Stabakūlio varde išliko sena
sis pavadinimas „stabas“ ar „stabis“ (kuris vakarų bal
tams reiškė akmenį (62; 286) ir vėlesnis - žemaitiš
kas „kūlis“, kuris, beje, laikomas kuršių kalbos pali
kimu žemaičių tarmėje (62; 349). Kitas klausimas,
ar „stabiu“ kažkada vadinti vien šventais laikomi ak
menys, tam tikra akmenų grupė (rūšis). Taip, atro
do, leidžia manyti faktas, jog daugelis šiandien žino
mų vietovardžių su šaknimi stab- yra šventų akme
nų, vietovių, kur tie akmenys guli, pavadinimai. Rei
kia paminėti, kad kunigo A. Kašarausko pranešimu,
liaudies garbinami stabakūliai dar XIX a. buvo Baž
nyčios naikinami (35; 11). Jų mažai ir žinoma.
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Repšių kaime (Židikų apyl., Mažeikių r.) kelių
Mažeikiai-Plungė irRepšiai-Ruzgai kryžkelėje maž
daug iki šeštojo dešimtmečio stovėjo nedidelis gum
buotas apie 1 m aukščio akmuo, tarytum primenan
tis moteriškės figūrą. Akmuo buvo vadinamas Už
keikta merga. Žinomas vienas padavimas, paskelb
tas, tiesa, keistoku tarybiniu literatūriniu stiliumi
1950 m.: Liūdėnų kaimo valstiečiai tarnavo baudžiau
ninkais Repšių dvare pas ponus Grosus. Grosas, be
kitų žiaurumų, mėgdavo prievartauti jaunas bau
džiauninkes. Raudytė dvare dirbdama krimtosi, mo
tina jai kalbėdavo: „Verčiau akmeniu pavirsk, bet ne
pasiduok pono užgaidoms“. Dukra sakydavusi: „Ver
čiau akmeniu tapsiu, bet ponui nenusileisiu“. Ir kar
tą tas buvo benorįs Raudytės, bet toji pasileido bėg
ti. Tada, sakoma, Raudytė labai pavargo ir iš išgąsčio
suakmenėjo (63).
Krakių kaime (Mosėdžio apyl., Skuodo r.) prie
senojo kelio Mosėdis-Skuodas stovintis vadinama
sis Stabo kūlis (7 nuotr.) buvo šio straipsnio auto
riaus „Liaudies kultūroje“ (1995 m. Nr. 2) gana pla
čiai aprašytas, todėl čia nebus kartojamasi.
Benaičių kaimo (Darbėnų apyl., Kretingos r.) ak
muo Kūlių bobelė (Ar-521) (8 nuotr.) guli apie 300
m į pietus nuo kelių Skuodas-Darbėnai ir SkuodasSalantai sankryžos, apie 50 m į vakarus nuo kelio
Skuodas-Darbėnai, Kulšės upelio kanalo kairiajame
krante. Akmuo stambiagrūdis raudonas granitas, iš
šono piramidės pavidalo, iš priekio - stačiakampio
formos, 4,45 m ilgio šiaurės-pietų kryptimi, 3,15 m
pločio, 1,55 m aukščio. Pagal padavimus, seniau čia
gyveno pikta ragana, kuri visus atklydusius nakvoti
paversdavo akmenimis. Vienas jaunuolis sužinojo
burto paslaptį: jis pabučiavo raganą, ir užkeiktieji at
gijo, o raganos troba pavirto dideliu akmeniu, kuris
vadinamas Kūlių babale (Akmenų senute) (14; 338).
Čia vaidenasi, klaidina. Kartą vidurdienį buvo paki
lusi vėtra, kai kitur buvo ramu. Vieną naktį prapuolė
prie akmens sukrautas šieno kūgis (64) ir pan. Ak
muo guli šventoje vietovėje: apie 220 m į šiaurės ry
tus buvo akmuo Laumės lova, 420 m į vakarus - ak
muo Ponios lova, 300 m į rytus dunkso šventakalnis,
vadinamasis Balkos kalnas.
Tarp Kretingos ir Bajorų geležinkelio stočių, prie
Kluonalių kaimo, bendroje ganykloje priešais Jauiyklos upelio santaką su Akmena, 1924 m. buvo ap
tiktas paslėptas akmenų... lobis. Matyt kitas toks ra
dinys nebūtų plačiau pagarsėjęs, jeigu ne tiksliai ži
nomos radimo aplinkybės ir pati lobio sudėtis. At
kasus ir iškėlus didoką, bet iš viršaus vos matomą ak
menį (l,2x 1 m dydžio, 30-35 cm aukščio) buvo ras
tos keturios tvarkingai sudėtos trikampės 80-110 cm
aukščio „piramidės“ su apkalimo žymėmis, du ketur

28

kampio pjūvio 30-40 cm aukščio akmenys su nuskel
tomis viršūnėmis. Žemiau visų jų gulėjo dar apie 20
mažesnių, 10-30 cm aukščio akmenų, ir visi jie turė
jo skėlimo žymes. Be to, iškasant akmenis buvo pa
stebėta, kad žemė šioje vietoje jau judinta, labai be
siskirianti nuo lauko dirvos. Toks žemės sluoksnis bai
gėsi iškasus visus akmenis. Archeologo P. Tarasen
kos, kuris plačiausiai radinį ir aprašė, nuomone, tai
šventvietės akmenys - stabakūliai (65). Tolesnis ak
menų likimas nežinomas. Juos aptiko Klaipėdos ak
menų apdorojimo firmos „Granitas“ savininkas J. Še
putis, ir greičiausiai jie buvo suskaldyti.
Kalbant apie kitus žinomus stabakūlius, vėl rei
kia prisiminti kunigo A. Kašarausko žinią, jog jis Var
nių katedros šventoriuje matė stabakūlių, kurie ku
nigų įsakymu čia buvo suvežti, nes liaudis juos garbi
no (35; 11). Tad dar XIX a. nemaža tų paminklų din
go be žinios. Varnių krašte žinoma tik apie vieną stabakūlį. Stabinės kaime (Varnių apyl., Telšių r.) 1662
m. Viržuvėnų (dabartinės Janapolės) dvaro inven
torius mini Stabakūlio lauką, kur žemės turėjo 3 vals
tiečiai (66). Matyt, kad ten būta Stabakūlio, su juo
galbūt reikia sieti ir kaimo pavadinimą Stabinė.
Analogiška situacija ir Gcišių kaime, Raseinių
apylinkėje. Čia žinomas Stabalaukis (67), tačiau jo
kių tikslesnių žinių nėra.
Sprendžiant iš šiandien turimų duomenų, vienas
iš žemaitiškų stabakūlių epicentrų - Laukuvos apy
linkės Šilalės rajone. Į istorines XIV a. Laukuvos že
mės ribas (68) patenka Kuliškių, Kaštaunalių, Padievyčio, Ivoniškių (du) akmenys, laikyti suakmenėju
siais žmonėmis. Panašu, jog juos reikia sieti su VIXIV a. žemaitiška (siaurąja prasme) kultūra. Deja,
apie pačius akmenis žinomos tik nuotrupos, nė vie
nas iš jų neišlikęs.
Ivoniškių kaime (Kvėdarnos apyl.) prie dvaro,
kaip nurodo kunigas A. Kašarauskas, 1857 m. buvo
du akmenys - medžiotojai, kurie medžioję šventą die
ną sumos laiku ir pavirtę akmenimis (69; 114). P. Ta
rasenkos duomenimis, šie akmenys pono Volmero
vėliau buvo pervežti į Vėžaičių dvarą Klaipėdos kraš
te, kurir dingo (70). Ivoniškių dvaro vieta-apie 400 m
į vakarus nuo kelio Kvėdarna-Laukuva (dvaro pasta
tų nelikę, toje vietoje įsikūrusi nauja sodyba). Iš ardo
mo Ivoniškių kapinyno į muziejus yra patekę VIII—
XII a. dirbinių.
Kuliškių kaimo pelkėse (Kvėdarnos apyl.) stovė
jo žmogaus ūgio akmuo - suakmenėjęs medžiotojas.
Akmenį išvežė ir suskaldė melioratoriai (71).
Kaštaunalių kaime (Laukuvos apyl.), kaip rašė ku
nigas A. Kašarauskas, 1857 m. (tuometinio P. Pacevičiaus Pakapių vienkiemio laukuose) stovėjo didžiulis
granito luitas, vadinamas Stabakūlių. Pasak padavi

mų, tai buvo akmeniu pavirtęs žmogus. Kažkada ak
menyje dar buvo žymu žmogaus pečiai, diržas, skry
bėlė. Tame pačiame lauke buvo randama žmonių kau
lų, archeologinių radinių (69; 108-109). Kaštaunalių
kapinyno vieta išaiškinta abipus kelio į Laukuvą. Ka
pinyno tyrinėjimai (vad. L.Vaitkunskienė) parodė, jog
žemaičiai čia savo mirusiuosius laidojo VII-VIII a.
Rasta dirbinių ir iš suardytų III-IV a., IX-XII a. kapų
(72). Apie akmenį tikslesnių žinių nėra.
Padievyčio kaime (Laukuvos apyl.), Dievyčio kal
no pašlaitėje, stovėjo žmogaus pavidalo apie 1,5 m
aukščio akmuo Bernardinas, atgręžtas į Dievyčio eže
rą. Akmuo suskaldytas 1855 m. ir sudėtas j Svirtūno
klojimo pamatus (69; 114). Pasak padavimo, tai bū
ta įsimylėjusio vienuolio bernardino, kuris pavirto ak
mens stulpu, o mylimoji buvo viesulo paskandinta
Dievyčio ežere (73). Šiauduvos-Padievyčio vietovė
praeityje buvo garsi senojo tikėjimo šventvietė.
Į Bijotų (Upynos apyl., Šilalės r) Baublio muzie
jų, matyt, dar D.Poška pergabeno stabakūlį - maž
daug 80 cm aukščio vadinamąją akmeninę Bobą (9
nuotr.). Suprantama, jokia pasakojamoji tradicija
apie akmenį nebežinoma. Vis dėlto akmens pavadi
nimas ir išvaizda perša mintį, jog tai kažkada iš se
nosios vietos į muziejų perkeltas stabakūlis. Reikia
pastebėti, kad dalis žemaitiškų stabakūlių buvo bū
tent tokios išvaizdos, t.y. tos pačios nedidelių, gyslo
tų, gumbuotų akmenų rūšies (plg. Repšių Užkeikta
merga, tokie ir Kluonalių akmenys).
Apie Kražiuose (Kelmės r.) prie Kražantės upės
buvusius akmeninius „stulpus“ - suakmenėjusius gir
tuoklius užrašytas vienas padavimas: Velykų rytą pri
sigėrę latrai nusitvėrė kas ką ir ėmė eiti (vaikščioti ?
- aut.) lyg aplink bažnyčią. Tada jie pavirtę į akme
nis („i suakmenėję ani būva į stulpus tuokius“ (74).
Tarp Petrikaičių ir Pakėvio kaimų (Vaiguvos apyl.,
Kelmės r.), apie 100 m į pietvakarius nuo V. Meliešiaus sodybos Petrikaičiuose, miške, pietinėje seno
jo kelio Kelmė-Vaiguva pusėje (dabar - miško ke
lias), buvo dvylika Veselijos akmenų. Paprastai rašo
ma, kad devyni iš tų akmenų stovėjo eilėje, kiti - gu
lėjo. Visi jie buvo vienoje, maždaug 22 m ilgio eilėje
(75; 27-29). Pirmasis akmuo, stovėjęs eilės pietva
karinėje pusėje, buvo didžiausias, kiti - mažesni. Di
džiausias akmuo buvo vadinamas Jaunuoju, tolimes
nis - Jaunąja, toliau ėjo Piršlys ir kiti vestuvių pulko
dalyviai. 1935 m. Lietuvos žemės vardyno anketos
išraše pažymėta, kad akmenų būta apie dvidešimt
penkis, jie buvo išsirikiavę - nuo didžiausio vis ma
žyn per 2 m iš šiaurės į pietus (76; 270). Akmenis
prieš 1927 m. suskaldė P. Meliešius. Jo vaikai prisi
mena tėvų pasakojimus, kad 12 akmenų stovėjo še
šiomis poromis: trys poros suakmenėjusių arklių,

tempusių vežimus, ir trys poros vestuvininkų (48).
K. Avižonis, apsilankęs čia 1926 m., pažymėjo, jog
Jaunojo ir Jaunosios akmenų skeveldros tebėra ten,
kur anksčiau stovėjo akmenys (75; 27-29), 1995 m.
nustatyta, kad senojoje Veselijos akmenų vietoje li
kę septyni akmenys: penkių skirtingų akmenų ske
veldros ir du akmenys. Pagal K. Avižonio padarytą
aprašą matyti, kad yra likusios viena šalia kitos Jau
nojo bei Jaunosios akmenų skeveldros (10 nuotr.):
Jaunojo akmuo buvo melsvas granitas, skeveldra
66x39 cm dydžio. Panašu, kad tai smailai besibai
gianti Jaunojo akmens viršūnė. Jaunosios akmuo bu
vo rausvas granitas, turėjo beveik stačią šoninę briau
ną. Matoma iš po žemių 22 cm aukščio skeveldros
dalis yra 75x34-42 cm dydžio, likusi apskrita ak
menskaldžių kalto žymė, kuriuo akmuo buvo perskel
tas išilgai. Toliau į šiaurės rytus nuo šios skeveldros
guli melsvas akmuo, rausvo granito, melsvo, rausvai
pilkšvo granito (panašu, kad tai būta stačio akmens)
skeveldros. Nuo ketvirtosios skeveldros į šiaurės ry
tus žemėse guli neliestas melsvai pilkšvas 56x 140 cm
dydžio akmuo. Vedant per išlikusias trijų akmenų
skeveldras bei du likusius akmenis ašį (tik penktoji
bei šeštoji skeveldros lieka šone), matoma šiaurės rytų-pietvakarių kryptis (maždaug 222°-42°).
K. Avižonis pažymėjo, kad keli Veselijos akmenys
pakliuvo į P. Meliešiaus namo pamatus ir nurodė jų
vietą pamatuose, kiti parvežti Veselijos akmenys, su
skaldyti apie 1927 m., gulėjo Meliešiaus kiemo patvo
ryje. Nustatyta, kad P. Meliešiaus gyvenamojo namo
šiaurės rytiniame kampe yra Veselijos melsvo akmens
skeveldra. Iš kieme tebegulinčių akmenų vienas ar du,
galimas dalykas, yra Veselijos akmenų skeveldros.
Apie Veseliją buvo pasakojama, jog kažkoks jau
nuolis sumanė vesti turtingą merginą ir slapta iškėlė
vestuves, nuvažiavo į bažnyčią. Sužinoję tai jaunosios
tėvai prakeikė grįžtančius iš bažnyčios jaunuosius su
palyda, vestuvininkai pavirto akmenimis (40; 130 ir
75; 29). Kiti pasakoja, kad jaunosios motina, jaunie
siems susėdus važiuoti į bažnyčią, juos prakeikė (76;
270). Kitas motyvas - akmenis suritino Velnias ir prie
jų pavakariais rodydavosi („puona Hevičina Veins“)
(77). Ties akmenimis pakelėje stovėjo senas medinis
kryžius. Maždaug 50 m į šiaurės vakarus nuo akmenų
buvo rasti žmogaus, žirgo griaučiai bei ietigalis. Dar
už 150 m ta pačia kryptimi kalvelėje, smėlyne, buvo
rasti trys ar keturi akmeniniai gludinti kirveliai (48).
Akmuo Karieta ar Vestuvių vežimas buvo Šereitlaukio kaimo (Vilkyškių apyl., Šilutės r.) Sidabrinia
me kalne (senovės gyvenvietė Ar-1923), netoli Jūros
santakos su Nemunu. Akmuo buvo didelis, daug že
mesniu už užpakalinę dalį priešakiu. Akmuo XX a.
pradžioje buvo suskaldytas Pempinės dvaro pama
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tams, viena akmens dalis, likusi nepanaudota staty
boms, buvo 28 pėdų skersmens ir 46 pėdų apimties
(78). Pagal padavimus, akmuo - suakmenėjęs vestu
vininkų vežimas. Šioje vietoje gyveno labai turtingas
kunigaikštis, kartą atjojo neturtingas, tik žirgą tetu
rintis žmogus ir pasipiršo jo dukrai. Duktė ji pamilo,
bet tėvai nenorėjo jos leisti už neturtingojo. Neilgai
trukus jaunikis atvažiavo vestuvių vežimu ir pasiėmė
savo sužadėtinę. Jaunosios motina verkė ir dejavo, tė
vas užsirūstinęs paklausė, kurjie važiuoja. Jaunikis at
siliepė, kad į bažnyčią. Tėvas su motina neteko žado,
jaunieji jau važiavo, kai tėvas sušuko: „Veikiau paliktumėte judu su vežimu ir arkliais akmeniu, negu tu,
netikusi dukra, savo tikybą pamestum“. Vežimas su
vestuvininkais pavirto akmeniu (79). Kitas motyvas ant akmens senovėje buvo deginama šventoji ugnis,
dedamos aukos (80). Šereitlaukio senovės gyvenvie
tėje, kur akmuo gulėjo, gyventa jau akmens amžiuje,
intensyvus I tūkstantmečio kultūrinis sluoksnis.
Sunykusio Jučionių kaimo miške, dabar - Kulau
tuvos pušyne, (Kauno r.), Neriepos upelio aukštu
pyje, apie 300 m i šiaurės vakarus nuo Kulautuvos
kapinių, upelyje stovėjo akmuo - Karalaitė. Akmuo
buvęs panašus į mergaitę. Senovėje, kai visi gyvento
jai išėjo ginti krašto, viena karalaitė slapta pabėgo
su jaunikiu. Tėvas ją prakeikė žodžiais: „Nelaiminga
ta duktė, kuri negina brangiosios tėvynės. Dievų var
du atsižadu ir prakeikiu ją amžinai. Perkūne galin
gas, nubausk ją!“ Karalaitė stovėjo prie upelio ir pa
virto akmeniu (81). Beje, kartais žmonės akmenį aiš
kiausiai matydavo upelyje, o kartais, net šviesiausią
dieną, akmuo dingdavęs kaip nebuvęs... (82). Akmuo
suskaldytas. Toje vietovėje trykšta šventu laikomas
šaltinis (83).
* * *

Atliktas darbas iliustruotų mitinio vaizdinio kar
tografavimo Lietuvos mastu galimybes, tokio darbo
privalumus ir trūkumus.
Toks kartografavimas ryškiai išskyrė Pietryčių Lie
tuvą, kur daugiausia paplitę Užkeiktų mergų akme
nys - išvaizdos ir mitinių vaizdinių prasme klasiki
niai lietuviškieji menhirai. Ta sritis atitiko atskirą,
maždaug IV-VIII a. laikotarpio etninę-kultūrinę pil
kapių su sampilais iš akmenų paplitimo teritoriją ir
šiuo požiūriu kartografavimo privalumai akivaizdūs.
Šventieji akmenys, kurie padavimuose laikomi su
akmenėjusiais žmonėmis, buvo, matyt, ne vien vėlių
šventovėse. Tai rodo dalis padavimų motyvų, tikėji
mų, susijusių su tais akmenimis. Kai kurie duomenys
perša mintį, jog padavimai apie suakmenėjimą gali būti
„antrinis“ reikalas, - pavyzdžiui, kada senojo kulto ob
jektai „teoriškai“ įvardinti priešiškais oficialiajai reli
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gijai (žmogus, pavirtęs į akmenį, buvo bedievis, „pa
gonis“), bet religinė praktika prie jų nenutraukta.
Gerai iš pasakų pažįstamas „suakmenėjimas“ (už
keikimo galimybė) gali būti ir konkretus - Lietuvoje
žinoma daugiau kaip pusšimtis akmenų, laikomų su
akmenėjusiais žmonėmis. Dzūkijoje jiems atstovauja
Užkeiktosios mergos, Žemaitijoje - vadinamieji stabakūliai, rytų aukštaičiuose žinomi keli Mokai. Be abe
jonės, yra lig šiol neišaiškintų tokių akmenų, reikia at
kreipti dėmesį į padavimus apie tai, jog prie vieno ar
kito akmens yra užsimušęs žmogus, jog akmuo esąs
antkapinis paminklas ir pan. Tokie motyvai dažnai ap
tinkami kartu su padavimais apie suakmenėjimą iryra
populiaresni. Retas kuris jau tiki, jog „seniau žmones
į akmenis paversdavo“, ne visada tokius iš senųjų gir
dėtus padavimus noriai pasakoja, nes tai laiko melu.
Mieli skaitytojai, jeigu Jums žinomos nors ir trumpos
nuorodos (nuogirdos), kur likę ar yra buvę akmenų suakmenėjusių žmonių, labai prašome - praneškite
adresu: Vilnius, Kražių 5, Istorijos institutas,
V. Vaitkevičiui.
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People turned into stones
Vykintas VAITKEVIČIUS
Publications on the question (see Liaudies kultū
ra (Folk culture) 1995 No 6 and 1996 No 2) illustrate
the possibilities to cartograph the mithic image (a man
becomes a stone). People’s turning into stones known
very well from fairy tales may be as a real fact as well
- more than fifty monuments of such kind are known
in Lithuania. Enchanted maids (brides) are mentio
ned in southern Lithuania, the Mokai - in eastern
Lithuania and the stabakūliai in Žemaitija (Samogitia). A part of these well-known monuments may be
related to archaeological cultures of the second half
and the middle of the 1st millennium and the begin
ning of the 2ndmillennium.

31

Vaikų kapeliai
Virginijus KAŠINSKAS

Žemaitijoje, tarp Švėkšnos ir Veiviržėnų, yra ne
dideli Vainutiškių kapeliai. Važiuodamas šalia vin
giuojančiu keliu j juos gali ir dėmesio neatkreipti kapeliai tiesiog susilieję su kraštovaizdžiu. Jie už
ima apie 30 arų, aptverti medine tvorele, kai kurie
tvarkingi ir prižiūrimi. Iš rytų pusės, į kurią orien
tuoti stovintys aštuoni kryžiai, du koplytstulpiai ir
penkios koplytėlės, kapeliai atrodo nuostabiai, dva

Kapeliai iš rytų pusės. Įėjimas.
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singi. Mediniai kryžiai, koplytstulpiai ir šimtamečiai
ąžuolai, ant kurių prikaltos medinės koplytėlės, pa
lieka neišdildomą įspūdį.
Atvėręs vartelius, pirmiausia dėmesį atkreipi į
mažus žemės kauburėlius. Kapeliuose nėra kapinėms
būdingų betoninių antkapių. Maži antkapiniai žemės
kauburėliai papuošti smėliu, lauko akmenėliais ir gė
lytėmis.

Koplytėlės prikaltos prie šimtamečių ąžuolų.
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Dalis kapaviečių sunykusios ir apaugusios žole.
Už jų matyti tradiciniai mediniai kryžiai be didesnių
puošmenų. Sprendžiant iš jų būklės, kryžiai galėjo
būti pastatyti apie XX
a. vidurį. Priekyje, ka
pelių centre, simetriš
kai stovi du koplytstul
piai. Viename, kai
riau, įrengta iš visų ke
turių pusių įstiklinta
koplytėlė. Jos viduje
siužetiškai išdėstytos
penkios skulptūrėlės:
centre stovi Jėzaus
Kristaus, nešančio
kryžių, skulptūrėlė, o
aplink ją dar keturios
figūros. Apžiūrinėda
mas koplytėlę, tarsi
tampi šios scenos da
lyviu, nes stebi ją vis
iš kitos vietos.
Antrojo koplytstul
pio koplytėlės stoge
lis yra kryžminis. Ji
taip pat iš visų pusių
įstiklinta. Priekyje viena Šv. Jono Nepo-
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<- Koplytstulpis su Jėzum Kristum, nešančiu kryžių.
'T' Prie medžio prikalta Šv. Marijos koplytėlė.
't Vaizdas iš šono.

muko skulptūra, kitų nėra,
nors koplytėlės vidaus erdvė
pritaikyta keturioms skulptū
roms. Galima tik spėlioti: bu
vo ar ne?
Kapelių centre, kiek tolė
liau, ant ąžuolo kabo išdužusiu stiklu koplytėlė, kurioje yra
dažyta Šv. Marijos skulptūrė
lė, o šalia stovėjo stiklainis su
neseniai pamerkta baltų narci
zų puokšte. Dešiniau, ant šim
tamečių ąžuolų, kabo oranži
nė Šv. Juozapo su laiminančiu
kūdikėliu Jėzumi ant rankų
koplytėlė; už jos - šviesiai mė
lyna koplytėlė su Šv. Roku, ša
lia - tamsiai raudona Rūpin
tojėlio koplytėlė, ant kurios da
ta - „1910“. Paskutinė, kaban
ti arčiausiai kelio, - rudai rau
dona koplytėlė Šv. Antanui,
laikančiam ant rankų kūdikėlį
Jėzų.
Visos koplytėlės pritvirtin
tos prie ornamentuotų lentų.
Koplytėlės gražiai vainikuoja
visą kompoziciją.
Taip puoštų koplytėlių ap
tikau tik šiame Žemaitijos (Ši
lutės, Šilalės r.) regione, nors
dviračiu esu išvažinėjęs skersai
ir išilgai visą Žemaitiją. Jose
gali įžvelgti asociatyvų ryšį su
senaisiais krikštais.
Kapeliuose stovi ir vienas
šių dienų juodo šlifuoto akmens paminklas su už
rašu „1950-1951“. Manyčiau, kad tai paskutinė šiose
kapinėse laidojimo oficiali data.
Šalia kapelių esančios sodybos šeimininkas, ku
ris čia gimęs, čia augęs, teigė, kad tai vaikų kapai:
čia aplinkinių kaimų gyventojai laidodavę mirusius
kūdikius ir mažamečius vaikus.
Kitoje kelio pusėje, maždaug už dviejų šimtų
metrų nuo vaikų kapelių, vietinis gyventojas parodė
medžiais apaugusius maro kapus. Kalvelę iš aplinkos
skiria tiktai nuvirtusi spygliuotos vielos tvorelė.
Galbūt ši nedidelė publikacija sudomins etni
nės kultūros tyrinėtojus, paskatins pasidomėti šiuo
reiškiniu ir patyrinėti vaikų laidojimo tradicijas
Lietuvoje.

Iš kairės: Šv. Juozapo ir Šv. Roko koplytėlės. Autoriaus nuotraukos

Children’s cemetery
Virginijus KAŠINSKAS
In a remote corner of Žemaitija (the Šilutė—
Šilalė districts) an old cemetery of children has be
en discovered. It occupies a fenced area of 30 ares,
containing crosses, pillar-type crosses and chapels
mounted on a hundred-year-old oak trees. Eve
rything in the cemetery is orientated toward the
East. Little mounds, adorned with sand, field peb
bles and flowers, most of them well tended. The
condition of the gravestones allows us to conclude
that they were erected in the period between the
beginning and the middle of the 20"' century. The
last burial is recorded in 1951.
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Romano Krasninkevičiaus sodas
Alė POČIULPAITĖ
Prieš akis bėga videojuostos kadrai, nufilmuoti per
nai rudenį, liepsnojant šalnų pakąstiems lapams, ma
žame tyliame Romano Krasninkevičiaus būste - Mari
jampolėje... Jo dienos tada jau buvo lyg rudens lapų
agonija, paskutinis grožio švystelėjimas. Žūtbūtinė
dvasios kova prieš kūno gyvybę smaugiančią ligą. Ko
va pasibaigė šių metų pavasariui prabrėškus, bet dar
pumpurams neišsiskleidus, paukščiams negrįžus... Iki
70-mečio jubiliejaus - lapkričio 18-osios - pritrūko tru
putėlį daugiau kaip pusmečio.
... O mintys lyg pavargę keliaujantys paukščiai vis
nutupia atspaudų lakštais, popieriais ir knygomis ap
verstame kambarėlyje, o širdis nenori patikėti, kad ten,
Marijampolėje, kur keletą dešimtmečių gyveno žmo
gus, apie kurio darbus galėjai pasakyti: tradiciniai liau
dies medžio raižiniai nenumirė, jie tarsi bunda, - jau
nieko nėra, tik įtampos kupina išėjimo tyla...

buką pasidyvijimą, net pasmerkimą. Kažin kaip ją bū
tų galima ištverti, jeigu ne džiaugsmas užbaigus kūri
nį, lyg motinos ekstazė, išgirdus pirmą kūdikio klyks
mą. „Kūryba - baisus dalykas. Atsisakau viso savo
gyvenimo, visko atsisakau. Laimingas, kai sukūręs į
raižinį pasižiurau.“ (3; 55). Džiaugsmas, kuris vėl bloš
kia į naujas abejonių, nerimo, vidinės kančios ban
gas: „Noriu vis naujo. Darau, nežinau, ar jie bus kam
reikalingi. Reikia paklusti tam balsui. Aš ne nuo savęs

* * *

Romano Krasninkevičiaus kūryba (eksponuota
daugelyje parodų, publikuota spaudoje, kataloguo
se, pelniusi įvairiausių apdovanojimų, geriausio me
džio raižinių meistro titulą etc.) ir pradžioje, ir garbės
zenite buvo savita ir mįslinga sąsajom su liaudies tra
dicijų šaknim, o ypač su jo paties gyvenimo drama.
Visą gyvenimą vienas ir, galima sakyti, vienišas, įgim
to talento genamas, jis primena tuos senuosius meist
rus - dievdirbius, kryždirbius, - kurių egzistencijos pa
grindas, R Galaunės teigimu, buvo kūryba (1). Tik tie,
RGalaunės aprašytieji, kūrybinės ugnies troškinami be
moksliai kaimo menininkai kažin ar būtų mokėję žo
džiais išsakyti savo būseną. R.Krasninkevičius mokėjo
(gal dėl įgimto polinkio apmąstyti tai, ką daro, gal dėl
to, kad ir mokslo, net gimnazijos klasių, buvo ragavęs,
tik karas, sunkus pokaris užtrenkė jam mokyklų duris).
Savo veiklą jis suvokė ir deklaravo kaip tarnavimą kū
rybai, kuri aukštesnė ir vertesnė už visas žemės gėry
bes, už jaukų šeimos židinį, moters meilę. Atsidavė jai,
kaip ypatingai pasiuntinystei, šaukimui, kuriam priešintis
ir neturėjo jėgų, ir nenorėjo. „Mane kur siuntė, ten turiu
eit, kur siuntė, ten turiu eit. Neatsikalbėt“ (2). Kas tasai
galingas siuntėjas, aiškiai nepasakė, bet galėjai susi
vokti, jog tai Dievo jam skirta dalia.
Šitokia pasiuntinystė turi savo ištikimą sesę. Tai kū
rėjo kančia, kylanti iš pastangų nugalėti savo ir me
džiagos ribotumą, tai kančia, kai laisva širdis nuolat
atsitrenkia į aštrias merkantiliško pasaulio briaunas,
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Šunelis gydo koją. Be datos. Medžio raižinys, 71 x37.

Romanas KRASNINKEVIČIUS 1972 metais.
Alės POČIULPAITĖS nuotr.

priklausau (...) Kentėti visą gyvenimą dėl kūrybos. Aš
jausdavau tokį malonumą. Niekas pasauly tokio
džiaugsmo nepergyvena. Aš ligonis, bet laimingas, kad
siunčia tą kančią. Laimingas, kad turiu kentėti“ (2).
Kūryba, tikriau - vidinė kūrėjo būsena, - pavydi, su
niekuo nesidalija, niekam nieko neduoda, tik visko sau
reikalauja. „Yra tokių žmonių (...), kurie prieky, o kūry
ba - paskui. Turi būti kūryba prieky, o aš - paskui“ (2).
Nenutrūkstamas kūrybos būvis sudarė R.Krasninkevičiaus egzistencijos esmę, kitokio gyvenimo jis nė ne
įsivaizdavo. Tačiau toks gyvenimas neįmanomas be vie
natvės ir visiškos autonomijos, lyg tvirtovės sienos sau
gančios nuo triukšmo, tuščių plepalų, nenuoširdumo,
pagaliau - melo. „Noriu būt vienatvėje. Man vienatvėje
kūryba gaunasi, tik vienatvė sukuria viską“ (3; 57).
Abejingai, kartais net susierzinęs klausėsi pagyrų,
lyg bijodamas, kad jos gali sudrumsti kūrybos grynu
mą, intencijų švarumą. „Kas giria, laikau savo priešu
numeris pirmas. Išgyrimas pagadina žmogų, jlįst j pui
kybės kailį lengva, o išljst iš ten - sunku (...)“ (2). Taigi
liaupsės, netgi jei jos nuoširdžios ir pelnytos, gali paklaidint, pritildyt širdies ir pasiuntinystės balsą. Kaip ir
civilizacijos sukurtas komfortas. R.Krasninkevičius šio
je srityje buvo itin griežtas sau ir nereiklus. Net pasta
rųjų metų gyvenimas kukliame butelyje, kur, rodos, ne

buvo nieko nereikalingo, tik būtiniausi daiktai žmogaus
egzistencijai palaikyti, kartkartėmis, rodės, jam trukdė.
Stebiesi, kai pagauni kažkokio ilgesio gaidelę balse pa
sakojant (o gal tai jaunystės apskritai ilgesys?) apie
benames dienas ir metus kino teatro, vėliau vaikų dar
želio rūsyje, kur, darbo dienai pasibaigus, prasidėdavo
tikrasis - kūrybos - gyvenimas. „Pats nešinau, kas pa
sidaro. Kai užeina, dirbu per naktis. Naktis tokia trum
pa, nepamatai, kaip prabėgo. O rytą j darbą nemiego
jus. Ištisas savaites šitaip. O būna - mėnesį nieko ne
dirbu, -vaikštinėju“ (4). Taip apie savo kūrybinę būse
ną yra kalbėjęs prieš dvidešimt trejus metus.
Taigi kūryba ne tik konkretus veiksmas dirbant prie
konkretaus kūrinio, ji - nuolatinės dvasinės įtampos,
ieškojimų būklė, lyg nepasiekiama siekiamybė, neri
mastingas idealo šauksmas. Gali ilsėtis rankos, rėž
tukai, teptukas, tik ne menininko dvasia, kurioje kau
piasi, auga ir bręsta įspūdžiai, kol, tarsi sprogę vidu
je, išsiveržia meninio vaizdo pavidalu. „Man kūrybane su molbertu prie ežero kokį gluosnelį liet. Man kū
ryba - tai tragedija... Pirmiausia turi būti didelis įspū
dis, kuris padėtų padaryti darbą, o paskui tiesiai ant
lentos... Piešinys jau stovi sustygavotas, reikia tik užmest ant lentos, ir viskas...“ (3; 55).
Tik du dalykai nežeidžia jo įjautrintos širdies, ne
drumsčia kūrybos polėkio, nesikėsina j vienatvę ir au
tonomiją. Tai gamta, ypač gyvūnijos pasaulis, ir me
nas. Jį jaudina, traukia nesavanaudiškas gyvulėlių pri
sirišimas, malonumas jais pasirūpinti. Tačiau irto ma
lonumo jam buvo pašykštėta. Turėjo savo dirbtuvėlėje,
kurioje keletą metų ir gyveno, įsiveisęs paukštelių, gy
vūnėlių, tačiau kaimynams nepatiko jų garsai ir kvapai,
todėl pasistengė, kad jie būtų išgyvendinti, visam lai
kui palikdami širdyje negyjančią nuoskaudą. Buvo įkū
ręs gyvąjį kampelį vaikų darželyje, kuriame dirbo sar
gu, - savo ir vaikų džiaugsmui, tačiau tas džiaugsmas
nieko nereiškė sanitarijos reikalavimams. Pagaliau iš
savo algelės ir pensijos pirkdavo turguje grūdus ir le
sindavo lauko balandžius, namuose kartkartėmis te
augindamas kokią papūgėlę... Jis nepripažino antago
nizmo tarp gyvūnėlių. Prisimena, vienu metu laikęs ka
tiną, kuosą ir karvelį („Katinui buvo pasakyta: jeigu par
ėjęs rasiu suėstą kuosą ar karvelį, tai tau gyvenimo
nebus... Visi šildės prieš saulutę ant sofos ir taikiai gy
veno“.) (2). ...Bendravo su savo gyvūnėliais kaip su
sau lygiais padarais, gerbdamas jų charakterį, porei
kius ir teisę gyventi. Sakėsi, kaime negalėtų išbūti žiurkės užkrimstų, nes neįstengtų jų užmušti...
Gyvulėliai, paukšteliai buvo tarsi viena iš nedau
gelio atramų žemėje. Kita tokia atrama buvo menas
(sekė, domėjosi ne tik liaudies meistrų darbais, bet ir
dailininkų profesionalų kūriniais). Tačiau patraukda
vo, žavėdavo tik tokie kūriniai, kuriuose įžvelgdavo kū
rėjo pasiaukojimą kūrybos idealui, išskaičiavimais, pa
togumais nesuteptą atsidavimą menui. Todėl vienas
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pačių artimiausių jam buvo L.Šepka: „Tik tokius me
nininkus aš pripažįstu. Tai yra danguje pasirodžiusi
kometa: pasirodo ir greit užgęsta. Prieš tokius žmo
nes aš klaupiu ant kelių. Jam priekyje ėjo kūryba, o jo
asmenybė - paskui“ (2). Su L.Šepka, rodos, niekad
nebuvo susitikęs, tačiau jo kūriniuose, jo istorijoje pa
juto sau brolišką sielą. O su menininkais, ypač daili
ninkais, menotyrininkais, muziejininkais yra tekę ne
mažai bendrauti. Vieno jų - L.Lagausko - prieš keletą
dešimtmečių buvo supažindintas su medžio raižymo
technika ir taip, galima sakyti, pastūmėtas j tą kelią,
kuris labiausiai atitiko jo meninės mąstysenos būdą ir
prigimtį (iki tol liejo akvareles, darė tušu piešinius, ta
pė). Pagyrų, kaip jau sakyta, nemėgo, j pastabas įsi
klausydavo, nors patarimais naudotis ir taikyti savo
kūryboje neskubėjo: „Aš turėjau daug mokytojų, bet
neklausiau. Jei būčiau klausęs, būčiau ne aš. Aš nu
mintu keliu neinu. Man neįdomu. Aš noriu brūzgynus
laužt, pats prasilaužti kelią į kūrybą“ (2). Vis dėlto į kai
kurių žinovų nuomonę jis atsižvelgdavo, vertino R Ga
launės patarimus, jais pasitikėjo.
Atradus graviūros, ypač medžio raižinio techniką,
R.Krasninkevičiui iš tiesų teko laužtis pro nežinios ir
netikrumo brūzgynus. Šia technika dirbančių liaudies
meistrų nebuvo (deja, jų ir dabar, galima sakyti, nė
ra), o senoji liaudies graviūra, dar šio amžiaus pra
džioje užbaigusi savo raidą, ilsėjosi muziejuose. Ir tie
brūzgynai tapo suvešėjusiu sodu. Sodu, kuriame žy
di, dera ir veda vaisius daugybė skirtingų obelų, kurių
šaknis maitina ta pati menininko prigimtis ir dvasia.
* * *

R.Krasninkevičiaus kūrinių ir jų variantų gausybėje
gan aiškiai gali įžvelgti du klodus. Pirmasis sudarytas
iš kūrinių, neatsiejamų nuo asmeninių autoriaus išgy
venimų, patirties, apsisprendimą lemiančių įvykių ir ap
mąstymų. Antrajame lyg ir atokesni dalykai, kūriniai,
tiesiogiai lyg ir neatspindintys jo išgyvenimų, jame dau
giau gryno kūrybinio žaismo. Todėl natūralu, kad pir
majame daugiau dramatizmo, netgi tragiškų motyvų.
Vienas sunkiausių R.Krasninkevičiaus išgyvenimų
- atsitiktinė tragiška motinos mirtis (jau frontams pra
ūžus, iš karinio lėktuvo iškritusi bomba pataikė į sody
bos kiemą ir vietoje užmušė motiną). Jos paveikslu ir
prisiminimais nuaustas ne vienas kūrinys, o tragiškai
jos žūčiai skirtas net visas ciklas. Motinos žvilgsnis, jos
meilė ir iš Anapus šildė jį visą gyvenimą, netgi jautėsi
jos vadovaujamas, ypač tada, kai gyvenimas priartė
davo prie pavojingos ribos. Šia prasme ypatingą vietą
užima jo raižinys „Motinos Onos pasirodymas pakly
dusiam sūnui", užfiksavęs sapną ar viziją, kurioje moti
na atėjo įspėti sūnų, kad šis nepražūtų alkoholyje. Vizi
ja, sudrebinusi visą jo būtybę, akimirksniu jį išgydė,
padarė abstinentu visam gyvenimui. Raižinyje tarsi ne
jauti tos sukrėtimo jėgos, jis paprastas, lakoniškas: vi
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su ūgiu stovinčios motinos figūra, primenanti senųjų
liaudies skulptūrėlių siluetą, vieną ranką padėjusi prie
širdies lyg maldaudama, kitą ištiesusi virš mažyčio klū
pančio sūnaus, tarsi laimindama ar rodydama iš po
debesų sklindančius spindulius (šis motinos figūros pa
našumas j sakralinę liaudies skulptūrą taip išgąsdino
1985 m. respublikinės parodos idėjinę žiuri, jog buvo
įsakyta nukabinti jau pakabintą paveikslą...). R.Krasninkevičius tikėjo ir manė, jog ir savo talentą bei pa
šaukimą paveldėjęs iš motinos, kuri buvusi jautri, išra
dinga, turėjusi gerą skonį. Motinos meilė neužgožia di
džios pagarbos tėvui, kuris irgi buvo linkęs prie meist
rystės - daręs klumpes, „pinoles plunksnakočiams“,
kitus smulkius praktiškus daiktelius. Tikriausiai atsiver
timo sukrėtimas pagimdė dar vieną įdomų lakštą „Tė
vas Jonas suranda savo sūnų“, - savotišką „Sūnaus
palaidūno“ interpretaciją. Tėvų atminimui yra skirti prieš
gerus du dešimtmečius išraižyti sudėtingi didžiulio for
mato raižiniai, savotiški paminklai, savo sumanymo už
moju primenantys L.Šepkos kūrinius.
Savitą šio klodo sluoksnį sudaro raižiniai, kuriuose
jis stengiasi tiesiogiai atvaizduoti dvasinius lūžius, sa
vo, kaip žmogaus ir menininko, būties, gyvenimo pras
mės ir atsakomybės apmąstymus. Tai „Atsisveikini
mas“, „Išėjimas iš pragaro“ ir kiti kūriniai. Ypatinga eks
presija pažymėtas lakštas „Gyvenime, teisk mane“, ku
riame jis vaizduoja save nuogą, nukryžiuotą, prirakintą
grandinėmis, perimtą kančios. Ir kūno poza, ir veido
išraiška, ir visos raižinio detalės, atrodo, patekusios į
nerimo, netikrumo, abejonių, kaltės pajutimo sūkurį.
Šiame kūrinyje jis rodo save vidinio ir išorinio chaoso
būsenoje, chaoso, kuris kituose jo kūriniuose yra vir
tęs rimtimi alsuojančiais vaizdiniais. Šis raižinys anaip
tol ne brandžiausias R.Krasninkevičiaus kūryboje, jis
svarbus tuo, kad jame pakylėta uždanga tos audrin
gos, kartais prieštaringais jausmais kunkuliuojančios
būsenos, vidinės kovos, kurią lyg skaistyklą yra perėję
visi jo kūriniai. Būsenos, kurią jis yra iškalbėjęs su per
trūkiais rašytuose dienoraščiuose, eilėraščiuose, - juos
buvo patikėjęs vienam kitam žmogui, tačiau buvo nu
viltas nesupratimo. Todėl dabar jie nebus greit prieina
mi susipažinti, o juo labiau publikuoti. Tad, kaip mato
me, telieka mintys, išsakytos pasikalbėjimuose ir už
antspauduotos raižiniuose jau meninių vaizdų pavida
lu, taigi kūrybinio proceso perkeistos.
Savotišku kontrastu kitiems šio klodo darbams su
spindi lakštai, kurių „herojai“ jo globotiniai - gyvulėliai,
paukšteliai. Tai paprastos, lakoniškos kompozicijos,
dvelkiančios rezignacija, liūdesiu, droviu švelnumu
(pvz., „Šunelis gydo koją“, „Papūgėlės mirtis“ ir kt.).
Šis R.Krasninkevičiaus kūrybos klodas įdomus ne
tik tuo, kad atsiradęs iš asmeninių išgyvenimų - vaizdi
nių intymų autentiškumą pabrėžia ir tai, kad pagrindi
nio personažo, tarsi savotiško lyrinio herojaus, išvaiz
da turi autoriaus autoportreto bruožų. Dažniausiai jis

Išskirtinė vieta R.Krasninkevičiaus kūryboje tenka
vadinamiesiems etnografiniams motyvams. Jį žavėjo
senųjų kaimo darbų vaizdai - aiškus, nesudėtingas
judesys, darbo įrankių bei priemonių formos, stiprus
dvasingumo pradas, patį darbo procesą darantis pa
našiu į apeigą. Šitoks nekasdieniškas kasdienio dar
bo traktavimas, ypač būdingas vėlyvesnėms kompo
zicijoms, netiesiogiai išreiškia dar vieną R.Krasninke
vičiaus reikalavimą žmogui - kiekvienas darbas, kiek
viena pareiga turi būti atlikta su tokia meile, su kokia
žemdirbys išeidavo sėti. „Kiek
vieną darbą padaryt su meile tai nepaprasta. Iš tikros meilės
padaryt. Tėvas kai sėjo - kokia
meilė! Žinojo daug paslapčių, ko
mes nesapnuojam. Kai kerta [ru
gius] - kokia meilė. Šventą die
***
ną eidavo į rugius, kada banguo
ja, vien pavaikščiot. Į savo kūry
Antrojo R.Krasninkevičiaus
bą pasižiūrėti. Kai kepa duonąkūrybos klodo darbuose jo as
mens raiška yra pridengta, tarsi
kokia meilė įdėta į tą darbą.
Kambary kvapas toks būna, kai
slepiama po siužetu, vaizdu, he
išima iškeptą duoną... O dabar
rojaus paveikslu. Čia, pasire
nieks nieko nemoka!“ (2).
miant skirtingais šaltiniais, impul
sais ir įspūdžiais, kuriamas savi
Tačiau esama ir lakštų, vaiz
tas pasaulio ir žmogaus modelis
duojančių konkretų (net įvardin
-margas, įvairus, dinamiškas ar
tą) dirbantį žmogų, kuriuose ir
iškilniai rimtas. Šio klodo ištakas
jis, ir darbas traktuojamas humosudaro ne jį patį sukrėtę įvykiai
ristiškai, komiškai, net su kanar nuotykiai, o folkloras, daugiau
doka pašaipa. Juose nėra tokios
sia dainos, etnografinės scenos,
iki sakralumo pakylėtos rimties,
portretai, rečiau peizažai, o pas
kuri ypač būdinga paskutiniųjų
kutiniaisiais gyvenimo metais - ir
metų
raižiniams etnografine te
Kaip aš jojau per žalią girelę. Be datos.
tradiciniai sakraliniai motyvai.
ma, (pvz., „Žvakių liejikės“), vaiz
Medžio raižinys, 82x58.
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos
das tarsi atgyja, „sujuda“, kaip,
Šiam klodui būtų priskirtini ir gau
sakykim, raižinyje „Onutė ravi
sūs ekslibrisai.
Iš dainų daugybės R.Krasninkevičius rinkdavosi to runkelius“. Sukonkretintas, individualizuotas žmogaus
kias, kurios turtingesnės ryškesnių, labiau apčiuopia vaizdavimas darbo procese neišvengiamai įkūnija ir
mų vaizdų, charakteringesnių „veikėjų“. Kartais dai portretinius bruožus.
nos turiniui atskleisti jam pakakdavo vieno lakšto, ku
O kurdamas portretą R.Krasninkevičius savo hero
riame užfiksuotas pagrindinis motyvas, kaip, sakykim, jaus darbo procese beveik niekada nevaizduoja - he
raižinyje „Kaip aš jojau per žalią girelę“. Kartais nuo rojaus veiklai atskleisti naudoja simbolius ar jam bū
sekliai, posmas po posmo išraižoma visa daina, ryš dingus atributus. Veido išraiškoje stengiasi atskleisti
kiais, charakteringais vaizdais „atpasakojant“ jos dvasinę būseną. Šia prasme įdomūs L.Šepkos, S. Riau
veiksmą (taip atsirado ciklai „įšoko oželis į rūtų darže bos portretai, keletas R Galaunės portreto variantų.
lį“, „Šalia kelio vieškelėlio“ ir kt.). Kartais, kaip senojo
„Grynų“ peizažų jo sukurta palyginti nedaug - jie
je liaudies graviūroje, centre „įtalpinamas“ pagrindi nedidelio formato, daugiausia tamsaus kolorito, atve
nis motyvas ar veikėjas, o aplink lyg vainiku sudėlio ria gimtosios Suvalkijos vaizdus. Užtat labai daug įvai
jamos miniatiūros, kuriose sutelktas pasakojimas. Kar riausių ekslibrisų bei jų variantų. Kartais tai laisvos de
tais tokio pobūdžio kūriniui imama ne liaudies daina, koratyvinės ar šriftinės kompozicijos, kartais portretai
o kurio nors poeto eilėraštis. Ypač plačiai žinomas jo ar kokios scenelės.
raižinys „Graži tu, mano brangi Tėvyne“ pagal Mairo
Sakralines R.Krasninkevičiaus kompozicijas („Šv.
nį. Neretai R.Krasninkevičius renkasi humoristinę dai Jurgis“, „Šv. Antanas“, „Sopulingoji“ ir kt.), atrodo, rei
ną ar bent suteikia humoro atspalvį herojų veido iš kėtų traktuoti kaip senosios klasikinės liaudies gra
raiškai ar pozai (pvz., „Nedėlios rytelį“).
viūros aidą. Autorius beveik nekeičia tipinės kompo
savęs neįvardija, lyg siekdamas „objektyvumo“, tačiau
nesunkiai atpažįsti jį iš būdingos patriarcho išvaizdos
(aukšta mąstytojo kakta, tamsios susimąstymo, liūde
sio ar vidaus ugnies pritvinkusios akys, vešli barzda...).
Priklausomai nuo sau skiriamo vaidmens ar kompozi
cijos diktato vaizduoja save visu ūgiu ar tik iki juostos.
R.Krasninkevičius yra kūręs nemažai ir „tikrų“ auto
portretų. Tai liaudies dailei nėra būdinga - autoportretiškumas joje atsiranda veikiant kitiems dėsniams.
R.Krasninkevičiui, matyt, bus rūpėję įsižiūrėti į save tarsi
iš šalies, pabandyti susivokti sa
vo intensyviame dvasios gyveni
me, užfiksuoti savo nuotaikas,
būsenas, jų kitimus, tarsi pasitik
rinti, ar jos atitinka deklaruoja
mam idealui.
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zicijos, vaizdo struktūros, tik kartais, lyg neišsitekda
mas klasikos siūlomo tipažo rėmuose, pateikia savą
interpretaciją. Taip Sopulingąją jis vaizduoja, kaip
įprasta, septynių kalavijų perverta širdimi, tačiau par
klupusią ant žemės, lyg maldaujančią. Sakralinės te
matikos raižinių R.Krasninkevičiaus palikime nedaug
- galbūt jam pritrūko laiko išplėtoti šią temą...
R.Krasninkevičius daugiausia raižė medyje, kartais
naudojo linoleumą. Raižė ne minkštose liepos lentelė
se, kurios lengvai pasiduoda peiliui ir kaltui, o kietose
presuoto medžio plokštėse, kartais pritrūkęs medžia
gos, užplūdus įkvėpimui, griebdavosi net spintelės du
relių ar stalo viršaus. Tokią kietą medžiagą (gal jam pa
tiko su ja galynėtis) įveikdavo elektriniu kalteliu - turbūt
dėl to jo raižinių linijos stambios, kai kam atrodo net
grubokos, stokojančios subtilumo. įspūdingai, net kaip
savarankiški kūriniai, atrodo ir pačios lentos su dažų
likučiais. Šitokia stora, gan kieta linija atrodo dekoraty
viai, tačiau be spalvos ji nebūtų tokia išraiškinga.
Spalvai R.Krasninkevičiaus raižiniuose tenka ypatin
gas vaidmuo. Spalvino savo raižinius daugiausia akva
rele, rečiau naudojo guašą ar net pastelę. Kartais spal
vintas tik fonas, figūrą palikus juodą baltą, kartais spal
vintos ir figūros, ir fonas, tačiau neryškiai, tik pabrėžiant
liniją, tarsi akompanuojant, kartais pasiekiama spalvos
ir linijos, kaip lygiaverčių partnerių, pusiausvyros.
Spalvinimą R.Krasninkevičius laikė tarsi antruoju
kūrinio gimimu, antruoju kūrybos etapu, jam labai svar
biu ir reikalaujančiu didelės dvasinės įtampos. „Paspalvinimas reikalauja daug galvosenos - kaip forte
pijoną spalvas reikia suderint. Paspalvinti geriau, iš
ryškėja, kas reikalinga. Jei nespalvinta, blankiau išei
na. Baisiai kenčiu dėl to paspalvinimo, jį reikia sudiktuot“ (3; 56). Spalvą suvokdamas kaip savotišką me
lodiją, R.Krasninkevičius nuolat grįždavo prie tų pa
čių raižinių, kurdamas keletą, net keliolika to paties
raižinio spalvinių variantų. Dažną spalvinę versiją jis
traktuodavo kaip savarankišką kūrinį, lyg tos pačios
dainos skirtingą atlikimą. Tik paskutinėje respubliki
nėje parodoje dalį jo kolekcijos sudarė juodi balti lakš
tai - gal juodos lemties nuojauta?
R.Krasninkevičiaus vaizdo, scenos komponavimo
būdas paprastas - jis vengė daugiažodžiavimo, deta
lių, atributų gausos, pasitikėdamas linijos, silueto, nuo
taikos galia. Ornamentas, dekoratyviniai augalijos mo
tyvai irgi gan paprasti, kaip ir raižinių aprėminimai. Kai
kurios dekoratyvinės detalės primena (bet ne cituoja)
senųjų klasikinių liaudies raižinių fragmentus. Labiau
citatas primena dažname raižinyje matomi garbanoti
debesų kamuolėliai arba iš viršaus nusileidžianti dra
perija (ji visam lakštui teikia tam tikro teatrališkumo).
Beveik kiekvieną raižinį lydi tekstas - vienas žodis
ar ištisa frazė - jo paties sukurta ar kokia dažniausiai
dainos arba eilėraščio citata. Teksto reikšmė keleriopa
-informacinė, padedanti suvokti raižinio turinį, prasmę,
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sumanymą, poetinė, - lyg pastūmėjanti žiūrovą į emo
cinės vaizdo interpretacijos kelią, charakterizuojanti per
sonažą ar atskleidžianti paties autoriaus santykį su vaiz
duojamuoju dalyku, dekoratyvinė - įsiliejanti į kitų de
koratyvinių detalių, raižinio smulkiosios atributikos tin
klą. Tekstas komponuojamas taip, kad netrukdytų, ne
užgožtų pagrindinio vaizdo, kitų dekoratyvinių detalių.
Kartais jis išdėstomas kaip aprėminimas, pavaduoja
dekorą. Bet gali atsirasti ir raižinio apačioje, ar viršuje,
užpildyti dalį fono, sudaryti savotišką rozetę ir pan.

***
Žmogus paprastai užgyvena tai, ką pasėja. R.Kras
ninkevičiaus su tokia galinga aistra sėjama kūrybos
sėkla davė gausų derlių. į jo supiltus aruodus šiame
straipsnyje žvilgtelėta tik akies krašteliu. Tai tik pra
džia naujos, jau kitokios pažinties, kada į daugybę
kylančių klausimų atsakys tyla ir tai, kas įdėta į raiži
nius. Šįkart aplenkiau paskutiniųjų metų jo kūrinius abstrakčias, ryškiai spalvingas iš popieriaus juostelių
supintas, tarsi nuaustas kompozicijas, patraukiančias
drąsiais spalvų sąskambiais, dekoratyvumu. Kas tainaujų kūrybos horizontų ieškojimai ar siekimas, silps
tant fizinėms jėgoms, bet kuria kaina išlieti net ir ligos
skausmuose nerimstančią kūrybos dvasią?.. Tyla...
NUORODOS:
1. Galaunė R Liaudies skulptūros problemos. - K., 1928.
2. Videoįrašas. 1995. - LLKC archyvas.
3. Počiulpaitė A. Romanas Krasninkevičius //Tradicija šiuolaikinėje
lietuvių liaudies dailėje. - K., 1982.
4. Počiulpaitė A. Mano džiaugsmo ir liūdesio žemė // Lit. ir menas 1973 kovo 3.

R omanas K rasninkevičius’ G arden
Alė POČIULPAITĖ
The creative work of the most prominent modern Lithua
nian folk graphic artist Romanas Krasninkevičius (1926-1996)
is discussed in the article. The birth of this works is related to
the features of his personality and the events of his life. The
devotion of Krasninkevičius for the ideals of his creative work is
emphasized. One deposit of his carvings is the reflection of his
distressing experiences. As for the second deposit, it consists
of sheets on folklore, ethnographic, classical ecclesiastical and
some other themes. There are also portrets, landscapes and
exlibrises. Admittedly, Romanas Krasninkevičius always conti
nued to declare and follow the only ideal, i.e. the creative work
and it was the main calling in his life.
The outstanding feature of Krasninkevičius’ creative work is
his wood carwings that make the majority of his works and they
continue the traditions of old folk Lithuanian wood carvings the
development of which had ended by the end of this century.
Massive, decorative line, brief generalized treatment of a
figure; the outward simplicity, calmness and inner expressive
ness are characteristic of it. A lot of attention was paid to the
colour. He used to choose it with meticulousness creating va
rious versions of the colour of the same work.
He took part in many exhibitions in Lithuania and abroad.
He also organized personal expositions and was awarded not
a few prises. There is a considerable amount of information about
his works in various publications and catalogues. His works are
obtained by the most famous museums of the Republic.

Ju daugiau turi, ju daugiau nori
Irena ČEPIENĖ

cepirmininko prof. E. Petrio seminarus. Tačiau pir
miausia Povilas susipažino su tyrimo metodika ir ant
ropologine literatūra. Užsibrėžė dar daugiau: nutarė
atskleisti turtingą ir savitą tė
vynainių tradicinę kultūrą ir
tuo atkreipti mokslo žmonių
dėmesį į lietuvių tautą. Tad
ne atsitiktinai studijos devi
zu pasirinko žemaičių patar
lę: „Ju daugiau turi, ju dau
giau nori“ (6, 124). Aprašy
damas garbingą lietuvių tau
tos praeitį, savitą kalbą, že
maičių kovas dėl nepriklau
somybės, pabrėždamas že
maičio charakteriui būdingą
vertės suvokimą, jaunasis
mokslininkas tarytum sakė:
lietuviai turi siekti savo tau
tos pripažinimo, žodžio, tikė
jimo laisvės. Tokia idėja ati
tiko Lietuvoje kylančio nacio
nalinio judėjimo siekį.
Praėjusio amžiaus pabai
goje Žemaitijoje atlikti etno
loginius tyrimus buvo sunku:
Marijona Bajorūnaitė iš Valdeikių sodžiaus,
Joniškėlio parapijos. Viena iš dainininkių,
trūko krašto tyrimo metodi
kurios, svečiams susirinkus, gražiai dainas
kos, pagalbinės literatūros,
padainuodavo drauge su kitomis.
o Vilniuje 1867 m. įsikūręs
Pjovėjai ir rišėjos rodosi Parnaravos dvare.

1996 m. vasarą, per pačias Povilines, Šiauliuose vyko ketvirtieji Povilo
Višinskio skaitymai. Juos nuo 1990-ųjų
kas antri metai rengia Šiaulių apskr.
Povilo Višinskio biblioteka (jai aktyviai
talkina doc. D. Striogaitė). Šiemet su
kanka 90 metų nuo Povilo Višinskio
mirties, tačiau, anot J. Būtėno, šis var
das itin brangintinas naujo tautos at
gimimo gadynėje. Jo skelbtos ir pro
paguotos demokratijos, tautų solida
rumo, tolerancijos idėjos tebėra mums
artimos ir nepasenusios.
R Višinskio įvairiapusės kultūrinės
veiklos vaizdas nebūtų pilnas, jei nuo
šalyje liktų etnografija. Studija „Antro
pologinė žemaičių charakteristika“ (to
liau AŽ) (1, 125-237) etnografinių tyri
nėjimų istoriografijoje laikoma pagrin
diniu XIX a. pabaigoje parašytu darbu
(2, 31). Tai savo monografijoje patvirti
na J. Būtėnas (3, 90-152), knygoje apie
Višinskj A. Sprindis; taip pat išsamioje
R Višinskio studijos antropologinėje
analizėje G. Česnys, akcentuodamas
surinktų duomenų mokslinę vertę,
ypač tiriant gyventojų akceleraciją (5,
19). Reikia apgailestauti, kad pirma
sis žemaičiams skirtas antropologinis darbas
net nepaminėtas lietuvių antropologijos vado
vėlyje (Balčiūnienė I. ir kt. Lietuvių antropologi
jos metmenys. - V., 1992).
Priminsiu AŽ sumanymo aplinkybes. Dvide
šimt vienerių metų Peterburgo universiteto stu
dentas Povilas nusprendė dalyvauti 1896 m.
Geografijos katedros paskelbtame konkurse pateikti vienos Rusijos imperijos tautybės ant
ropologinę charakteristiką. Tema iš gamtos
mokslų, todėl, pasiryžęs antropologiškai ištirti
žemaičius, jis galėjo apsiriboti profesinėmis ži
niomis, kurias įgijo lankydamas Rusijos antro
pologų draugijos susirinkimus bei draugijos vi
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Rusijos geografų draugijos Šiaurės Vakarų skyrius
buvo tik pradėjęs užrašinėti liaudies kūrybą ir rinkti
etnografines mokslo žinias. 1889 m. E. Volteris išlei
do Lietuvai skirtą kraštotyros programą ir keletą et
nografinių kelionių aprašymų.
1896 m. pavasarį Peterburge Povilas E. Volteriui
parodė savo tyrimų programą ir gavo patari
mų. Tačiau jis galėjo remtis tik XIX a. pirmoje
pusėje išleistais L. A. Jucevičiaus, S. Daukan
to, M. Valančiaus darbais, nes rusų autorių (D.
Afanasjevo, K. Gukovskio) paskelbtas žinias
apie žemaičius vertino kritiškai.
Rinkti etnografinę medžiagą laiko buvo ma
žai. Gavęs Kauno gubernatoriaus leidimą tik
du 1896 m. vasaros mėnesius keliauti po Že
maitiją, skubėjo atlikti antropologinius matavi
mus. Apkeliavo aštuonis Žemaitijos rajonus, iš
matavo šimtą šešis žmones, padarė šimtą sep
tyniasdešimt nuotraukų (1, 130).
Rudenį grįžęs į Peterburgą, rengėsi tyrimus
apibendrinti, bet pašlijo sveikata, ir išvažiavo į
Krymą. Kadangi konkursas buvo pratęstas iki
1898 metų, R Višinskis intensyviai tęsė etnolo
ginius tyrimus vasarą: fiksavo tradicinės kultū
ros reiškinius Užvenčio apylinkėse, rinko etno
grafinius eksponatus (audinių pavyzdžius, dro
žinius ir kt. ), be to, apibendrino Žemaitijos is
torijos, gamtos, geografijos duomenis. Dirbo
be poilsio, todėl rudenį vėl turėjo važiuoti į pie
tus gydytis. Apsistojo Jaltoje, čia mokė prof.
M. Kondakovo vaikus ir su žemaitišku atkaklu
mu tvarkė konkursinį darbą.
Etnografijai R Višinskis skyrė tris AŽ studi
jos skyrius. Ne viską suspėjo (tuo labiau kad
rūpėjo pateikti autentišką medžiagą), artėjo
konkurso termino pabaiga.
Gimtinėje geriausia pagalbininkė buvo Že
maitė, suvokusi užsibrėžto darbo reikšmę. Tą
liudija laiškai (1, 291-294, 299-308). Į Povilo
klausimus Žemaitė siuntė atsakymus apie že
maičių valgius, naminį ligos gydymą, apie vie
ną kitą senųjų tikėjimų liekaną, siūlėsi dar pa
rašyti (7, 31-36). Povilas buvo patenkintas in
formacija, tačiau AŽ ir Žemaitės etnografinių rašinė
lių palyginimas rodo, kad Povilas mažai jais pasinau
dojo, išskyrus kaltūno ligos aprašymą (1, 185). To
dėl A. Sprindžio teiginys, kad apibūdindamas žemai
čių medžiaginę kultūrą R Višinskis sudėjo Žemaitės
rašinius, ne visiškai tikslus (4, 140).
Povilas Višinskis ypatingą dėmesį skyrė žemai
čių dvasinei kultūrai, dorovės sampratai, senajai pa
saulėjautai, kaimo žmogaus ir gamtos vienovės pa
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jautai. Pateikdamas senųjų tikėjimų, burtų, prietarų
liekanų, atkreipė dėmesį į pagoniškosios ir krikščio
niškosios religijos sinkretizmo įtaką papročiams.
Povilas detaliai aprašė dvidešimt du liaudies žai
dimus, išvardijo žemaičių šokius (juodraštyje liko nu
pieštos figūros), tačiau trūko kalendorinių, šeimos

Dvaro „urėdas“ ir darbininkai. Jų tarpe ponų vaikas (Pašvitinio par.)
Pjovėjai Pašvitinio par. dvare

švenčių aprašymų, liaudies dainų ir kt. Tas spragas
žadėjo užpildyti Žemaitė, bet savo rašinius pavėla
vo atsiųsti. Šiaip ar taip Užvenčio apylinkių trobesiai
ir kaimo aplinka, kalendorinių, šeimos švenčių apra
šymai, R Višinskiui paraginus patekę į rašytojos kū
rybą, - tai autentiški etnografiniai šaltiniai (2, 32).
AŽ pabaigoje nurodomos priežastys, dėl kurių
darbo neužbaigė: pablogėjo sveikata, trūko laiko,
plati ir iki šiol nauja tema; be to, reikėjo mokytis ma-

vilas šios studijos publikacijos nebesulaukė - jos et
nografinė dalis pirmą kartą išspausdinta minint 30ąsias mirties metines (6, 124-178).
Povilas, siųsdamas j Peterburgą nuotraukas, ra
šė: „dabartiniu metu negaliu pateikti visų ( . . . ) , o
turiu tenkintis tomis, kurias turiu po ranka“ (1, 234).
Iš Žemaitės laiško aiškėja, kad dalį namuose
paliktų stiklinių negatyvų ji siuntė Povilui j Jal
tą (7, 39), bet kai kurie pakeliui sudužo (1,397).
Kiek etnografinių nuotraukų buvo padary
ta, sunku pasakyti. Tačiau iš paskelbtų laiškų
ir archyvinės medžiagos matyti bent dalies jų
tematika.
1897 m. pabaigoje Povilas rašė j Peterbur
gą lenkų laikraščio „Kraj“ redaktoriui apie sa
vo nuotraukų kolekciją, kuri „žemaičių gyveni
mą gali geriau atvaizduoti, nekaip kokie nors
aprašymai“ (1,294). Kartu siuntė publikuoti dvi
nuotraukas su patriotiniais paaiškinimais, pa
sididžiavimu gimtuoju kraštu. Vienoje jų nufo
tografuotos Padyvyčio ežere žlugtą skalbian
čios valstietės, o tolumoje matyti dvaras, ku
rio savininkas - sulenkėjęs lietuvis. Kitoje - kai
mo sodyba: šiaudinis stogas, sodas, gėlių dar
Ant nuotraukos P. Višinskio ranka užrašyta: žemaičių tipai: Ocnn LUnMKycb
(No 11 Ta6/i.). 2) Enn3aBeTa CTOHaūTe (No 8). 3) AHe/ia CbiflapaTe
želis, kiemo gale - kryžius: kitoje kiemo pusė
(No 14) oHa x<e Ha KapT. No 10 B H H 3 y cecTpbi MoHTpHMaPiTecb.
je - klėtis, šulinio svirtis (1, 294-296).
Be užrašo. (Fotografuota Pašvitinio par. dvare. - I. Č.)
Vilniaus universiteto rankraštyne saugoma
me albumėlyje - trisdešimt keturios R Višins
kio fotografijos (VUB RS F-1-D 443). Įvairios
vietovės ir laikas, skiriasi tematika. Įdomesnės
etnografiniu požiūriu dvi fotografijos, matyt, bu
vo skirtos AŽ, nes ant jų R Višinskis užrašęs
rusiškai. Kitoje nuotraukoje (24-oje) - pora ar
klių, įkinkytų j darbinį vežimą su rugių pėdais,
ant jų sėdi valstietis, toliau matyti jaujos sto
gas. Nuotrauka prastos kokybės, bet iš jos ga
lima įsivaizduoti, kokiais vežimais XIX a. pa
baigoje žemaičiai vežė javus iš laukų, kaip kas
dien rengėsi: lino marškiniai ir kelnės (marš
koniai), liemenė (šalbierka), kepurė su snape
liu, odinės naginės, drobiniai autai. Kitoje fo
tografijos pusėje užrašyta: „Rugių vežimas
(Šiaulių apskr., Ušnėnų k. )“. 26-oje nuotrau
koje užfiksuoti šeši žemaičių tipai: priekyje sėdi
307). Be abejo, R Višinskiu i rūpėjo, kad su lietuvių trys vidutinio amžiaus moterys su tamsiomis palaidi
liaudies kūryba susipažintų ir Peterburgas. Deja, kaip nėmis (nažutkomis), skersadryžiais sijonais, balto
teigia A. Sprindis, muziejaus fonduose R Višinskio mis išilgai juostuotomis prijuostėmis, apsigaubusios
baltomis skarelėmis, basos, už jų stovi dvi vienplau
dovanotoji kolekcija neišliko (8, 134).
Už konkursinį darbą R Višinskis pelnė pagyrimo kės merginos: viena baltais marškiniais su liemene,
raštą, mokslinė taryba akcentavo jo originalumą, su kita tamsia palaidine. Šalia jų - languotais marški
kauptos medžiagos gausumą irtai, kad parašyta „su niais ir su švarku jaunuolis. Visų išvaizda liudija, kad
didele meile savo liaudžiai“ (4, 151). Gaila, kad Po atėję tiesiai iš laukų, gal rugiapjūtės. Matyt Povilas
tuoti ir fotografuoti. Prie 133-ų rankraščio puslapių
pridėjo lentelių, brėžinių, nuotraukų. Užsiminta, kad
žemaičių daiktų kolekciją ketina perduoti Mokslų aka
demijos Etnografijos muziejui (1, 234). Tą padaryti
patarė meno istorikas prof. M. Kondakovas, gerai įver
tinęs j Jaltą iš Ušnėnų atsiųstus meno dirbinius (1,
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darė antropologinius matavimus, nes šalia vardų ir
pavardžių užrašyti lentelių numeriai.
Ant kai kurių fotografijų paaiškinimus užrašiusi G.
Petkevičaitė-Bitė, nes jai Povilas nuotraukas buvo pa
dovanojęs. Įamžinti Joniškėlio ligoninės patarnauto
jai ir valstiečių spaudos platintojų grupelė (14-a nuo
trauka), taip pat Pašvitinio dvaro pjovėjai (19-a
nuotrauka), dvaro samdinių vaikai (20-a nuotrau
ka), „urėdas“ su darbininkais (22-a nuotrauka),
dvaro moterys - šeimininkė su darbininkėmis
(21-a nuotrauka), Parnaravo dvaro pjovėjai ir ri
šėjos (23-ia nuotrauka), Kuršėnų (?) dešimtinin
kai (29-a nuotrauka, plačiau A. Sprindžio kny
goje). Yra ir pavienių žmonių fotografijų. Antai
rateliu verpia Joniškėlio Valdeikių sodžiaus dai
nininkė M. Bajorūnaitė (15-a, 16-a nuotraukos).
Nuotraukoje be užrašo - dvaro lankoje grėbia
šieną moteris, šalia stovi prievaizdas, tolumoje
matyti dvarvietė (25-a nuotrauka). Panašiai per
rugiapjūtės talką 1896 m. vasarą Povilas įamži
no Ušnėnų valstiečių būrelį (nuotrauka saugo
ma Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje; F
47-188); tarp dirbančiųjų - ir J. Žymantienė
(nuotrauka publikuota knygoje „Žemaitė gyve
nime ir kūryboje“. - V., 1956).
Taigi galima teigti, kad R Višinskis fiksavo
įvairių socialinių sluoksnių (daugiausia vals
tiečių) atstovus, kasdieninę žmonių išvaizdą,
XIX a. pabaigos kaimui būdingą aplinką. Fo
tografavo įvairiose Lietuvos vietovėse: gim
tinėje, Joniškėlyje pas Bitę, Parnarave pas
archeologą T. Daugirdą (1898 m.), Pašviti
nyje pas V. Jaloveckį (1899, 1900) ir kitur.
R Višinskio etnografinė veikla tiesiogiai
susijusi su lietuviškos ekspozicijos įrengimu
Pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 m. Kai
Rusijos imperijos žemėlapiuose Lietuvos var
das jau buvo pakeistas Šiaurės Vakarų kraš
tu, lietuviams pavyko savo tautą ir jos kultū
rą pagarsinti tarptautiniu mastu. Apie Lietu
vos gyvastį nuolat reikėjo priminti kaimy
nams, kurie, anot kun. J. Žilinskio, „meškos kailį jau
skaitė už savo, o čia pamatė, kad da meška gyva“ (9,
24). Nors, kaip žinia, ekspozicijai surinkti medžiagą
buvo labai sunku. Kai „Varpas“ paskelbė atsišaukimą
remti parodos fondą (10, 37), dr. J. Basanavičius tikė
josi Lietuvoje sudaryti organizacinį komitetą, tačiau
buvo pavojinga. Parodos organizatoriaus J. Bagdo
no žodžiais, „viskas buvo paremta pasitikėjimu ir pa
žintimis“ (11, 376). Kai tik J. Vileišis pažįstamiems iš
siuntinėjo laiškus, raginančius rinkti medžiagą, R Vi
šinskis tuoj į šį darbą įsijungė. 1900 03 17 jis rašė
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M. Zauniūtei į Mažąją Lietuvą (iš ten eksponatai ke
liavo į Paryžių), kad jai per pažįstamus išsiuntė apie
septyniasdešimt nuotraukų (VUB RS F1-D 362). Tai
buvo lietuvių trobesių, ūkio darbų, vestuvių vaizdai
(11, 380). Balandžio pradžioje dalį eksponatų Povi
las perdavė dr. L. Vaineikiui, kitus šešiolika daiktų

Dvaro ordinarnikų vaikai (Pašvitinio par.) Jų tarpe dvarininko sūnus.
Be užrašo.

per Mintaują išsiuntė M. Zauniūtei. J. Bagdonas mi
ni, kad R Višinskis eksponatus rinko Joniškio, Žei
melio, Pašvitinio apylinkėse (11, 377). Laiške Žemai
tei (1900 04 03) Povilas ragina ieškoti parodai „vis
ko, kas tik grynai žemaitiška ir sugabiomis rankomis
padaryta“, prašo į Šiaulius įduoti „smūtkelį“, šventų
jų skulptūrėles, „Dievo mūką“ ir kt. (1, 375). J. Bag
dono teigimu, tarp dailesnių dirbinių ekspozicijoje
buvo patalpintos R Višinskio atsiųstos senoviškos
kanklės, medinė tabokinė, „cigarnyčia“ su išraižy
tais paveikslais ir kt., kuriuos prof. N. Kondakovas

prilygino VII a. persų raižytiems dirbiniams (11, 380).
Taigi gerai suvokdamas lietuvių dalyvavimo pasauli
nėje parodoje svarbą Povilas visomis galiomis sten
gėsi, kad apie lietuvių tautą liudytų kuo vertingesni
dvasinės ir materialinės kultūros pavyzdžiai.
Iš laiškų ir atsiminimų sprendžiama, kad R Višins
kiu! rūpėjo {vairių etninės kultūros reiškinių išsaugoji
mas, rinkimas, tyrinėjimas. 1901 m. susitikęs su Že
maitijos piliakalnius tyrinėjusiu lenku antropologu L.
Kšivickiu, pats to darbo ėmėsi. Tą vasarą ištyrė, apra
šė, nufotografavo Kurtuvėnų apylinkėse Pilalės, Pilikės piliakalnius ir kapinyną, Pašalpos pilkapį prie Pa
pilės, šešis pilkapius šalia Ušnėnų. L. Kšivickiui jis nu
siuntė ne tik savo tyrimų duomenis, bet ir surinktą in
formaciją apie {vairius archeologinius paminklus (1,
398-406). Jo manymu, būtinai reikia stengtis garsinti
savo kultūros reiškinius, nors ir ne savo vardu: jis pa
sirūpino „Vilniaus žiniose" išspausdinti L. Kšivickio
„Žemaičių pilys“ (1904, Nr. 10; 1905, Nr. 16, 17).
Apie dėmesį etninei kultūrai liudija R Višinskio su
sirašinėjimas su dr. J. Basanavičiumi (1902-1903).
Atsiliepdamas j J. Basanavičiaus skatinimą rinkti liau
dies kūrybą, Povilas rašo, kad jo paragintas jaunuo
lis Užvenčio apylinkėse užrašė pasakų, ir teiraujasi,
kur siųsti (1, 437-438). Atsakydamas Povilui, J. Ba
sanavičius toliau skatino rūpintis tautosakos rinkimu
(12, 757), o kitame laiške praneša, kad ruošiasi steigti
etnografinį laikraštį, kuriame galėtų patalpinti R Vi
šinskio antropologinį darbą (12, 780). Anot Povilo,
tai turėję būti akstinas atnaujinti etnologijos ir antro
pologijos darbus (1, 456). Deja, tokio leidinio idėja
liko neįgyvendinta.
Povilas Višinskis puoselėjo viltį, kad netrukus Lie
tuvoje bus įsteigtas tautinis muziejus. 1904 04 12 jis
laišku kreipėsi j Krokuvos tautinio muziejaus direk
torių, prašydamas laikinai, kol nebus įsteigtas mu
ziejus Lietuvoje, pasaugoti lietuvių etnografinius da
lykus (1, 495). Gavęs iš Krokuvos sutikimą įrengti
lietuvių tautos skyrių, Povilas parašė straipsnį „Lie
tuvos muziejaus reikalai“ (1904,) kviesdamas tautie
čius j talką. Tačiau ne visi varpininkai tokiai iniciaty
vai pritarė, ir straipsnis liko neišspausdintas (1, 496).
R Višinskis lietuviui inteligentui, pasiryžusiam ža
dinti ir vienyti savo tėvynainius, kėlė reikalavimus:
„tam reikalingos yra aukos, darbas ne tik dėl savęs,
- kartais pasišventimas; viso to nepakels paprastas
dvarponis arba ūkininkas. Reikalinga tam žmonių
meilė, o ne savo tik ypatos ir šeimos gerovė. . . “ (1,
76). Toks inteligento apibūdinimas, be abejonės, la
bai tinka pačiam Povilui Višinskiu!.
Straipsnis iliustruotas
Povilo VIŠINSKIO nuotraukomis
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The more you have
the more you want
Irena ČEPIENĖ
The article describes how Povilas Višinskis, a
prominent Lithuanian cultural worker compiled his
study „The Anthropological characteristics of Že
maičiai“. This work is considered to be the main
work of ethnographical investigations in the his
toriography at the and of the 19th century. To ma
ke this anthropological research Višinskis was ins
pired by the announced competition that was ar
ranged by the Department of geography at SanktPeterburg university in 1896.
Višinskis was eager to show the rich culture of
his motherland, Lithuania being under the oppres
sion of imperial Russia at that time. The object of
the research was Žemaitija (Samogitia) where he
was born. The idea of the work coinsided with the
aspirations of the national liberation in Lithuania.
It was difficult to make such an investigation in
Lithuania in the 19th century. There were no publi
cations and no methology. Višinskis made use of
the scientific material available to him and learnt
to take photographs and presented not a few aut
hentic ethnographic photographs. In summer of
1896 he was on long trips in Žemaitija and made
anthropological measurements (on 106 people
and made 170 photos) and gathered ethnograp
hical material (it contains three sections of the stu
dy). The writer Žemaitė was of great help to him
in this sphere. Višinskis was awarded the honour
certificate for the competitive work and its origi
nality was admitted by the Science Soviet.
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Žydas
pasakojamojoje
tautosakoje
Laima ANGLICKIENĖ
Daugelis apie žydus esame girdėję įvairių atsilie
pimų, tačiau retai pagalvojame, kad jų stereotipai yra
labai seni, atėję iš viduramžių, būdingi visai Europai.
Ir šiandien žmonės (ne tik Lietuvoje) pasakoja visokiau
sias istorijas apie žydus. Štai du neseniai ekspedici
jose išgirsti pasakojimai: „Žydų žmonės bijodavo,
vengdavo, nenorėdavo susitikti. Jie vogdavo vaikus.
Žydų vaikai gimsta be akių, jas patepus krikščionio
vaikų krauju, atsiranda akys“ (VDU 37-1,8). Kitas atsi
liepimas: „Mes su žydais gyvenome draugiškai. Jie
prekiaudavo, bet retai vogdavo ar apgaudinėdavo, tik
mokėjo nusiderėti“ (VDU 20-9,7). Du trumpi pasako
jimai, bet jie atspindi visiškai priešingas nuomones.
Taigi kas yra tas žydas? Kodėl jis apibūdinamas
taip prieštaringai? Kaip ir bet kuris kitas mūsų tauto
sakoje minimas kitatautis, žydas išskiriamas kaip sve
timasis. Savo - svetimo opozicija yra viena iš dau
gelio mūsų mąstymo priešpriešų, kurių gausumas
pasaulio tautų kultūrose nulemtas seniausios ir uni
versaliausios dualistinės organizacijos, žymiu mas
tu sąlygojusios pirmykščio žmogaus požiūrį į pasaulį
kaip į dviejų priešingų polių, priešingų pradų vieno
vę (3; 10). Taip mąstant, anot A.Zolotarevo, buvo su
daroma pirmoji žmogaus protui pasiekiama išorinio
pasaulio klasifikacija, susikuriamas primityvus, bet
savotiškai logiškas požiūris į pasaulio sandarą (4;
262). Mąstymo priešpriešomis reliktų galima rasti ir
šiuolaikinėse visuomenėse (4; 285).
Tikrovėje kitos tautybės žmogus daugiau ar ma
žiau skiriasi nuo dominuojančios tautos. Pastarajai
svetimi ir nesuprantami gali būti jo papročiai, religi
ja, kalba, išvaizda ir elgsena. Jis iškart patraukia dė
mesį, visi kitoniškumai aptariami ir palyginami su sa
vo įprastomis normomis ir veiksmais. Tautosakoje ir
atsispindi šie skirtumai, dažnai susiliejantys į vieną
ar keletą kiekvienam kitataučiui būdingų bruožų, o
klausytojo vaizduotė, išgirdus tautosakos kūrinį, ki
tatautį veikėją gali nuspalvinti savo turimos patirties
medžiaga. Kitataučiai svetimi, bet kartu gerai pažįs
tami, gyvenantys šalia ar artimiausiame miestelyje.
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Žydas - populiariausias veikėjas kitatautis mūsų
folklore. Jo populiarumas neatrodys keistas, jei pa
žvelgsime į žydų atsiradimo Lietuvoje istoriją ir sta
tistiką. Tai transnacionalinė mažuma, gyvenanti dau
gelyje šalių, j Lietuvą atsikėlė viduramžiais iš Vokie
tijos per Lenkiją. Apie šią tautą rašęs A. Janulaitis tei
gia, kad Lietuvoje žydų būta jau XI a., S.Atamukas
mano, jog čia žydai atsirado XIV a.
Patys žydai Lietuvą laikė jiems vienu iš tolerantiš
kiausių kraštų. Vilnius pavadinamas Lietuvos Jeruza
le (2; 294), ir jų čia sparčiai daugėja. XVI a. pradžioje
LDK buvo 6 tūkst. žydų, XVI a. viduryje - 10 tūkst.,
1676 m. — 32 tūkst., 1766 m. -daugiau kaip 150 tūkst.
Nepriklausomoje Lietuvoje jų gyveno 153,7 tūkst., o
1939 m. pabaigoje (su Vilniaus kraštu) - 240 tūkst.
Tai sudarė 8,3% visų krašto gyventojų (1; 518). Žydai
buvo gausiausia kitataučių bendruomenė to meto Lie
tuvoje (po jų einantys lenkai - 65,6 tūkst. arba 3,3%).
Be to, žydai gyveno daugiausia miestuose ir mieste
liuose, 1897 m. sudarė net 39,6% jų gyventojų. Žydai
dažniausiai buvo prekybininkai ir amatininkai, tad jų
nepastebėti, su jais nesusidurti buvo neįmanoma.
Lietuvių požiūris į žydus, palyginti su kitais sve
timtaučiais, buvo išskirtinis. Žydai nuo lietuvių sky
rėsi beveik visais atžvilgiais: religiniu, etniniu, papro
tiniu, luominiu ir antropologiniu.
Pasakojamojoje tautosakoje žydų rasime buitinė
se, rečiau stebuklinėse (kaip epizodinį veikėją) pa
sakose, pasakojimuose, anekdotuose, sakmėse. Ta
čiau turbūt populiariausi įvairūs baisūs pasakojimai
apie žydus, kurie prilygtų vaikų pasakojamoms šiur
pėms. Šių pasakojimų siužetai tradiciniai, buvo pa
plitę visoje Europoje, nes juose atsispindi viduram
žių prietarai, tikėjimai, neapykanta, dėl kurių tiek daug
teko ir net šiandien tenka nukentėti žydų tautai. Tik
gaila, kad šis turbūt populiariausias tautosakos apie
žydus žanras, matyt, buvo nelaikomas tautosakos
žanru, nes tokie pasakojimai nebuvo spausdinami.
Sovietinėje Lietuvoje bet kokios spausdintinės
tautosakos apie žydus labai sumažėjo, - matyt ir dėl

smerkiamo antisemitizmo, ir dėl to, kad ji pasidarė
nebeaktuali. Tad buvo užmiršta, nes ir žydų labai su
mažėjo.
Svarbi asmeninė žmogaus nuostata žydo atžvil
giu, nes kai kurie pasakojimai (jų grupės) labai prieš
taringi. Įdomu, kad daugelis pasakojimų prisimini
mų pavidalu prasideda taip: „Žydai buvo geri žmo
nės, mes gerai su jais sutardavome, nesipykdavome...“ Ir tuoj pat pradedama pasakoti baisūs prisi
minimai. Šie pasakojimai labai artimi mitologinėms
sakmėms, turi bemaž visus jų bruožus: žmogus su
siduria su svetimu mitiniu pasauliu, mitinėmis būty
bėmis, santykiauja su jomis tiek nugalėdamas jas,
tiek patirdamas nesėkmę. Velniais, laumėmis, aitva
rais galima ir netikėti, bet kaip netikėsi pasakojimais
apie atsitikimus su žydais, kurie gyvena čia pat? įspū
dį sustiprindavo tikėjimas, kad vaizduojamieji įvykiai
tikrai kažkada buvo ir bet kurią akimirką gali pasikar
toti. Todėl, manyčiau, šiuos pasakojimus sąlygiškai
galima vadinti mitologinėmis sakmėmis.
Yra ir tradicinės tautosakos, kur į žydą nežiūrima
su tokia baime. Visą pasakojamąją tautosaką, kurio
je paminėti žydai, galima suskirstyti j: 1) tradicinės
tautosakos žanrus, kuriuose žydas įvairiausiuose va
riantuose gali būti pakeistas kitu veikėju; 2) tautosa
ką apie žydą kaip pagrindinį veikėją kitatautį, su jam
būdingais bruožais ir tradiciniu jo vaizdavimo būdu;
3) ypatingus pasakojimus, kuriuos pabandėme pri
skirti mitologinių sakmių žanrui.
Pirmajai grupei priklausytų buitinės pasakos, ku
riose žydas dažniausiai tampa apgaviko ar gudruolio
auka. Žydas įvairiuose variantuose pakeičiamas vo
kiečiu, ponu ar kunigu. Čia ryškiai pabrėžiami sociali
niai luominiai skirtumai, turtingasis supriešinamas su
vargšu arba paprastu liaudies žmogumi. Nors šių pa
sakų siužetai dažniausiai tarptautiniai, pasakojant apie
žydus, įterpiama kokia nors „žydiška“ detalė (pavyz
džiui, turtingasis - tai prekybininkas ar smuklininkas),
kuri padaro tą pasaką lyg ir specialiai apie žydą.
Gudruoliu (apgaviku) pasakose tampantis bernas,
tarnas, čigonas ar šiaip gudrus žmogus pavagia žy
do turtą: jautį (LPK 1525D), arklį, kurio vieton įsikin
kęs pats apgavikas pasako, kad jis kadaise už nuo
dėmes buvo paverstas arkliu, o dabar baigė savo
atgailą (LPK 1529).
Neitin žydui sekasi įrodyti savo teisybę ir teisme
- pasakose net oficialios valdžios įstaigos - teismai
eina išvien su paprastu žmogum. Kvailys randa pa
mestus žydo pinigus. Eidamas į teismą, pasiskolina
iš žydo rūbus ir teisme sako: „Ponas teisėjau, jis tuoj
pasakys, kad ta sermėga, kur vilkiu, irgi jo...“ Žydas
pralaimi bylą, veda kvailį skandinti ir pats nuskęsta

(LPK 1642). Kitą kartą jis komiškai nupasakoja nusi
kalstamą darbą ir pralaimi bylą (LPK 1859).
Žydas liaudyje pateikiamas kaip turtingas preky
bininkas, pinigų skolintojas, todėl ir buitinėse pasa
kose jam dažnai tenka susidurti su pinigais, turtų pra
radimu. Gyvenime turbūt buvo priešingai - žydai už
pinigų skolinimą imdavo didelius procentus, mokėjo
saugoti savo turtą. Pasakoje žydas gudriai paslepia
pinigų krepšį aukštam medy, o kartu su juo nakvojęs
bernas juos pavagia (LPK 1858). čigonas pagiria žy
dą kaip teisingiausią ir gauna pusę žydo pinigų. Po to
dar apgauna žydą ir pavagia jo arklį (TD 7, 187). Čia
atsispindi žydų garbėtroškiškumas, norėjimas pasi
rodyti aukščiau kitų. Dar kitoje pasakoje žydas maiti
na iš peklos „atėjusį“ žmogų ir didžiuojasi girdėda
mas, kad pekloje žydų nėra. Pasisotinęs žmogus sa
ko, kad „visi žydai ten sukrito“ (TD 3, 414). Maiše ne
šamas prigirdyti kvailys savo vieton įvilioja žydą (LPK
1535). Kvailys ir dainą dainuoja norėdamas privilioti
žydą: „Nemoku nei skaityt, nei rašyt, nori mane žydų
karalium padaryt“ (VDU 22-5, p. 5-7).
Daugelyje buitinių pasakų ir anekdotų atsispindi
sveikas liaudies humoras, juokiamasi iš žydo kvailu
mo ir nesupratingumo. J.Balys savo kataloge net bu
vo išskyręs atskirą pasijuokimų iš žydų grupę. Žemaitis
apsiima už du litus sušildyti žydą - jį gerai išperia (TD
3, 202). Žydas dėkoja žmogui už akies išmušimą: ei
nąs per mišką žmogus palenkia ir paleidžia šaką, kuri
išmuša žydui akį: „Dėkui, kad palaikei, ji būtų man
abi akis išmušus“ (LPK 1856). Dažnai anekdotinė si
tuacija kuriama žydui neatpažįstant daiktų. Du žydai
randa šautuvą ir mano, kad tai klarnetas: vienas pu
čia, kitas klapanus spaudo (LPK 1854). Žydas samdo
tą patį įvairiausiais vardais pasivadinusį žmogų, ku
riam keliskart duoda rankpinigių (LPK 1854).
Pasijuokiama iš žydams priskiriamo šykštumo: žy
das nori atpratinti arklį nuo ėdimo, o arklys ima ir
pastimpa (LPK 1682). Kitas žydas nusiperka kume
lės kiaušinį, t.y. arbūzą ir peri jį (VDU 20 - 6,6). Šia
me pavyzdyje, tarp kitko, pabrėžiama, kad žydas ne žemdirbys ir nežino elementariausių dalykų. Tai
galima pastebėti ir kitoje pasakoje, kur žydas nesu
geba pasirūpinti bitėmis, ir šios išnyksta (TD 7, 203).
Antroji grupė - tradicinė tautosaka apie žydus. Čia
žydas jau nelabai gali būti kuo nors pakeistas, nes
pasišaipoma iš jo religijos, papročių, būdingų cha
rakterio bruožų. Pirmojoje grupėje, pritaikant tauto
saką žydui, dažnai paminima tik viena detalė, o čia
viskas sukasi apie žydų kitoniškumą. Pirmosios gru
pės pasakose žydas tampa apgaviko auka, antrojoje
jis dažnai sugeba apgauti kitus. Kaip minėjau, lietu
viai su žydu susidurdavo dažniausiai kaip su prekybi
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ninku, pinigų skolintoju, todėl yra su tuo susijusių juo
kingų situacijų. Žydas nori daug pinigų ir pagal kuni
go patarimą duoda išmaldos ubagui, kad Dievas šim
teriopai atsilygintų (LPK 1, 110). Žydas visada pasi
skaičiuoja taip, kad gautų didžiausią pelną, pritaiko
situaciją savo naudai. Štai jis apgauna žmogų, kuris
pasirašo ant 5 lapų: „Tu vis negražiai pasirašai“. Taip
žmogus pasirašo vekselius ir turi sugrąžinti penkis kar
tus didesnę pinigų sumą (LTR 198 (332)).
Taigi žydai ne tik pajuokiami, bet iškeliamas ir jų
prekybinis gudrumas, apsukrumas. Vieni žmonės ti
kėjo, kad jie prekiauja sąžiningai, kiti vadino vagimis
ir apgavikais. Daug kas priklausė ir nuo asmeninio
žmogaus požiūrio. Matyt įtakos turėjo ir prietarai bei
kiti pasakojimai apie žydus. Manyta, kad žydams ap
gaudinėti žmones ir sukčiauti nėra nuodėmė, o ap
gauti „gojų“ (netikėlį krikščionį) - net garbinga (LTR
1508 (418)). Žydai turį daug burtų, tikį zababonais,
užtat jiems ir sekasi apgaudinėti (LTR 1508 (419)). Ta
čiau kiti kalba, kad vagių tarp žydų beveik nėra, nes
jiems draudžiama vogti (LTR 1508 (420)), jie tik moka
nusiderėti (VDU 20-9, 7). Arba pasakoma: „jau tokia
žydo mada - pigiai pirkti, brangiai parduoti“ (VDU 3 11, 3). Pasakoje žmonėms nepavyksta apgauti žydo:
nors jam vežami grūdai išbyra tik iš vieno maišo, žy
das pasveria kaip tik šį ir už visus maišus užmoka
kaip už nepilnus (LPY 1,68). Čia, beje, atsispindi vie
nas realus faktas, kad kiekvienas stambesnis dvari
ninkas turėjo savo žydą agentą, kuris supirkdavo jo
gėrybes: javus, kailius, gyvulius ir juos parduodavo
vidaus rinkoje ar gabendavo į užsienį (2; 290).
Į atskirą pogrupį reikėtų išskirti pasakojimus, aiš
kinančius žydų ir jų papročių ypatumus. Visi jie turi
realų pagrindą.
Žydai turi košerinį (švarų) ir nekošerinį (nešvarų,
draudžiamą valgyti) maistą. Neleidžiama valgyti neatrajojančių gyvulių mėsos. Vienas iš tokių - kiaulė,
todėl aiškinama, kodėl žydai nevalgo kiaulienos: Kris
tus pavertė kiaule su paršais po kubilu paslėptą žy
dę ir jos vaikus, kai žydai norėjo ištirti, ar Kristus vis
ką žino. Todėl jie dabar negalį valgyti sau artimo krau
jo (LPK 1867 A). Šis faktas labai ryškiai atsispindi
pasakose ir anekdotuose - žmonės vis stengiasi kaip
nors įsiūlyti žydams kiaulienos. Ponas išmoko žydą
valgyti kiaulieną, tris paras palaikęs jį svirne, kuria
me buvo sudėtos tik dešros (LTR 4314 (97)).
Kitas žydų valgiaraščio ypatumas tas, kad jie valgo
daug svogūnų bei česnakų ir dėl to, anot mūsų žmo
nių, labai dvokia. Jų dvokimas aiškinamas taip: jie
česnaku trynė Kristaus kūną arba neklausė tam tikrų
Mozės įsakymų tyruose (LPK 1867 B). Česnakus jie
valgo ir tam, kad velnias bijotų smarvės, mat ir vel
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niams nepatinka ten, kur smirda (LTR 1508 (117)).
Įeidami į sinagogą, žydai nusiauna batus. Per vie
ną jų šventę, po pamaldų, visiems išėjus, likdavo vie
na batų pora. Tikima, kad tą žydą nusineša praga
ran. Kai Mozė negalėjo surinkti po tyrus išsisklaidžiu
sių žydų arba žydai negalėjo sumokėti didelės duok
lės, jiems padėjo velnias, bet už tai išsiderėjo kas
met paimti tam tikrą žydų skaičių (LPK 1867 D). Šis
pasakojimas turi daug variantų. Lietuviai žinojo žy
dus turint tokį tikėjimą apie jų dingimą, todėl juokui
vogdavo kokį žydą per šią šventę (VDU 30-3, 3.4).
O žydai net ir patikėdavo, kad tai padarė velnias, ir
negelbėdavo savo draugo - tokia jo dalia, be to, ma
nydavo, kad velnias jį pavogė už kažkokias nuodė
mes ar apgavystes. Žmonės pasakoja, kad jie gali
išgelbėti velnio nešamą žydą jį peržegnodami (VDU
20-4, 4). Kartais žmonės mato pelkėse skęstančius
žydus, bet negali jų išgelbėti - velnias yra stipresnis
(VDU 32-6, 1), arba randa pelkėse sumurdytus žy
dus (VDU 21-5, p. 3). Net tos vietovės, kurių etimo
logija panaši į žydų vardą, pvz., Žydiškės, aiškina
mos kaip žydų žudynių vietos (VDU 21-5, p. 2).
Lietuviai palyginti neblogai žinojo ir kai kurias kitas
žydų religijos detales, iš jų kitoniškumų pasišaipyda
vo. Žydai tebelaukia savo Mesijaus, todėl apgavikas,
apsimetęs Dievu, liepia leisti už jo savo dukterį, nes
gimsiąs Mesijošius. Gimsta mergaitė, o apgavikas su
pinigais pabėga (LPK 1846). Žydams nevalia liesti kry
žiaus, todėl bernas apsaugo žydo norimą pavogti au
deklą, uždedamas ant jo kryžių (VDU 25-6, p. 6).
Lietuviai savaip interpretuodavo žydų religinius
papročius. Pamatę sinagogoj išpaišytą veršį, mano,
kad tai pirmoji jų dievybė (VDU 20-4, 7). Peršv. Mi
kelę žydai užsivynioja diržus ant rankų ir meldžiasi
(VDU 30-3, 3.4). Aiškinama, kad jie tai daro ir tam,
kad velniai maldos metu bijotų prie jų prieiti, nes su
diržu gautų lupti (LTR 15080 (415)). Žmonės mano,
kad per Velykas žydai kankina duoną, ją visaip mu
ša, degina, o po švenčių atsiprašo (LTR 552 (795)).
Labai daug pasakojimų ir apie pasišaipymus iš
žydų religijos. Pasakojama, kad žydai patikėję, jog į
sinagogą įskridusi pelėda yra katalikų dievas, ir jos
labai išsigandę (LTR 1744 (81)). Ypač daug visokių
juokų prisigalvodavo jaunimas: bernai užlipa ant si
nagogos stogo ir įlūžta į vidų. Žydai pagalvoja, kad
tai krikščionių šventoji dvasia (LTR 1744 (84)). Čia
juokiamasi, kad žydai patiki tokiais dalykais, t.y. ne
supranta krikščionių religijos; bet tai, kaip mūsų žmo
nės aiškina žydų papročius, nesupranta jų religinių
dalykų, turėtų būti juokinga žydams.
Lietuviai pasišaipo iš neigiamų žmogaus savybių
per žydo asmenį. Pašiepiamas bailumas: naktį vie

nas per mišką važiuojantis žydas bijo plėšikų, todėl
užsimauna ant lazdos kepurę ir vis kalba: „Mes du
važiuojam!“ (LPK 1862). Žydas prašo šautuvo, o po
to bijo šauti (LPY 1, 66). Bailumas pašiepiamas ne
atsitiktinai - žydų tautai teko nemažai iškentėti, to
dėl jie stengdavosi niekur per daug nelįsti, ir tas jų
atsargumas tautosakoje pavirsta bailumu.
Kai kada pasijuokiama iš žydams priskiriamų bū
do savybių, pavyzdžiui, priekabumo. Būdami preky
bininkai, jie įkyriai siūlydavo savo prekes. Pasakoje
žydas įkyriai įkalbinėja žmogų parduoti kažkokį daik
tą šventą dieną, kai to negalima daryti. Žmogus at
keršija, duodamas žydui lašinių, draudžiamų šiam
valgyti (LPY 1,59). Žydelka būtinai nori pamatyti, ką
žmogus nešasi terboj. Įkyruolė išgąsdinama gyvate
(LTR 1440 (110)).
Pasijuokiama ir iš savotiškos žydų išvaizdos, ypač
barzdos. Yra pasakojimų apie tai, kad rusų kareiviai
žydams barzdas karpydavo (LTR 1352 (67)). Pasa
koje žydai slapstosi, bet juos išduoda ilgos barzdos
(LPY 1,62). Kai pagaliau žydas su raudona barzda,
kenčiantis nuo žandarų, sugalvoja kaip nors paslėp
ti barzdą, žmogus jj apgauna: įkiša žydo barzdą j
pikį, gauna atlygį ir pabėga (LPY 1, 63).
Viename pasakojime žmogus, pasišaipęs iš ne
gražios žydo žmonos, gauna atkirtį, kad jam ji labai
daili (PSO 142) - kiekvienam savas arčiau širdies.
Trečią grupę sudaro turbūt pati populiariausia tau
tosakos apie žydus dalis - baisieji pasakojimai, sa
vo siužetais artimi mitologinėms sakmėms. Jie pa
grįsti viduramžių prietarais, neleidžiančiais nei tais
laikais, nei dabar žydams ramiai gyventi.
Žydai įtarinėti vartoją kraują Velykų macams, išnie
kiną ostiją, jų talmudas esąs antikrikščioniškas ir pan.
Nors popiežiai griežtai pasmerkė tuos kaltinimus, per
sekiojimai ir žydų pogromai nesiliovė, žydai buvo
varinėjami iš vienos vietos į kitą (2; 283-286).
Lietuviai žydus vadina pagonimis. Jie net nelai
komi žmonėmis ir vadinami kalbančiais gyvuliais. Sa
koma, kad žydai neturi dūšios (LTR 1530 (423)). Yra
pasakojimų, kuriuose minima, kad už žydo nužudy
mą nebaudžiama, o net pagiriama (LTR 2416 (101)).
Žmonės negali užmiršti to krikščionybės istorijos
fakto, kad Kristų nukryžiavo žydai. Tuo paaiškinamas
ir žydams neva reikalingo krikščionių kraujo troški
mas: žydai visaip kankino Jėzų, todėl jų palikuonys
ir dabar turi tą dieną ką nors padaryti (LTR 1000 (60)).
Kitur pasakojama, kad, kai žydai kryžiavo Kristų, ta
da išsiprašė krikščionių kraujo (LTR 1463 (87)). Be
to, jei žydai nevalgytų krikščionio kraujo, tai labai
smirdėtų (LTR 1486 (545)). Kraujo reikalingumas žy
dams motyvuojamas dar ir kitaip. Manyta, kad žydu

kai gimsta akli kaip šuniukai ar kačiukai. Kad jie pra
regėtų, reikia krauju patepti akis (VDU 23-8, p. 8).
Arba - nėščiai žydei reikia kraujyje sumirkytais sku
durais aprišti kojas, tada jie ataks (VDU 23-8, p. 8).
Krikščionių kraujo reikėjo netik žydukų atakimui, bet
ir macų kepimui - tai irgi apsaugo žydus nuo apaki
mo (LTR 1508 (409), 1463 (87)); arb a-taip pamina
mi krikščionys (VDU 38-2, p. 7). Žydės dedasi į ba
tus medžiagos gabaliuką, suvilgytą krauju, - kad ki
to tikėjimo žmonės būtų žemiau už žydus, paminti
po padu (VDU 36-1, 49). Kraujo dar pildavo į stato
mų sinagogų pamatus (VDU 26-9, 24).
Kitą šių pasakojimų grupę apie žydams reikalin
gą krikščionių kraują sudaro pasakojimai, kaip jie to
kraujo gauna. Dažniausiai, norėdami gauti krikščio
nių kraujo, žydai vagią vaikus ar net suaugusius: žy
dai primušą elgetą, nuvalą nuo žaizdų kraują, o po
to kruviną maišą išsidaliją ir sukepą į macus (LTR
1463 (88)). Pateikėjai kartais pasakoja, kad juos pa
čius žydas norėjęs įstumti į rūsį ir ten nukankinti. Nie
kam taip neatsitikę tik todėl, kad jie vis dėlto suge
bėję ištrūkti. Kraujo žydai gauną ir kitais būdais. Vie
name pasakojime žydai mergos paprašą kažkokiems
zababonams parnešti ostiją. Jie plaka ją beržo rykš
te. „Kai ostija šventinta, tuoj pat šoka kraujas, o kai
ne - tai neiššoka“ (LTR 552 (797)).
Bet jeigu žydai jau pasigauną vaiką, prieš nužu
dydami jį žiauriai kankiną, mat kraujas turįs būti kan
kinamo žmogaus (LTR 1463 (87)). Pats kankinimas
smulkiai nupasakojamas: vaikui užrišamos akys ar
ba jis susupamas į antklodę, tada badomas adato
mis, peiliais, visiems žydams sustojus ratu ir paeiliui
duriant savo aukai (VDU 37-1, 8). Sakoma, kad turi
būti 12 žydų, kurie bado. Vaiką, atseit, nužudydavę
ir kitu būdu - įkišdavę į statinę, kurioje būdavę pri
smaigstyta smaigalių (VDU 37-1, 10). Tada kraujas
sugirdomas marškosna ir išsiuntinėjamas po visus
miestus, įkepamas į macus (LTR 1486 (545)). Ran
dama ir įrodymų - kaime surasta žydų nugalabyta
mergaitė su nupjauta ranka ir išimta akimi (VDU 3 8 3, p. 4). Tėvai randa savo vaiką pas žydus spintoje.
Vaikui buvusi nupjauta galva, o jis pats pakabintas
už kojų (LTR 1463 (89)). Yra pasakojimų apie vietas,
kuriose vaidenasi, nes ten buvo pakasta daug žydų
nukankintų vaikų (VDU 37-1, 9). Rečiau vaikas nenužudomas, tik jam nupjaunamas pirštas ir prisileidžiama kraujo (LTR 1692 (46)).
Pasakojimuose minimos ir bausmės už žydų „pa
darytus“ nusikaltimus. Kartais žydai nubaudžiami už
žmonių pagrobimą ir pasodinami į kalėjimą (LTR
1870 (60)) arba žmonės patys keršija žydams, dau
žo jų namų langus. Čia negali padėti net policija:
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„Negi suvaldysi tiek daug žmonių“ (LTR 1870 (61)).
Tačiau kartais ir oficialioji valdžia pateisina tokias žu
dynes: kai tėvas paduoda žydus į teismą už vaiko
nužudymą, šis jų nenubaudžia, nes tokia jų tikyba
(LTR 783 (144).
Kartais vogti vaikai nežudomi. Jie išmaudomi, o
tame vandeny žydelkos pyragus minkančios (VDU
34-4, p. 3). Pasakojama ir kitų nebūtų dalykų apie
žydų gaminamą maistą ar lietuviams pardavinėjamus
maisto produktus, j kepamus pyragus žydo dukte
rys prišukuoją plaukų, utėlių, glindų. Aiškinama, kad
tai kažkoks žydų burtas (VDU 38-7, p. 5). Mirusį žy
dą nuprausdavę, o tą vandenį pildavę ant silkių (VDU
32-6, p. 2). Karštine sergantys žydai silkėmis apsi
klodavę pilvus, o paskui žmonėms jas parduodavę
(LTR 1463 (83)); arba - mirusį žydą apdengia silkė
mis, paskui nutrina miltais ir viską vėliau parduoda
(LTR 1463 (93)). Nupaupęs vienas parkotas Kamajų
žydas, tai palydėję visi žydai trynęsi į žmonių sąspa
ras, kad liga priliptų katalikams. Ir čia pat paaiškina
ma, kad žydai viską, kas bloga: ligas, blogą maistą
nori katalikams primest, mat toki esą jų „zakonai“
(LTR 1463 (80)).
Baisūs pasakojimai, sklindantys apie žydus, gąs
dindavo žmones. Pas žydus tarnavusi mergaitė pri
sipažįsta bijojusi jų namuose naktį miegoti, kad šie
nenusmaugtų, nesubadytų (VDU 30-10, 7.4). Apskri
tai į merginas, tarnavusias pas žydus, žiūrėdavo su
panieka. Tiesiog vadindavo žydmergėmis. Jos ne
turėjo gero vardo, pas jas nė vienas vaikinas nesiųsdavo piršlių ir niekas nesuprasdavo, koks skurdas
vertė eiti tarnauti ne pas ūkininkus, o pas žydus, nors
jie didesnę algą mokėdavo (BŠŽ).

***
Tautosakoje apie žydus atsispindi iš viduramžių
ataidinčios luominio, religinio, etninio uždarumo lie
kanos, reakcija į buitinius, paprotinius, psichologi
nius kitoniškumus, valstiečių nesutarimo su preky
bininkais momentai. Žydas vaizduojamas savo am
plua: kaip prekybininkas, pinigų skolintojas. Pašie
piamos ir jo būdo savybės: gobšumas, suktumas,
įkyrumas, bailumas.
Pasakojamojoje tautosakoje jo paveikslas ambivalentiškas - jis apgavikas ir apgautasis. Daugelis
siužetų yra tarptautiniai, nes prietarai apie žydų krikš
čionims daromas skriaudas buvo paplitę visoje Eu
ropoje, ir visur požiūris į juos buvo panašus.
Apskritai kitatautis tikrovėje yra ne tas pats, kas
kitatautis tautosakoje. Čia jo paveikslui didelę įtaką
daro kiekvieno žanro, kuriame jis atsiduria, tradicinė
estetika. Veikėjams tarsi uždedami rėmai. Bet, gali
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ma spėti, kad tautosakos kūriniai, ypač specifiniai,
kurių vaizdai labai panašūs į tikrovę - mitologinės
sakmės, pasakojimai, jų populiarumas turėjo įtakos
ir požiūriui į žydą tikrovėje.
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AJewin the narrative folklore
Laima ANGLICKIENĖ
Some news are obtained about ethnic, religiouns and class izolation of people including Jews
as well, their differences in ritual, psychological and
private life and the reaction to each other’s attitu
des and also the discord of Jews with peasants and
tradesmen. This information can be found in folklo
re material of the Middle ages.
The Jew’s image is that of a trader and a lender
of money. As far as the features of the nature of a
Jew is concerned he is described as greedy, sly,
borthersome and cowardly. These features are moc
ked of by everyone.
In the narrative folklore his image is ambivalent
- he is both the deceiver and the deceived. Preju
dices about Jews as the offenders of Christians were
spread all over the Europe and for that reason the
standpoint on Jews was everywhere alike and most
of the subjects about Jews were international.
In general a person of any other nation is not
the same in reality and in folklore. In folklore great
influence upon the image of a Jew or some other is
made by the traditional esthetics of every genre in
which he occurs.
But we can guess that folklore had a great influ
ence upon the image of a Jew in reality as well.

= KEPURIŲ KELIONĖS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Beretė
Žodžiu „beretė“ (vok. baret, pranc. barette, it. beretto) paprastai vadinama minkšta plokščia apvali be
aplanko ir snapelio kepurė, kurią sudaro pagal gal
vos apimtį iš įvairaus pločio į siaurą atvartą surinktas
audinys (1; 66). Tačiau
anaiptol ne visuomet be
retės buvo apvalios ir be
snapelio.
Tariama, jog pavadini
mas kilęs iš lot. birrum,
reiškiančio viršutinį drabu
žį, apsiaustą, kurio gobtu
vas ilgainiui įgavo mažy
binį birretum pavadinimą
(2; 176). Žinoma, kad XVI
a. pirmosios pusės pabai
goje pas mus aukščiausio
rango dvasininkai nešiojo
„raguotas“ beretes, t.y. ke
1. Rafaelio autoportretas //
turkampes (žiūr. Konfede
MaKKaM JI. M mp
rate // Liaudies kultūra. PeHeccaHca. - SyflanewT,
1984. - C. 138.
1995. - Nr. 4. - R 43.) (2;
177). Ypač vertintos rau
2. Anglijos kancleris Tomas
Moras su kvadratine berete //
donos beretės kaip oru
M/1/nocTpnpoBaHHaa
mo, vertingumo ir garbin
3HųmcnoneAMfl m o a u . gumo simbolis. Antai po
npara, 1986. - C. 159.
piežius raudonas beretes
įteikdavo kardinolams,
akademija - daktarams.
XIX a. pradžioje Vilniaus
universiteto auklėtinis
V.Moravskis liudija, kad į
daktaro laipsnio suteikimo
ceremoniją universiteto
Auloje sugužėdavo visa
universitetui simpatizavusi
Vilniaus visuomenė. Ją
pradėdavo rektorius, apsi
gaubęs purpurine gausiai siuvinėta auksu balto atla
so pamušalu mantija (studentai kalbėjo, kad ją Vil
niaus akademijai dovanojęs dar karalius Steponas)
(3; 151). Profesoriai taip pat vilkėdavo ryškiai raudo
nas pelerinas, tik jų togos būdavo juodos. O ant gal
vų visi be išimties būdavo užsidėję skaisčiai raudono
aksomo keturkampes kepuraites. Viešai apgynusiam

disertaciją rektorius perskaitydavo priesaiką, kurią šis
garsiai pakartodavo, ir pagal nustatytą ritualą ant gal
vos uždėdavo skaisčiai raudoną aksominę beretę, ant
pečių - tokios pat spalvos peleriną, o ant piršto už
maudavo žiedą. Po to pabučiuodavo į kaktą ir paskelb
davo daktaru. Visa tai „darė didelį įspūdį“, - prisimi
nimuose rašė Moravskis.
Nors tūlas skeptikas dar
1564 m. buvo įsitikinęs,
kad „kvailio raudona be
retė daktaru nepadarys“
(2; 177).
Taigi beretė ne visuo
met buvo apvali, pasitai
kydavo ir keturkampė,
kurią irgi berete vadino.
Labiausiai paplitusiu gal
vos apdangalu beretė ne
abejotinai tapo Renesan
se (tada veikiausiai ir su
siformavo); ją dėvėjo visi
3. Martyno Liuterio beretė su
luomai ir abi lytys. Beje,
užpakaliniu atvartu // MaKKaM
specialiomis geltonomis
r \ . M mp PeHeccaHca. beretėmis įsakydavo pri
ByAaneiuT, 1984. - C. 159.
sidengti
žydams, idant iš
4. Megzta angliška beretė su
kitų išsiskirtų (4; 122). Ta
užpakaliniu atvartu. XVI a. //
Payne B. History of Costume. čiau apskritai plati viršu
N.Y, 1965. - P. 323.
tinė beretės plokštu
ma atitiko akivaizdžiai
renesansinę „demo
kratiškosios horizonta
lės“ orientaciją. Per
XVI a. beretės pavida
las kelis kartus ženkliai
pakito, greitai reaguo
damas į visas renesan
so stiliaus kaitoje vyku
sias permainas.
Antai Žygimanto
Senojo portrete pa
vaizduotas ankstyvojo beretės pavidalo variantas jis visiškai tapatus 1506 m. Rafaelio autoportrete pa
vaizduotai beretei - tai tamsi, dažniausiai juoda be
retė su plačiu atvartu, priekyje abiejose veido pusėse
simetriškai įkirpta. Tas priekinis atvartas neretai į viršų
užlenktas ir prisegtas puošnia sege ar fermuaru arba
beretė išvis fermuaro neturi. Likusią atvarto dalį galė-
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Beretes gamino iš veltinio, gelumbės ir
aksomo, o puošė įvairiais amuletais, suve
nyrais, brokato aplikacijomis, siuviniais, kai
liu, plunksnomis bei įvairiausio pavidalo kar
piniais. Tad ši faktūrų ir spalvų įvairovė gal
vos dangai teikė solidumo, visiems tuometi
nės visuomenės sluoksniams idealu tapusį
prabangos įspūdį.
Į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę bere
tės pavidalo galvos danga greičiausiai pa
5. Beretė plačiomis „ausimis“, susegtomis
teko tiesiai iš Italijos Bonos Sforcos dėka.
viršugalvyje sagute, su nedideliu
Tačiau akivaizdu, kad ir iki Bonos aukščiau
užpakaliniu atvartu // M/i/nocTpnpoBaHHan
.
sieji Lietuvos valdovai, giminystės ryšiais su
3HųwcnoneAMH m oaw . - ripara,
sieti su kitomis valdančiomis Europos dinas
1986. - C. 375.
tijomis,
rėdėsi europietiškai. Tai liudija ir mi
6. Didžiulė vyriška beretė //
l/l/i/uocTpupoBaHHast
nėtas
Žygimanto
Senojo, anot amžininkų 7. Vėlyvosios beretės su atvartu
3HųmcnoneAns m oaw . pavyzdys LDK. 1576// CTaTyT BaniKara augaloto, atletiško, tipiško Renesanso žmo
flpara, 1986. - C. VIII.
KHBCTBa JTiToycKara 1588. - M ihck ,
gaus portretas.
1989. - C. 13.
Bonos Sforcos jaunystės portretas
liudija ją buvus taisyklingų veido bruo
žų blondinę, su tinkleliu ant šviesių
plaukų ir karpiniais bei horeljefine pa
puošalų pyne papuošta berete.
Kita karalienė, santuokiniais ryšiais
susieta su Jogailaičiais (jos vyras Liud
vikas — Žygimanto Senojo sūnėnas)
- Marija Vengriškoji 1520 m. portrete
pavaizduota su didele ovaline berete,
puošta perlais ir apsiūta dekoratyvine
juosta su brangakmeniais. Tai ta pati
Vengrijos karalienė Marija, kuri po vy
9. Paskutiniojo Jogailaičio žmonos
ro žūties kovoje su
su charakteringomis beretėmisturkais
1526 m. už
8. Žygimantas Augustas su
v. . .
kepuraitėmis:
Elžbieta
sidėjo
našlės
nuo
JO nešioti ir atlenktą j apaHabsburgaitė ir Barbora Radvilaitė;
pereinamajam laikotarpiui
metą ir jj nešiojo iki
Čią. Tokia nešiosena ilgai- T Kotryna Habsburgaitė // Lietuvos charakteringa berete // Lietuvos
niui suformavo atitinkamą nacionalinio muziejaus ekspozicija, nacionalinio muziejaus ekspozicija mirties (žiūr. Nuometas // Liaudies kultū
beretės pavidalą - su pa
ra. - 1995. - Nr. 3.
kaušį pridengiančiu atvar
tu (kaip Erazmo Roterda
miečio, Martyno Liuterio,
Kalvino ir Cvilingo bere
tės). Beretės galėjo turėti
ir plačias „ausis“, daž
niausiai ant viršugalvio su
segtas sagute.
XVI a. vidurio link be
retė, kaip ir visas kostiu
mas, nepaprastai išplatėjo: didžiule horizontalia
plokštuma tarsi skėčiu pridengta galva ir vizualiai už
Keletas Žygiman
dara bendra kostiumo kompozicija tarsi baigta, ne
to Augusto bei jo
leidžiant jai kilti j viršų, o jeigu žvilgsnį nukreipsi ho
žmonų išlikusių por
rizontalia kryptimi, figūra panėšės j kvadratą. Kad šios
tretų byloja apie dar
didžiulės beretės neprarastų pusiausvyros ir nenuvieną beretės tipą,
slinktų nuo galvos, dar vidun įsidėdavo nedidelį čepsusiformavusį tuo
čiuką.
met, kai Ispanijos
įtakoje palaipsniui
keičiantis renesansi
nio kostiumo struk
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tūrai pakito ir galvos apdangalo pavidalas.
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pinskio portrete - plokščia beretė
su bryliais kukliai papuošta dviejų
lapelių pavidalo siuvinėjimu. Pana
ši, tik su gerokai Šiauresniais bry
liais ir visiškai juoda paties Žygi
manto beretė L.Kranacho tapytame
portrete su trečiąja žmona Kotryna
Habsburgaite, pirmosios žmonos
Elžbietos seserimi.
Peržvelgus trijų iš eilės paskuti
10. Rembrandto autoportretas su Saskija //
nio Jogailaičio žmonų galvos apdan
Bausgalerie berūhmter Gemalde. —
galus, akivaizdu, kad jie visi - arti
Berlin. - B.d.
mo beretei tipo atmainos, puoštos
- P. 136.
11. Romantizmo atgaivinta
siuviniais ar aplikacijomis. Beje, Bar
„rembrantiška“ beretė.
1827 // Ackermann’s
bora Radvilaitė, 1537 m. tekėdama
Costume plates. už
Stanislovo Goštauto, tarp kitų sa
N. Y, 1978. - P . 76.
vo tėvo vestuvinių dovanų į vyro na
mus atsinešė Venecijos meistrų auk
su siuvinėtą raudono aksomo beretę (5; 47). O štai
Kotrynos Habsburgaitės kraičio sąraše 1553 m. - be
retė iš juodo aksomo su šešiais rubinais, dvylika dei
mantų, su itališko pavyzdžio medaliu, pagamintu iš
deimantų ir perlų (2; 177).
Kaip minėta, tolesnis beretės evoliucijos etapas kietas cilindras, nešiotas XVI a. pabaigoje. Tačiau at
eina septynioliktasis amžius, ir visos kruopščiai puo
selėto kimšto aristokratinio kos
12. „Rembrantiška“ beretė
13. „Rembrantiška“ beretė po
1914 m. // Dziekonskatiumo šarvo formos dėl pasikei
Pirmojo pasaulinio karo //
Kozlowska A. Moda kobieca
Dziekonska-Kozlowska A.
tusių ideologijos nuostatų bei
Moda kobieca XX wieku. XX wieku. — Warszawa,
šaunamojo ginklo atsiradimo su
Warszawa, 1964. - P. 150.
1964. - P. 117.
bliūkšta. Ima dominuoti rekrūtų
valstiečių iš kaimo atsineštos pla
darnioj humanistinio Renesanso tėkmėj sąlygojo nau čiabrylės skrybėlės (žiūr. Skrybė
ją kryptį, kuri reikalavo ir naujo išorinio apipavidalini lės // Liaudies kultūra. - 1995. mo. Demokratinės horizontalės, suteikusios luomų Nr. 6. - R 5). Tačiau neužmiršta
lygybės iliuziją, veikiai buvo atsisakyta. Palaipsniui ma ir beretė: „šviesos tapytojas“
vėl įsivyrauja vertikalė, siekianti atplėšti žmogų nuo Rembrandtas van Reinas lai
žemės ir nuo žmogaus, suteik
mingiausiu savo gyveni
14. Sportiškos beretės
ti jam nepasiekiamumo ir izo
mo laikotarpiu įsiamžina
variantas. 1923 m. //
Dziekonska-Kozlowska A.
liuotumo įspūdį. Aristokratija
autoportrete su Saskija
Moda kobieca XX wieku. pasipuošia šarvus imituojan
Warszawa, 1964. - P. 171.
čiais drabužiais, kaip priešin
17. Skulptorius Leonas Žuklys
gybe minkštoms ir sodrioms
// Lietuvos TSR valstybinis
itališkojo renesanso formoms.
dailės institutas. V, 1981. - P. 749.
Galvos apdangalai ilgainiui
įgauna cilindro pavidalą (žiūr.
Cilindras // Liaudies kultūra. 1995. - Nr. 5. - P 40.).
Tarp beribio pločio plokš
čių berečių ir aukštų cilindrų
tarpinėmis formomis tapo be
15. Marlen Dietrich su
retės kepuraitės, pavaizduo
baskiška berete Antrojo
tos Žygimanto Augusto, jo
pasaulinio karo išvakarėse //
žmonų bei žinomų LDK huma
16. Beretė pokario Lietuvoje:
Dziekonska-Kozlowska A.
nistų, kaip antai V.Ciapinskis,
sėja // Lietuvos fotografija. Moda kobieca XX wieku. V., 1987. - P. 89.
Warszawa, 1964. - P. 250.
portretuose. 1576 m. V.Cia-
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kaip tik su šiuo galvos apdangalu. Vėlesniais šimtme
čiais beretė iš kostiumo istorijos akiračio išnyksta, ta
čiau vėl atsiranda su Romantizmo krypties sukelta ret
ro banga ir įgauna būtent „rembrantiškos“ beretės pa
vidalą (XIX a. pirmoji pusė). Tokia ji yra ir XX a. pra
džioje - prieš ir po Pirmojo pasaulinio karo, kol vi
suotinė trečiojo dešimtmečio gyvenimo lakonizacijos
tendencija supaprastina beretės formą bei sumažina
jos apimtį. Prieš Antrąjį pasaulinį karą įsivyrauja vadi
namoji baskiškoji beretė - nedidelės apimties, prie
galvos prigludusi ir nešiojama pakreipta j vieną ar ki
tą pusę arba atgal atsmaukta.
Lietuvoje tokio tipo beretės itin paplito po Antro
jo pasaulinio karo, ypač tarp kaimo bei miesto inteli
gentų.
NUORODOS:
1. Tarptautinių žodžių žodynas. - V, 1985.
2. Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana. - Warsza
wa, 1985. - T. 1.
3. Moravskis S. Keleri mano jausnystės metai Vilniuje. - V, 1994.
4. Golębiowski L. Ubiory w Polszcze od naidawnieiszych czasow až do chwil obechnych. - Warszawa, 1830.
5. Kuchovičius Z. Barbora Radvilaitė. - V, 1991.

Caps travelling...
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Beret
Beret is a hairdress that is characteristic of the Re
naissance. Considering the change of the common
costume, ideology and practical needs the beret used
to change many times during the period.
In Lithuania berets were worn by noblemen at that
time. It could be seen in the portraits of the Jogailaičiai family first of all: Žygimantas the Old, Bona Sphorca, Žygimantas Augustas and three his wives are de
picted with the berets on their heads. There are a lot
of such pictures in tiles and graphic engravings, for
example, the picture of Ciapinskis, the humanist of
the Grand Duch of Lithuania.
After the suppression of humanistic Renaissance
by counter-reformation the democratic clothing was
refused as well as its horizontal shape. Berets also
undergo the changes. Both in the direct and indirect
sense they became only a decorative clothing by the
end of the 16thcentury. It was the cylinder that beca
me the main hairdress of aristocracy after converting
the beret into it. After the 17th century there was the
only shape of the beret that was left. The beret was
worn by Rembrandt van Reyn. One or two hundred
years have passed (at the turn of the century) but the
„Rembrandt“ berets were worn because of the strong
association with the painter. In the interwar period socalled Basque berets were worn. The type of the be
ret was popular after the war as well. They were worn
by Lithuanian intelligents in villages and towns.
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KITOS KULTŪROS

Visatos kalbinis
paveikslas lenkų
liaudies kultūroje
Jerzy BARTMINSKI
Visatos kalbinis paveikslas (toliau - VKP) - tai tik
rovės interpretavimas, atsispindintis kalboje, jos žodi
nėje sandaroje, gramatinėse kategorijose, rašytiniuose
tekstuose (ypač klišiniuose, folklorizuotuose), tekstų
mikroženkluose. Semantiškai ir/arba formaliai jis yra tik
spėjimas. Jį galima apibūdinti ir kaip plačiausiąja pras
me „etiologinio“, istorinio pobūdžio samprotavimo apie
pasaulį sistemą. Tas „naivusis“ (J.Apresianas) paveiks
las, piešiamas visa kalbos sistema, nusakomas konkre
čiais pasakymais, kalbiniu komunikaciniu elgesiu. Jo/
jų pobūdį lemia tautosakos stiliai, žanrai ir pan. (1).
Bandyti nupiešti VKP remiantis XIX, XX a. etnografi
niu palikimu, surinktos tautosakos tekstais nėra taip
lengva.
Pirmiausia - ne visa, kas perduodama konkrečiais
kalbiniais pasisakymais, yra tiek įsitvirtinę, kad galima pri
skirti VKR nes tekstuose daug nestereotipinių elementų,
o VKP turi visuotinį, stereotipinį pobūdį. Štai folkloro teks
tuose saulė apibūdinama: skaisti, balta, aukso, geltona,
rožinė, raudona, kraujuota, dievo, švari, apvali, mažytė...

Apibūdinimai netapatūs. Tai bus arba pastovūs epitetai,
nusakantys kokį esminį bruožą - skaisti, apvali (frazeologiniai palyginimai: skaisti kaip saulė, apvali kaip saulė),
arba tam tikrame kontekste vartojami tradiciškai (karo
dainose saulė kruvina, raudona - tuo lyg pranašauda
ma mūšį) ar pagaliau tik proginiai (mažytė).
Antra — medžiaga, susieta su liaudiškuoju pasaulio
paveikslu, labai įvairi, ją būtina diferencijuoti. Skirtinguo
se tautosakos žanruose pasaulis pateikiamas savaip,
visada atitinkamai žanro tradicijai. Todėl „tie patys“ daik
tai juose ne „tokie pat“. Pavyzdžiui, saulė tik mįslėse
lyginama su medžiu (užrašas iš Bichovkos kaimo prie
Liublino: Stoį dąb na šrodku wsi, nad každu chalapu
galaska wisi. - Vidur kaimo stovi ąžuolas, virš kiekvie
nos pirkelės šakelė kabo); arba - tik per Kalėdas paly
ginama su aukso gabalu, šerno iškastu iš po kėnio; tik
vaikų tautosakoje ji - „dievo karvytė“ (Slonecko,
slonecko, Lee do nieba! Przynieš nam jutro pogodę aibo desc. - Saulele, saulele, skrisk į dangų! Atnešk

mums rytoj giedrą arba lietų). Sužmogintos saulės, mė

nulio vaizdavimas būdingas sakmėse ir pan. Etnografai
dažnai nekreipė dėmesio į rašytinės medžiagos žanrinį
skirtingumą, o interpretuojant duomenis jis gana reikš
mingas.
Prietarai, etnografiniai užrašai apie liaudies pasau
lėvaizdį teikia svaresnių duomenų nei tautosaka. Pokal
biuose dažnai aptariami tokie dalykai, apie kuriuos tau
tosakoje neužsimenama. Galiausiai, pasaulėvaizdis už
fiksuotas tautosakos tekstuose, netapatus rekonstruo
jamam pagal etnografinius aprašus. Tačiau liaudies me
nas specifine kalba teikia ir savas raiškos galimybes.
Trečia - tekstuose (ypač klišiniuose, folklorizuotuose, neretai perduodamuose iš kartos į kartą) suplakti se
ni ir nauji elementai, iš įvairių „kultūrinių darinių“, kalbos
ir kultūros raidos tarpsnių. Šalia tradicinių motyvų čia gali
būti nemenka dalis ir individualios pasakotojų, sekėjų iš
monės. „Polistadiškumo“ (pasinaudosiu E.Meletinskio
terminu) reiškinį įtikinamai iliustruoja 1984 metais Bilgorajo apylinkėse Liublino kolektyvo užrašyti „Pasakojimai
apie kosmosą“, publikuoti 1988 metų „Etnolingvistikoje“ (T.2, p. 95-149). Sena ir nauja čia dažnai kartu. Ge
rai išlikęs dualistinis mitas, kaip du kūrėjai, Dievas ir Vel
nias, tvėrė pasaulį iš žemės sėklos, iškeltos iš marių dug
no; dangaus mėlynės vaizdavimas kaip pasaulį gaubian
čio apdangalo, saulės - kaip spindulio, sklindančio iš
šviesos sklidino dangaus ir šalia - sukrikščionintos mal
dos ugniai, mėnuliui, griaustinio, kaip šv. Iljos strėlių, nu
kreiptų į šėtoną, aiškinimai, bibliniai pasakojimai apie sau
lės sulaikymą danguje, kad pergalingas mūšis (Pilsud
skio su maskvėnais, kitur - Sobieskio su turkais) galėtų
būti sėkmingai užbaigtas, krikščioniškojo dangaus, pra
garo, skaistyklos paveikslas, Dievo Motina - kaip Ryto
Žvaigždė ir galiausiai - visi šie tradiciniai liaudies pa
saulėvaizdžio elementai - greta griaustinio, žaibų, kaip
elektros iškrovų ar žemės kaip saule apšviesto rutulio
moksliniai aiškinimai - viskas kartu (3).
Kolektyvui, kuris Liubline rengia „Stereotipų ir liaudies
simbolių žodyną“ (žiūr. SLSJ 1980, įžanginius „Etnolingvistikos“ 1- 5 straipsnius), šios trys išvardintos lenkų fol
kloro problemos gerokai apsunkina VKP rekonstravimą.
Pirmoji žodyno dalis bus skirta visatos paveikslui lenkų
tautosakoje. Žodyno šaltinių pagrindą sudaro ir tautosa
kos, ir etnografijos užrašai, todėl gana svarbu juos dife
rencijuoti, nes jų pateikiami visatos paveikslai daugeliu
atvejų nepanašūs. Atsiranda dar viena problema: kokiu
laipsniu, anot N.I.Tolstojaus (4), tie paveikslai susieti ir
lygiagrečiai perteikia iš esmės tapačią pasaulio koncep
ciją, būdingą liaudies kultūrai kaip visumai.
Pasaulio paveikslo rekonstravimą pagal etnografijos
veikalus (5) mokslininkai grindžia universaliais kosmo
goniniais mitais, remiasi kukliais lenkiškųjų atitikmenų
užrašymais, papildytais pokalbių apie pasaulio suprati
mą, prietarų duomenimis. Siekiama nustatyti, kaip atsi
rado pasaulis, o svarbiausia - kaip jis sudarytas, kaip
funkcionuoja jo elementai ir žmogus juose.
Folkloro tekstuose pasaulio supratimo vaizdiniai pa
teikiami tarsi skliausteliuose, remiamasi jais, bet tiesio

giai nenusakoma. Tų vaizdinių turinį tam tikru laipsniu
tegalima „išpešti“ iš žodžių reikšmės, etimologijos, se
mantinių, darybos derivatų, vartojimo būdų, frazeologinės painiavos...
Bendrinėje lenkų kalboje žodžio kosmos (perimto iš
graikų) sinonimas yra wszechėwiat, nusakantis mikrokosmoso ir makrokosmoso visumą. Nuo kosminių skrydžių
pradžios kosmos suvokiamas kaip „viršžemiškoji“ erd
vė, kurioje galima skraidyti, o filosofiniuose, humanitari
niuose tekstuose ir dar savaip - kaip „sutvarkytas pa
saulis“, opozicija chaosui, „nesutvarkytam pasauliui“.
Lenkų liaudies ir bendrinėje kalboje (vadinčiau jas
viena, nes turi daug bendrų bruožų) kosmosui artimas,
bet netapatus yra swiat: Przet stworzeniem swiata nie
byk> nic, tylko niebo imorze (Iki pasaulio sutvėrimo ne
buvo nieko, tik dangus ir jūra). Tokia kosmogoninio mi
to iš Vidurio Lenkijos pradžia (6). Sinonimiškai pasaky
mui swiat vartojamas ziemia. Minėtame tekste toliau šne
kama ne apie visą pasaulį, o tik apie žemę: Zejdžna dėl
w morze i przynies mi garėč ziemi, uczynię ztego piasku ziemię (Nusileisk į jūrą ir iškelk man saują smėlio, aš

padarysiu žemę). Taip pat ir šiuolaikinėje Bilgorajo tar
mėje, kai šnekama apie saulę, ji Jest to kuia zlocista,
ktora... potrafi ogrzač prawie po! swiatu, bo drugie pdl
to jest zastonięte“ (aukso rutulys, kuris... galės apšildy

ti beveik pusę pasaulio, nes kita pusė uždengta) (Etnolingvistika, T.2, p. 100). Žodžiai swiat (pasaulis) \r zie
mia (žemė) vartojami sinonimiškai.
Labai reikšminga žodžio swiat etimologija. Swiat ky
la iš swiecic (się) ‘šviesti’, switac - ‘švisti’ - siejasi su
žodžiu swiatk) - ‘šviesu’. Lenkų kalbiniame pasaulio
paveiksle ši etimologija nukreipia į pirmąją konstitutyvinę opoziciją skaistus (ryškus) - tamsus. Swiat (pa
saulis) yra šviesos, aiškumo, švytėjimo, t.y. opozicijos
viskam, kas tamsu, pusėje. (...)
Antroji pasaulio paveikslą apibūdinanti opozicija yra
artimas - tolimas. Paprastai žodžiu swiat neturima
omeny visa, kas yra, o tik ne itin tolima aplinka, pritai
kyta žmogaus gyvenimui: ten swiat (šis pasaulis). Len
kų kalboje sinonimiški posakiai przyjsė na swiat / przyjsč
na ten swiat (ateiti į pasaulį, ateiti į šį pasaulį, gimti) ga
limi tik opozicijoje tamten swiat (anas pasaulis).
Priešprieša ten swiat - tamten swiat (šis pasaulis anas pasaulis) susišaukia su opozicija kosmosas - cha
osas ir liudija antropocentrinį tikrovės modelį, nes ten
- tamten (šis - anas) erdvę skirsto sąlyginai, daiktams
suteikia „artimumo“ (ten, tu - šis, čia) ar „tolimumo“
(tamten, tam - tas, ten) subjekto požiūriu.
Palyginkime kai kuriuos supriešintųjų šio ir ano pa
saulių bruožus:
TEN SWIAT (šis pasaulis).
1. Jį vadina ir tik swiatem (pasauliu), calym ėwiatem
(visu pasauliu). Jis - pod siohcem (po saule): nic nowego pod siohcem (nieko nauja po saule, t.y. pasauly).
2. Jo apibūdinimai: božy (dievo); nie wie / zapomnialo božym ėwiece (nežino/pamiršo apie dievo pasau
lį); stary (senas); stary jak swiat (senas kaip pasaulis).
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3. Jis turi pabaigą ir pradžią.
4. Jis suvokiamas kaip plokštumos erdvė, kurioje ga
lima keliauti: na cztery strony ėwiata (į keturias pasaulio
puses). Jis - dlugy iszeroki (ilgas ir platus). Pagrindinė
orientuojanti šiame pasaulyje ašis - horizontalioji, RY
TAI- VAKARAI, po to - saulės ašis: za stoncem, po
siohcu, w posfoh: „pagal saulę“ buvo dirbami žemės
darbai - arimas, sėja, o su ligų užkalbėjimu susieti veiks
mai - atvirkščiai.
5. Šis pasaulis yra žmogaus, gyvenančiųjų vieta, į
kurią žmonės gimdami ateina. Posakiai przyjėč na
ėwiat, rodzyč się na swiat, na ten swiat (ateiti į pasaulį,
gimti į pasaulį, į šį pasaulį) vartojami taip, tarsi gim
dančioji nepriklausytų šiam pasauliui. Posakis przyjėč
na swiat tinka apibūdinant ir gyvulių pasaulį: przyszio
na swiat ciele z jednym okiem (atėjo į pasaulį teliukas
su viena akimi). Tas pat pasakytina ir apie animizuotus augalus: Ach ty, chmielu... žebys ty na swiat więcej
nie rodzii się (Ak tu, apine... kad tu į pasaulį daugiau
negimtum). Bet posakis przyjėč na ten swiat (ateiti į šį
pasaulį) taikytinas tik žmogui. Įvardis fen (šis) numato
buvimą tamtego swiata (ano pasaulio), į kurį gali pa
tekti tik žmogus.
Pasaulyje žmogus visada „lokalizuotas“, būtinai turi
savo apibrėžtą vietą. Visada yra namai, iš kurių žmo
gus gali ruszyč, powędrovač w ėwiat (pradėti kelionę,
keliauti po pasaulį, suprantamą kaip nutolusią nuo na
mų erdvę). Pasakose veikėjas apleidžia gimtus namus
- ieškoti ko nors ar kitam tikslui - ir grįžta ze swiata (iš
pasaulio) namo. Greta žmonių - ir šventosios bei de
moniškosios būtybės. Skirtumas tik tas, kad demonai
bei apibrėžto statuso neturintys žmonės (našlaičiai, nu
sikaltėliai) folkloro tekstuose po pasaulį valkiojasi be tiks
lo, be savos vietos. Įsimylėjėliai - taip pat.
Žmogaus mirtį nusako posakiai išč, odejšč ze swia
ta (eiti, apleisti šį pasaulį, išeiti į aną pasaulį).
Ten swiat (šis pasaulis) vertinamas teigiamai: Zegnam się, swiecie moj wesoty (sudie, pasauli mano links
mas) - iš laidotuvių giesmės.
Santykis žmogus - pasaulis suprantamas kaip dvie
jų atskirų esybių santykis. Žmogus čia - kaip pasaulio
dalis ir kaip savarankiška esybė.
TAMTENSWIAT(anas pasaulis) taip pat turi įvairių
pavadinimų: inny, inkszy swiat, lepszy swiat, zaswiaty
(kitas, kitoks, geresnis, anapusinis pasaulis), kurie nu
sako priešingą šiam, nutolusį nuo žmogaus pasaulį.
Jis be pradžios ir be pabaigos.
Liaudiškasis anapusinis pasaulis neturi apibrėžtos
vietos (7; 38), o tik tam tikrą struktūrą, pagrindinę jo
sudedamųjų ašį. Toji ašis - vertikalioji, VIRŠUS- APA
ČIA. Šią sampratą verta nuodugniau tyrinėti ir religiniu
požiūriu, nes ji pagrindžia tokias akseologines priešprie
šas kaip DANGUS - PRAGARAS, DIEVAS - VEL
NIAS. Skirstymas į Rojų (dangaus atitikmenį) ir Skais
tyklą (dangaus prieškiemį) - antraeilis.
Tamten swiat (anas pasaulis) tai mirusiųjų žmonių sie
lų, Dievo, šventųjų su angelais, velnio ir demonų buveinė.
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Danguje skaidru, maloniai kvepia, mieli garsai (7; 40),
daugybė gėlių ir paukščių, ten nėra žvėrių, dūzgia auk
sinės bitės. Pragare - smirda, tamsu ir labai kakofoniška. Saulė ten nepasirodo.
Anapusinis paveikslas nupasakojamas sakmėse, re
liginiuose padavimuose. Žaismingoj dainelėj, datuojamoj XVIII a., aname pasaulyje nustatoma tokia tvarka:
mergaitėms - visas pasaulis, moterims - dangus, naš
lėms - rojus, bobutėms - pragaras.
Riba tarp ano ir šio pasaulio visiškai aiški. Ji pirmiau
sia tarp gyvųjų ir mirusiųjų, taip pat tarp žmogaus, žmo
giškojo, bei dvasių, demoniškojo, pasaulių. Folkloro
tekstuose, ypač „ėjimo į aną pasaulį“, „tilto į aną pa
saulį“, „kelionės į pragarą“ sakmėse, toji riba peržen
giama.
Į šį pasaulį žmogus ateina gimdamas (prieš gimimą
šiam pasauliui jis, matyt, nepriklauso). Kelias į aną pa
saulį eina per kapą; žmogų į aną pasaulį gali pagrobti
vėjas. Tikima, kad mirusiųjų sielos išskrenda kaip paukš
čiai Paukščių Taku (Ptasigoėciniec). (...)
Pasaulio modelių, rekonstruojamų pagal etnografi
jos, tautosakos, kalbos duomenis, maginių, religinių pa
saulio modelių šaknys - liaudies pasaulėvaizdyje. Rim
čiausią bandymą šį pasaulėvaizdį apibūdinti, pasire
miant O.Kolbergo „Ludzie“ pateiktąja, daugiausia XIX
a., medžiaga turime penkiatomyje „The Polish Peasant
in Europe and America“, 1978 metais pasirodžiusiame
ir lenkų kalba (8).
I. Visata gyvena - kaip augalas, gyvūnas, žmogus.
a) Jos paveikslas - lyg gyvas ir vis atsinaujinantis
medžio organizmas (Pasaulio medis).
b) Visatoje esama ir vyriškųjų, ir moteriškųjų pra
dų: Dangus - apvaisinantis tėvas, Žemė - gimdančioji
motina. Dangus apvaisina Žemę lyjant.
c) Visatai būdingos visos gyvybinės funkcijos, net
psichinės. „Gyvūnai, augalai, dangaus kūnai, žemė, van
duo, ugnis - gyvena, mąsto, skirtingu laipsniu - žino“
(8; [, 176-177).
Žmogus šiame liaudiškajame visatos modely - ne
praradęs „tiesioginio vienumo su pasauliu“ (9; 4) jaus
mo, persmelkiančio visas jo gyvenimo sritis.
II. Visatos tvarką, darną lemia (tampa tarp priešingų
polių: šviesos - tamsos, gyvenimo - mirties... „Liau
dies sąmonėje dvejiškumas buvo vidinė Visatos kaip vi
sumos savybė“ (10, 3). Krikščioniškasis dvejiškumas
(gėrio ir blogio, Dievo ir Velnio) atsiranda būtent iš tra
dicinio, natūralaus kultūrinio, kalbinio dvejiškumo: kai
rė - dešinė, viršus - apačia...
III. Visatos ritmas nulemia ir atskiro žmogaus, ir vi
sos žmonių bendrijos veiklos ritmą. Kasdieniniai dar
bai, apeigos, paprotinis elgesys tiesiogiai siejasi su sau
lės judėjimu (diena, naktis, metų laikai), mėnulio, iš da
lies žvaigždžių (žmogus miršta - jo žvaigždė krenta)
kaita.
IV. Visatos tvarka - pavyzdys žmonių pasauliui. Sau
lė ir Mėnuo - vyras ir žmona. Jaunoji teka - kaip saulė
danguje (anot vestuvinių dainų). Tu žaisk su mumis, kaip

mėnuo su žvaigždėmis - dainuoja mergelei kalėdoto
jai. Šeimininkas tarp kupetų - kaip mėnuo tarp žvaigž
džių - tie patys kalėdotojai su Naujaisiais sveikina šei
mininką.
V. Visata žmogui geranoriška. Ji aktyviai suintere
suota žmogaus gerove. Saulė teikia šilumą ir šviesą.
(...) Žemė duoda derlių, medžiai veda vaisius, upeliai,
upės atplukdo vandens, gyvuliai parūpina pieno, vilnos,
bitės neša medų, daro vašką, gandras, kregždė, žaltys,
kurmis - laimės pranašautojai, šarka atveda svečių, ug
nis paruošia maistą. Kiti gyvūnai, ypač paukščiai, pata
ria žmogui, kaip elgtis. Vyturys, kurapka, griežlė, ba
landis, žvirblis, varlė - praneša, kada reikia pradėti įvai
rius lauko darbus. Jų balsai - lyg neaiškiai ištariami
posakiai. (...) Randame daugybę gydančių vaistinių au
galų (8; 1, 183-184).
VI. Žmogus nuolat bendrauja su visata: meldžiasi
saulei, mėnuliui, ugniai, kreipiasi j lietų, vaivorykštę, van
denį, žemę, vėją. Gerbia juos. Draudžiama mušti moti
ną žemę (ypač pavasarį, kai ji nėščia, ruošiasi gimdyti),
pirštu rodyti (badyti) į saulę, mėnulį, teršti šaltinio van
denį, spjaudyti į ugnį.
VII. Apeiginiu elgesiu (tam tikru metų laiku - ugnies
deginimu, kiaušinių ridenimu ir pan.) žmogus gali pa
veikti gamtą, padėti, kad nugalėtų saulė, gyvybė. Jis
įpareigotas padėti ir augalams, gyvūnams, ypač nau
dingiems.
VIII. Visata sociomorfinė - lyg didelis kaimas (10).
Dangaus rūmuose gyvena Ponas Dievas - Šeiminin
kas, kadaise lyg Didysis Artojas pasėjęs pasaulį iš ma
rių dugno Velnio iškelta sėkla. Dabar jis stebi, viską val
do. Kalbiniame dangaus paveiksle regime ūkio realijas:
Ptasi Gosciniec (Paukščių Takas), Woz (Vežimas), Kosiarze (Šienpjoviai), Baby (Bobos). Iš mįslių apie žvaigž
des, mėnulį: Między polnym grochem /ežy chleba bochen (Žirnių lauke guli duonos kepalas).
IX. Žmogaus kūnas - visatos atspindys. Mįslės: Kal
nas, ant kalno miškas (galva, plaukai); Ąžuolas, miškas,
puikus laukas (žmogus, plaukai, kakta)...
X. Visata išgyvena kartu su žmogumi. Ji dvasiškai
jautri viskam, kas vyksta žmonių pasaulyje, siekia pa
laikyti teisingumą, baudžia už moralinių nuostatų (pa
grindinė - „solidarumas apsaugant gyvybę“) pažeidi
mą. Žemė atsiveria prieš nusikaltėlį, nepriima savižu
džio, dreba nusikaltimų metą. Ugnis ir vanduo atstumia
sulaužiusįjį priesaiką. Vanduo pyksta už blogą elgesį su
juo. Griaustinis nutrenkia žudiką. Dangus verkia nukan
kintojo Jėzaus. Saulė temsta nuo nuodėmių. Gandras,
kregždė apleidžia ūkį, kuriame įvyko nusikaltimas...
Pagrindinis liaudies pasaulėvaizdžio principas len
kų liaudies kultūroje įvardijamas kaip „solidarumo prin
cipas“, geranoriškos pagalbos idėja. Jis privalomas pir
miausia tos pačios klasės būtybėms, bet taip pat sąvei
kaujant augalams, gyvūnams bei žmonėms - visiems
gyvenantiems. Visuomeniniame gyvenime solidarumas
tik kartais peržengia kaimo kolektyvo ribas. „Kokia visa
apimanti šio solidarumo reikšmė, tikslas?“ - klausia stu

dijos autorius ir atsako: „Gamtoje vienintelė solidaru
mo priežastis ir tikslas - visų bendra kova prieš mirtį.“
(8; I, 174-194).
Norėčiau pastebėti, kad šis tradicinės liaudies kul
tūros elementas ir šiandien turi mums itin reikšmingą
ekologinę prasmę, susisiejančią su šiuolaikinio mokslo
siekiais.
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The verbal picture of the Universe
in folk culture of Poles
Jerzy BARTMINSKI
The verbal picture of the Universe is an interpre
tation of the reality that is reflected in speech and its
verbal structure and also in folklore and in the texts
of ethnography. The Universe is devided into this world
and that world as for as the folk world outlook is con
cerned. This world belongs to living beings and that
world belongs to the dead and spirits. This world that
is „under the Sun“ is tidily arranged (the opposition
of it is chaos) and bright (the opposition of it is dar
kness). It has its strict limits and is horizontal. That
world has no limits, it only has the vertical axis (topbottom; heaven-hell; God-Devil). The Universe is like
a man. It is alive. There are many male and female
elements in it and its existance is determined by the
tenseness between these different poles. The order
in the Universe is a good example for the world of
people. A man in the Universe is both the object and
the subject and he is able to have some influance
upon it. The main principle of the Universe is solidari
ty and help. Those are for the sake of saving everyo
ne’s life. This principle is very important in the pre
sent day life when our ecological equilibrium is so
distorted
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ŽMONES PASAKOJA

Žlugčio
velėjimo talka
Antanas BIELINIS
Žlugtis stovėdavo kiekvieno ūkininko troboje. Tai
buvo didelė medinė statinė ant trijų kojų, j kurią dė
davo po pirties pakeistus apatinius drabužius, na o
kai keisdavo lovų patalynę, tai ir tų lovų paklotes,
užvalkalus. Apatinius drabužius paprastai keisda
vo po pirties, o pirtj kūrendavo ne rečiau kaip kartą
per dvi savaites, nes drobiniai stori drabužiai buvo
gera dirva veistis utėlėm, blusom. Visą kitą pataly
nę keisdavo tik prieš metines šventes - Kalėdas,
Velykas ir vasarą. Geresnės šeimininkės lovų pata
lynę dar keisdavo pavasarį prieš Sekmines ir rude
nį prieš Ašpažių ar šv. Kryžių. Per tris keturis mėne
sius susidarydavo nemažai juodų rūbų, todėl kai
kurios šeimos savo jėgom negalėdavo apsidirbti ir
žlugčiui velėti šaukdavo talką.
Į talką prašydavo tik mergaites iš savo kaimo.
Vienos sakydavo, - kai reikės didesnis darbas pa
daryti, tada mes jums padėsime, kitos nieko neža
dėdavo, nes neturtingai gyveno. Kadangi žlugčio
velėjimas nesunkus darbas, niekas nekreipdavo dė
mesio, kad už tą darbą būtų atidirbta ar atsilyginta.
Prieš žlugčio užmerkimą šeimininkas gerai ap
žiūrėdavo, patikrindavo, ar kur neteka, ar lankai
laiko: tai su plaktuku apstuksendavo, įpylęs van
denio su vidurine lazda patikrindavo, ar nepralei
džia, ir tik tada šeimininkei leisdavo užmerkti dra
bužius.
Žlugtis būdavo specialiai padaromas ant trijų ko
jų, kad stovėtų. Apačia turėdavo būti kiek platesnė
už viršų. Žlugčio dugne būdavo skylė, kurion įsta
tydavo lazdą ir su ja pagal reikalą tą skylę užkišda
vo ar atkišdavo. Didesnėm šeimynom reikėdavo di
desnio žlugčio, o mažesnėm mažesnio. Žlugčio ve
lėjimui geresnės šeimininkės visada iš anksto pa
siruošdavo: parinkdavo pelenus, atrinkdavo iš jų
kad ir mažučius anglių gabaliukus ir susipildavo kur
į kubiliuką atskirai. Gerai padarytas šarmas rankas
apkąsdavo, net pirštai perštėdavo. Nuo tokio šar
mo - seni žmonės sakydavo - utėlės ir blusos tikrai
turi išdvėsti.
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Iškūrenę krosnį, užpildavo su verdančiu vande
niu žlugtį su juodais rūbais ir pamaigydavo su laz
da, kad pelenai geriau susimaišytų, dar ir kokia pa
klote apdengdavo, kad rūbai labiau prišustų. Užmerk
tas žlugtis išstovėdavo apie tris dienas. Tai priklau
sydavo nuo oro, nuo to, ar nėra kitų skubių darbų.
Žiemą skalbėjos daugiau bijodavo ne šalčio, bet
vėjo. Tik nutilus vėjui važiuodavo velėti žlugčio. Mat
seniau moterys nenešiojo kelnių, tai joms ir buvo
šalta vėjuotą dieną lauke dirbti susilenkus; vasarą
moterys vengdavo lietaus ir perkūnijų, nes bijojo
būti prie vandenio.
Dideliam žlugčiui velėti tikdavo keturios arba še
šios moterys. Pirmiausia jos troboje pasistatydavo
didelę niekacią (geldą), kurion ir dėdavo iš žlugčio
ištrauktus rūbus, vasarnu vandeniu apipylę po dvi
sustoję glamžydavo iš abiejų niekacios galų. Gerai
su žlugčio šarmu paglamžius, tuos rūbus išgręždavo ir dėdavo atskirai kokion kiton niekacion ar
statinėn. Žlugtį išglamžiusios, vandenį pro skylę iš
leisdavo. Tada žlugtį vėl užkišdavo ir visus rūbus
atgal sudėdavo. Paskui vėl apipildavo vandeniu, kad
apsisemtų ir dar gerai pamaigydavo. Po to vandenį
vėl išleisdavo ir vėl visus drabužius traukdavo, glam
žydavo, gręždavo. Švariu vandeniu apipildavo ne
mažiau trijų kartų. Kai jau vanduo likdavo švarus,
išgręžtus rūbus tvarkingai sudėdavo kūlimui kultu
vėms.
Rūbus sudėdavo tokia tvarka, kad, velėjant ir mu
šant kultuvėm, visur vienodai kliūtų. Marškinius iš
skleidę pirmiausia į vidų užlenkdavo rankoves, pas
kiau sulenkdavo išilgai per pusę ir po to dar per
pusę skersai. Kelnes irgi sudėdavo pagal tvarką.
Užvalkalus ir paklotes sudėdavo keturkampiai su
lenktus, kad velėjant būtų lengviau atvynioti ir vėl
sulankstyti.
Jeigu šeimininkė žinojo, kad juoduose rūbuose
buvo utėlių, tai rūbus įdėdavo į krosnį, kur jie ant
karšto pado dar per naktį pašusdavo. Tada jau šei
mininkė tikrai žinodavo, kad rūbuose neliko anei
vieno gyvo vabzdelio.
Kiti ūkininkai kitaip gindavos nuo utėlių ir blusų:
gerai iškūrendavo pirtį ir ant karčių aukštai paka
bindavo visus utėlėtus drabužius, net ir kailinius,
sermėgas, kepures ir visą patalynę. Paskui uždarę
duris ant karštų akmenų gerai užpildavo garo.
Iš krosnies išimti pašutinti rūbai ir prie ežero at
vežti dar buvo karšti, todėl velėtojos šildydavos į
juos rankas, kad greičiau užeitų. Bet ne visos šei
mininkės norėdavo rūbus krosnyje šutinti - dary
davo taip tik bėdos prispirtos. Šlykštėdavos. Todėl
šeimininkai dažnai geriau kurdavo pirtį.

Iš ryto šeimininkas pasikinkydavo į roges arklį,
privažiuodavo prie trobos gonkelių ir pradėdavo į
roges nešti velėjimui paruoštų rūbų ryšulius. Talki
ninkės gerai apsivilkdavo, apsiaudavo, kad nesušaltų
ir kad nebūtų sunku klibėti. Geriausiai tikdavo apsi
vilkti trumpais kailinukais ir kokiom dvejom ilgom
spadnyčiom (sijonais). (Kelnių moterys nei ilgų, nei
trumpų, nei žiemą, nei vasarą nenešiodavo).
Šeimininkas parinkdavo gerą vietą ir nuvalęs nuo
ledo sniegą prakirsdavo eketę. Kol šeimininkas kirs
davo eketę, talkininkės šildydavo rankas, kad grei
čiau užeitų: mosuodavo, mušdavo rankas į pečius,
trindavo vieną j kitą. Gudresnės atsiveždavo iš na
mų katiliuką šilto vandens ir bent trumpam įkišdavo rankas. Kartais atsiveždavo jaunesnį broliuką,
kuriam pavesdavo užkurti ugnį ir visą laiką netolie
se kūrenti. Berniukai noriai imdavosi tokio darbo pririnkę sausų šakų, kūrendavo ugnį ir patys prie jos
šildydavosi. Šeimininkas atvažiavęs iškinkydavo ar
klį, jį pririšdavo prie medžio ir paduodavo ėsti šieno
krepšį (kašelių). Roges apversdavo ant šono - tai
būdavo velėtojoms gera užuovėja. Šeimininkas ve
lėti nepadėdavo. Jis tik prinešdavo ryšulius arčiau
prie eketės, atrišdavo, o paskiau jau išskalautus rū
bus vėl surišdavo ir įsidėdavo į vežimą ar roges.
Velėtojos sutūpdavo po dvi prie eketės ir pradė
davo velėti. Taip jos dviese imdavo iš eilės paruoš
tą kūlimui drabužį, viena jį paskalaudavo, išskleis
davo eketėj ir po to guldydavo ant ledo, eketės kraš
to, ir su kultuvėm abidvi mušdavo.
Kitos velėtojos tokiam žlugčio apkūlimui atsivež
davo lenteles ir ant jų pasidėję rūbą su kultuvėm
kuldavo, dar kitos ant tokių lentikių atsiklaupdavo
ir tada su kultuvėm mušdavo. Atsiklaupus kulti pa
togiau.
Pats švariausias velėjimas, kas gyveno netoli
upės. Tik jau čia velėtojoms reikėdavo nežiopsoti,
nevėpsoti: jei tik truputį iš rankų išleisi drabužį, upės
vanduo labai greitai jį nuneš. Būdavo atsitikimų, kad
velėtojos paskandindavo net keletą rūbų.
Blogiausiai žlugtį išskalbdavo tos šeimininkės,
kurios gyveno toliau nuo ežerų ir upių, o šeiminin
kas, tingėdamas moteriškes pavėžėti, nuspręsda
vo, kad galima velėti kur nors nedidelėje baloje.
Geresnės šeimininkės, pamačiusios pas kaimy
nus bedžiūstantį išvelėtą žlugtį, iš karto pasakyda
vo, kur jis buvo velėtas: ar dideliam ežero vandeny,
ar upėje, ar kokioj negilioj šešelkoj.
Žiemą žlugčio velėjimo talka užtrukdavo apie po
rą valandų. Seni žmonės sakydavo, kad žiemos
žlugčio velėjimas niekuo nesiskiria nuo vasaros. Tik,
sakydavo, baisu yra pradėti, nes būna šalta ir ran

kom, ir visam žmogui, bet kai apsipranti, tai paskui
ir visai gerai būna.
Kai būdavo žlugčio velėjimo pilna talka, tai, be
šešių aštuonių megaičių, dar dalyvaudavo du trys
vyrai, bernai, kurie iš pradžių tik užkurdavo ugnį ir
šildydavo rankas, bet pradėjus mergaitėms žlugtį
velėti, jie išskalautą rūbą iš mergaičių paimdavo,
išgręždavo ir dėdavo į krūvą vežimui į namus. Kai
talkon susirinkdavo ir mergaičių, ir berniukų, tada
darbas eidavo linksmiau ir su juokeliais.
Baigus velėti visą žlugtį, šeimininkas kinkydavo
arklį, ir visi susėdę važiuodavo į namus. Kai velėdamos žlugtį mergaitės uždainuodavo, net visas
ežeras skambėdavo. O keliu grįžtant vežime susė
dę taip užgiedodavo, tai net žmonės išeidavo iš tro
bų pasiklausyti, kaip gražiai gieda. Viena kaimynė
kalbėjo kitai: „Mano senis, kai vežė talkininkes prie
ežero velėti žlugčio ir kai atgal grįžo, tai sakė norė
jęs, kad arklys eitų labai tykiai, kad tik talkininkės
galėtų ilgiau ir daugiau dainų padainuoti.“ Kai talki
ninkės gražiai padainuodavo, tada tam šeimininkui
garbė. Jaunimas visu keliu dainuodavo.
Geriausiai žiemos metu rūbai džiūdavo padakėje, kur būdavo sukrautos malkos. Ten po dangčiu
šeimininkas ištiesdavo virves ir ant jų pakabindavo
žlugčio rūbus. Jie šlapi iš karto sušaldavo ir pasi
darydavo kieti kaip ragai, bet pakabėję kelias die
nas išdžiūdavo, pasidarydavo minkšti ir sausi. Kai
rūbai gerai išdžiūdavo, šeimininkė pati juos susi
nešdavo į trobą ir su kočėlu kočiodavo. Po sukočiojimo rūbai būdavo sudedami į keturkampes for
mas ir padedami į kubilus ar į kuperkus.
Talkininkes pasitikdavo šeimininkė ir kviesdavo
į vidų sakydama:
- Itaki gi šiandien šalčiai, tai gal ir labai sušalo
te? Gal man ir nereikėjo dar užmerkti šita žlugčia,
galgi vėliau būtų šiltesni orai atėję? Betgi va, mano
Mociejus užsistojo, kad vežam šiandieną, ir gana,
nes kitos dienos gali būti dar blogesnės, labiau vė
juotos. Tada būtų dar prasčiau velėti. Na bet dabar,
ačiū Dievuliui, jau išsivelėjom. Tik kad jūs, vaikeliai,
nesusirgtut, kad tik jums Dievulis duotų gerą svei
katą. Mes gi vieni niekaip būtum negalėję išsivelėti
tokio didelio žlugčio. Na tai dabar prašom už stalo.
Aš greit ištrauksiu iš krosnies karšto viralo, tai visi
sušilsite, užvalgyste.
Taip kalbėjo šeimininkė patenkinta, tūpčiodama
ir puldinėdama tai prie vienos mergaitės, tai prie ki
tos, tai priėjus prie krosnies pabrazdėdavo su kačergom, tuo parodydama, kad jau ji pasiruošus ir tik
laukia, kada visi susės už stalo, tada ji atidarys kros
nį ir ištrauks viralą. Mergaitės, įėję į trobą, greitai su
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šildavo, jų žandeliai pasidarydavo raudoni, kaip su
raudonu popierium nudažyti. Jos būdavo linksmos,
patenkintos ir paragintos sėsdavos už stalo.
Kai žlugčio velėjimas išpuldavo prieš Kalėdas ar
prieš Velykas, tokiu pasninkavimo laiku jaunimas
negalėdavo nei juokauti, nei dainuoti. Bet jau apie
1935 metus kaimuose per Adventą taip griežtai ne
prisilaikydavo pasninko. Apie tuos metus per Ad
ventą kai kur kaimuose darydavo kokines, o jeigu
pasitaikydavo didesnė talka, būdavo didesnis jau
nimo susibūrimas, tai pasivaišinęs jaunimas atsi
vesdavo muzikantą ir pasišokdavo.
Kiek prisimena Ruzia Gylia (g. 1905 m.) iš Dzieškaučinos kaimo, žlugčio velėjimui ir žiemą, ir vasa
rą ūkininkai, turėdami šeimoje vieną ar dvi suaugu
sias moteris, patys neskalbdavo tokio žlugčio, o pa
prašydavo kaimynių mergaičių.
Aplink visą Dzieškaučinos kaimą buvo vandenio.
Pagiryje, už kokių 500 m buvo nedidelis ežerėlis, la
bai apaugęs aplinkui alksniukais. Tą ežerėlį sakė
esant be galo gilų. Vieną kartą vyrai šienaudami su
rišę dvi ilgas kartis bandė kišti į vidurį norėdami pa
siekti kietą jo dugną, bet sukišo abidvi kokių 20-25
m kartis, o kieto dugno nepasiekė. Vasaros laike prie
to ežerėlio visai prieiti nebuvo galima, nes aplinkui
šlapios pievos linkdavo. Todėl j tą ežerėlį vasarą rū
bų velėti niekas neidavo, nes prie jo švaraus vande
nio sunku buvo prieiti. Tik kai žiemą viskas užšaldayo, tada atvažiuodavo su rogėmis ir prakirtę eketę
ramiausiai velėdavo įvairaus didumo žlugčius.
Vasarą moterys maudydamos ežere ar upėje nie
kada nenusirengdavo, nenusivilkdavo ir viršutinių
rūbų. Moterys neturėdavo maudymosi kostiumų ir
todėl visai nuogos negalėdavo nusivilkti. O maudy
tis šiltam vasaros laike vandenyje per karščius ypač
jaunoms mergaitėms labai norėdavos. Tai jos atei
davo būreliu keliese ir nuošaliau radę vietelę, kur
berniukai nesimaudydavo, pasimaudydavo apsiren
gę. Žinoma, vasarą jų ir apsivilkimas buvo visai plo
nas, tik viena suknelė, tai ji mažai joms ir trukdyda
vo. Pasimaudę ežere, mergaitės krūmuose persivilkdavo ir sausos grįždavo į namus. Bet moterys
maudydavosi labai retai, tik po didelių darbų arba
per karščius, kad prakaitą nusiplautų. Vyrai dažniau
pasimaudydavo ir, žinoma, tik visai nuogi.
Dzieškaučinos ežeras buvo vidutinio didumo, ne
labai apaugęs medžiais ir iš visų pusių prieinamas.
Netoli nuo kaimo. Vasaros laike dzieškaučiniai ir iš
kitos pusės dvaro žmonės veždavo ir nešdavo į tą
ežerą visus rūbus velėti. Žiemą ant to ežero būda
vo šaltoka. Bet vasarą - patogu ir gera. Vis prie to
ežero girdėdavos kultuvių kaukšėjimas ir moteriški
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balsai, krykštavimai aplink visą ežerą. O pagal kul
tuvių kūlimo garsus buvo galima atspėti, kur, kas ir
kiek velėtojų velėja rūbus. Išgirdę retą kultuvės mu
š im ą - kaukšt, kaukšt, - jau žinodavo, kad ten velė
ja tik viena velėtoja. Ir dar įspėdavo, kad velėja pa
gyvenusi moteris. Retai kuldavo tik pagyvenusi mo
teris, todėl, kad ji niekur neskubėdavo, o užsigal
vojus iš lėto stuksendavo, šliopsėdavo, žinodama,
kad iki vakaro ji suspės ir išsivelėti, ir rūbus pasidžiauti.
Kitaip girdėdavos jaunos mergaitės kultuvės kū
limas. Ta energingai ir tankiai kuldavo su kultuve ir
rūbą vartaliodavo į visas puses, kad net taškydavos
vanduo aplink. Ypač energingas būdavo kultuvių
kaukšėjimas, kai rūbų velėti išeidavo jaunamartės ar
mažus vaikus turinčios jaunos moterys. Pirmosios
norėdavo pasirodyti, kad labai geros darbininkės,
kad apie jas kaimynai nekalbėtų blogai. Iš toliau gir
dėdavos, kad lyg ten kūlia ne viena, o dviese. Tik jau
gerokai įsiklausęs suprasdavai. Antrosios stengda
vosi greičiau grįžti pas mažus vaikus.
Apie 1900 metus mūsų apylinkėse atsirado an
glimi užkuriami lygintuvai (prosai), su kuriais mote
rys lygindavo tuos drabužius, kurie blogiau suskočiodavo, bet dar dažniau tie lygintuvai buvo nau
dojami kai kurioms rūbų vietoms padeginti, - kad
švaresni liktų.
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Collective help in a large wash
Antanas BIELINIS
Antanas Bielinis, a regional ethnographer rela
tes how the villagers used to do washing in the sur
roundings of Tverečius at the turn of the century. In
Lithuania a big barrel and the soaked wash used to
be called the „žlugtis“.
The preparations for washing used to be made
beforehand. The mistress of the house used to gat
her some ash and pour the boiling water over them
and get the laundry wet in the barrel. The wet laun
dry used to stay for three days in it. Maids from the
neighbourhood used to be asked for the help in laun
dering (washing with a washing beetle). If there was
a large wash four or six girls were asked. Both in
summer and winter the rinsing of the wash used to
be done with much water to keep them very clean.
Most often the rinsing and washing used to be done
by the river or lake. The helpers were always treated
to a good dinner by the mistress of the house.
At that time washing was not done very often in
the country. Most often it was done before calendar
holidays. The family was large and they used to go to
the bath every two weeks and change their clothes.
Thus, a large amount of the wash used to be done.
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