Lietuvių etnosas ir tautinės kultūros politika
atkurtoje Lietuvos Respublikoje
Romualdas OZOLAS
Pranešimas, skaitytas konferencijoje „Etninė kultūra
atkurtoje Lietuvos Respublikoje: pakilimas ar nuosmukis“
Mokytojų namuose Vilniuje 1996 m. sausio mėn. 26 d.

Pradžioje pora jvadinių pastabėlių.
Pirma: noriu ir aš pasveikinti organizatorius, palin
kėdamas jiems ir ateityje dirbti nepaisant nei politinio
klimato, nei režimo, nei pagaliau visuomenės konjunk
tūros, nes ir pastaroji dažnai iškrypsta, o tautos etni
nės savivokos klausimai ir gyvenimo formos buvo, yra
ir bus viena iš svarbiausių savitaigos priedermių.
Antra: iš anksfo prašau atleisti už nepakankamą
pranešimo mokslinį pagrindą, ypač teiginius nuosek
liai argumentuojant - politikos praktika kol kas nelei
džia susikaupti tokiais atvejais būtinoms kontemplia
cijoms ir kruopščiai analizei, nors, tiesą sakant, šian
dien man atrodo labai svarbu diskutuoti dėl pačių prin
cipų, o tąsyk apriorizmas tikrai nėra yda: svarbu, kad
jis būtų konstruktyvus. Norėčiau postuluoti keletą tei
ginių, kurie gal galėtų būti tezėmis tolesniam pozity
viam darbui.
Kad būtų galima tikėtis Jūsų geranoriško dėmesio,
visų pirma pateikiu tris pamatinius apibrėžimus, kas
man yra etnosas, tauta ir civilizacija.
Etnosas - tai savo papročių pasaulyje gyvenanti ir
žodiniu pavidalu savo dvasios vertybes sauganti ge
netiškai nevariantiška žmonių bendrija (dėl teiginio apie
genetinį nevariantiškumą galvos neguldau, tačiau tai
yra tokia problema, kurios nutylėti nebeleistina: ar ga
lim, pavyzdžiui, mes pakankamai tiksliai pasakyti, kad
baltų absoliutaus skaičiaus mažėjimo priežastis nėra
jų genetinis recesyvumas, t.y. kad rasinis maišymasis
jų genų neišplauna?).
Tauta - tai savo raštiškų susitarimų pasaulyje gy
venanti fiksuotą teritoriją (valstybė) ginanti etninė arba
etninio lyderio jungiama variantiškų etnosų žmonių ben
druomenė.
Civilizacija - tai vieno tipo kultūros (dvasinio ir ma
terialinio gyvenimo orientacijų ir normų) žmonių visu
ma, susijusi jvairaus lygmens virštautiniais susitarimais.
Tokia sąvokų išsklaida, man atrodo, leidžia pakan
kamai pagrįstai paaiškinti, kodėl XX amžius ir ypač jo
antroji pusė vėl įsakmiai iškėlė etnoso problemą: to

dėl, kad ir civilizacijos, ir tautos, pagrįstos atskirumą ir
unikalumą niveliuojančiomis ir net represuojančiomis
konvencijomis, atėjo iki ribų, nuo kurių prasideda tota
linė savineiga, ir, norint ką nors tikra pasakyti apie atei
ties buvimą, vėl reikia pažiūrėti į pamatus, j ištakas: gal
galima bus pamatyti, kas kažkada nesuprasta arba pa
daryta ne taip istorinio laiko sklaidoje.
Noriu akcentuoti: galime džiaugtis, kad to visuoti
nio pasaulio polinkio atsigręžti j savo kultūros etnines
ištakas metu esame laisvi, atkūrę savo valstybę ir ban
dantys ją įtvirtinti pasaulyje kaip iš principo lygią tarp
lygių ir vertingą, vertą pripažinimo ir pagarbos.
Kadangi to pripažinimo ir pagarbos tikrai stokojam,
galim ir privalom ypač aštriai klausti savęs: kodėl? Tik
nepulkim kaltinti kitų, geriau įdėmiai, kaip ir nuteikia mus
aptariamoji etnologizmo tendencija, pasižiūrėkime j sa
ve, tuo kaip tik būsim modernūs ir konstruktyvūs.
Šioje vietoje jau drąsiai galime postuluoti pirmąjį sa
vo elgesio mūsų aptariamuoju aspektu koregavimo
principą: iš ekstensyvaus santykio su tautos etnika
privalome išeiti į intensyvų. Tai nėra etnocentristinės
orientacijos reikalavimas. Tai pasiraginimas įsitikinti, ar
etnikos gynimo pozicija neturi būti pakeista etnikos iš
plėtojimo pozicija. Atkurtosios Lietuvos mąstytojai ir po
litikai nenuteikė mūsų sąmoningam savo ištakų pergy
venimui ir supratimui, todėl nenuostabu, kad mes tebegyvenam tarybiniais metais stichiškai suformuotų
nuostatų paunksmėje ir vis dar rengiamės ginti etni
nės kultūros likučius, projektuodami jiems muziejines
arba geriausiu atveju - klubines formas. O lietuvių etni
nis pradas turėtų tapti mūsų gyvenimo būdo proble
ma: ką iš to, kas atėjo į mus kaip mes, mūsų istorija,
kultūra, valstybės likimas, yra tęstiną, keistina ir - kaip?
Lietuviškoji etnika - ne reliktų sandėlis, ji - mūsų gyvy
bės ir gyvybingumo lemtinga dalis. Jei nesugebėsim
civilizacijos suderinti su savo ikiistorija, turim spręsti,
kokiu kitokiu būdu galim tikėtis įveikti prigimtį niveliuo
jantį ir net naikinantį civilizacijos poveikį. (Nesinorėtų
pulti į ginčus, ar kituose žmogiškosios civilizacijos re
gionuose tas civilizacijos represyvumas žemesnis, už
teks, kad suvoksime, jog, tarkim, kokia nors Europos
Sąjunga yra ne panacėja, o gelbėjimosi būdas, mūsų
likimo nesprendžiantis iš esmės.)
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Mąstant apie lietuvių etniškumo intensifikaciją, svar
biausias praktinis šio klausimo sprendimo aspektas bū
tų išsiaiškinimas, kiek istorinės, kiek vis dėlto etninės
aplinkybės lėmė mūsų demografinę katastrofą, kurią
šiuo metu galime pajusti ypač skaudžiai, bet nekelia
me jos nei kaip išmirštanti, nei kaip gyventi norinti tau
ta, t.y. tauta su savo valia ir protu. Deja, atkurtosios
nepriklausomybės metais rūpinomės daug kuo, tik ne
tuo: nei mūsų istorinės katastrofos suvokimo suforma
vimo problema, nei praktinio jos įveikimo klausimu. Ne
turime ir nebandėme turėti jokių tyrimų nė jveikos pro
jektų. Dar daugiau - masinis tautos nuskurdinimas patj klausimo kėlimą daro praktiškai absurdišku arba bent
jau spekuliatyviai filosofišku. Tačiau užsiimti istorine de
mografija yra neatidėliotinai būtina. Kaip ir-futurologi
niu projektu, kuris leistų į mūsų tautos fizinius para

metrus žiūrėti turint bent jau minimalią refleksiją, o
ne tik aklą refleksą.
Trečias mūsų nacionalinio elgesio savo etninės ne
priklausomybės suvokimo intensifikavimo plotmėje kei
timo postulatas ar principas susijęs su atsakymu j klau
simą, kuris su pranešimui leistina ironijos doze suformuluotinas taip: tai kas gi mes vis dėlto - kariai ar žem
dirbiai? Žvilgterkim j mūsų istoriją. Mindaugo valstybė
iškyla kaip jėgos ir karinės galybės kristalas, bet su
skyla dėl krikšto - neatlaikiusi civilizacijos svorio. Di
džioji kunigaikštystė, nuo Jogailos laikų jau tik kovo
janti už nepriklausomybę, laikosi iš dalies savarankiš
ka tik dėl savo karinio aktyvizmo, nepriklausomos arba
bent jau lietuviškai integralios kultūros taip ir nesukurdama: pastangų būta, bet iš jų lieka tik fragmentai.
Daukša - tai vienas iš negausių tikrai suprantančio žmo
gaus klyksmų visuotinio nacionalinio indiferentizmo dy
kumoje netgi vėlyvojo Renesanso laikais! Po karų vos
tik išpuola taikos metas, reikalaujantis gyventi kultūro
je, kas vyksta: etninių pozicijų praradimas. Kodėl? Rei
kia ir j tai atsakyti. Faktas lieka faktu: po vokiečių nelie
ka nei Prūsijos, nei Mažosios Lietuvos, Pamario, po
Dviejų respublikos nelieka aristokratijos, po Rusijos Gudijos, per šią nepriklausomybę - Baltgudijos ir Su
valkų. Du sukilimai per XIX amžių, du išsivadavimai per
XX amžių - tai geriau negu prūsiškoji lemtis, tačiau ka
ras tebevyksta (išsigimęs, suseimelėjęs liežuvių karas),
ne susitarimu bandant rasti tautos taiką, o jėga (ne
svarbu kokia - politine ar ekonomine represija) ją pri
metant. Partijų karas - tipiškas mūsų karingumo mutantinis pasireiškimas šiandien. Deja, tebesam daugiau
kariai negu žemdirbiai, nors ir iš žemdirbiškosios lietu
vių etnoso dalies per XX amžių iškėlę savo naująjį būvj.
Karas yra normalus etnoso būvis. Bet karas tik išimti
niais atvejais reikalingas tautai, nes ji kuria kultūrą. Iš
sigimimo atvejais karas tautoje tampa karu su savais.
Ar galim tąsyk, atmesdami tą provokacinį, bet mąstyti
verčiantį klausimą apie karius ir žemdirbius, neinter
pretuoti taip: jeigu tauta yra susitarimų, t.y. kultūros kū
rybos, o ne karybos subjektas, tai mes šiandien esa
me jau tauta ar etnoso liekanos, bandančios tapti tau
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ta? Nenustebkit: didžiausias pastarojo meto mano dva
sios džiaugsmas buvo Alfredo Bumblausko pritrenktumas parvykus iš Gardino ir Nesvyžiaus paskutinėj „Bū
tovės slėpinių“ laidoj: pagaliau mes ir mūsų istorikai
pradedam atradinėti savo istoriją! Kaip beatsakytume į
mano čia pateiktą klausimą, trečiu mūsų elgesio ko
rekcijų principu jau ir šiandien be didesnių problemų
galėtų būti postuluojamas mūsų intelektualizacijos
reikalavimas. Jis reiškia, kad tai, kas esame mes, turi
įgyti sugebėjimą tikėti, mąstyti ir elgtis taip, kaip verčia
pasaulis su savo dvasios sugyvenimais, ir kaip bevelijam mes, esantys arba norintys būti lygiaverte pasau
lio dalimi. Atsiribojimas santykyje su pasaulio dvasia
čia netinka, nes tai - vergaujančiųjų elgesio stereoti
pas. Netinka ir skandinimasis pasaulio dvasioje - tai
nuo laisvės girto vergo būsena. Supratimas, kas yra
kas ir kaip turi būti, ir susitarimas tarp savųjų, veikian
čių kaip subjektas, yra sveiko tautos būvio garantija,
kultūros garantija, minimum, - etniškumo kaip nelais
vės įveikimo ir kaip laisvės erdvės atvėrimo galimybė.
Tarybiniai metai leido tuos dalykus ne tik gerai ap
mąstyti, bet ir iki nebūties ribos praktinio patyrimo per
gyventi. Be šito patyrimo mūsų nepriklausomybė būtų
turėjusi būti atkurinėjama kitaip. Aš abejoju, ar be inte
lekto pagalbos ji išvis būtų atkurta: būtume koks nors
rusenantis imperijos regionas.
Tačiau naujoji Lietuva nacijos intelektinio (lietuviš
kai - supratiminio, arba supratimo sugebėjimo) porei
kio nesustiprino nė per nagutį. Tai mūsų neatidėlioti
nas milžiniškas darbas, pagrindines jėgas ir išteklius
skiriant visų pirma švietimui.
O tai iššaukia dar vieną labai svarbią nacionalinę prie
dermę: pabaigti vaduotis iš etnoso kultūrai būdingo
empirizmo, daiktizmo, stabmeldizmo ir įsijungti į pa
saulio peizažą su ne tik moderniajai kultūrai būdinga
supratimo atnešama galia, bet ir pačios moderniausios
kultūros ieškomu sugebėjimu viską suprantant suprasti
- ir tai, jog gyveni tu pats, tavo tauta, niekur kitur, tik čia,
ir tiek amžinai, kiek tikrai gyvenama dabar.

The Lithuanian ethnos and the policy of
ethnic culture in the restored Republic of
Lithuania
Romualdas OZOLAS
After the reestablishment of the Lithuanian State our
efforts to bring her back to the world as a state equal
among the equal, worthy of recognition and respect, ha
ve not been very successful so far. Throughout its history
(Baltic, Lithuanian) we constantly suffer losses of our et
hnic positions. But today as before the thinkers and politi
cians do not direct our consciousness and our understan
ding toward our sources and demographical catastrophe
and our relations with the ethnicity of our nation are regretably extensive. The ethnicity is only a defensive position
with us, it is not fully comprehended or developed. We
stand before the necessity to intellectualize our life in or
der to harmonize world culture flooding Lithuania with the
uniqueness of our culture and its values.

= Slaunasai žolyne =
„Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje:
pakilimas ar nuosmukis konferencijos, vykusios
Vilniuje š. m. sausio 26-27 d., pėdsakais
"

-

Ką berašęs - noriu, kad būtų prasminga (naivu ir
šventa - ar ne?). Net jeigu tas rašymas - svetimų min
čių kartojimas. Klausantis šios konferencijų tvane pasimetusios konferencijos pirmiausia labai rūpėjo atsidūsėt iš nuostabos: mes manėm, kai nebeliks tų pra
keiktų gerklę smaugusių raudonžvaigždžių tankų, kai
slaptos ar viešos nutautintojų instrukcijos nebeteks du
sinančios galios, kiekvieną savo gimtą žodj - švariau
siu vandeniu pulsim plauti, kiekvieną savo dainą ligi
šventumo pakylėsim, kiekvieną niekintos Tėvynės vei
do bruožą, kurs teiktų mums pasaulyje garbės ir savi
tumo, - įteisinsime, saugosime, gerbsime kievienas,
kas dar save vadina lietuviu, o štai prisigyvenom metą
(net penkmetį Nepriklausomybės jau atšventę), kai vi
si bent kiek pašvęstieji etninei kultūrai vienu baisu tei
gia: tebesame gynimosi, savitumo vertės įrodinėjimo
apkasuose, o visuomenė - atsigręžimo ne į save, bet
pirmiausia j svetimą būsenoje. Subrendusi, anot N. Vė
liaus, tauta yra ne vien išsikovojusi teisę gyventi po šia
saule, sukūrusi savo ekonomines, politines struktūras,
bet ir-apm ąstanti, įprasminanti savo būvimą, paskirtį,
savitumą, bendražmogiškumą ir likimą. Pirmasis to
įprasminimo tarpsnis tautoje - poetinis, mitologinis, iš
reikštas mitais, dainomis, papročiais, pasireiškęs pir
mykšte bendruomenine etika, teise, politika, ekonomi
ka, karybos menu, tolesnis - racionalus, išreiškiamas
savo tautos istorijos, kultūrologijos studijose - visos
savo kultūros pavidalais. Pirmuoju mūsų tauta įrodė
savo brandumą: liaudies kūryba, ypač dainos, “yra be
ne iškiliausios Europoje ir visame pasaulyje”, mūsų su
kurta paprotinė teisė, įgavusi Kazimiero teisyno, Lietu
vos Statuto išraišką, bendruomeninė, valstybinė politi
ka, pasireiškusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lai
kais, liudija teisinį, politinį, karinį brandumą. Sunkiau
sekėsi suvokti pačius save, apmąstyti, filosofiškai
įvertinti savo kultūrą, istoriją. Tam nuolat trukdė sve
timųjų įtaka ir priespauda.
Si konferencija - tebus žingsnis būtent šia kryptimi.
Etninė kultūra - tebesanti giliai mūsų širdyse: su savo
sios etikos, moralės supratimu, su mūsų tautosaka, mi
tologija - visu kultūriniu palikimu, tam tikru mastu „iš
vidaus“ tebelemiančiu mūsų pasaulėjautą, elgesį. Esa
ma ir antrinės etninės kultūros - ateinančios į mūsų
namus per knygas, radiją, televiziją. Esama ir-susipynusiossu profesionaliąja kultūra-m enu, literatūra, po
litika, ekonomika. Taigi reikia apmąstyti, kaip tradicinė

kultūra reiškiasi naujajame gyvenime, moderniomis są
lygomis, kaip nepažeidžiant gyvųjų etninės kultūros

tradicijų, išsaugant savitumą, perimti pasaulio mo
derniąją patirtį. Tik tokiu būdu galėtume pasiekti Lie
tuvoje tokios kultūros, „kuri būtų pavyzdžiu net ir visos
Europos kultūrai“, kaip Japonija yra pavyzdys Azijai.
Bet pirmiausia - išsiaiškinkime sąvokas. Etninė kul
tūra, anot R Kalniaus, dabarties mokslinėje ir popu
liarioje literatūroje suvokiama kaip tradicinė liaudiš

koji kultūra, apimanti tautos papročius, tradicinę me
džiaginę buitį, tautosaką, muziką, šokius. O etniš
kumo sąvoka - be šitaip suvoktos etninės kultūros,
apima dar tautos savimonę, su tauta susijusią isto
rinę atmintį, tautos išsaugojimo žygius, būdus, tau
tos sukurtojo valstybingumo gerbimą, gynimą, tau
tinę savimonę, kurios sinonimas plačiąja prasme esąs
vadinamasis tautinis mentalitetas. Etniškumas ir na
cionalizmas šiandienos pasaulyje dažnai suplakamas.
Mokslinėje literatūroje viešpatauja nacionalizmas, prie
kurio daugelio sąmonėje - čia pat jau ir nacizmas su
rasizmu. O tai savaime sąlygoja negatyvų požiūrį ir į
etniškumą, net jeigu visiškai atsiribojama nuo ideolo
gijos, o tebekalbama apie gimtąją kalbą, tradicinę liau
diškąją kultūrą. Toks požiūris paplitęs tarp Amerikos,
Vakarų Europos liberalų, socialistų, nekalbant apie
marksistus, kuriems etniškumas visai nereikalingas.
Daugeliui Vakarų Europos tautų, tokių kaip anglai, iš
oriniai pavojai beveik niekad negrėsė, jiems niekad ne
reikėjo rūpintis išlikimu, tad ir savo kultūrą jos tapatino
ir tapatina su pasauline. O Rytų Europos tautos, nuolat
buvusios įvairių imperijų sudėtyje, savo apsisprendi
mą sukurti tautines valstybes galėjo įgyvendinti tik et
niškumo pagrindu. Etniškumas čia ir šiandien - „fun
damentaliausias reiškinys“. Rytų Europoje jokiu būdu,
„ypač dvasiniame gyvenime, negalima taikyti Vakarų
Europos standartų.“ Rytų Europos tautos šiandien ne
turi kito būdo, kaip išsivadavusios sukurtų savas vals
tybes, - tik etniniu pagrindu. Kito - nėra. Neturim kito
ir mes. Tad, atrodytų, turėtų būti visiškai nevalia šian
dien nematyti, nevertinti etniškumo problemų, tarp jų,
tarkim, - valstybinės kalbos įtvirtinimo ir pan. Anot R Kal
niaus, šiandien Lietuvoje susikerta net keturi požiūriai į
etniškumą. Pirmasis - turintis senas tradicijas - antikolonijinis, išsivaduojamasis, etniškumą vertinantis
net labiau už ekonominius dalykus, arba - vienodai,
skelbiantis „gyvenimo kitimą pagal savo įstatymus ir
papročius, siekimą turėti Tėvynę ir protėvių paliktą kul
tūrinį savitumą“. Antrasis - jau aptartas - vakarietiš
kas, liberalus, „etniškumą nukeliantis po socialinių da
lykų.“ Trečiasis - paveldėtas iš pastarosios okupacijos,
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- marksistinis, Lietuvoje įgavęs „zimanišką atmainą“,
šiandien „visus pasisakymus dangstantis vakarietiška
liberalia etniškumo samprata“. Ketvirtasis - jaunalietuviškasis: nekalbantis apie etninės kultūros išsaugojimą
iš esmės, bet „turintis aiškius politinius siekius pasinau
doti primityviai etniškumą suvokiančia tautos dalimi“. Są
vokų etniškumas - tautiškumas - nacionalizmas - šovi
nizmas - patriotizmas sumaišties sąlygomis dabartiniai
mūsų šalies vadovai, dieną kitą pabuvoję Vakarų Euro
poje, grjžę viešai moko esą „tas tautiškumas, tas nacio
nalizmas“ ten visai atgyvenęs dalykas, darąs vien žalą,
modernioji Europa, girdi, gyvenanti bendražmogiškomis
vertybėmis. Šitaip jie mūsų etniškumą, visais amžiais
patyrusį „pernelyg daug" pažeminimų ir įžeidimų ir „per
nelyg mažai dėmesio“, suplaka su be abejonės neigtinu etnocentrizmu ar rasizmu, o valstybės politikoje - nu
kiša jį „vos ne j tolimiausią piramidės vietą“. Net ir teležurnalistai, išsilaisvinę nuo bet kokių pareigų ir sąžinių,
labai šauniai gali pasityčioti iš tokių sąvokų kaip „tautos
interesai", „tautinis savitumas“...
Visi konferencijos šnekėtojai, kurie buvo užsiminę
apie šiandieninę mūsų valstybę, visi teigė tą patj: mū

sų tautinio išlikimo siekiams deramai atstovaujan
čios valstybės - dar neturime. (Čia perskaitykime, jei
dar to nepadarėm, kiekvieną R. Ozolo žodj, išspaus
dintą šiame žurnalo numeryje.) Akivaizdžiausiai tai pa
liudija politika Pietryčių Lietuvos atžvilgiu.
Anot R. Klimo, lenkų mokslininkės G. Turskos,
prieškary tyrusios Vilniaus apylinkių ir Rytų Lietuvos kal
bą, lenkų kalbos skverbimasis čia prasidėjęs XIX a.:
dėl anksčiau sulenkėjusio Vilniaus, dvarų ir lenkiškos
bažnyčios poveikio. Tai paneigia mitą apie etninius len
kus šiose žemėse. Todėl ir pasakymai - „Lietuvos len
kai", „lenkų tautinė mažuma“ , R. Klimo žodžiais, „šiurkštus melas, labai palankus dabarties politikams,
ignoruojantiems istorinę tiesą“. Dar spartesnis prievar
tinis lietuviškumo stūmimas iš šio krašto įsiviešpatavo
po Pilsudskio, Želigovskio karinio įsiveržimo. Lenkijos
vykdoma tautinė politika lietuvių atžvilgiu čia pranokus
ir carinės Rusijos tautinio genocido aktyvumą. Nė me
tų netrukęs Rytų Lietuvos sujungimas su Lietuvos vals
tybe 1939-40 metais kiek atgaivinęs šio krašto lietuviš
kąją dvasią. Tuometinė vyriausybė ir prezidentas, su
formulavę aiškų šios srities atlietuvinimo tikslą, užsi
brėžė „tai padaryti kuo giliau ir tvirčiau.“ Neįtikėtinai
nutautintose Šumsko, Lavoriškių, Eišiškių... apylinkė
se per 10 mėnesių atsirado daugiau kaip šimtas lietu
viškų mokyklų. Dauguma jų veikė iki 1950-ųjų metų,
iki garsiojo CK plenumo, po kurio prasidėjo naujas šio
krašto polonizavimo tarpsnis. Tuo metu vietoj lietuviš
kų čia įsteigta net 370 lenkiškų mokyklų, atkeltas iš
Lvovo lenkiškų vadovėlių leidimas, suaktyvintas lenkų
mokytojų rengimas... Tai - „iš esmės griovė Rytų Lietu
vos etninės kultūros ir mūsų tautos pagrindus“. Ypač
pražūtingai atsiliepė svarbiausiam mūsų etninės kultū
ros elementui - lietuvių kalbai. Tačiau kaimų statybos,
papročių, pavardžių, vietovardžių, dainų melodijų lie

4

tuviškumas ir šiandien nesunkiai atpažjstamas, nors
gerokai sudarkytas. O šio krašto autonomininkų veik
lą, siekiant teisiškai įteisinti čia lenkų kalbą, lietuvišku
mui prijaučiančiųjų persekiojimą, atleidimą iš atsakingesnių pareigų Atgimimo laikais - mes ir be praneši
mo puikiai žinom, tik pranešėjas dar primena, kad visi
persekiotojai dargi gauna neprastus atlyginimus iš Lie
tuvos biudžeto, o Vilniaus rajono taryba paskyrusi apie
10 tūkst. litų vadinamajam lenkų universitetui remti, apie
5 tūkst. - Armijos krajovos klubui! (Viskas - kaip ir de
ra Lietuvoj! Nuo „Tautinės mokyklos“ nejučia nusitrynė
„tautinė“, „Tėvynės šviesa“ - kažin kaip išvirto gremėz
dišku, užtat gi - ne lietuvišku! - „Dialogu“ : žingsnis po
žingsnio, po truputį... - L. G.)
Tautos būdo, - tai bus jau E. Petrovo mintys, - „at
budimo veikliąja prasme“ - nesimato. Etninė kultūra
galinti kloti pamatus ir politinės veiklos formoms - tik
tokio atbudimo pagrindu. Jo - nesą. Ogi mūsų kultū
ros naikintojai niekad nebuvo pasyvūs^ draustas net
pats žodis „tauta", tikyba, papročiai... Šiandien labai
reikalinga „moderni, politiškai ir įstatymiškai „pasikausčiusiųjų“ etnologų veikla, kuria galėtų remtis vyriausy
bės, realizuodamos etnokultūros pagrindu tautos su
vienijimo galimybes“. Kalbama pirmiausia apie veiklą
tarp lietuvių, gyvenančių už dabartinės Lietuvos ribų.
Dauguma jų ten jaučiasi „savo etninių lietuviškų žemių
kitose valstybėse piliečiai“. Reikia skatinti juos gerano
riškai integruotis į tų šalių ekonominį, socialinį, politinį
gyvenimą, bet - kad turėtų drąsos laikyti save lietuviais
arba bent Lietuvos vaikais“. Kryptingo darbo iš Lietu
vos šia linkme nesimato, labai stinga lietuvybę puoselėjančiųjų „misionierišku būdu", lietuviškumui pasišven
tusiųjų. Užribio lietuvių „atramos taškai“ - tik bažnyčia,
mokykla (jei tokių yra), be veiksmingos pasišventėliš
kos paramos iš Lietuvos jie bejėgiai. Šiandien toji pa
rama - sakytum „sovietinė“ - ritualinė, teatralizuota: vie
nas kitas renginys pažymint kokią sukaktį, koncertas,
o „giluminės“ paramos vis nėr...
R. Merkienės paskaitos duomenimis. Seinų kraš
te, kur gausu lengvo uždarbio beieškančiųjų atklydėlių
iš Lietuvos, vietiniams jie - visai ne autoritetas, o netgi
- atvirkščiai. Tiriant Seinų krašto lietuvių etninės kultū
ros raidą per tris kartas: nuo praeito amžiaus pabaigos
iki I pasaulinio karo, antrąją - tarpukario, ir trečiąją pokario, paaiškėja, kad etninėje saviraiškoje suprati
mas savęs kaip lietuvio ten ryškus tik pirmoje ir antroje
kartose. Dabar-indeferentiškumas ir kalbai, ir lietuviš
kumui. Išblėso noras lietuviškumo net bažnyčiose, mo
kyklose. Bendraujant: kur du lietuviai, trečias lenkas kalbama tik lenkiškai. (O - kuo mes skiriamės Lietuvoj
- tarp rusų! - L. G.) Seinų parapijoje nutautėjimo pro
cesas pažengęs gana toli... Lietuviškumo etalonas ten
telikęs - uždarbiaujantys muzikantai, atvykstantys iš
Lietuvos į vestuves. Lenkijos ribose lietuviška savimo
nė gyva tik Punsko krašte". Kuo ten gyvenantiems lie
tuviams galėtume padėt? - „Nebent - knygas lietuviš
kas vežt,“ - pati klausia ir atsako R. Merkienė.

Tenebus pamanyta, kad visa konferencija - tik apie
tautinę savimonę, nutautėjimą, valstybės politiką etni
nės kultūros atžvilgiu. Ne, tai tik keleto iš 35 pranešėjų
tema, bet mes kiekvienas stengiamės žodžiu kitu pa
sakyt daugėliau apie tai, kas asmeniškai labiausiai rū
pi ir skauda. Antra vertus, jeigu iš etniškumo iškristų
mūsų tautinė savimonė, kalba, trumpai sakant, lietu
viškumas, - apie visa kita - galima būtų kalbėt, galima
būtų nekalbėt - kaip jau sau benori. O dabar - R. Mer
kienės pavyzdžiu, rūpėtų nors paklaust: kodėl konfe
rencijoje šnekėję abu kalbininkai-V. Vitkauskas, J. Kli
mavičius - pažiūrėkit j jų veidus: tarsi gyventų nuolati
niu karu su bedvasiais vėjo malūnais? Rūpėtų paban
dyt ir atsakyt: ar ne todėl, kad Atgimimo pradžioj iki
nepraeinančio skaudulio troškę būti savimi - štai savą
ją esminę vertybę - kalbą, matyt, tikrai laikom nieko
vietoj. Kalbininkai, aišku, visa tai skaudžiausiai jaučia ir
išgyvena. „Man sunku slėpti savo negerą visuomeninę
savijautą“, - J. Klimavičius būtent taip ir pradėjo savo
šneką. Kalbinis mūsų visuomenės nepajėgumas esąs
„akibrokštiškas“. Prestižinės kalbos laukas visai siau
ras. Kūrybinio ir valstybinio elito didžioji dalis ir jo viršū
nė to lauko net vengia. Klampoja puskalbės arimais.
Valdžios kalba nėra prestižinė norma. Viskas priešin
gai negu Vakarų kalbos teorijose. Štai mūsų ministro
pirmininko (dabar jau - nebe) A. Šleževičiaus sakiniai:
„Šiandien daroma viskas, kad aš palūžčiau ir, išdavęs
valstybės interesus, partiją, atsisakyčiau valstybės va
dovo posto“. „Kas galėtų paneigt, kad tas pareiškimas
koreponduojasi su anuo“. „Tik efektyvi ekonomika gali
būti ekonominio efektyvumo pagrindu“. O štai - A. Bra
zausko: „Kokia reakcija bus visuomenės... Šioje situa
cijoje užimu tvirtą poziciją... Kaip tai nesakyk ir ateity,
aš konsultuojuos, stengiuos ir toliau, ir visos pastan
gos bus skiriamos... Mes suvokiame su pilna atsako
mybe, atitinkami žingsniai bus priimti...“ Štai - LDDP frak
cijos vieno iš vadovų J. Karoso: „Šiandieninėje situaci
joje ministro pakeitimas būtų nenaudingas ir nepadėtų
sureguliuoti situacijos“. Štai - S. Sondeckio, televizijos
šefo: „Televizija sutraukia žiūrovą“. O štai - ir šiaip oficia
laus šnekėtojo: „Pastatė skaitliuką, bet užaukštino tari
fą... Suma užstatyta neteisingai. Nes užskaitytos šilu
mos kiekis didesnis negu numatyta, o esminės šilumos
nesimato... Net potencialaus apgaviko bute įmontuosiu
inovaciją...“ Kas yra, kas bus! Betgi atsakymas, pasak
J. Klimavičiaus, „įgiedotas: stabilizacija... Šiai pozicijai
oponuoja opozicija, bet ji nedisponuoja konsoliduotu po
tencialu. Situacija be alternatyvos. Iniciatyva be perspek
tyvos...“ Tataigi. O rimtai: „jei dabar auganti karta per
dešimt metų nepajus lietuvių kalbos dvasios - bus jau
labai blogai, toliau tad bus dar sunkiau“.
„Savo kalba tauta pasisako kas esanti“, - tai V. Vit
kausko pranešimo pradžia. Lietuvių kalbai nuolat teikė
„sulčių“ stiprios tarmės. Bet jos gyvena paskutines die
nas, o svetimų kalbų įtaka ypač stipri, tad imama mąsty
ti kitomis kalbomis, sužlugęs gimtosios kalbos pajuti
mas. „Dėstytojas, kada paskaita?“ - klausia studentas.

„Kaip liaudis sako, - viskas iki lemputės“, - ištaria valdi
ninkas. „Gimsta“, „valgo“, „miršta“ dabar ir kiaulės, ir
žmonės. O mokyklose savajai kalbai skiriamos 4 pamo
kos, svetimoms - 7! Kalbos paveldėjimo linija nyksta.
Gražus, taisyklingais žodis - ne itin reikalingas. Svarbiau
sia - medžiaginis turtas.....Atsiprašau“, - toks paskuti
nis V. Vitkausko žodis šioje konferencijoje.
Šalys su neilga istorija (Kanada, JAV...) temato atei
tį ir savo materialinės gerovės nenorėtų netekti dėl „jo
kių idealų“. Tūkstantmetės šalys - kreipia žvilgsnį į pra
eitį, jos išminties lobius. Tokie esam ir mes, lietuviai:
absoliutinam praeities kančias, praeitį, nežvelgiam į at
eitį. Tai J. Krištopaičio aiškinimas. Etniškumas - ne
vien intymus priklausomumo išgyvenimas, bet ir spe
cifinė išmintis, kaip palaikyt bendruomenėje tvarką, ug
dyti pareigos jausmą, darbštumą, išvengti susvetimėji
mo. Etniškumas - ne mažiau civilizuotas reiškinys, nors
ir nepasiduodąs įspraudžiamas į racionalumo rėmus.
Bėda, kad daugelio šiandienių intelektualų siekis būti
laisvam - be jokių įsipareigojimų ir atsakomybės. Tai
labai pavojinga mažai valstybei, atsidūrusiai agresyvių
jėgų sankryžoje. Plinta nuostata, pagal kurią aktyvi ver
slui atsidavusi dabartis esą bus sėkminga, jeigu ji išsi
vaduos iš praeities pančių. Betgi tik perėmus ankstes
nių kartų vertybes, jas praturtinus ir perdavus ateities
kartoms, žmogaus buvimas įgauna prasmę, tampa bū
vimu „su visais“. Civilizacijos, apsisprendusbs sekti pra
eitimi, orientuotis j istoriją, - buvo ir yra kūrybiškiausios, novatoriškiausios. Šiandien Lietuvoje kultūros
žmonėms itin svarbu suprasti, kad kylanti destruktyvu
mo banga grasina mus užlieti, kad būtina apginti savo
asmeninį ir savosios kultūros orumą. Ar sugebės jie
šitai? (Viltingų gaidų, atsakant į tokį klausimą, iki šiol
konferencijoje nesigirdėjo.)
A. Motuzas: Vis akivaizdesnis domėjimasis sveti
momis religijomis, jaunimas nenori pripažinti senosios
kartos giesmių, maldų, tradicijų, papročių, krypsta į sek
tas, kur gieda angliškas, vokiškas, prancūziškas gies
mes, pritardamas, gink Dieve, - tik ne tautiniais muzi
kos instrumentais. Nėra krikščioniškosios kūrybos, pa
remtos etnine patirtimi. Tik - kičas ir piktnaudžiavimas
nūdienos priemonėmis. Viena išeičių - kad Muzikos
akademijoje veiktų Religinės etnomuzikologijos kated
ra, kurioje būtų tiriamos liaudies dainai artimos seno
sios giesmės, ugdomi religinės muzikos žanro kompo
zitoriai, nes badas religinių giesmių, tinkančių mūsų
dienų dvasiai, - akivaizdus. O ir mokslininkų, dirban
čių Lietuvos krikščioniškosios etnokultūros srity - vos
keli. Masinis pasaulio religijų skverbimasis verčia ne
apleisti savosios tradicinės, vertinti ją pagal visus pa
saulinio mokslo standartus. Šiandien tarsi pamirštama,
kad Lietuvos krikščioniškajai religijai jau 600 metų, ir
mūsų maldingumo formos, bažnytinės tradicijos susi
nėjusios su nacionaline pasaulėžiūra. Šių tradicinių mal
dingumo formų ir pačios katalikybės Lietuvoje tam tik
ras konservatyvumas - tai ir jos jėga, gerai išbandyta
mūsų priespaudos šimtmečiuose.
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Etninės muzikos fondai Lietuvoje, R. Astrausko žo
džiais, - vieni didžiausių Europoje: turime per 200 tūkst.
įrašų (seniausieji - šio amžiaus pradžios). Jie - vole
liuose, plokštelėse, magnetinėse juostose. Dauguma,
deja, labai prastos kokybės, tad pagrindinis rūpestis,
- kaip juos konservuoti arba perrašyti: j skaitmeninę
sistemą (ne itin esą patikimai) ar - naujesnes juostas.
Tebelieka ir vietos problema: blogos įrašų laikymo są
lygos. „Jei nepavyks tų archyvų išsaugoti, ainiai mūsų
nesupras. “ (Apie kitas folkloro archyvų problemas - vie
name iš artimiausių LK numerių - bus D. Urbanavičie
nės straipsnis.)
Ne linksmesni ir archeologų, besirūpinančių savųjų
paminklų išsaugojimu bei žvalgymu, žodžiai. Mūsų is
torija siekia 10 tūkst. metų. Rašytiniams šaltiniams koks tūkstantmetis. Tad, G. Zabielos teigimu, 95% vi
sos Lietuvos istorijos tegalime atkurti archeologų duo
menimis. Tačiau aktyviai žvalgyti archeologijos pamin
klus šiandien „vis dar nepavyksta“: pagrindinis rūpes
tis - ginti, saugoti, kad jie nebūtų suardyti, nes vien
šiame amžiuje nuo technikos, gamybinės veiklos žuvo
„bent trečdalis“ archeologijos paminklų. Jų dar turim
apie 3 tūkst. Ir dar beveik tiek pat - nuspėjamų. Be
abejonės, esama ir nežinomų. Labiausiai nukentėjęs
Klaipėdos kraštas. Ką vokiečiai buvo ištyrę-daug pra
rasta, dingę. Panaši padėtis ir srityse, kurios iki 1939
metų buvo okupuotos lenkų. Po miestais gi - viskas
užversta, užstatyta. Naujausia problema - archeologi
jos paminklų gynimo ir privačios nuosavybės teisių su
derinimas. Archeologas kartais tiesiog išvaromas su
šakėmis nuo „nuosavu“ pasidariusio piliakalnio. Atsi
rastų vilties viską išsaugoti, jei žmonės patys tuo susi
rūpintų, jaustų archeologinių paminklų vertę. Itin sun
ku tyrinėti baltiškąjį (jotvingių, prūsų ir pan.) palikimą,
atsidūrusį kitose valstybėse, tik gudai tyrinėja baltiš
kuosius paminklus, nes ieško savo šaknų baltiškumo,
baltiškojo substrato. Lenkai prūsiškoje teritorijoje - pa
kankamai objektyvūs. Itin prasta situacija - Karaliau
čiaus srityje: čia be atodairos plėšiami, naikinami ar
cheologiniai paminklai, jiems jie visai nereikalingi.
Kur mūsų dailiųjų amatų ištakos? Kada Lietuvoje
atsirado pirmieji spalvoto metalo papuošalai? Kokie jie?
Kokios jų sąsajos su šiandieniniais? - štai kiek daug
gražių klausimų, ir į juos tegali atsakyti archeologija.
R. Kulikauskienės pranešimu, - mūsų krašte ankstyviausieji spalvoto metalo papuošalai - įvijiniai, iš kalti
nės žalvarinės vielos nuo l-ojo tūkst. antrosios pusės
pr. Kristų. Taigi - apie 2,5 tūkst. metų senumo. Per visą
geležies amžių senosios įvijinės tradicijos išlieka: kepu
rėles puošia įvijiniai antsmilkiniai. Atsiradus plokšteliniams
antsmilkiniams, jvijėlės išlieka ornamente, l-ojo tūkst.
vidury atsiranda įvijiniai papuošalai, randami pakaušio
srityje, matyt buvo susiję su tam tikra šukuosena, l-ojo
ir II—
ojo tūkst. sandūroje - įvijos apgalvyje, įvijinės apy
kaklės, prijuostėse - įvijų ornamentai. Karoliai - taip pat
išįvijėlių. Būta, be abejo, ir kitokių puošybinių elementų,
bet jie, atrodo, importiniai, l-ojo tūkst. vidury, pasirodžius
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sidabrui, atsiranda ir sudėtingesnių juvelyrinių dirbinių
iš žalvario, padengto sidabru. Pirmiausia - pajūry. Tuo
laiku išmokta ir prilituoti. VIII—IX a. žalvarinės papuošalo
plokštumos imamos dengti sidabro plokštelėmis - prilituojant jas alavu, inkrustuojant stiklinių akučių. Tokių ka
bučių randama motery kapuose dubens srityje: gal jie
buvo juostų galų papuošimui - neaišku. Tai jau tikri ju
velyriniai dirbiniai. Iš to meto - ir labai kruopščiai deko
ruotos laiptelinės segės, smeigtukai. Archeologės nuo
mone, dekoruodavo, matyt, moterys. Vyrai darę dirbi
nio dalį, kur reikėjo daugiau fizinės jėgos: išpjauti, iškal
ti. Dabartiniai juvelyrai tikrai galį pasimokyti iš aukšto me
ninio lygio archainių, - išlaikydami ir senąsias tradicijas
dabarties juvelyrikoje.
Pavyzdys iki naivumo akivaizdžiai paliudija, kad no
rint kūrybingai perimti tradicijas, būtina jas pažinti. Ta
čiau - ne tik pažint, o ir paskleisti, perteikti ateities kar
toms. Reiškia, priartėjome prie neišbrendamų peda
goginių kemsynų.
I. Čepienė: Etninės kultūros ugdymo veiksmingumas
pirmiausia priklauso nuo mokytojo požiūrio į etninę kul
tūrą, kompetencijos šioje srityje. Deja, tam per maža
dėmesio skiria pedagogų rengimo ir kvalifikacijos insti
tutai. Vis nėra etninės kultūros integravimo vieningos pro
gramos. Ne itin skatinami ir studentai įsigyti antrąją, et
ninės kultūros, specialybę. Dalies mokytojų tautinė sa
vimonė išblėsus, todėl nėra atoveiksmio plintančioms
kosmopolitinėms nuotaikoms. Tai trukdo irtradicinių ver
tybių pažinimui, daro jj paviršutinišką. Bet reikalai, atro
do, turėtų gėrėt, nes Pedagogų kvalifikacijos institute
pradėti rengti profiliuoti etninės kultūros seminarai, ku
rių vis daugėja. Bet ir vėl - pedagogų atestavimo pro
gramose nenumatyta kompetencijos etninės kultūros sri
tyje patikrinimas. Aktualus klausimas - mokomosios ir
metodinės medžiagos tautos etninei kultūrai pažinti lei
dyba. Vadovėliai atnaujinti, bet juose vis tiek per mažai
arba ir visai nėra vietos tradicinei kultūrai. Išimtis - nauji
lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dailės vadovėliai.
Baigiamas rengti etninės kultūros kryptimi integruotas
vadovėlis „Gamta ir žmogus“ penktai klasei. Gaila, ki
toms knygoms, išskyrus vadovėlius, Švietimo ir mokslo
ministerija lėšų neskiria. Lietuvių etninės kultūros istorija
šiaip taip per keletą metų išleista, bet kainuoja - nei mo
kytojams, nei mokiniams - neįkandamai. Autorių kolek
tyvo knyga „Rytų Lietuvos praeitis ir tradicijos“ (Rytų Lie
tuvos mokykloms) jau keletą metų guli leidykloje, net
jau sumontuota, o vis neišleidžiama. Negaminamos vaiz
dinės ir garsinės mokslinės priemonės etninės kultūros
tematika. Televiziją užvaldė kosmopolizuota masinė kul
tūra, išstūmusi nacionalinę. Nei iš spaudos, nei radijo,
nei televizijos, kurie galėtų labai daug, pagalbos nėr. Net
pedagoginė spauda menkai teužsimena apie etninės
kultūros ugdymo problemas. Daug sunkumų dėl suny
kusių tradicijų šeimose. Anksčiau etninė kultūra su vai
ku „ateidavo“ į mokyklą, o dabar, deja, dažnai - atvirkš
čiai: iš mokyklos į šeimą. Taigi problema: kaip aktyvinti
šeimų dalyvavimą mokyklos kultūriniame gyvenime...

Darbų daug, ir jų vaisiai, geriausiu atveju, bus akivaiz
dūs tik po keleto kartų.
L. Klimka: Taip, etniškumas jgijamas nebe šeimoj.
Tad labai svarbus mokytojo, jo rengimo aukštojoje mo
kykloje vaidmuo. Etnologinės pakraipos mokytojai ren
giami Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universite
te. Vilniaus universitete šis darbas po R Dundulienės
išblėso. Pedagoginis universitetas, šnekėtojo nuomo
ne, pradėjo dirbti kūrybiškai, studentai keičiasi: etni
nės kultūros požiūriu - j gera. Jau antrame semestre
skaitomas etninės kultūros pagrindų kursas pradinių
klasių mokytojams ir darželių auklėtojoms. Puoselėja
ma mintis, kad visi studentai išklausytų etninės kultū
ros kursą. Tik gaila - istorijos kursas po Atgimimo išsi
laikė tik metus, o kalbos kultūros - jau tik formalus...
Labai stinga populiarių etninės kultūros leidinių vaikams,
mokytojams. Atrakcinė (vaizdinė) mūsų veiklos pusė
gerokai užleista, palyginti, tarkim, su kaimynais latviais.
J. Trinkūnas: Turim reikalą su išskirtine, ne tokia kaip
visos kitos, disciplina. Praeities lietuvis buvo auklėjamas
šeimoje, bendruomenėje, kaime, giminėje. Daina, pa
protys, etninė norma ten buvo neatskiriami, susiję. O
mokykloje ugdymas išskaidytas j specialybes. Tad pa
radoksalu esą ugdymo programoje bandyti etninės kul
tūros visumą perteikti per dalykus - istoriją, literatūrą,
matematiką... Latvijoje V. Muktupavelas, M. Melena vi
satai bando įgyvendinti, sakytum, kompleksiniu būdu:
toj pačioj pamokoj gali būti dėstomi trys keturi dalykai.
Etninės kultūros pamokose būtina pabrėžti visų sričių
ryšį. Tuo ši disciplina skiriasi nuo kitų. Pagrindinė etno
kultūrinio ugdymo klaida - pažintinis principas. Etninė
kultūra - tai pirmiausia gyvenimo būdo sistema. Čia ir
slypi jos svarbiausioji pedagoginė reikšmė.
A. Kaukienės požiūriu, apie etninę kultūrą reikia kal
bėti „iš savo specialybės“. Argi, sakykim, matematikai
negalėtų pakalbėti apie skaičių magiją. Pavyzdžiui, ko
dėl mums toks svarbus skaičius 9, o štai slavams - 7.
Labai teigtina, be abejo, ir etnologijos specializacija.
Pedagoginių problemų, susijusių su etnologija, labai
daug, tad mokyti reikėtų pradėti nuo to, ką geriausiai
žinai, moki. O geriausia - „mokytojas teatsineša savo
asmenybę“.
Yra toks vaikų anekdotas, kuriame mokslininkai ne
gali išsiaiškinti, kaip šimtakojis vaikšto, o šimtakojis ima
ir parodo, kaip jis vaikšto... Kol pedagogikos specialis
tai sprendžia, kaip reikia mokyt etninės kultūros daly
kų, praktikams jau reikia mokyti. A. Česienė, Kauno
13-osios vid. mokyklos muzikos mokytoja, sakosi be
sivadovaujanti Vydūno teiginiu esą tiriant augmenį rei
kia peržiūrėt į jo šaknis, suprasti augmenį iš vidaus, ne
iš aplinkos. Taip ir dėstant etninius dalykus: būtina gi
lintis į vaikų vidinį pasaulį ir pasiekti, kad kiekvienas
šventę, muziką, paprotį - pirmiausia pajustų. Tik šitaip
bent maža dalimi visa tai gali įeiti į jų gyvenimą. Moky
toja vadovauja mokinių, skambinančių kanklėmis, an
sambliui, dainuoja, kankliuoja kartu su mokiniais pati ir
labai tiki liaudies muzikos valančiąja galia...

Etninė muzika, pasak R. Apanavičiaus, - susiklos
čius natūraliai: pagal gamtos dėsnius: „tai - Dievo duo
ta ir palikta“. O ansamblių muzika neretai, kai palygini
vieną ar kitą jų dainą, melodiją su pateikėjo, kuriuo esą
sekta, dainavimu, grojimu, - nėra tradicinė, bet aiškiai
rekonstruota. Kiekvienas, be abejo, turime teisę elgtis
laisvai su savo tautos palikimu: lemia požiūris, suprati
mas, atsakomybė. Turi tokią teisę ir folkloro ansambliai.
Bet kai išleidžiami išliekamąją vertę turintys jų įrašai, bū
tina sąžiningai pavadinti reiškinį tikru vardu: „rekonst
rukcijos“, „naujas požiūris“, „improvizacijos“, „folkrokas“
ar pan. Nes gali atsitikti taip, kad jau po pusšimčio metų
tie įrašai bus pateikiami kaip autentiška liaudies muzika.
„Išdainavom Nepriklausomybę - ir pamiršom liau
dies dainą“, - atsidūsta S. Skrodenis. Paslaptingas
reiškinys - tas liaudies dainos gyvavimas. Lietuviškoji
kultūra šiandien podukros vietoje, o etninė jos dalis - ir
iš viso stumiama lauk. Net Naujametinę naktį - „vieni
klyksmai pusiau nuogalių“. Mažėja folkloro ansamblių.
Kodėl? Gal iš dalies kaltas požiūris esą vertingos tik
senos dainos. Mažai domėtasi naujosiomis, tarkim, Pa
sipriešinimo ir kitomis - kaip „nemeniškomis“ ar „ma
žiau meniškomis". Folkloro ansambliai vis labiau im
provizuoja - gali išvirsti dainų ir šokių ansambliais. Kul
tūra šiandien itin sparčiai kinta, mūsų liaudies daina kryžkelėj sustojusi (labai judrioj kryžkelėj - L. G.), o
mums vis stinga net atskirų kraštų (šnekėtojas sakė regioninių) tautosakos leidinių, kišeninių dainynėlių,
spaudos atidesnio požiūrio j tautosakininkus: nei jie ką
„nudobia, neapvagia“ - niekas apie juos ir nerašo...
Okupuotoje Lietuvoje, anot A. Kirdos, etninės mu
zikos laidų per Lietuvos radiją vedėjo, daugiau galimy
bių buvo nei šiandien. „Savo etninę muziką sunaikinsi
me savo pačių rankomis“. Autentiškai muzikai nuskam
bėti lieka vis mažiau laiko, prie dainininkų jau seniai
niekas iš radijo nebevažiuoja, pakviestieji būna sukaus
tyti, juo labiau kad režisierių neretai netgi „pamokomi,
kaip dainuoti „teisingai“...
Noriu minutei pertraukti konferencininkus: buvo va
dinamoji šv. Valentino, taip audringai įsiveržusi per pas
taruosius porą metų į mūsų gyvenimą, šventė, kai visą
dieną sėdėjau namie - rašiau, arba galvojau, kaip ra
šyt šit tai, ką, mielas žmogau, skaitot. Paausy zurzuliavo radijas: apie meilę, apie meilę, meilę. Ir - dainos
viena po kitos, kaip dabar įprasta, - gal tik kas dešim
toji - suprantama kalba. Ogi štai nei iš šio, nei iš to kažkokio Šiaurės Lietuvos ansamblio skambus melo
dingas dainavimas... jauns bernužėlio, kur buvę, baits
dubilėlio, kur nakvoję...“ Iš tos nuostabos malonumo net ašarą sutvenkė. Peržiūrėjau į laikrodį - švytulavo vi
dudienis keliolika minučių po antros. Dainai nuaidėjus,
diktorė pasakė: po tokios melodingos dainos pasiklausykit indroko. Na - ir vėl, ir - 1.1. Keista - po Dainos
(rašau didžiąja, nes buvo vienintelė) man net roko po
ra pirmųjų melodijų netikėtai pačiam sau nuskambėjo
neįprastai maloniai, jos manęs neerzino, o svarbiausia
- jas girdėjau. Pamaniau, kad gal kas nors iš tų, kas
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tetrokšta roko, tąkart gal pirmąkart išgirdo Dainą - pa
siutusiai gražią ir, kas keisčiausia, - taip pat apie mei
lę! Nieko panašaus tądien daugiau išgirst nepasisekė
(na, gal praklausiau!), bet mes gi turim vien jaunimo ir
meilės dainų - net kelis storus kaip jaučiai tomus. Tu
rim. Ir būtų itin malonu, jei visai įprastai, neįkyriai jos (o
ir visos kitos) skambėtų kaip lygiavertės, kartu su viso
mis: mūsų pačių autorinėmis, užsienietiškomis, - įpras
tai, greta kitų, o nebūtų tik kartais ištraukinėjamos iš
„skrynelių“, lyg muziejaus - parodymui.
Taigi A. Kirda be kita ko siūlo trečiąją Lietuvos radi
jo programą, sekant Europos pavyzdžiu, paversti aka
deminės ir etninės muzikos kanalu ir - kad etninės mu
zikos laidos būtų rengiamos kvalifikuotų specialistų. Ir
dar - te etninė muzika nebūna vertinama tarsi prasikal
tusi profesionaliosios muzikos taisyklėms.
Paskutinieji trys šnekėtojai - apie senas užmirštas
tiesas, kurios galėtų labai pasitarnauti ir dabartinio pa
saulio pažinimui. Visa, ką veikiame, kuriame, E. Plioplienės žodžiais, turi ir simbolinę prasmę. Kultūrai sim
bolių skirtybės - tiek pat svarbios kaip gamtai gyvybės
formų įvairumas. Gaila, kad šiandien senieji simboliai
nebevertinami kaip savasties raiška, o tik kaip pagoniš
ka atgyvena. Renkantis vieną ar kitą simbolį, t. y. daikti
nį, sutartinį sąvokos ar gyvenimo tikrovės ženklą visų
pirma būtina siekti, kad šiuolaikinė to simbolio raiška
būtų kuo artimesnė tradicinei. Vis tenka gintis nuo iš
kraipymo ir baimės, kad simbolis, paprotys tėra muzie
jinė atgyvena ir kitos vertės neturi. Papročių, švenčių raiš
ka keičiasi, bet esmė lieka ta pati - šventė. Švenčių raiš
kos naujų formų paieškos pačiu šventimu - būtinos. Pra
rastų švenčių vietoj dažnai atsiranda naujos. Viena iš
tokių - Žemės diena - per pavasario lygiadienį: visame
pasaulyje tuo pačiu metu suskamba varpai... Pernai per
rudens lygiadienį Vilniuje labai priekabių vertinimų susi
laukė ožio deginimas. E. Plioplienės supratimu, tai ro
do, kad mes bijome netekti savo chtoniškųjų, gaivalin
gųjų jėgų, kurias ženklina tas deginamas ožys...
(Gal, sakau, yra tiesos ir jos žodžiuose.)
Etnokosmologija, anot G. Kakaro, - mokslas apie
etninį visatos supratimą, jutimą. Prieš penketą metų Kal
diniuose (Molėtų raj.) atsirado Etnokosmologijos cen
tras, prie kurio kuriamas muziejus. Padaryta nedaug
(„valdžia mūsų iki šiol nesupranta"), bet pastangų vai
siai jau yra. Per muziejuje sukauptą simboliką, daiktus,
nuotraukas, vadovo žodį žmogus čia galės pajusti ry
šius su didžiuoju pasauliu, Visata. Beribėj nesutvarkytoj
erdvėj būti nejauku, tad žmogus visada siekė atsiriboti
nuo jos, išskaidydamas į savas, žmogiškas, erdves - į
plotį ir j aukštį (pranešėjas sakė „horizontalioji ir vertika
lioji erdvė“). Pasaulio linija į plotį žymi kasdienybę. Linija
į aukštį - tai ir jausminė (pranešėjas sakė „emocinė“)
erdvė - amžinas noras aukštesnio būvio, kūrybos, tai ir
mūsų elgesio erdvė (pranešėjas sakė „etinė“) su noru
būti geresniu, kilnesniu, protingesniu, siekio iš pasaulio
naudos erdvė (pranešėjas sakė „pragmatinė“), būtiškoji erdvė (pranešėjas sakė „ontologinė“) - su amžinais ir
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sudėtingais žmogaus būties klausimais, praeitimi, da
bartimi ir ateitimi, ryšiu su Visata...
Etnokosmologijos muziejuje bus galima bent kiek
susipažinti ir su naująja etninės kultūros sritimi - etnožinija, J. Vaiškūnas linkęs sakyt liaudies Žinija. Tai per šimtmečius žmonių kasdieninėje veikloje sukaup
ta patirties, žinių visuma, sankaupa. Žmogus nuolat gy
veno gamtoje ir, kad išliktų, - buvo priverstas ją pažint.
Sunaikinus „prigimtinę religiją“, sunaikinta ir „senoji Ži
nija“ („žynių“). Dabar ji pasklidus visoje etninėje kultū
roje. Iki šiol išliko tik pritaikomosios reikšmės turinčios
nuotrupos: mėnulio kalendorius, pasakos, dainos...
Liaudies žiniją tenka skaidyti remiantis gamtos ir hu
manitarinių mokslų sritimis, liaudies meteorologija, liau
dies medicina, liaudies astronomija, liaudies pedago
gika, liaudies matematika, liaudies teise... Tirdami liau
dies žiniją, geriau suvokiame ir pačią pažinimo kaip
žmogaus veiklos sritį, mokslų ištakas, prisiartiname prie
praeities kartų pasaulėvokos, pasaulėžiūros supratimo.
Be to, daug ką iš liaudies žinijos galima ir pritaikyti...
Šiandien lietuvių tautos kultūros kaip visumos dar ne
tyrinėjame, nepuoselėjame. Nėra tokios institucijos.
„Nuosmukis, ne pakilimas“, - J. Vaiškūno atsakymas į
konferencijos klausimą vienareikšmis.
Kitų, čia neminėtų pranešėjų straipsnius - V. Šatkaus
kienės, D. Urbanavičienės, R. Grumadaitės ir kitų-keti
name pateikti vėliau ir tada prie išvadų - te kiekvienas
prieina prie savų: nuosmukis ar pakilimas. O man, čia
patylėjusiam, atrodo ir taip: turim daug protingų žmonių,
jų gerų troškimų ir kai kurių svarių vaisių, bet neturim
pakankamai pinigų, vis neturim valdžios, valstybės, kuriai
deramai rūpėtų tautiniai lietuviškieji reikalai, turim tauto
je daug nevertinimo, nepažinimo, abejingumo etninei
kultūrai, turim viltį (sakau: tik viltį), kad materialiniu požiū
riu prakutus, daugiau akių nukryps ir į tautos dvasią...
Tai va ir to rašymo prasmė: atrodo, ištarsi Žodį ir įvyks... Be to, - Žodį tarti ne visai nemalonu. Kitaip negi Dievas būtų tvėręs tokį blogą pasaulį?

Liudvikas GIEDRAITIS

„Ethnic culture in the restored Republic
of Lithuania: decay or rise“
The traces of the conference held in Vilnius
on January 2 6-27, 1996.
After 5 years of the Independence the scientists ob
serve the rise of ethnic culture only in the academic sphe
re: the number of ethnological publications, research and
education departments, doctorate students has increased.
But there is no real rebirth in the society so far. The most
influential Lithuanian politicians, business men, a great
number of intellectuals do not value nationality. They see
only common - European - economic aims. We are still in
a defensive position trying to prove our own values. Wes
tern world culture is flooding the nation without any choise and often of the lowest standart.
Liudvikas GIEDRAITIS

ISSISAKYMAI

To PATIES MEDŽIO ŠAKOS
D ėl kai kurių baltiškosios religijos principų
Lina DAUKŠIENĖ

Neretai žmogus, savo prigimtąja religija laikantis bal
tiškąją ir gyvai nujaučiantis jos esmę, pasijunta bejėgis,
kai reikia paaiškinti pagrindinius šios religijos princi
pus, kai išgirsta kaltinimus, jog baltiškoji religija neska
tina žmogaus tobulėti, neturi aiškiai suformuluotų pa
grindinių tiesų, neturi savo Šventojo Rašto, neatsako į
pagrindinius klausimus apie žmogaus būtį, jo gyvenimo
prasmę.
Du šių dienų istorikai kalbasi: „Tai štai kokia ta kai
kurių žmonių liaupsinamoji baltų kultūra - nei knygų, nei
rašto, nei Vytauto Didžiojo portreto...“
Galbūt panašiais kaltinimais bei požiūriais remiantis
baltiškosios religijos - to paties gelmingiausiojo lietuviš
kumo klodo - ir nenorima pripažinti tradicine, tai yra
Lietuvoje tebegyvuojančia religija, neatkreipiant dėme
sio į jos kitoniškumą.
Užtenka gerai susipažinti su lietuvių tautosaka bei ma
terialiąja liaudies kūryba, kad suvoktumei, jog čia ir skel
biamos baltų religijos pagrindinės tiesos, jog čia ir yra
baltų ŠVENTASIS RAŠTAS. Pagrindiniai šios religijos
principai - tai labai svarbu suvokti - išdėstyti netiesmukai, netiesiogiai, o simboliškai, kas rodo labai aukštą baltų
kultūros dvasinį lygmenį. Šiame straipsnyje mėginsiu tuos
principus apibrėžti, tačiau giluminė jų prasmė kiekvie
nam atsivers tik nuodugniai studijuojant mūsų liaudies
kūrybą. Rašytinės tiesos yra tik bandymas įžvelgti baltiš
kosios religijos esmę, nes esmė nėra įvardijama žodžiais,
ją galima tik nujausti. „Senovės baltai esmę suvokdavo
intuityviai.“ (1; 7) Kiek mes besistengtume aiškintis dai
nų simboliką, juostų, margučių ornamentų prasmę, suge
bėsime suvokti tik jausminį ir proto lygmenis. Dvasinis
lygmuo taip ir liks nepaaiškinamas. Esmė yra švytėjimas,
kurio nenusakyti žodžiais.
Lyginant religijas, matyt, nereikėtų kalbėti apie tos ar
kitos religijos išpažintojų didesnį ar mažesnį brandumą
bei dvasingumą, o apie kitoniškumą, skirtingų simbolių
sistemų naudojimą. Baltiškąją kultūrą būtų galima api
brėžti kaip savitą simbolių sistemą turinčią, vidinę, gel
mės kultūrą, kurios esmė giliai paslėpta.
Faktą, jog kadaise nebuvo nutapytas Vytauto Didžio
jo portretas, galbūt galėtume paaiškinti tuo, jog išorišku
mui baltų kultūra skyrė labai mažai dėmesio. Nors „ku
nigaikščių“ laikais indoeuropietiškoji tradicija su vyrau
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jančiu vyriškuoju pradu jau buvo įsigalėjusi, tačiau jai,
matyt, dar didelę įtaką darė Senosios Europos, moteriš
kojo prado kultūra. Tai, kad dar ir šiandien dažno lietu
vio širdyje - o tai svarbiausia - tebėra gyvas Vytautas kaip
idėja, rodo, jog tebeturime šiokį tokį Esmės kultūros pa
veldą. „Senoji Europa pasiliko kaip giluminis sluoksnis,
kuris pasireiškia mūsų kultūroje.“ (2; 11) „Kuo daugiau
esmės, tuo mažiau pastebimos žmonių gyvenimo apraiš
kos. Kuo esmės mažiau, gyvenimo apraiškos tuo įkyres
nės ir rėksmingesnės.“ (1; 5)
Baltiškoji kultūra ir religija turėtų tapti atsvara šių die
nų išoriškumui bei paradiškumui.
Šiandieną, nesant harmonijos tarp vyriškojo (racio
nalaus proto) ir moteriškojo (širdies proto, intuicijos)
pradų, vyraujant vyriškajam pradui, baltiškoji kultūra,
kurios esmę galima tik intuityviai suvokti, daugumai
žmonių yra užsivėrusi. Ir, matyt, ilgai dar taip bus, nes
kol kas kultūros sistemos darbuotojai daugiausia dė
mesio skiria paradiniams renginiams, o bendrojo lavi
nimo mokyklose nuojautą lavinančios pamokos (etika,
muzika ir kt.) daugumos tebėra laikomos nereikšmin
gomis, šalutinėmis, daugiausia dėmesio skiriant proto
lavinimui.
Civilizuotasis, protingasis žmogus, tapęs labai sava
rankišku, labai galingu, gamtos valdovu, pamiršo, jog jis
vis dėlto yra pavaldus Visatos vystymosi dėsniams. Šian
dienos žmogus nežino šių dėsnių, dėl to kenčia irjis pats,
ir visa, kas jį supa.
Baltiškosios pasaulėžiūros žmogus nujaučia Visatos
vystymosi dėsnius, kurių atspindžiai, be kitų, yra vaini
kas, „sodas“, sutartinės - dvasinės gyvybės amžinumo,
nesibaigiančio gyvybės judėjimo, nesibaigiančio gyvumo
simboliai. Sutartinės, neturinčios nei pradžios, nei pa
baigos, yra ne tiek sukurtos, kiek išgirstos, jos esti visa
da. Sutartinės yra skirtybių vienybės bei dermės, har
monijos tarp vyriškojo ir moteriškojo pradų, tarp for
mos ir esmės simbolis, jau vien dėl to, kad jose tuo pa
čiu metu skamba dvi skirtingos melodijos, du skirtingi
tekstai, vienas šalia kito yra skirtingai energetiškai vei
kiantys žodžiai, kad ir: čiūto-rūto, dauno-lylia, sėdimojridimoj, sadulia-gadulia ir kt. Moteriškoji esmė vyriš
koje formoje kaip medus koryje - maždaug apie tai kal
bama vienoje iš sutartinių:

...Saldus medus, sadulia gadulia,
Dėl motutės, sadulia gadulia,
Balci koriai, sadulia gadulia,
Dėl tėvulio, sadulia gadulia...
(3; 39)
Pažvelgę į sutartinių giedotojų nuometus, papuoštus
mėlynų ir raudonų, lyg ir tarpusavyje nesiderinančių, siū
lų raštais, vėl atrasime skirtybių vienybę - ugnis ir van
duo. Aukštaitės šitaip puošdavo ne tik nuometus, bet ir
prijuostes, rankšluosčius, pirmaryčio paklodes, pagalvių
užvalkalus, staldengtes. (4; 75-83)
Sutartinių sekundos šių laikų žmogų dažnai gąsdina
kaip nedarnūs sąskambiai, kaip griaunančios. Tačiau bal
tiškosios pasaulėžiūros žmogus žino, kad griovimas - tai
ir apsivalymas, kad nesugriovus sena, nebus nauja, kad
mirtis yra tik seno pavidalo kaita nauju, kad dvasinė gy
vybė neišnyksta. „Žmogus, pereidamas iš vienos egzis
tencijos į kitą, savo esme išlieka, tačiau keičia pavidalą.“
(1; 25). Štai citata iš dainos, kurioje simboliškai kalbama
apie ribą tarp dviejų pasaulių, apie pavidalo kaitą:
...O kai mes prijosim srovės upužėlį, upely
pagirdysim.
O ir panėrė marga lydekėlė žirgeliui po kojelių.
- O tu, lydekėle, margoji žuvele, atkelki man
vartelius!
- O kad aš galėčiau, su jumis kalbėčiau, atkelčiau
jums vartelius!
O kodėl n’atjojot vakar vakarėlį, kad buvau
vainikuota?...
(5; 321)
Ant mirusiojo kapo pastatytas krikštas taip pat reiš
kė pradžią naujo gyvenimo, kurio pabaiga bus kito gyve
nimo pradžia. Gyvybė - tai nenutrūkstanti gija, einanti iš
vieno pasaulio į kitą, iš vieno gyvenimo į kitą.
...Persitraukdinsiu žalią šilkelį perjures, per
maružes.
Tai aš nueisiu į tą žemele, kur gyven be darbelio.
Po velėnėlės, po smilginėlės, čia gyven be darbelio.
(6; 83)
Tautosakoje tarpininkai tarp dviejų pasaulių gali būti
įvairūs, tačiau dažnai pabrėžiama jų žalia, amžiną gyvu
mą rodanti spalva - žalia zylelė, žalia gegulė, žalia lytelė
ir pan.:
Leido, leido žalią lytelę Žeminiui,
Kloniojosi mūsų seselė tėveliui:
- Tai ne dėkui, mano tėveli, ne dėkui,
Kad nepalaikei nė šių metelių pas save...
(7; 517)
Kad aš keliu keliavau,
Žalią zylelę sugavau...
Parlėk zylelė iš lauko,
Parneš meiliųjų žodelių...
(5; 277)

Žalioja gegėla kukovo. Toto leila, ladūto tūto.
Jaunosias martalas budinojo. Toto leila, ladūto tūto...
(3; 442)
Civilizuotasis žmogus iškėlė save, kaip protingąjį, virš
gamtos, nenujausdamas, kad yra aukštesnis už protą lyg
muo - dvasinis, ir tame lygmenyje žmogus, paukštis, au
galas, bitė yra lygiaverčiai. Pradėta netgi manyti, jog tik
žmogus turi dvasią, o gamta yra bedvasė.
Baltiškosios pasaulėžiūros žmogus žino, jog gyvybė tai materijoje įsikūnijusi dvasia ir suvokia, jog visa, kas
gyva, turi dvasią, todėl yra šventa. Ugnis, vanduo, auga
las - visi jie kupini stebuklingos gyvybės.
Nemaža dalis mūsų senųjų dainų yra paralelinės. Jose
žmogus nėra vienišas, šalia jo visada kas nors yra - me
dis, paukštis, dangaus šviesulys.

Oi mergelė, oi jaunoji
Visą dvarą išuliojo...
(8; 92)
Pas tėvulį dukrelė,
Žaliam sode obelėlė,
Aleliuma rūta, dukfelė...
Aleliuma rūta, obelėlė...
(8; 196)
Lėkęs lėkęs sakalėlis,
Jojęs jojęs bernužėlis,
Aladumai ladum, sakalėlis... Aladumai ladum,
bernužėlis... (8; 195)
Augo linas šaly kelio,
Augo dukra pas mačiutę,
Jis augdamas bėdavojo... Ji augdama bėdavojo...
(8; 64)
Jie visi - paukštis, medis, žmogus yra labai panašūs,
jie iš esmės tokie pat, juos vienija bendras likimas:
Vakarinė žvaigždelė
Visą dangų išvaikščiojo...

...Apynėli žaliasis,
Puronėli gražusis,
Tave žalią suskynė,
Mane jauną supynė.
Apynėli žaliasis
Puronėli gražusis,
Tave žalią virino,
Mane jauną virkdino...
Apynėli žaliasis,
Puronėli gražusis,
Tu po balta putele,
Aš po šilkų mučele.
(7; 567)
Kaip teigia bioenergetikos tyrinėtojas S.Lazarevas,
„gyvybė Žemėje ne tik atsirado kaip vientisas organiz
mas, bet ir tebeegzistuoja kaip vientisas organizmas. Fi
ziniame lygmenyje atsiranda naujos rūšys, daugėja įvai
riausių formų, o informaciniame bioenergetiniame, aukš
čiausiame lygmenyje stiprėja vieningumo laipsnis.“ (9; 3435) Taigi žmogus - tik maža dalelytė Visumos. S.Lazarevas taip pat sako, kad „vienijimosi (vienybės) su Visata,
su Didžiąja Visuma procesas yra tai, ką mes vadiname
kultūra, o atsiskyrimo nuo Visatos, išsiskyrimo iš Visu
mos procesas parodo esant civilizaciją.“ (9; 33)
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Baltiškosios pasaulėžiūros žmogus suvokia Didžiąją
Tiesą - *isa kas yra susiję:
Ai nekirskie, cikras tėvuli, šąli kelio berželia,
Nesisiinkie, cikra matule, iš versmės undenelio,
Nešieniaukie, cikras bratali, pabaleliais šienelia,
Nesraškykie, cikra sesute, iš darža žolynelia.
Šąli kelia berželis, aš pači ty jaunutė,
Iš versmės undenelis - gailiosias ašarėlės,
Pabalyje šienelis - geltoniesies plaukeliai,
Iš darža žolynėlis - šviesiąsias tai akeles.
(10; 3)

Pojūčių maitinamas protas yra tai, kas skiria, meilė
- tai, kas vienija. „Meilė yra vienybės sąmonė“, sakė
Vydūnas.(ll; 265) „Neigimas, jog yra vienybė, taip pat
neigimas jausmo, kuris visa ką Visatoje vienija - Meilės
- veda prie civilizacijos žūties.“ (9; 34)
„Sedulėlė, dobilio,
Tas pats medis, dobilio!
Eisme, broliai, dobilio,
Malkų kirsti, dobilio!
Nelenk, broli, dobilio,
Sedulėlės, dobilio!
Tas pats medis, dobilio!
Uoselis, dobilio.. ‘
(5: 14 7>

Dainoje laippa! kalbama apie ąžuolėlį, skietmedelį,
ožekšnėlį liepelę it prašoma jų nelenkti. Žodžius „tas
pats medis" galima paaiškinti ir taip - ir sedulėlė yra
medis, i» uoselis yra medis, visus juos vienodai reikia
saugoti. Tačiau galima suvokti, kad čia kalbama apie tai,
jog visa, kas gyva, yra TO PATIES MEDŽIO dalys. Bal
tiškosios religijos išpažintojai turi visuotinumo jausmą
ir nežino ką atsakyti į priekaištą, jog jie netobulėja. Jie
tiesiog saugo AMŽINĄJĄ UGNĮ - simbolį dvasios, vi
sa vienijančios ir amžinos. Visos žmogaus kančios, li
gos, nelaimės, karai yra visuotinumo jausmo nebuvimo
išdava. Jos yra padarinys to, jog kažkada žmogus ar jo
brolis užmiršo DIDŽIĄJĄ TIESĄ. Argi gali žmogus ne
dorai elgtis, niokoti gamtą, kenkti kitam, žinodamas, jog
kitas yra jo paties dalis, jog yra grįžtamasis ryšys.
Neatsitiktinai sutartinės - tikėjimo amžinybe simbolis
- yra šviesos muzika, jose nėra minorinių sąskambių,
jose nei a kančios. Baltiškosios pasaulėžiūros žmonių
tikslas yia skleisti šviesą
Tobulėjimą ir visuotinumo jausmo turėjimą galima
palyginti, kaip linijinį ir TJiui laiką, kaip kylančią tiesę
(ji gi lik rato atkaų a1) b »i*Tą. Istorija spirališkai karb’ja«if nėra linijinio k.Tm' į -..bšų.“ (2; 4)
Mūsų tautosaka yr*. sug :1 ia Ji saugo, kad nebūtų
nusižengta b spinduliu ja š e?ita pagarba viskam, kas
gyva Kalnus, ežerus, upes, gy' ii nūs, augalus saugo su
jais susiję tikėjimai, legendos, jų pavadinimai - Šven
tas, Šventoji, Perkunkalnis, Dijekalnis, Kūpa (kupina gy
vybės jėgų), diemedis (Dievo medis), Dievo karvytė, Per
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kūno oželis ir kt. Tikėjimai griežtai draudžia šauti kai
kuriuos paukščius - karvelį, gegutę, gandrą. „Jei nušau
si karvelį, ištiks tave tais metais didelė nelaimė.“ (12)
„Juodojo gandro negalima šauti, nes jis Dievo paukš
tis.“ (12) „Gegutės šaudyti negalima, nes joje gyvena
žmogaus siela.“ (12)
Tikėjimas apie medyje, paukštyje, bitelėje įsikūni
jusią žmogaus sielą yra, matyt, išsirutuliojęs iš tikėjimo
apie visa vienijančią sielą.
Baltiškoji religija moko, jog žmogaus gyvenimo
prasmė yra suvokti, kad visa yra susiję, tai yra, išmok
ti mylėti. Posakius „mylėk savo artimą“, „artimas kiekvienas“ baltiškosios pasaulėžiūros žmogus galėtų
papildyti, jog artimas yra ne tik kiekvienas žmogus,
bet ir kiekvienas kūrinys, kuriam KŪRĖJAS įkvėpė
šventą gyvybę.
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THE SAYS

Branches of the same tree
On some principles of Baltic religion

Lina DAUKŠIENĖ

Those who consider Baltic religion to be their na
tural faith are often faced with difficulties when as
ked to explain the main principles of this religion,
writes Lina Daukšienė from Kupiškis. In her paper
she tries to describe these principles byindicating the
unique features of the religion and its system of sym
bols. The author defines Baltic culture as a culture of
depth which can be understood only by intuition. She
tries to trace principles of Baltic religion in Lithua
nian folklore and sutartinės (polyphonic songs).

Žmonės, pavirtę akmenimis
Vykintas VAITKEVIČIUS

Pirmajame straipsnyje („Liaudies kultūra“. - 1995. - Bėda, kad, jojant keliu, už Balkasodžio pasibaidė žirgas.
Nr. 6) rašiau apskritai apie Lietuvoje žinomus „suakme Jaunikis trenkėsi į medį ir vietoje užsimušė (4). Literatū
nėjusius“ žmones. Bene ryškiausiai išsiskyrė tokie pamin riniame V.Mickevičiaus-Krėvės padavime galima atpa
žinti žmonėse paplitusių pasakojimų apie lietuvį karį ir
klai Dzūkijoje.
Alytaus rajone, Simno apylinkėje, Mcrgalaukio kai suakmenėjusią merginą motyvus.
Matyti, kad ir išspausdinti V.Mickevičiaus-Krėvės pa
me , tolimesnių apylinkių žmonės nurodo suakmenėjusių
davimai,
populiarūs tarpukario Lietuvos pradžios mokyk
vestuvininkų akmenis. Jų teigimu, nuo tų pačių akmenų
lose,
negalėjo
nepakoreguoti senųjų vietinių padavimų
ir kaimui teko Mergalaukio pavadinimas: „Vestuvė,
taip,
be
kiti;,
atsiranda akmens pavadinimas Už
neprisimenu, kap ten juos, kap seniau, pavertė in
keikta
karalaitė
ir pan. Galbūt tokiu būdu užmirštas
akmenis. Važiavojau ty vestuvė, kad ty kap pa
motyvas,
jog
suakmenėjusi
mergina buvusi nuotaka
vertė kap anksčiau, irpavertė in akmenį, irtas
(juk literatūriniame padavime Vanda bėga su bajoru
kalnas (kaimas? - aut.) nuog to paliko MerŠviedriu iš meilės; raudodama mylimojo, Vanda pa
galaukis, užkeikė, sako (...). Ženytis norėjo,
virsta akmeniu). Šiandien žinomi tik motyvai apie
tai prakeikė, kad važiavo šliūban, nežinau
merginą - nelaimingą nužudytą baudžiauninkę, pa
katrų tėvai.“ (1). Arba: „Visą vestuvę pa
prastą mergą. Pasakojama: „Tokisyra didelis, kap sa
vertė akmenais, tai, sako, vienas akmenas
ko, da nuo senovės aš girdėjau, kad kokis Užkeikta
- irsu tokiomjuostom, akurat kaipjauno
karalaitė (...) Ty nuog senovės vadina, kad Raudonas
ji su stangom (t.y. kaspinais - aut.), kaip
akmuo, va kokis. Bet ir aš maliau tų akmenį, ty tokis
seniau. Nu, tai buvo visa serėda - vestu
jau didelis akmuo, tai, kap sako, nuo senovės užkeik
vininkai (...)“(2). Nežinoma, ar šie ak
ta kokia karalaitė. Tėvai, broliai pasakojo (apie) tų
menys išlikę.
akmenį, Bobos akmuo, sako, (...) pravda, kadšiAlytaus rajone, Raitininkų apy
tep girdėjau: ty bobų, kap sako, rado negyvų
linkėje, tarp Balkasodžio ir Jo
kap in to akmenio“(5), „Merginos kokios, už
cium; kaimų, Dzirmiškių girinin
burtu vardu, vadidavom akmenį“ (6). Pana
kijos 44-ame kvartale, į šiaurės
šiai P.Sasnausko straipsnyje randame pasa
vakarus nuo Liūno revo - dide
kojimų apie Bobos akmenį motyvų - anks
lės biržės vakariniame pakrašty
Akmuo inenhiras ties Kazlų kaimu
čiau akmuo buvęs panašus į moterį ilgu, pūs
je, nežymioje kalvelėje yra Rau
(Užubalio
valsč.,
Lydos
apskr.)
//
tu sijonu, prie akmens buvo nusižudžiusi po
donasis, arba Bobos, akmuo. Jis
Tarasenka E Priešistorinė Lietuva.
nų nuskriausta baudžiauninkė (7). Taip ir ne
apie 2,5 m ilgio šiaurės - pietų
- Kaunas, 1927. - E 63.
aišku, ar vien dėl raudonos spalvos akmuo pla
kryptimi, apie 2 m pločio, iki 1,8
maukščio, į viršų smailėjantis (viršuje turi „keterą“). Ak čiai pradėtas vadinti Raudonuoju, ar nesisieja jis su se
muo senesnėje literatūroje žinomas Jociūnų akmens var nąja pasaulėjauta, su tuo akmeniu sietais padavimais. Jo
du (3; 143; 8,67). Dabar Jociūnų kaimelio vietoje Alytaus ciūnuose, Balkasodyje - Nemuno pakrantėje 1958 m po
kolektyviniai sodai „Šaltinėlis“. „Dainavos senų žmonių tvynis išplovė priešistorinių gyvenviečių liekanas, kurias
padavimuose“, rašydamas apie lietuvį bajorą Šviedrį, ne tyrinėjant rasta židinių liekanų, ūkinių duobių, stulpąvielaimingą, akmeniu pavirtusią merginą, V.Mickevičius- čių, lipdytos keramikos, daugiausia grublėtu, taip pat
Krėvė kaip tik ir pasakoja apie Jociūnų akmenį. Dar įdo brūkšniuotu paviršiumi (8). Į rytus nuo akmens, galimas
miau - lankydamasis Jociūnuose, Balkasodyje, rašytojas, dalykas, yra pilkapių su sampilais iš akmenų (9).
matyt, išgirdo ir pasakojimą, tapusį pagrindu literatūri
Lazdijų rajone, Veisiejų apylinkėje, Siiaiginčs ežero
niam padavimui: Balkasodyje iki pat Antrojo pasaulinio saloje, nurodomas raganos sūnus, paverstas akmeniu (10),
karo prie kelio į Žilvius stovėjo kryžius karininkui Žie bet tikslesnių žinių apie jį nėra.
miui atminti (Žiemio kryžius). Žiemys, kaip pasakoja
Alytaus rajone, Nemunaičio apylinkėje, Einorių kaime
ma, kartą susiruošė pirštis ir, pasibalnojęs žirgą, išjojo. - trys įdomūs akmenys, pirmą kartą aprašyti dar 1893 m.
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šiūnų apylinkėje (3; 127; 68) nesėk
mingai ten jų ieškoma. Randame
1935 m. žinią apie tai, kad akme
nys jau nuristi į didelį griovį Ne
munaičio girininkijos eigulio Anta
no Verbicko prižiūrimoje eiguvoje,
ir pasakojimą, kad „sulig padavimu
iš senesnių laikų buvo palaidoti gyvi
brolis ir sesuo su mažu kūdikiu,
kaip brolis su sesere turėję lytinius
santykius. Ant visų trijų gyvų pa
laidotų kapo buvo užristi dideli trys
akmenys, iš kurių ant vieno būk tai
buvo ir iškaltas kryželis“ (12).
Nors žinomas tik šis padavimo
motyvas, liudijantis, kad akmenys
laikomi antkapiniais paminklais,
galima manyti, kad anksčiau gyva
vo motyvas ir apie tai, jog brolis,
sesuo, jų kūdikis už nuodėmę pa
virto, buvo paversti akmenimis.
Galima atsekti, kad, pasakojant
1 nuotr. Mergos akmuo Karliškių kaime (Alytaus r., Daugų ap). Fot. 1990 07.
apie Dzūkijos „suakmenėjusius
žmones“, tokios dvi motyvų šakos
Tada pažymėta, kad akmenys guli Lotockio kalne, prie gyvuoja ir lygiagrečiai (Migliniškės, Karliškės, kt.). Įdo
kelio Nemunaitis - Alovė. Ant vieno iš akmenų esąs iš mu, jog analogiška dviejų didelių bei vieno mažo akmens
kaltas kryžius su dviem skersiniais. Tuo metu akmenys grupė minima Lydos apylinkėse, ten akmenimis pavirto
buvo laikomi užkasto lobio ženklu. To lobio labai kažkas kūmas, kūma bei vaikelis, kurį jie vežė krikštyti (13); ki
ieškojęs. Įdomiausia, jog duobes prie akmenų žmonės toje Lydos krašto vietovėje pasakojama, kad sesuo ir brolis
rasdavo iškastas tris savaites iš eilės naktį iš penktadie už kraujomaišą buvo žmonių užmušti ir palaidoti, ant jų
nio į šeštadieni (11; 122). Dėl šių mitologinių akmenų kapo pastatytas akmuo, bet Perkūnas perskėlė akmenį į
buvimo vietos dažnai klystama - manoma juos esant Ei dvi dalis, tuo patvirtindamas, kad brolio ir sesers jungtu
noriuose ar Einaravičiuose Alytaus krašte, bet jau Piva- vės esanti didelė nuodėmė (14; 14-15). Kad ir netiesio
giai, faktas, kad ant vieno iš akme
nų buvo kryžius su dviem skersi
niais (Vyčio kryžius), patvirtina, jog
Einorių akmenys buvo laikomi su
akmenėjusiais broliu, seserim ir jų
kūdikiu. Iškalti įvairių variantų kry
žiai, kryželiai ant „suakmenėjusių
žmonių“ - vienas iš jiems būdingų
bruožų.
Minima, kad Alytaus mieste,
netoli kapinių (vienas) ir pačiose
kapinėse (antras) buvę du akmenys
- jaunojo motinos prakeikti „jau
navedžiai“. Akmenys kažkada gu
lėję kitoje vietoje, kol „gailestingi“
žmonės juos atvežę prie kapų - prie
šventos vietos (15; 3). Ar akmenys
išlikę, neaišku.
Varėnos rajone, Merkinės apy
linkėje, Masališkių kaime, vadina
mojo Šarūno kapo kalno (buvo sau
gomas kaip senkapiai - Av-1763)
2 nuotr. Mergos akmuo (antrasis) Karliškių kaime (Alytaus r., Daugų ap.). Fot. 1992 11
aukščiausioje - pietvakarinėje -
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aikštelės dalyje yra aukštas akmuo. Kraštotyrininko ANavaracko duomenimis, akmuo yra buvęs apie 3 m aukščio,
platėjančia apačia ir smailėjančia viršūne (atrodė „kaip
butelis“), tik vėliau žmonės, piemenys akmenį gerokai
apskaldė, dabar jis apie 1 m aukščio (16; 121-126). Prie
akmens nuolat buvo ieškoma lobių, nors nežinoma, kad
su šiuo praeityje stulpo pavidalo (?) akmeniu būtų sieti
kokie nors konkretūs padavimai.
1934 m. Valkininkų parapijoje, Šarkiškių kaime už
rašytas padavimas apie tai, jog Merkinės apylinkėse iš
vyta iš namų pati ėjusi keliu, verkusi, ir jos pasigailėjęs
Dievas pavertė ją akmeniu. Ten pat pasakyta, kad iš to
akmens varva ašaros, o jeigu kas vakare prie jo nuneša
nesiūto audeklo, tai rytojaus dieną randa pasiūtą (17).
Kur toks akmuo buvo - nežinoma. Tuo pačiu metu buvo
užrašytas padavimas ir apie kitą Merkinės apylinkių vietą
(„netoli Merkinės“) - „Užvaražytą kalną“. Ten buvę
akmenimis paversti tėvo prakeiktas sūnus ir jo kariuo
menė. Jie prisikelsią, pasakota, kai kalną „užvajavos nezgrabūnai“ (18). Archeologas P.Tarasenka, remdamasis
panevėžiškiu mokytoju J.Elisonu, nurodo, jog panašus
padavimas apie suakmenėjusius karius ir jų vadą Dergą
žinomas apie Dergokalnį, miške tarp Marcinkonių ir
Mančiagirės (3; 179; 11-12, 81). Tačiau paaiškėjo, jog
Dergokalnio žmonės nežino, miške yra tik Dalgiakalnis, aukščiausias apylinkės kalnas, padavimų apie suak
menėjusius žmones taip pat nežinoma (19). Kaip ir ka
da įsivėlė netikslumas - neaišku, tačiau tokia vieta Dzū
kijoje, Merkinės ar Marcinkonių apylinkėse, išties galė
jo būti.
3 nuotr. Mergos akmuo Salos kaime (Alytaus r., Daugų ap.). Fot. 1992 11
Varėnos rajone, Nedzingėje, minimas akmuo - suak
menėjusi merga, tikslesnių duomenų apie jį nėra (20).
Alytaus rajone, Daugų apylinkėje, Karliškių kaime, dar (dabar) apdaužytas“(25). Jaunosios motina labai ne
750 m į šiaurės rytus nuo kelio Pavartėnai - Rimėnai, norėjo, kad ši tekėtų užpasirinktojaunuolio. Tai, kai važia
Daugų girininkijos 54-ojo kvartalo vakariniame pakraš vo į šliūbą, ir sako: „Kad tu geriau akmeniu pavirstum. “Tai
tyje, prie miško kelio iš Karliškių į Pocelonis yra vadina pavirto (merga) “(26). Svarbūs apie akmenį žinomi ir gy
masis Mergos akmuo (1 nuotr.). Į pietus nuo akmens dar venimiškų, buitinių padavimų motyvai: „Seniau tai vis, kad
išlikęs vienkiemis, anksčiau vadintas Mergos akmens var griausmas, labai daug užmuša, ir da merga tokia ėjo, nuo
du (21). Akmuo netaisyklingos formos, apie 3,4 m ilgio žmonių, „paslėdna“- neženota, o vaiką turėji. Ji dai dar
šiaurės vakarų - pietryčių kryptimi, apie 2,9 m pločio, iki bus dirbo: rugius, miežius pjovė, ėjo iš darbų, ale tai paty1,3 m aukščio, suskeldėjęs. Už 2 m guli ir kitas panašios koji ir užmušo ją ties ta vieta, kur akmuo. Tai dėl atminėtos
geologinės sandaros, tik mažesnis, 2 m ilgio, 1,1 m plo ty tą akmenį jau vėliau atitysė, sako“(27). Arba: „Sakyda
čio, 55 cm aukščio akmuo. Žmonės pasakoja, kad akme vo, kad mama naštumoj pjovė rugius ir pagimdė, ant to
nyje buvo matomos suakmenėjusios nuotakos kūno, ap dirvonoprie akmens, dai paskum insidėjo vaikų į žiūrstų ir
rangos detalės; 1937 m. „Lietuvos aide“ pasirodžiusioje parsinešė namo. Tai nuog to, kad ten pagimdė ana ir vardas
žinutėje apie akmenį pažymėta, kad „(akmens) viršuje - Mergos (akmuo)“ (28). Atrodo, kad praeityje akmuo
matyti moters kūno žymės iki juosmens: galva, kasos ir garsėjo kaip šventa vieta, 1937 m. pažymėta, kad „seniau
liemuo. Dabar tos žymės gerokai apdaužytos, bet vis tiek tą akmenį labai daug kas lankydavo“ (22); žinomas fak
dar žymu“ (22). Tą tvirtina žmonės ir šiandien: „Seniau tas, jog sutrinti akmens gabaliukai buvo naudojami įvai
Mergos akmuo buvo panašus į mergą, turėjo irfigūrą, bū rioms gyvulių ir net žmonių ligoms gydyti (toks vaistas
tis, kasas“ (23). ,/lnt Mergos akmenio kažkada dar buvo daugiausia padėdavęs nuo kiaulių maro) (29; 403). Įdo
žymu irpirštai su žiedu - atseit šliūbo važiavo“(24). Pasa mus to akmens šventumo atgarsis. Netoli akmens, miške,
kojama, kad „skaitos, važiavo šliūban merga, a motina ne nurodomas Lietenio kalnas, kuriame, pasak padavimų,
nore] laisti už to jaunibo, tai važiavopanevaliui. Motina ir su savo kariais susidegino kunigaikštis Lietenis (30). Toks
prakeikus buvo išleisdama, tai važiuojantji irpavirto in ak vietovardis vietiniams nebežinomas, tik į šiaurės vakarus
menį. Aksčiau buvo biskį į žmogų panašus tas akmuo, bet nuo akmens miške nurodomas Pikauskų kalnas.
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Daugų ežerą, į rytus nuo akmens - aut.), valtimis vežio
ję statybai akmenis. Viena mergina nepaklausiusi, nėjo
dirbti, ir už tai jos tėvas buvo užplaktas rykštėmis. Mir
damas tėvas dukrą prakeikė: „Kad tu verčiau akmeniu
pavirstum.“ (30) Taip pat žinoma padavimo nuotrupa:
„Užkeikė mergą, sakydavo, ir atsirado akmuo tas saloj“
(32); „Žmonės tą akmenį Laumės akmeniu vadina. (Bet)
ką ten tos laumės darė, nežinau“(33). Aplinkui yra dau
giau akmenų - už 20 m į rytus nuo akmens guli akmuo
su lovelio formos įduba.
Varėnos rajone, Varėnos apylinkėje, Geidukonių kai
mo kapeliuose, aukščiausioje jų dalyje, nuošaliau nuo
kapų yra Mergos akmuo. Tai nedidelis, 70 cm aukščio,
30 cm storio akmuo, šoninėje jo plokštumoje iškaltas
lygių 25 cm ilgio skersinių kryžius (4 nuotr.). „Veido“
dalyje matomos duobutės - „akys“, „nosies“ linija ir gal
būt dar „burnos“ brūkšnelis. 1955 m. archeologai pažy
mėjo: „Žmonės pasakoja, kad šis akmuo atsiradęs gana
staiga, tai yra išlindęs iš žemės, o Mergos akmeniu pa
vadintas todėl, kad toje vietoje matydavę kažkokią mer
gą, kuri pradingdavusi, tarsi į žemę įsmigdavusi“ (34).
Šį tekstą papildo PTarasenka: „Pasakojama, kad tai
esanti suakmenėjusi merga, kuri vaikščiojanti po lau
kus, saugojanti javus, o paskui sugrįžtanti į kapus ir at
sigulanti šaltu akmeniu“ (35; 78). R.Matulis pateikia pa
sakotojos suplaktą kelių motyvų padavimą apie tai, jog
kaime gyvenusi mergina nutarė tekėti prieš motinos va
lią. Motina ją perspėjo, jog, jeigu ji verks motinai mi
nis, tai pavirs akmeniu. Taip ir įvykę - motinai mirus,
4 nuotr. Geidukonių kapinių Mergos akmens ženklas.
mergina pravirko ir pavirto akmeniu. Motina buvusi bur
(Varėnos r., Varėnos ap.) Fot. 1994 07.
tininkė (36; 109-110). Suakmenėjusi mergina čia pavaiz
duota ir nuotaka, ir burtininkės dukterimi, nesilaikiu
sia motinos priesako.
Nemažiau įdomus antrasis Karliškių kaimo akmuo,
Varėnos rajone, Jakėnų apylinkėje. Jakelių kaime, mu
taip pat laikytas suakmenėjusia merga (2 nuotr.). Jis yra ziejininkas H.Lizdenis aprašė stulpo pavidalo akmenį, iki
jau šiaurės rytinėje Aukrakščio ežero pakrantėje, 850 m į 1957 m. stovėjusį prie senojo kelio Jakėnai - Vazgirdošiaurės vakarus nuo kelio Rimėnai - Daugai, prie senojo nys, už 6 m nuo J.Lūžio gyvenamojo namo. Akmuo 1918kelio, vedusio iš Karliškių į Daugus. Akmuo apie 3,1 m 20 m. dar stovėjo drūtgaliu žemyn, vėliau buvo pargriau
ilgio šiaurės-pietų kryptimi, apie 1,4 m pločio, apie 1,5 tas ant šono. Ant akmens buvo iškaltas lygių 14 cm ilgio
m aukščio. Padavimas apie akmenį užrašytas Lietuvos že skersinių kryžius, apačioje kryželio - 6 cm skersmens ap
mės vardyno 1935 m. anketoje: „Pasakojama, kad kadai skritimas. Be to, šalia kryželio - dar ir kitas netaisyklin
se važiavusi merga į šliūbą ir gailiai verkusi: „Kad aš pa gas 7 cm skersmens apskritimas su iškilimu centre. Kita
virsčiau sieru akmenėliu“. Pavirtusi. Iki šiol buvę žymu me akmens šone buvo iškalta data 1893 m., nors jos iška
kasos, vainikėlis, krūtys, rankos“ (31). Akmuo buvo klai limas skyrėsi nuo ženklų. H.Lizdenio nuomone, datą bu
dingai tapatintas su pirmuoju, plačiai žinomu Karliškių vo iškalę meistrai, remontavę Pivašiūnų bažnyčią (37).
akmeniu, ar net „nukeltas“ į Suvingio ežero salą (30).
Akmuo susprogdintas 1966 m., be to, Jakėnų mokyklos
Alytaus rajone, Daugų apylinkėje, Salos kaimo miš kieme buvo panašus akmuo su kryželiu, bet be apskriti
ke, Daugų ežero pusiasalio, vadinamosios Salos pietry mų (36; 109). Minėti šiuos akmenis kartu su „suakmenė
tinėje dalyje, apie 400 m į šiaurę nuo Daugų ežero pa jusiais žmonėmis“ leidžia stulpo pavidalas, taip pat bu
krantės, Daugų girininkijos Salos miško 5-ame kvarta vusi vieta prie kelio, kalti ženklai. Gali būti, kad ir pada
le, Naujienų raisto kalvelėje, yra Mergos akmuo (3 vimai apie suakmenėjusius žmones yra gyvavę.
nuotr.). Jis apie 3,8 m ilgio šiaurės rytų - pietvakarių
Jakėnų apylinkėje, prie Merkio įsikūrusiame Akmens
kryptimi, apie 1,9 m pločio, iki 1,4 m aukščio, į viršų kaime, prie senojo kelio Varėna - Valkininkai, į šiaurę
smailėjantis (viršuje turi „keterą“). Apie akmenį pa nuo Merkio dešiniojo kranto stovi Nuotakos akmuo, ar
skelbtas O.Česnulevičiūtės padavimas - dar valdant gra Užkeikta merga. Kaip galima suprasti, dėl šio šventojo
fui Brastauskui, baudžiauninkai tiesę Velnio tiltą (per akmens garso net kaimui teko Akmens kaimo vardas.
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Pats Nuotakos akmuo yra tikras ketvirtainiškas akme
ninis stulpas (5 nuotr.), jo kraštinių prie pagrindo ilgis:
68, 51, 77, 63 cm, akmuo i viršų kiek smailėja, viršuje 35x42 cm dydžio plokštumėlė, kur pritvirtintas geležinis
kryželis, iškalta kelių centimetrų skersmens duobutė
šventam vandeniui; akmuo 1,15 cm aukščio. Apie ak
menį žinoma daugybė padavimų, juos pasakoja žmonės
iš tolimiausių Dzūkijos vietų, pavyzdžiui: „(važiavo) šliūban, o jos mama nelaido už to vyro ait tekėt, nuij ir jij
verkė labai ir sako: „Oi, kad aš pavirsčiau šiem akmenė
liu. “Nu jo, irpavirto, kap davažiavo in bažnyčių, irpavir
to. Ir dabar tas akmuo yra, tokis didelis, ir kap ji buvo
pasirėdžius, o baltais, vyšniavu kasnyku, susjuosus, tai ir
kasnykasprasi, irviskas, ir aptvertas tas akmuo (...)“(38).
Arba: „Sakė, kad nuotakapavirtus akmenų - važiavo šliūbo imt, matai, reiškia, kap jau vestuvės buvo, nu nenorėjo
mama, kad joj’ (ji) jau ait, visa. sako: „Kad tu pavirstai
akmeniu.“ Nu ot ir pavirto. Seniau gi daug tok..." (39).
„(Akmuo) duktė čia - mam nelaido jos už to ... to kavalierio, o ji vis tiek ajo. Tai mama jų prakeikė, tai čia iš
mergos, reiškia, stojos akmuo, ir dar (dabar) šitas akmuo,
ir jį visi garbina, ir tep senovės žmonės pasakoja, o kap
čia... sako, anksčiau tai buvo prast’ viskas ty - ir valionai
ty, ir viskas, o jau dar jau, per ilgus... jau tai labai labai
seniai čia tas viskas (...)“ (40). „Akmuo, ty vadina. Tai
bajina gi žmonės ty, skaitos, šita, va. Atvažiavo piršliai in
vienų moterį, skaitos, irjei (ji) nenorėj ait ūžto, šito, vyro
- nepaciko - nenorėj ait. Jie važiavo šliūban, jau an vaini
kų (per Devintines - aut.), šliūban važiavo, irjoj (ji) pasa
kė: „Kad aš akmenėliu pavirstau. “Skaitos. Ir pavirto ak
meniu, tai tas akmuo buvo, kryžius pastatyta, tvorelė ap
tverta. Vo. Tai bajino seniai mūs jau (...)" (41). „In Varėnų ainant kelias, kap Mackauska, tai ten jau paminklas priešai koplyčių, koplyčia toliau... Tai ten važiavo vestu
vės (pasakojo tep), ir jau toj jaunoji nenore labai aitau.
Gi seniau, jeigu tėvai pasakė, kad aik, tai ir aik. Dar tai
vaikai neklausė, o seniau taigi klausė. Taijoj labai verkė ir
sako, kap jau pamatė koplyčių, tai sako: „Kad aš šiem
akmeniu pavirstau, aš už jo nenoriu ait, jis man priešin
gas. Tai ir pavirto akmeniu, tuokart. Tai ten visi tep sako,
irjau, žinoma, ne tep, kap seniau. O kap seniau, tai ste
buklinga vieta (...)" (42). „Akmuo - duktė, reiškia. Jauni
kį jau norėjo žanytis, o mam... motina nelaido, nu tai,
sako, vis tiek, negalėjo padaryt nieko ir suruošė vestuves,
ir važiavo, ir sako: „Kad tu neparvažiuotai, bet akmeniu
pavirstai!“Nu, ir prie Akmenio, ten stebuklingas akmuo
(...), ir, sako, kaip tik privažiavo, ir pavirto. Žiūro, kad
jaunikis tik vienas, ir pulkas sto’, vietoj nuotakos - ak
muo atsirado (...)“(43). „Tai čia va darles tai patiko, tai
nežiūro tėvų, ale man patiko, aš imu, aš einu, o kap se
niau, - atvažiavo piršliai, tėvam pac(t)iko jaunas, nuva
žiavo, pažiūrėjo pas juos, ūkis tvarkoj, gerai, nu ir nori
nenori ale aik, o mergina nenorėjo aiti už to berno ir kap
ajo, toj verkė, sakė: „Okad aš pavirstau sieru akmenėliu“.
Kap (t)cik pasakė šitep - kad aš pavirstau sieru akmenė
liu, tai paėmė, atsigrįžtajau svočios, kad vežime jos nėra,

5 nuotr. Mergos, arba Nuotakos, akmuo iš priekio.
(Akmens k., .lakinių ap., Varėnos r.) Fot. 1994 06.

ale akmuo stovi. Tai mano senelė, tėvelio motina pasako
jo. Pinna buvo prast, viskas, ir visa griliendos, te vainikai,
visa buvo prast, ale žinai, jau daug metų, gal kokį du šim
tai metų (cha cha cha) vo, tai akmuo, užtai padarė koplyčėlį, ir tynais kap, sako, atlaidai, tai tynai šitokis atsitiki
mas buvo (...) Nu, tai jaunas, nu, važiavo ir nuvažiavo, o
jaunoji, kap pasakė, kad aš pavirstau šiem akmenėliu, vo
ko aš už jo išeisiu, nu, tada tų... seniau... yra metuose to
kia sekundė, jeigu žodį ištarsi, tai vis tek tep bus (...)“ (44)
ir t.t. Be „vestuvinių“, yra ir kitų motyvų - apie tai, jog
akmuo - paminklas: vienas ponas norėjo statyti bažny
čią (buvo padaręs įžadus), tam tikslui iš Karpatų atsive
žė ir šį akmenį, bet šykštuolė žmona poną nuo sumany
mo atkalbėjo. Vyras mirė, žmona norėjo iš to akmens
ponui pastatyti paminklą, bet akmuo buvo jau perpus į
žemę susmegęs, niekas negalėjo ištraukti, ir jis liko taip
stovėti (45; 3). Archeologas V.Šukevičius dar 1910 m.
paskelbė padavimą - kartą žmonės išžudė krašte krykščionybę platinusius vienuolius, jų bausti žygiavo kuni
gaikštis su kariais, bet, pasiekus Merkį, kelią pastojo
ilgas ir storas žaltys. Tada kunigaikščio pašaukti kunigai
pasistatė altorių, ėmė melstis, žaltį šlakstyti švęstu van
deniu. Žaltys pradėjo lįsti į žemę ir sulindo visas, liko
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giausia). Moterys kabydavo žiurstukus“(48). „Nešė, aukojo, ka pinna
audėjai buvo, tai nešė vat rank
šluosčius, paklodes, viską, divonus
čia dėdavo. Kiaušinius, sūrius, svies
tą, pridėdavo, kad kur tu, kurtu. Tai
paskiau kunigaspaimdavojau. Kiek
čia būdavo žmonių... Dėdavo ant ak
menio ar prieg akmenio, gal, visko
(...) Kap kalnas ty, ty eina kelias, tai
tyjos klūpsčia eina in tą akmenį, tik
rai“(49). „ Tai, sako, stebuklinga vie
ta, anksčiau taigi ty žmonės ir aukas
nešė, ajo prie to akmenio (...) Nešė
nešė (dovanas). Linų, linų kas, dro
bės kas, kas rankšluosčius, kas pini
gais, nu. kas dėl (...) nešė, tyyra to
kia akmeny skylutė, akmuo didžiu
lis, tai skylė ta yra, tai akmeny dėjo,
jeigu pinigus“(50). „Nu, persižegno
ja, visi, jau kap pro tų akmenį aina,
tai visijau persižegnoja. Per atlaidus
6 nuotr. Mergos, Nuotakos akmuo ir aut jo paaukota rūtų šakelė (žymi strėlytė).
tai kaspinų kada kokių padėta irgė
(Akmens k., Jakėnų ap., Varėnos r.) Fot. 1993 11.
lių būna daug sudėta, ty an to ak
menio. Kad, sako, žymu ir bumą, ir
tik jo uodegos galas, kuris pavirto akmeniu (35; 5-7). valionai, prast’buvo. Tai vis šnekėjo, kur senesni... mergos,
PTarasenka pažymėjo, jog žmonių pasakojama, kad ak kur, anksčiau, būdavo, į šokius aidavom, tai mes nat apsi
muo dažnai sunkiai sualsuodavo, o per jo šonus varvė verktam, kad pasakoja“ (51). „Vienas buvo visiškai aklas
davo sunkios ašaros - „verkdavo nelaimingoji savo liki žmogus, jį atvedė iš tolimo krašto, kurjie ajo ir ajo ilgaipo
svietų pažiūrėt, tai jie atajo, irjie taip pasmeldė, pasmeldė,
mą“ (46; 540).
Įdomiausia tai, jog akmuo garsėjo stebuklais - išgydy iš to vandenio (kur akmeny duobutė) jis patiynė akis ir nu
davo. Buvo gausiai lankomas, puoselėjamas ir garbina ėjo sveikas, praregėjo, rimtai. Ptie manęs, ir aš buvau čia
mas (labiausiai dešimtą penktadieni po Velykų). Pasku pažiūrėt, prie manęs, prieš karų (...)“(52) ir t.t.
tinius tų, XX a. dar be galo gyvybingų, tradicijų atgarsius
Kartais akmenyje įžiūrimi ženklai, pavyzdžiui, - 1376
teko pamatyti 1993 m. rudeni: radau prie akmens kryže m data (45), Vyčio kryžių primenantis ženklas (53) ar pan.,
lio vilnoniu siūlu pririštą rūtų šakelę (6 nuotr.). Vietiniai tačiau ryškių, abejonių nekeliančių ženklų akmenyje nesi
žmonės nežinojo, kas ją ten padėjo ir kodėl. 1994 m. per mato. Be to, Bobriškių parapijos (jai priklauso ir Akmuo)
Dešimtinių atlaidus Akmenyje buvo matyti, jog akmens klebonas kanauninkas Mintaučkis yra aprašęs Dešimtinės
šventumas išblėsęs, dauguma susirinkusių maldininkų prie atlaidus Akmenyje ir pažymėjęs, kad prie Nuotakos ak
jo net nestabtelėjo. Tad apie tradicijas, susijusias su ak mens buvo nedidelis akmuo, vadintas „vaiko vardu - An
meniu, sužinome tik iš pasakojimų bei liudijimų: „Tai driumi“. Bažnyčioje laikant mišias, vyrai, pusberniai, susi
taip, tai kokius kaspinus, tai pinigų kokių padėdinėj, vot rinkę į atlaidus, galinėdavosi, kilnodami tą Andrių, todėl
dabar tai taip ne. (Kodėl kaspinus rišdavo?) Jau jos garbei, supykęs klebonas liepė Andrių Įmesti į Merkį (54). Pada
šventa, jau garbino jų, kaip kokių mergaitį (ei) tas pamin vimuose kalbama apie tai, jog visa Akmens vietovė yra ste
klas. Bet kas pririša kaspinus, kas važiuoja, papoteriauna, buklinga: čia Jogailai su Jadvyga naktį pasirodė Motina
kas nori, persižegnoja praeidami“ (47). „Anksčiau, žinote, švenčiausioji, „nusileido prie jų ir pasakė, kad čia šventa
tai labai, būdavo, anksti darnuo ano kalnojau aidavo žmo vieta“, reikia statyti bažnytėlę (42), žmonės miške prie ber
nės klūpsti, nu, sako, kad jiem padėdavo, ir sveikatą, ir žo rado Nukryžiuotąjį ir apačioje uždegtą žvakę, taip su
viską, ir va čia, būdavo, apie šitą bažnytėlą. Tai čia buvo prato, kad toje vietoje reikia statyti bažnytėlę, kad tai ste
juoda, klūpsti eina ir eina iš kažinkut; pasižadėji žmonės i buklinga („cūdauna“) vieta (43; 52).
Pivašiūnų kapinėse (Alytaus r.) žmonės nurodo Už
sveikatos, ir viskas, ir intikėjimas, a gal (...) intikėdavo, ap
link bažnyčią aidavo. Aidavo ir aplink akmenį (...) (Kokias keiktą mergą. Lankydamiesi kapinėse, jie akmenį apžiūri
aukas dėjo?) Visaip, kas drobės, kap anksčiau, žinot, tenai nėdavo, ieškodavo „poteriukų“ žymės mergos „kaklo“ vie
vat, ant tos vietos, i ten tai linų kokių, kas staltiesių, mote toje: yyAnt kapinių merga užkeikta - akmuo toks. Tai da ma
rėlės, žinot, turėdavo, aukodavo, kad aukoja, meldžiasi ir no nuima sako, anksčiau irpoteriukai tos mergos ant kaklo
aukoja, kadjau Dievas suteiks sveikatos, dėl sveikatos (dau - jų ženklas buvo. Ant kapinių ir stovi, šoni (krašte - aut.).
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Stovi akmuo ir dabar, gal nebėr ženklo panašumo, sako:
atlupu, atlupu samanas - tikrai - panašumas yra, ir pote
riukai tokie matyti, jau ženklas toks - taip mama sakydavo.
Tą mergą tai motina prakeikė, ir pavirto ji in akmenį. Bū
davo, sako, kad motka, tėvas prakeikia. Už tai negali sako
vaikų keikti, reiškiasi, nes prakeiki“(55). Ar akmuo išlikęs
- nežinoma.
Trakų rajone, Onuškio apylinkėje, Gudžionių kaime,
minimas tėvo prakeiktas sūnus, kuris jau važiuodamas
užsakų pavirto akmeniu. Toje vietoje žmonės buvo pa
statę kryžių (56). Tokio padavimo vietiniai gyventojai ne
bežino, akmuo nerastas.
Trakų rajone, Grendavės kaime, Į vakarus nuo kai
mo, apie 450 m į šiaurės rytus nuo Onuškio girininkijos
Kreivakojo miško 62-ojo kvartalo rytinio kampo, 8 m į
pietus nuo Onuškio - Rūdiškių kelio, pušyne guli Už
keiktos karalaitės akmuo. Jis netaisyklingos formos, 2,45
m ilgio šiaurės - pietų kryptimi, 1,35 m pločio (šiaurinėje
dalyje), 1,95 m - pietinėje, didžiausias akmens aukštis 85 cm. Vakarinė akmens dalis nuskaldyta, visas akmuo,
rupus granitas, aptrupėjęs. Juozas Plonis iš Jačionių kai
mo pasakoja: „(...) aš dar buvau jaunas, prisapnojau, sa
kė: „Jeigu nori žanytes, tu neapsiženik, ten yra toki akmenis
(akmuo - aut.), i ten užkeikta karalaitė mergaitė. Tai, - sa
kė, - nuveik, ten šone yra šulinys ar sodželka ten, paimk
vandens irpatepk. Sukalbėk poterius, tai atgis iš jos, apsižanysi, būsi turtingas. “Tai aš tą, tik tą man sapne (pasakė),
aš dar turėjau kokią 12 metų (...). To aš i dabar, kai važiuo
ju kada Rūdiškėj, tai žiūriu, viską, tą akmenį. Ar teisybė,
kad nuveit ten, i jį, tą akmenį, glostyt i sukalbėt ten tris po
terius, ar ten keturis, kiek jau ten galėsi tu, kad sakė, turi
atgyt. Tai sapne man sapnavo (...) sakė, atgis karalaitė, tai
o - apsiženysi, tai būsi turtingas“ (57). Tai ne vienintelis
pasakojimas apie suakmenėjusių žmonių „atgijimo“ gali
mybę ir sąlygas tam išsipildyti, tik, žinoma, pribloškia šis
pasakojimas tuo, jog dvylikos metų berniukas Juozas Plo
nis sapnuoja akmenį, kurio nė žinoti nežino, be to, jam
siūlomos vedybos su ta karalaite. Po dvidešimt dvejų me
tų J.Plonis, važiuodamas Į Rūdiškes, atpažino vaikystės
sapne matytą vietą, akmenį, prisiminė sapną.
Trakų rajone, Aukštadvario apylinkėje, Jurgionių ka
peliuose, nurodoma suakmenėjusi jaunoji. Tiesa, pada
vimas pradžioje kalba apie du akmenis, bet paskui - tik
apie jaunąją. Toks akmuo yra maždaug už 17-os m į pie
tus nuo kapinaičių vartelių, šalimais Ž.Adamonio kapo
(7 nuotr.). Akmuo primena nedidelį antkapį, yra 70 cm
ilgio prie pagrindo šiaurės vakarų - pietryčių kryptimi,
35 cm storio, 70 cm aukščio. Apie akmenį pasakoja
M.Ulevičius iš Aukštadvario, tą padavimą jis girdėjo iš
žmonių laidotuvėse, kai mirusysis buvo laidojamas Jur
gionių kapeliuose; „Tai pasakojo, kad ėjo, į šliūbą važia
vo, ir motina turbūt prakeikė. Tai davažiavo šitos kapinės ir
apvirto akmeniu (...) Ant kapinių akmenys du yra - vestu
vininkai, išeina. Tai, sako, da ir rožančius pakabintas buvo
matyt, kaip ant kaklo jaunosios. Nu, aš gerai nepamenu,
lyg buvo, sako, du. kadmetga, tai gerai atsimenu (...)“(58).

7 nuotr. Mergos akmuo Jurgionių kapeliuose
(Trakų r., Aukštadvario ap). Fot. 1994 07.

Trakų rajone, Semeliškių apylinkėje, Migliniškių kai
mo miške, apie 120 m į šiaurės vakarus nuo Liaukiškių
ežero šiaurės vakarinės pakrantės, šalia Migliniškių Liaukiškių senkelio, kalvos šlaite, tarp daugelio didesnių
bei mažesnių akmenų stovi Nuotakos (rečiau - Mergos)
akmuo (8 nuotr.), žmonėms žinomas ir kaip akmuo „su
kryžiumi“. Akmuo nedidelis, smailėjančia viršūne, prie
pagrindo netaisyklingo trikampio formos (kraštinės: 75,
40, 80 cm ilgio), akmens aukštis 1 m. Pietinėje plokštu
moje, maždaug viduryje turėtų būti vadinamasis kryžius.
Kaip aiškėja iš pasakojimų, kryžių ten buvo sumanę pie
menys išgludinti ar iškalti, tačiau vos žymus maždaug 15
cm ir 2-3 cm pločio išgludintas vertikalus dryžis. Pasako
jama: „Gandas tokis buvo, kad važiavo į šliūbą, vadinasi,
kad tenai pavirto tos jaunosios - jaunoji akmeniu pavirto.
Tai lyg tai tokios kalbos buvo. Sako, pasakos tai buvo. Toki
bobučių anekdotai, kad važiavo in šliūbą, irpavirtojaunoji
akmeniu. Prakeikta buvo, kaip anksčiau“(39). >yAjoin, da
kai aš buvau pacanas tavo metų, vaikuti, tai tada ... tai va,
aš tau bajisiu žmogiškiau. Bajino kadais, da aš buvau jau
nas - penkiolikos šešiolikos metų, tai mes ajom. Ty būdavo
kelias į Semeliškes, in šventą Roką (an atlaidų) ajom, nu tai
ty bajino (...) tuo keliuku ainam, tai sako, čia važiavo veseilia, skaitos, ir paskui keikė tėvai, jau, skaitos, jau jaunikio
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lės Antaveršio kaime. Tačiau kalne dviejų išsiskiriančių
stulpo pavidalo akmenų nėra, deja, ir padavimo vietiniai
žmonės nežino.
Prienų rajone, Stakliškių apylinkėje, Intuponių kapi
naitėse, pietvakarinėje jų dalyje, šalimais S.Sinkevičienės kapo stovi Užkeiktos mergos, Nuotakos akmuo (9
nuotr.). Tik viename padavime sakoma, kad tai suakme
nėjęs jaunikis (64; 604, Nr. 646). Akmens šiaurinė pa
grindo kraštinė 1,25 m ilgio, vakarinė - 95 cm, rytinė - 60
cm, pietinė - 90 cm, akmuo 1,26 m aukščio, į viršų smai
lėja. 17cm aukštyn nuo žemės paviršiaus - pietinėje plokš
tumoje iškalto „modifikuoto“ kryželio ženklo apačia. Tai
kryželis, kurio skersinio abu galus jungia lankelis, kas su
daro tarsi lanko ir strėlės įspūdį (10 nuotr.). Ženklas 69
cm aukščio, 37 cm pločio, jo griovelių plotis 1,5-2 cm,
gylis - 1 cm, apie ženklą nežino nė vienas vietinis gyven
tojas. Pasakojama: „Sako, važiavo in vestuves, ir pavirto
tos mergaitės akmenas. Mūs mama sakydavo, kad, sako,
nat karoliai žymūsjau buvo. A ką gali žinoti, seniau kap gal
ir užbūrė“(65). „Sakydavo, kad būva užkeikį tą mergą, tad
toji irpavirtusi tokiu akmeniu kapinėse“(66). „Ty užkeikta
mergaitė. Sako, važiavo šliūban, o motka prakeikė. Neno
rėjo, sako: „Aš neleisiu už jo“. Sustojo veseilės padvada, ji
paprašė, sako: „Aš išlipsiu. “ Užajo ant kapinių ir kaip tik
stojos akmenų. Sako, panašus. Kaip seniau, tai ir pečiai
matytis būva, lyg galva. Eidavom į bažnyčią (Užuguosčio),
tai visad užaidavotn. Ir dabar užeinu, kai būnu, -pažiūrėt“
(43; 52). „Intuponių akmuo - tai kaip žmogusyra. Sakyda
vo, kad duktė važiavo in šliūbą, o motina keikė. Da mano
bobutė taip pasakojo, ir mano bobutė kaip pasakojo, vo lig
8 nuotr. Mergos, Nuotakos akmuo Migliniškių k.
(Trakų r., Semeliškių ap.). Fot. 1992 12.
tai ir veidas, da gal ne prieš babutę, gal dar seniau (...)“
(67). „Tai ty prastas akmuo - nukalta lyg. Pasakoja, kad
tėvai keikė, kad jau va - nenore ’laist (...) tai toj merga va merga užkeikta, ale aš nevietinu. Kapinėse, kai įeini, po kairei
pavirto akmenų. O ty tas akmenas tai buvo panašus, vaike pusei. (Ar buvo kokie ženklai?) Ne. jokių nežinau. tikrai
li, nu, vot, kap paminklas an kapinių, tokia va pasono i(r) nėra“(68) ir pan. įdomūs padavimai apie tai, kad akme
buvo, viską (...) Nu, kad nuotaka - galva gi va, smaila tep, nį kažkoks čerauninkas norėjęs į mergą atversti (pasako
va, šita (...) Tai, būdavo, sakys:„Pas Nuotaką“. Tai kaip ka tojai tai laiko tikru įvykiu): „(...) yra akmuo, į mergą pa
ir in vakarėlių nueina, vasarą, daugiausia mergos, bernai“ našus, sako, būk tai merga tokia pavirtusi. Tai atėjęs koks
(60). Arba: „Eini į Miliniškes, į Aklažetį. čia nuog ežero, bernas, ir sako, kad prisilies jis, ir atvirs į mergą akmenas.
tynai buvo akmuo, kryžius toks padaryta (...) baidavo. bū Tai ty jis, sako, stebuklą darys: atvers į mergą. Privažiavo
davo, kad ty kap tai žmogusy r žuvis, taijau tą kryžių iškalė. galybė žmonių, irjisjau darė - kap tai atajo debesys irgriaus
Gražus toks, dabarjau gal žemėse to akmeno daug“ (60). tinis baisus, ale tai ir milicija atvažiavo ir durnu (jį) pripaži
„ Tai jau ty kap varom, tai sakom - ty varysim, kur akmuo no (...)“ (69). „Vieną dieną susirinko minios žmonių į Insu kryžium, į Migliniškes. (...) Didelis pastatyta tep buvo tuponis pažiūrėti, kaip vienas žmogus atvers akmenį kapi
akmuo. Tai kap kadaise, tai mūs tėvukai tai baidavo: sako, nėse į mergą - mat tenji užkeikta buvusi. Tai tas gerai žino
tynai žuvęs jau žmogus - užmušė ar ką jį tynai. Na, irjis ty mas, čerauninkas, prie visų jau pradėjo melstis. O diena
jau žuvo. Tai paskiau jau jo giminiuotės ty akmenų tokį buvus labai giedra, tik virš Intuponių nedidelis debesėlis.
radįpastatėy iškalė akmene kryžių “(62). Akmuo yra maž Alejuodas. Tam kiekpasimeldus, jis sušuko: „Daugiau mal
daug už 240 m į šiaurės rytus nuo Migliniškių pilkapių dų, jau greit!“Jau gal kas ir būt buvę, tačiau atvažiavo mi
(Ar-1259) - juos skiria tik pelkė.
licija ir suėmė čerauninką. Tada iš to juodo debesėlio kad
Trakų rajone, Aukštadvario apylinkių vadinamajame trenks perkūnija - griausmas toks, ir vieną iš milicijos, kur
Akmenų kalne, nurodomi dar apie 1911 m. stovėję vie vedė (čerauninką - aut.), užmušė. Bet žmogaus, kai išvežė,
nas šalia kito dideli akmenys, žmonių laikyti prakeiktais daugiau niekas nematė. Tai galėjo būti apie 1940 metus, o
jaunaisiais (63). Galbūt tai padavimas apie Antaveršio gal tuoj po karo, kad milicija jau tik tik buvo“(70).
kaimo Akmenų kalną, apie 330 m Į pietryčius nuo kelių
Prienų rajone, Stakliškių apylinkėje, Noreikiškių kai
Antaveršis - Gelionys ir Amerika - Gedanonys kryžke me, K.Pugačiauskienės sodyboje, obelų sode, stovi du
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Laumių akmenys, šalimais - ir Laumių kalnelis. Šiaurės
rytinis iš dviejų Laumių akmenų yra 1,1 m ilgio prie pa
grindo šiaurės rytų - pietvakarių kryptimi ir 56 cm - vir
šuje, 83 cmpločio, 1,3 m aukščio. Viršuje - maždaug 27x47
cm dydžio plokštumėlė. Sakoma, šis akmuo esąs truputį
perkreiptas - traktorius jį užkliudė. Prie akmens yra kasęsis gilyn sodybos šeimininkas. Paskui vyrai sakydavo,
kad akmuo stovi „kai an bruko“ (grindinio). Už 3,52 m į
pietvakarius yra antrasis akmuo, netaisyklingo daugia
kampio pjūvio (pagrindinių kraštinių ilgis: 88, 52, 71, 64
cm), 1,13 m aukščio, viršuje maždaug 38x23 cm dydžio
plokštumėlė. Pietinėje plokštumoje akį patraukia gamti
nės kilmės „siūlės“, sudarančios taisyklingą 80 cm aukš
čio „inkarą“.
Noreikiškių akmenys, galimas dalykas, turėjo ir paleoastronomine paskirtį - jųdviejų orientacija yra 222224° nuo S= O0 ašies. Tai Saulės tekėjimo azimutas va
saros saulėgrįžos dienos rytą - šį sutapimą pirmas pa
stebėjo L.Klimka (71). Kaip ir galima buvo manyti, ak
menų pavadinimas atsirado dėl „laumių velėjimo“ ant
jų ar prie jų: „Prie akmenų, kur sode, a gal antjų, sakyda
vo, laumės velėdavusios savo skalbinius. Nuo tada, kai aš
čia atsikėliau gyventi, tai lyg nesmagumas koks... Kai vie
na lieku, rodos, lyg kas už lango stovi (akmenys prie patei
kėjos namų - aut.) “(72). „Sakydavo, girdėti velėjimas ant
šitų akmenų (...) kaip naktim, aš gerai nežinau “(73), ta
čiau žinomas ir kitas, ne mažiau svarbus motyvas: „Ak
menys tie, kur stovi tokie. tai. saka, kad tai raganų pavers
ti vyras su žmona“(74). Ta pati pateikėja pasakoja vie
tos tradicijoje žinomą sakmę, kurioje minimas „stulpe
9 nuotr. Mergos akmuo Intuponių kaimo kapeliuose
(Prienų r., Stakliškių ap.). Fot. 1993 06.
lis“: „Kitą sykį būva Noreikiškėse Ragana. Tai kartą žmo
gus mėšlo vežti važiavo. Tai ta Ragana ir saka jam: „Se,
imk sūrio.“A žmogus saka: „Dabar negaliu, padėk ant ty ajo. Tai jau vyrai mato kartą, iš ten, vakare jau, šalia to
stulpelio. Kai grįšiu, tai paimsiu. Ragana ty ir padeji. O akmeno stovi diedas - žmogus kokis tai. Susirinko vyrai,
kai žmogusjau grįždamaspažiūrėjo, tai ty tik kirmėlių krū jau su arkliais, saka, eina žiūrėt, kas typer žmogus. Taijiem
va būva. “ Kas tas „stulpelis“, nežino nė pateikėja, anks dar pievoje būvant matėsi diedas, stovi šalia (akmenio čiau apie tai nė negalvojo. Galbūt tai vienas iš Norei aut.), a prieina arčiau - tai tas pabėga į miškelio pusę. O
kiškių stulpo pavidalo akmenų (juolab ir pateikėjos gi kai vyrai gtįžinėja, tas vėl ty stovi. Ale tai nuo to ir kalnas
minė valdė tą žemę, kurioje akmenys stovi, jiems pri taip pavadintas - Diediškė. Taip būvį ir ne kartą“ (76).
Trakų rajone, Semeliškių apylinkėje, Beižionių kaime,
klausė šalia akmenų stovėjęs namas). | šiaurės vakarus
nuo akmenų - Noreikiškių archeologijos paminklų kom Lietuvos žemės vardyno anketa mini akmenį, vadinamą
pleksas (du piliakalniai, senovės gyvenvietė), kurį gali Boba (77). Šiuo metu nei Beižionyse, nei apylinkėse toks
ma datuoti I tūkstantmečiu. } rytus nuo Laumių akme akmuo nežinomas.
Šalčininkų rajone, Poškonių apylinkėje, į pietvakarius
nų (už upelio) - D.Janavičienės sodyboje - akmuo, va
nuo Didžiulių kaimo, apie 150 m į vakarus nuo kelio
dinamas Raganos pečiumi.
Kaišiadorių rajone, Nemaitonių apylinkėje, Varkalių Dieveniškės - Šalčininkai, numelioruotuose laukuose guli
kaime, į pietus nuo naujo kelio Varkaliai - Mičiūnai, į akmenys, žinomi Jankelio ir Jankeliuko vardais (11
šiaurę nuo Pr. ir J.Pašvenckų sodybų, Diediškės kalvos nuotr.). Jie nebe senoje savo vietoje, - anksčiau Janke
aukščiausioje (šiaurinėje) dalyje stovėjo akmuo Diedas. liuko akmuo gulėjęs toliau į vakarus, pelkėje. Jankelio
Apie jį žinome tiek, kad buvo panašus į žmogų, smailė- akmuo netaisyklingos formos, 3,6 m ilgio, 2,55 m pločio,
jančia viršūne. Sunaikintas pokario metais. Pasakojama: 1,1-L3 m aukščio; Jankeliuko akmuo - keturkampio for
„Diediškiai - Diediškės kalnas, tai ty akmuo Diedas buvo. mos prie pagrindo (kraštinių ilgis: 1,05,1,6,1,5, 1,5 m), į
Sakydavo žmonės - suakmenėjįs diedas būk tai užšalęs. Ir viršų smailėjantis, iki 1,25 m aukščio. PTarasenka rašo,
tikrai, akmuo toks status, lyg ir sulinkęs buvo“ (75). „Ant jog Jankelio akmuo laikomas suakmenėjusiu žmogumi
kalno, kur dabar žvirgždynėlis matytis, tai ty akmuo stovė- (35; 77). (Kokia Jankelio vardo kilmė - neaišku, kartais
jįs. Kur dabar ferma, ty kadaise kiemavietė būva, ir kelalis akmuo pavadinamas ir Jonu (Jan). 1968 m. archeologinė
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10 nuotr. Ženklas ant Intuponių mergos akmens. Fot. 1993 08.

žvalgomoji ekspedicija pažymėjo, kad pagal padavimus
akmenys esą suakmenėjusi „svotba“ (t.y. vestuvės) (78).
Šias žinias papildo padavimo apie velnią, nešusi šiuos
akmenis, motyvas: „Skaitos, tuos akmenis velnias nešė,
atnešė į tą raistą, pelkės ten tokios (...)“ (79). Padavimas
apie tai, jog „važiavo jaunieji ar į bažnyčią, arjau namo
iš šliūbo, ir ten, skaitos, kaip pakalnė, arkliai kaip tai pa
sibaidė, tiejaunieji užsimušė toj vietoj, skaitos, kur tie akmenai“ (80).
Šalčininkų rajone, Dieveniškių apylinkėje, Ramoš
kų kaime, minimas akmuo, laikomas suakmenėjusio
mis vestuvėmis. Tai pasakojo S.Šiliukienė, iš kurios tau
tosaka 1961 m. buvo užrašinėjama Vilniuje, Lietuvių kal
bos, literatūros ir tautosakos institute. Gal tai lėmė, kad
neaiškiai buvo nurodyta akmens vieta Ramoškuose:
„Mūsų kieme, in laukų, gulėj neseniai akmuoj tokis dzidelis... Nu dabar, kap atej koliūkis, traktoriai išvertė tų
akmenį“ (81). Jau mirusios pateikėjos sūnus 1995 m.
nežinojo, apie kurį Ramoškų akmenį mama galėjusi pa
sakoti padavimą. Jis nurodė tik bene didžiausią ten ak
menį, kuris pokario metais buvo nuo Žibarto lauko nu
stumtas į pamiškę. Jeigu S.Šiliukienės pasakymą „mūsų
kieme, in laukų“ laikysime reiškusiu „mūsų kaime, lau
ke“, tuomet akmenį, į šiaurės rytus nuo Jurgelioniu kai
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mo laukų, į šiaurę nuo Smališkių, pamiškėje, prie keliu
ko į Gurelius, galima aprašyti kartu su kitais „suakme
nėjusiais“. Akmuo maždaug 3,3x1,6 m dydžio, iki 2 m
aukščio, panašu, kad gulėdamas senojoje vietoje jis at
rodė kiek paplokščias, nelygiu viršumi, buvo iki 1,6 m
aukščio, netaisyklingos formos.
Kad ir kaip būtų, apie akmenį, buvusį Ramoškuose,
pasak padavimo, buvo kalbama, kad jaunosios tėvai ne
norėjo dukros leisti už jos pasirinkto jaunikio. Kuomet
dukra nepaklausė, motina nelaimino, o užkeikė. Jaunieji
jau važiavo iš bažnyčios atgal ir ant kelio „apsivertė“ ak
meniu. Be to, akmenyje buvo matoma jaunoji „su griliandom“, jaunikis, prisisegęs gėlę, pajauniai (81).
Šalčininkų rajone, Dieveniškių apylinkėje, apie 1,5 km
į šiaurės vakarus nuo Žižmų kaimo, apie 500 m į vakanis
nuo M.Jakovlevos sodybos Lobių kaime, netoli Dieve
niškių girininkijos, Zajasiškių miško 166-ojo kvartalo ry
tinio pakraščio, vietovėje, vadinamoje Šalciniu (anksčiau
buvo laukai, dabar - miškas) guli Užkeiktos svotbos ak
muo (12 nuotr.). Akmuo pailgas šiaurės pietų kryptimi,
iki 2,55 m ilgio, 2,05 m pločio, 68 cm į pietvakarius, 1,05
m į pietryčius aukščio. Pasakojama: „Kada važiavo tojjau
noj su sava jau visais pabroliais, tai (...) sako, motina ne
norėjo, kad ji aitų už to berno, tai motina pasakė: „Kad tu
akmeniu apsiverstai.“ (...) Nu. ir, sako, apsivertė akmeniu.
Kap važiavo, tai visa, visi tie arkliai, ir visa tynai akmuo.
Nuo to ir vispasakojo (...) prakeikė (...) nenorėjo, kad duk
ra aitų už jo. Ot. Neturtingas turbūt, kokis gal girtuoklis ar
kap. Ir dabar nemaža gi būna tokių žmonių, ale dabar ne
moka tokių... (burtų - aut.). Ten buvo, sako, kelias kada
tai. Kelias, čia bažnyčia buvo netoli. Jie bažnyčion važiavo
šliūba imc (...)“(82).Kadu vis sakė, kad svotba tynai apvirtį, ale ar ty tep būvį, ar ne - kas jį žino, ale seni žmonės
kalbėjo. Sako, mama prakeikė dukteiį. Važau ’ji ty šliūban
ar iš šliūbo, irtai važau’. ir apvirto akmeniu (,..)sako, va
žau ’motina prakeikė, kad labai tų, ty kas nu negerai būvį,
neklausė ty ana kap. Može nenorėjo (jaunoji tekėti - aut.),
tėvai išrinkdė, taijaunajai. Tėvai pasakė ažu to aic, ir aina.
Ma mama pasakojo... tėvai pasakė, sako, (o) man nesino
rėjo. Ty kaimi ana turėj bernų. Aik, sako, ažu šito. Sako, ir
ajau, ir verkiau, ir ajau...“ (83) ir pan. Įdomesnis varian
tas - motinai prakeikus dukrą, ant vestuvininkų vežimo
užkrinta akmuo, jie žūsta (84). Apie 50 m į pietryčius
nuo akmens - pelkėtas slėnis (Šalcinis?), iš kurio, pasa
kota, norėjo iškeliauti upė, bet, kadangi niekas neatspė
jo jos vardo, upė liko savo vietoje (78).
Šalčininkų rajone, Dieveniškių apylinkėje, apie 2 km
į vakarus nuo bažnytkaimio, apie 400 m į šiaurę nuo ke
lio Dieveniškės - Beniakonys, Dieveniškių girininkijos
miško 155-ojo kvartalo lytinėje dalyje stovi Generolo Mo
ko ar Mokaus akmuo. Akmuo stulpo pavidalo, prie pa
grindo keturkampio formos (kraštinių ilgis: 94, 60, 82,
100 cm), iki 1,58 m aukščio. Šalia akmens 1952 m. tyrinė
tas jau apardytas 8 m skersmens, 50 cm aukščio pilkapis
su sampilu iš akmenų ir smėlio, archeologo A.Tautavičiaus datuotas VI-VII a. (85). Archeologinių tyrinėjimų

metu nustatyta, jog Moko akmuo
- apie 80 cm į šiaurę nuo pilkapio
(3 nr.) vainiko, o į rytus ir vakarus
nuo akmens rasti „pylimėliai“ grei
čiausiai atsiradę lobių ieškotojams
ardant pilkapio (3 nr.) sampilą. Į
rytus nuo Moko, be to, atsidengė 8
pavieniai akmenys, už 1,1 m į šiau
rės vakarus nuo jo -8 akmenų krū
velė. Jokių radinių, degėsių ar ko
kių kitų žymių tarp akmenų ir prie
Moko nebuvo pastebėta.
Nežinia kuo remiantis kartais
nurodoma, jog Moko akmuo anks
čiau gulėjęs, vėliau žmonių atkas
tas ir pastatytas (86). Jau pirmoje
žinioje apie tą akmenį pažymima,
jog jis didelis, apie 2 aršinų aukš
čio, ten pat sakoma, jog po juo kaž
kas radęs lobį (11; 90). Dažniausiai
žmonės akmenį laikė antkapiniu
paminklu - ten esąs palaidotas kaž11 nuotr. Jankelio ir Jankeliuko akmenys
kos senis ar karininkas (generolas)
(Didžiulių k., Poškonių ap., Šalčininkų r.). Fot. 1995 08.
Mokas (87). Taigi dar vienas stul
po pavidalo akmuo, laikomas ant
kapiniu paminklu, o padavimas apie suakmenėjimą neži pati svotba, katroj apvirto akmeniu, ir jis pabijojo“ (88).
nomas. G.Isokas, beje, yra pažymėjęs, kad velnias kadai Taip pat sakoma: „Nu, sakė, ką važiau kokia tin svodba ir
se Moko akmenį nešė į peklą, bet akmuo netyčia ištrūko jau ty keikėprakeikė. Ir liko ten visi akmeniu - toj apsivertė
ir nukrito. Velnias čia dažnai apsilankąs pasėdėti ant ak visa svotba (...)“(89). „Sako, svodba apvirto akmeniu, kei
mens ir žmones gąsdinti (86).
kė labai tėvas, ir ar tik jaunieji, ar visa svodba apvirto ak
Maždaug 1 km į vakarus nuo Lietuvos valstybinės sie meniu“ (90) ir pan. Visai kita padavimų šaka - akmuo
nos, jau Baltarusijoje, Lempinių miške, prie miško kelio esąs akmeniu pavirtęs kurpius (91) ar šiaučius: „Siaučio
iš Stalgonių (Poškonių apylinkė,
Šalčininkų rajonas) taip pat Mėžionių, į Kaulališkes (Baltarusija; rus.
Kanvališki), šiaurinėje kelio pusė
je guli plačiai žinomo Svotbos arba
Šiaučiaus akmens liekanos. Beveik
visa akmens viršutinė dalis nuskal
dyta (dar likęs vienas „kubas“, bet
jis tik liudija, kiek akmuo seniau ky
šojo iš žemių. Panašu, kad akmuo
buvo apie 3,7 m ilgio šiaurės rytų pietvakarių kryptimi, 2,4 m pločio,
iš žemės galėjo kyšoti apie 85 cm 1,1 m. Gražiausias padavimas yra
paskelbtas (88). Jame pasakojama,
kad buvusios dvi sesutės, ir vyres
nė pavydėjusi jaunesnei, kad ši iš
teka. Kai jaunoji jau sėdos vežiman,
vyresnė sesuo pasakė: „Kad tu sės
tais akmeniu!“ Ir virto tas vežimas
dideliu akmeniu. Kai akmenį apie
1926-1927 m. nuskaldė ir vėliau dar
norėjo „pasiekt giliau in žemės“,
12 nuotr. Svodbos akmuo Žižmų kaime (Šalčininkų r., Dieveniškių ap.). Fot. 1995 08.
meistrui „prisidavė per sapną toj
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akmuoj. Kada tai žmonės kalbėjo, ten kokis šaučius ty čeravotas, arty tiesa, ar ne, ale šneka. Ne svotba, nu kap „So
vetsku kamen“... medžiagą nuneša, tai an rytojaus, sako,
gatava. Ale možeplepalai“ (92). Tokį pat pasakymą rado
me apie Merkinės apylinkių akmenį (žr. aukščiau). Šie
akmenys labiausiai siejasi su šiandieninėje Baltarusijoje
žinomais „šiaučiaus“, „kriaučiaus“ akmenimis, kurie pa
tys siuva, batus taiso ir pan. Be abejonės šie padavimai
susiję su tikėjimu, kad tie akmenys (aprašomu atveju Merkinės apylinkėse, Lempinių miške) yra suakmenėję
žmonės, ir tokių vaizdų galbūt galima rasti pasakose, sa
vo ruožtu, apeigose - viena svarbiausių aukų prie Ak
mens kaimo Nuotakos akmens - drobė, stuomenys. Įdo
mios vėlių bei lino, lininių audinių, marškinių sąsajos, pa
našu, kad tokios aukos vėlėms teikia galimybę ir su jomis
bendrauti. (99)
Į šiaurę nuo Lietuvos valstybinės sienos, jau Baltaru
sijoje, prie kelio iš Baltučių (Poškonių apylinkė, Šalči
ninkų rajonas) į Žiedavą (Baltarusija; ras. Zodovka) nu
rodomas dar vienas „Svotbos“ akmuo (94). Pasakojama:
„Važiavo vestuvės, irbuvo čiomoknyžnyki tokie, jodą... (juoduknygiai - aut.) Nu, ir buvo pas mus, čia, sako, kad sūrį iš
balto darojuodą. Tai važiavo, ir šita, juodaknygė, ėjo, nu, ir
ten šities jaunieji neprasilenkė. Tai apvertė akmuo (akme
niu - aut.). An akmenas matyt arkliai, visa, ptisižiūrėt rei
kia (...)“ (95).
Beje, neaišku, ar užrašymai Lietuvių tautosakos ran
kraštyne apie „suakmenėjusius“ žmones prie Senųjų Tarosiškių kapinių (Baltarusija; rus. Tarasovščizna) (96), už
„Golmanto kaimo“, prie kelio į Turgelius (97) kalba apie
paminėtą Žiedavos akmenį, ar tai kitos vietos. Žodžiu,
aptariant Dzūkijos „suakmenėjusius žmones“, šiandieni
nės valstybės sienos neturėtų būti kliūtis. Nepaisant to,
apie tokius paminklus į pietus, pietryčius nuo Lietuvos
žinome nedaug, turima informacija - sena, ne visada tiksli.
Straipsnio autoriaus žiniomis, Dzūkijos „suakmenėjusių
žmonių“paplitimo plotą galima pratęsti iki Nemuno aukš
tupio, Slonimo apylinkių (šiandieninėje Baltarusijoje), jis
galbūt susijęs su jotvingiška Dainavos žeme.
Bendri tų paminklų bruožai: akmenys dideli, niekuo
neišsiskiriantys rieduliai, kartais smailėjančiu viršum(turi
„keterą“), kartais paplokšti, taip pat stulpo pavidalo ak
menys. Būdinga jų padėtis kraštovaizdyje - pakelė, pae
žerė, pakiluma, kalnas. Šie akmenys randami ir po kelis
(du, tris), dažnai turi įvairius lygių kryžmų kryžiaus žen
klus. Padavimų motyvai: apie suakmenėjimą, apie tai, jog
akmenys - antkapiniai paminklai, akmenys - mirties ar
žūties vieta.
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Autoriaus nuotraukos

People turned into stones
Vykintas VAITKEVIČIUS

This paper continues the narrative about people tur
ned intostones (see Liaudies kultūra (Folkculture), 1995,
No 6). It is based on a particular region in Dzūkija, par
ticular stones and legends about them.
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Krikščionybės elementai lietuvių talkose
Jonas MARDOSA
Kultūra yra kintantis fenomenas, ir jos elementai,
savo ištakomis siekiantys ankstesnes epochas, naujo
mis sąlygomis nuolat keičiasi, įgauna jas atitinkančių
bruožų. Katalikybė įsigalėjo Lietuvoje ne iš karto, o laips
niškai, keisdama buvusią tikrovę, prisitaikydama prie
jos. Bet ir senoji tikrovė privalėjo ne mažiau taikytis prie
naujos ideologijos pagimdytų realijų. XIX a. pabaigos
- XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuvių liaudies kultūroje
galima aptikti nemaža tikėjimų, burtų, maginių formu
lių, simbolių, kurių ištakos galėjo būti susijusios su pa
goniškąja lietuvių religija. Tačiau turime suvokti, kad tai
buvo reliktai, veikę katalikiškosios tradicijos ir mąsty
senos suformuotoje vertybių sistemoje, ir galima jų pir
mykštė prasmė buvo įgavusi naują turinj, žmonės juo
se neabejotinai įžvelgė laikmečio pagimdytas prasmes.
Kokios buvo tos prasmės, ar turėjo, o jei taip, tai kokio
sakralumo požymių tikėjimai, papročiai, apeigos, ku
riuos aptinkame talkose (kaip apskritai visuose darbuo
se, su kuriais jos buvo susijusios), pabandysiu atskleisti
šiame straipsnyje. Pasiremsiu savo bei Vilniaus peda
goginio universiteto studentų istorikų per praktikas su
rinktais duomenimis, archyvine bei įvairių autorių skelb
ta medžiaga, tyrinėjimais.
Specialiai duomenys apie krikščioniškuosius ele
mentus liaudies kultūroje nebuvo rinkti. Rankraštinėje
medžiagoje, skelbtuose šaltiniuose nedaug aptinkame
tiesiogiai su krikščionybe susijusių dalykų. Tai galėjo
atsitikti dėl įvairių priežasčių: daugelis medžiagos rin
kėjų orientavosi į ikikrikščioniškų vertybių paieškas ar
net negalėjo kitaip elgtis dėl ideologinių motyvų. Pas
taraisiais metais renkant medžiagą apie talkas žmo
nės smulkesnių detalių jau neatmena. Tačiau joje pa
kankamai ryškiai jaučiamas katalikiškasis fonas, kuria
me funkcionavo talkos ir liaudies kultūra apskritai.
Nepretenduodamas į galutinius atsakymus, straips
nyje sieksiu panagrinėti, kaip XIX a. pabaigoje - XX a.
pirmoje pusėje katalikų religijos reikalavimai darė įtaką
talkų eigai, talkininkų mitybai, kaip krikščionybė įsikom
ponavo į talkų papročius.
Krikščioniškų švenčių kalendorius susiformavo jau
pirmaisiais krikščionybės gyvavimo amžiais. Todėl, pri
ėmusi krikščionybę, Lietuva priėmė ir šį kalendorių su
privalomomis apeigomis, ceremonialais ir bažnyčios rei
kalavimais. Aišku, tai neįvyko staiga, bet jau keletą pas
tarųjų šimtmečių lietuviai, kaip ir visas krikščioniškasis
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pasaulis, besąlygiškai vadovavosi tuo kalendoriumi, ir
tik po Pirmojo pasaulinio karo atsirado individualių nu
krypimų bei bažnyčios įteisintų reglamentavimų sušvel
ninimų. Šis kalendorius ne tik nustatė bažnytinių šven
čių šventimo laiką, žmonių elgseną jų metu ir dvasinį
žmonių gyvenimą apskritai, bet turėjo ir tiesioginės įta
kos kasdienei ūkinei valstiečių veiklai. Sekmadienį žmo
nės dirbo tik būtinus gyvulių priežiūros ir (ypatingais
atvejais) kitus darbus. Be to, švęstos Velykų antroji ir
trečioji diena, Kūčios ir Kalėdos, Visi šventieji ir Vėlinės
bei kitos privalomos katalikui šventės, kurios nesutapo
su sekmadieniais. Pagal 1775 m. rugpjūčio 30 d. Vil
niaus vyskupo Masalskio dekretą ne sekmadienį šven
čiamų šventų dienų ir švenčių skaičius buvo sumažin
tas, ir liko apie 15 dienų per metus1 (atskirose vyskupi
jose šis skaičius galėjo būti kiek mažesnis ar dides
nis). Tik XX a. bažnyčia pradėjo liberaliau žiūrėti į meti
nių švenčių trečiųjų dienų šventimą. Be to, buvo Kry
žiavos dienos, kryžių ir laukų šventinimas. Visomis to
mis dienomis dar XX a. pirmaisiais dešimtmečiais ne
buvo dirbama, kartu sumažėja ir tinkančių talkoms telkti
dienų skaičius.
V.Mačiekaus duomenimis, kaimo sueigos svarsty
davo švenčių nešvenčiančius žmones, prieš tokius net
imdavosi prievartos dėl kaimui daromos gėdos.2Taigi
kaimo viešoji nuomonė savarankiškai, be bažnyčios,
tvarkė religines kaimo ir gyventojų priedermes. Tikėti
na, kad daugelis kaime buvusių draudimų dirbti ant
rąją ir trečiąją metinių švenčių dieną ir apskritai per
šventes (draudimai paprastai sieti su galimomis vals
tiečių nesėkmėmis tais metais dirbant ūkio darbus)
buvo atsiradęs dėl tikinčiųjų bandymo sudrausminti
nusižengiančiuosius kaimo bendruomenėje įsigalėju
sioms socialinio ir religinio gyvenimo normoms. Šven
tės saugojo žemdirbius nuo pervargimo, taigi, be reli
ginių, atliko ir relaksacines funkcijas. Tverečėnas
A.Bielinis teigia: „Nors švenčių buvo daug, irta i atim
davo daug laiko, bet žmonės suspėdavo darbus dirbt
ir melstis, nes tokios dienos buvo poilsiui nuo dar
bų“.3 Net XX a. 3-4 dešimtmečiais pavieniams vals
tiečiams pradėjus tolti nuo bažnyčios, šventą dieną
rengti talką nebuvo įmanoma. Dirbti savo ūkyje galė
jo, jei nepaisė kaimo bendruomenės nuomonės, ta
čiau talkos sukviesti negalėjo, kadangi į ją būtų neat
ėję Dekalogo reikalavimų prisilaikantys kaimynai. Ti
kintys žmonės ilgą laiką laikėsi religinių švenčių reika
lavimų ir kolūkiuose, nedirbdami per Kalėdas, antrąją
Velykų dieną ir pan., ir ne visada kolūkio administra-

cija tam labai priešinosi. Verčiami dirbti tikintieji patir valgė ne tik naktipiečius, bet rytojaus dieną ateidavo
„atsipagirioti“ - išgerdavo alaus, užkąsdavo sūrio, mė
davo nemažų dvasinių pergyvenimų.4
Orientuodamasis j švenčių kalendorių, valstietis ne sos, ir eidavo toliau talkininkauti arba grįždavo prie sa
sunkiai laviruodavo pasirinkdamas talkos laiką, bet pas vo darbų.10Taigi talkų šeimininkas privalėjo derintis prie
ninkų dienos sudarydavo rimtesnių komplikacijų. Dar pasninkų. Be to, talkose egzistavo ir pariteto principas.
XX a. 3 dešimtmečio pradžioje buvo laikomasi trijų sa Atodirbinė talka reikalavo tiek pat laiko atidirbti kaimy
vaitinių pasninko dienų: trečiadienio (respondentai taip nui. Šis veiksnys svarbus ir esant kitokioms talkininka
pat nurodo ir antradienį), penktadienio ir šeštadienio. vimo formoms. Todėl dirbus pas kaimyną ne pasninko
Atskiruose etnografiniuose regionuose pasninko die dieną, o pačiam talką surengus per pasninką (ar at
nų skaičius skyrėsi. Žemaitijoje jau nuo XX a. pradžios virkščiai), galima susikurti netik moralinio pobūdžio pro
blemą. Kartą prastai pamaitinęs kitą kartą nesurinksi
griežtai nesilaikė pasninkų 5 (nors, anot M.Valančiaus,
XIX a. viduryje pasninkų gausu, ir jų visuotinai laiko talkos, ir tada „darbas vikdavosi kaip eibės ratai - iki
masi), tačiau penktadienio pasninkas visuotinai išliko Visų šventųjų, iki Kalėdų (Sintautai)“.11 Lygiai taip pat
nepadarius dampiui (kūlimui su garo mašina sukama
iki XX a. vidurio.
Dažniausiai už darbą, net atodirbinėse talkose, bu kuliamąja) alaus, kitąmet „darbininkų su pyragais
vo atsilyginama maistu. Valstiečiai jam skyrė itin daug nebeprisiprašysi.“12 Maisto reikšmė talkose ypač išau
dėmesio. Antai apie Kražius, nepavykus iškepti talkai go XX a., pagerėjus valstiečių materialinei būklei. Ir nors
duonos, kepdavo naują, o nevykusią sušerdavo kiau tuo metu pasninkų ėmė mažėti, šis veiksnys liko svariu
lėms.6 Maisto kiekis ir kokybė ypač svarbūs dirbant argumentu renkant talkos dieną. Sudėtinga organizuoti
fiziškai sunkius darbus bei neturtingiems valstiečiams, talką, kuri vyksta kelias dienas. Tokių talkų pasitaiky
einantiems j talką už įsiskolinimus ar siunčiamiems šei davo XX a. pirmaisiais dešimtmečiais Žemaitijoje.13
Pasninko dienos įprasminimas pastebimas ir kito
mininko samdiniams. Suvalkijos jaunimas į naktines li
nų rovimo talkas rinkosi dėl naktipiečių.7 Prastai talki kiame kontekste. Kaip teigia J. Petru lis, nors penkta
ninkus maitinančius šeimininkus kaimynai ir talkos da dienis - Kristaus, t.y. laiminga diena, rugiapjūtėje jos
lyviai atvirai pasmerkdavo, kartais net drastiškai. Per kai kas vengdavo dėl pasninko. Pateikiami ir kitokie
linamynį, jei pietūs nepatikdavo, kas nors išsitaukuo- atvejai. Vandžiogaloje penktadienį ima pjaut (tik paban
davo ranką ir „išdirbdavo“ į pirtį atnešusįjį maistą (Sin do) net nepribrendusius rugius, nes Išganytojas duos
gerą derlių. Tada prieš pradė
tautai).8 Plačiai Lietuvoje papli
tusi patarlė „Tinginys talką tel
damas pjūtį šeimininkas ar vy
kia, smagurys talkon eina.“ At
riausias bernas persižegnoja,
kitur šeimininkas peržegnoja
metus pirmąją jos pusę, ant
lauką ar net darbininkus. Jo tei
roji pabrėžia, kaip labai norė
ta gerai pavalgyti. Tai ypač ryš
gimu, su religija susijęs šešta
dienis ar net trečiadienis (jis net
ku rugiapjūtės, linarūtės, lina
mynio pabaigtuvių dainose.
reikšmingesnis),14tačiau tokių
Taip pat apdainuojama šykšti
tikėjimų priežasčių J.Petrulis
šeimininkė, nevengiama paty
nenurodo. Tikėtina, kad šių
dienų reikšmingumas ir jų są
čių talkininkų nepamylėju
siems šeimininkams.9Itin svar
sajos su darbo pradžia nulem
bus talkų momentas yra pa
tos pasninko.
baigtuvės, kurių labiausiai lau
Be savaitinio pasninko die
kia talkininkai ir kurioms skiria
nų, buvo Gavėnia, Adventas.
Per Gavėnią talkos buvo retos,
mas geriausias maistas.
o per Adventą tęsdavosi kūlės,
Dažnai talkų maistas turė
linamynio, linų brukimo ir kiti
jo nusistovėjusį racioną, kuria
darbai. Ypač būdingi pasilinks
me būtini mėsiški patiekalai.
minimai, išdaigos linamyniui ir
Rudenį talkoms specialiai pjo
jo pabaigtuvėms. Taigi per Ad
vė avis, žąsis, vasaros dar
ventą surengta talka vėlgi pri
bams buvo saugoma mėsa,
valo įgauti šiam laikui reikalin
ypač skilandis. XX a. išplitus
gą rimtį. Į šį veiksnį neatkreipė
bulvių plokštainiui (kugeliui),
deramo dėmesio apie lininin
paprastai per rudens talkas jis
valgytas su spirgučiais (tik Zakystės papročius rašę autoriai.
Diedas Krikšte. Švenčionių raj., Adutiškio ap., Lazdinių k.
Nurodydami linamynio talkų
navykijoje mėgtas su obuolių
1972 m. Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinės
koše). Kupiškėnai, darinėdami
laiką Lietuvoje buvus spalio ekspedicijos Adutiškyje metu nupiešė
kiaulę ar raugdami kopūstus,
gruodžio (A. Vyšniauskaitė) ar
dail. T. Jankauskaitė.
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ba žemaičiuose - lapkričio-gruodžio mėnesiais (J. Mic
kevičius), jie pateikia apibendrintą pramogų ir pasilinks
minimų vaizdą bei pabaigtuvių vaišių aprašymą, o apie
Advento ypatumus beveik neužsimena. J.Mickevičius,
aprašydamas linamynio talkos maistą visoms penkioms
darbo naktims, pamini buvus mėsiškus patiekalus ir
tik pusryčiams užsimena buvus pasninko reikalavimus,
bet neaiškina jų esmės.15 Su linamyniu susijusi ir kiek
kita tema: Advento dainų, vadinamųjų karunkų, giedo
jimas Žemaitijoje. XIX a. pabaigoje kartais linamynio
savaitės darbui ir giedojimui už rublj samdydavo giedorius. Vakare giedojo karunkas, įvairias giesmes, kal
bėjo vakarines maldas; ryte - „Sveika, aušra“, Valan
das, rytmetines maldas (Alsėdžiai, Plateliai). Buvo net
spaciali giesmė „Žėkelis“. XX a. 3-4 dešimtmetyje reli
ginių giesmių per Advento talkas jau negiedojo, o prieš
tai jos buvo pradėtos parodijuoti.16 Dzūkijoje žinomos
gana specifinio lėto tempo iškilmingos, atitinkančios
meto rimtį adventinės dainos, dažniausiai dainuotos žai
džiant. A. Vyšniauskaitės duomenimis, apie Merkinę tuo
metu daugiausia būdavo plunksnų plėšymo talkos, to
dėl ji šias talkas vertina kaip veiksnį, padėjusį išsaugoti
adventines dainas ir žaidimus.17Tai gana dirbtinis skir
tingų reiškinių susiejimas. Visų pirma, adventinės dai
nos ir žaidimai (kaip ir plunksnų plėšymo talkos) išplitę
visoje Dzūkijoje, todėl susieti reiškinį su atskira vietove
netikslinga. Antra, plunksnų plėšymo talkos per Adven
tą (ir ne tik) paplitusios visoje Lietuvoje. Be to, plunks
nų plėšymo metu apskritai stengdavosi palaikyti rimtį.
Kartais į talką ateinantys vaikinai juokaudavo, pasako
davo pasakas, atsitikimus, bet laikydavosi atokiai, nes
staigesni judesiai ar specialus pūtimas sukeldavo
plunksnų „pūgą“ ir šeimininkų nepasitenkinimą. Pasi
linksminimai po darbo per daug retas reiškinys, kad jį
būtų galima susieti su Adventu.
Gruodyje, stojus sniego keliui, prasidėdavo miško
medžiagos statyboms vežimas - iki Kalėdų tinkamiau
sias šiam darbui metas.18 Miško vežimo talkos gana
dažnos. Antai Žemaitijoje net patį darbą apskritai vadi
no ne miško vežimu, o tiesiog talka (kaip ir mėšlave
žį).19 Tai ištvermės ir fizinės jėgos reikalaujantis dar
bas. Pasninkaujant nusilpusiam (be to, tuo metu dar
kiaulės neskerstos) darbininkui netoli nelaimė. Gal tai
viena iš priežasčių, turėjusių įtakos atsirasti tikėjimams,
draudusiems per Adventą kirsti mišką.20 Valgio svarba
šiuo metu matyti ir iš tokio fakto, kad geras maistas
per miško vežimo talkas net atstodavo atodirbį už tal
ką.21 Klebono atsilyginimas miško vežėjams buvo tik
vaišės (Liudvinavas).22
Dar XX a. 2-3 dešimtmečiais Lietuvoje kiaules skersdavo su talkomis, o ir vėliau skerdikas dažnai buvo kvie
čiamas iš šalies. Prieš skerdžiant ar pradedant darinėti
kiaulę dažnai persižegnojamą. Tverečėnai darinėdami
pirmiausia tarp kojų įpjaudavo kryžių. Šeimininkės
skerstuvės - pagurklis. Jį išpjauna ir duoda greit virti.
Baigus darinėti, lašinių paltį pirmiausia pjauna išilgai, o
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po to skersai - kryžiaus ženklas.23 Kiaulės skerdimo
dieną valgoma mėsa. Be to, svarbu talkininkus, ypač
skerdiką pavaišinti. Nunešti skerstuvių mėsos ar talki
ninkus vaišinti buvo galima ir kitą dieną, tačiau tradici
ja reikalavo skerdikui ant stalo patiekti šviežios mėsos
skerdimo dieną. Sakoma: kiaulė dar darinėjama, o kep
tuvėje jau čirška spirgai (Kriūkai) ar puode verda mė
sa. O pasninko dieną to nebuvo galima daryti. Kiaulių
skerdimo dienos pasirinkimo pagal pasninkus papro
tys žinomas iš XIX a. vidurio, tik kiek kitokiame kon
tekste. Apie Dusetas tuo metu šviežia kiauliena buvo
vaišinamas visas kaimas. { skerstuves vyrai atsinešda
vo degtinės, moterys taip pat ateidavo ne tuščiomis.
Skersdavo pasninko dieną, kad, sutvarkę mėsą, kitą
dieną galėtų valgyti. Vaišės nusitęsdavo keletą dienų.24
Šis aprašymas kelia abejonių, nes autorius teigia vai
šes trukus paeiliui keletą dienų. Atmenant, kiek XIX a.
būta savaitinio pasninko dienų bei būtinas tikinčiųjų
priedermes sekmadienį, tokios puotos trukmė nepa
kankamai įtikinama. XX a. pirmaisiais dešimtmečiais
talkininkai vaišinti vieną kartą ir dažniausiai praėjus ke
letui dienų. Pasninkai vaišėms neturėjo didesnio po
veikio, nes žmonės nebuvo susieti su konkrečia diena.
Be to, įvertinant privalomą pasninkų laikymąsi, kitaip
reikia žiūrėti į burtus, prietarus, magiją, susijusią su vė
jo krypties, savaitės dienos parinkimu pagal jos pava
dinimą, dienos tinkamumu skerdimui apskritai. Mėnu
lio fazių ir kitų tariamai būtinų veiksnių įtaka skerdimo
laiko parinkimui Lietuvoje plačiai žinoma. Juose nema
žai prieštaraujančių vienas kitam teiginių, tad norai va
dovautis tikėjimais gana problemiški. Iškyla ir kita rei
kalo pusė. Tikėjimų žinojimas yra iracionalių veiksnių
kategorija, o praktiką nulemia racionalūs pradai. Kas
iš to, jei, sakysim, pagal burtus, tikėjimus skerdimui
tinkamiausia diena yra penktadienis? Tai pasninko die
na. XX a. 3-4 dešimtmečiais keičiantis skerdimo tvar
kai ir nykstant būtinumui telkti talką, be to, gerėjant
materialinei valstiečių būklei ir keičiantis žmonių mąs
tysenai (nustota tikėti burtais), talkos santykis su krikš
čionybės keliamais reikalavimais pamažu praranda
prieštaravimų bazę.
Iš turimos medžiagos matyti, jog XIX a. pabaigojeXX a. pirmosios pusės talkose išskirtini du papročių
klodai. Pirmasis-įvairūs papročiai, burtai, prietarai, ku
rie buvo žinomi, bet nebūtinai jais vadovautasi prakti
nėje veikloje (per visą Lietuvą kartais jų surandama vos
vienetai, ir reikia dar atsakyti į klausimą, ar tai degrada
vę, ar bebaigiantys nykti reliktai, ar ir anksčiau jų tiek
tebūta). Etnografinė medžiaga liudija, kad XIX a. pa
baigos - XX a. pirmosios pusės talkų, kaip ir visų žem
dirbiškų bei kitų papročių, visuma neturi ikikrikščioniš
kojo sakralumo. Papročiai vertintini kaip pramoginį tu
rinį įgavę liaudies gamybinės kultūros (o kartais gal ir
patirties) elementai su aiškiais socialiniais siekiais. Be
trumpai paminėtų su kiaulių skerdimu susijusių tikėji
mų, svarbūs su atskiromis šventėmis susiję papročiai.

Antra grupė papročių, apeigų tiesiogiai paliesta krikš
čionybės ir įgavusi religinę prasmę.
Kryžiavos dienos - trys dienos, švęstos prieš Šešti
nes maždaug iki XX a. vidurio. Po Pirmojo pasaulinio
karo pamažu nustojama jų metu pasninkauti, nyksta
draudimai dirbti. Vis dėlto dar žinomi su religija susieti
reikalavimai, kurių nepaisymas galįs atsiliepti galutiniam
darbo rezultatui. Pavyzdžiui, per Kryžiavas dienas ne
sėta, nes kryžminsis augalai; manyta, kad tai „sausos“
dienos (Alsėdžių apylinkė), jos laikomos netinkamomis
naujam darbui (Šaukėnų apylinkė).25 Panašiai tikėta,
kad prieš sėją javų nepašventinus, pjausi tik dirses,
nes visokios raganos rugiuose darys susirinkimus, iš
laužys šiaudus, ir nebus grūdų (Kupiškis).26 Pirmadie
nis darbų pradžiai taip pat netinkama diena - nesiseks,
nes Dievas pirmadienį pradėjo darbą,27 t.y. pasaulio
kūrimą. Šventą dieną dirbantis ne tik bedieviu vadin
tas. Pranašauta, kad Dievas jam nagus pritrauks (Vei
veriai).28 Sakė, kad šventą dieną dirbantis palengvina
ledokui (velniui), nes pielavoja jo lenciūgą, irtas džiau
giasi. Bet švč. Trejybės dieną, kunigui sakant - „Dievo
kūnas stojos, Dievo kūnas gyvena tarp mūsų. Amen“,
ima ir vėl užsilygina lenciūgas (Ricieliai, Liškiavos apy
linkė).29 Darbas šventadienį su Dievo bausme sietas
ne tiesiogiai, o aplinkiniais keliais - šiuo atveju per vel
nio būklės palengvinimą. Labai tipiška liaudiška formulė,
kai aukštesnių religinių ir etinių tikslų siekiama per ira
cionalaus prado, magijos ir katalikybės siekių sintezę.
Nors „klaidingos prielaidos nereiškia, kad ritualai yra
iracionalūs, jei jie neatmetami įrodymais.“30
Visos žemdirbystės, gyvulininkystės ar namų staty
bos darbų talkos vyko griežtoje katalikybės suformuo
toje veiksmų sistemoje. Buvo įprasta visokį darbą, val
gymą pradėti kryžiaus ženklu. Antai Kalvarijos (Žemai
čių) apylinkėse prieš valgį sukalbėdavo „Aniolas Die
vo“, prausdamiesi - po tris poterius, o nuo dantų skaus
mo - po tris „Sveika, Marija“.31 Esant didesniam žmo
nių susibūrimui, dažnai akcentuojami netgi individualų
žmogaus ir Dievo santykį išreiškiantys veiksmai. Tai ne
apotropinį tikslą turintys ar tiesiog iš įpročio atliekami
veiksmai, bet žmogaus bei tikėjimo sąveikos išraiška.
Tačiau yra ir tiesioginių nuorodų apie krikščionybės po
veikį darbo pradžiai. Pradedant darbą persižegnojus
kalbama malda „Viešpatie, padėk nuo šiandien išprociavoti, atitolinti nuo blogų mislių“ (Muravos kaimas,
Kauno apylinkė).32 Su pirmu pėdu sako - „Dieve, pa
dėk pjauti“ (Šiaulių apylinkė, Kiblių k.).33 Tirkšlių apy
linkėse pirmi į gubą statomi pėdai vadinti krikštu, o sta
tantys tą krikštą - šv. Jonu Krikštytoju.34 Tai aiški nuo
roda j pirmo supjauto pėdelio statymą krikštasuolėje.
(Žr. piešinį.) Baigę darbą virsdavo kūliu sakydami - „Die
vo garbei pabaigėm, tai ir virstam“.35 Šeimininkas nors
vienu žodžiu prašo Dievo, kad jis padėtų. Baigę pjaut
dėkoja Dievui: „Dėkui už tokį užauginimą javų“.36 Gir
kalnio apylinkėje, Juodkėnų kaime, pirmą pėdą ker
tant ir rišant, sakydavo „Ponadieve, padėk laimingai“,

o paskutinį - „Dėkui Pondievui, jau pabaigiau“.37 To
kios padėkos žodžių galima pateikti gana daug.
Darbo papročiuose dažnai vartojami įvairūs pašven
tinti daiktai, kryžiaus ženklai. J.Balio teigimu, „kaimo
žmogus tuose daiktuose jokios mistikos nematė, į juos
žiūrėjo gana daiktiškai, kaip į magiškus objektus, ir dau
giau nieko.“38 Tačiau jis praleidžia tą faktą, kad, pa
ženklinti krikščioniška simbolika ar veiksmais, jie buvo
suvokiami kaip krikščioniški, t.y. veiksmų ar daiktų tiks
las apotropinis, bet pagrindas sakralus.
Toks daugiaprasmis talkų atributas rugiapjūtėje būtų
pabaigtuvių vainikas. Daug kur Lietuvoje vainikas sie
jamas su religija. Vienur jo varpos, kitur vainikas per
Žolinę šventinami bažnyčioje. Pašventinto vainiko grū
dai naudoti sėjos metu. Vainikas namuose kabintas prie
šventų paveikslų. Rumšiškėnai vieną vainiką atiduoda
vo šeimininkui, kitą nešdavo į koplyčią dėkot Dievui už
gerą derlių. Antalieptėj, jei netoli bažnyčia, po pabaig
tuvių vaišių talkininkai vainiką nešdavo į bažnyčią ir pa
dėdavo prie Marijos paveikslo. Vyriausias pjovėjas im
davo giedoti „Marija, Marija“ (Maironio žodžiais). Užpaliečiai dar XX a. ketvirtą dešimtmetį vainiką kabinda
vo krikštasuolėje, vėliau, Velykų rytą, iš jo varpų darė
krapyklėlį ir šventino ant Velykų stalo padėtus valgius.
Ilgiausiai išlaikiusiems vainiką namams Dievas skalsą
palaikys.39 Prie Marijos paveikslo vainikas kabintas ne
atsitiktinai. Dėl plataus šv. Marijos kulto Lietuvoje įsiga
lėjimo šis paveikslas tarp kitų krikštasuolėje buvusių
užėmė išskirtinę vietą. Su Kristaus motinos vardu vai
nikas siejamas ir bažnyčioje. Žinant Marijos vietą kata
likiškoje hagiolatrijoje, vargu ar galima įžvelgti, kad ji
pakeitė anksčiau buvusių pagoniškų dievybių įvaizdį.
Greičiausiai tai krikščioniškoje tradicijoje atsiradęs pa
protys.
įteikę šeimininkui vainiką, talkininkai uždėdavo jį ant
galvos, tris kartus keldavo šeimininką į viršų šaukdami
„Ura“, linkėdavo Dievo pagalbos (Žagarės apylinkė).
Vainiko įtėikimo oraciją pradėdavo ar baigdavo pagar
binę Jėzų Kristų, Dievo vardu linkėdavo šeimininkui svei
katos (Dotnuva, Kretinga, Šimonių apylinkė).40
Visi išvardinti tikėjimai ir apeigos ne visada tiesio
giai susiję su talkomis, bet talkų metu jie aktualesni,
nes sutampa viešo darbo ir žmogaus, kaip kataliko,
prestižo visuomenėje siekiai. Tokie tikėjimai, turintys net
magijos, burtų ar prietarų priemaišų, bet įprasminti
krikščioniškomis realijomis, žinomi visoje Lietuvoje.
Apibendrinant reikia pasakyti, kad talkos, kaip ypa
tinga kaimo bendruomeninio gyvenimo išraiška, kurios
pagrindinis tikslas - kolektyviai atliekamas darbas, pri
valėjo prisitaikyti prie bendrų visai žmonių veiklai Baž
nyčios keliamų reikalavimų. Tai nebuvo institucionali
zuoti, specialiai tik talkoms skirti reikalavimai. Kolekty
vinis darbas reikalavo ypatingo santykio su jais ir sakralumo išryškinimo. Krikščionybė ar, konkrečiau tariant,
katalikybė, kaip vyraujanti Lietuvoje religija, tapo ir gy
venimo būdu apskritai, nes savo poveikio sritį išplėtė iš
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dvasinės srities į socialinių ir gamybinių santykių sritį,
įgavo jos kontrolės paskirtį. Kita vertus, kaip matyti iš
pateiktos medžiagos, XIX a. pabaigoje - XX a. pirmo
joje pusėje, be religinės sąmonės ir su ja susijusių vaiz
dinių, apeigų, įpročių, gyvavo ir tradicinės kultūros ele
mentai, neturėję aiškesnio ideologinio krūvio. Burtai,
magijos liekanos, prietarai ne konkuravo su kataliky
be, o išreiškė pramoginį, komunikacinį ar auklėjamąjį
turinį. Krikščioniškos šventės, papročiai, apeigos, te
ologija (kiek ji buvo žmonėms prieinama ir suvokiama)
buvo tas karkasas, kuriame, krikščionybės globojami
(jei ir netiesiogiai), funkcionavo archainiai kultūros re
liktai. Kad tie reliktai gyvavo tik kaip tradicinio gyveni
mo būdo komponentai, matyti iš jų likimo XX a., kai,
pragmatėjant kaimui ir keičiantis gyvenviečių sistemai,
augant gyvenimo būdo individualizmui, jų lengvai bu
vo atsisakoma, o krikščioniškasis pagrindas išliko iki
XX a. vidurio ir net ilgiau.
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Elements of Christianity in Lithuanian
collective seasonal work
Jonas MARDOSA
The article is devoted to relations between Chris
tianity and collective work of farmers at the turn of the
20th century. Untill the beginning of the 20* century in
addition to Sundays there were some obligatory holi
days which were celebrated on weekdays and which
had to be taken into consideration while organizing
collective work because not only the Church but also
the public opinion of the village community would cen
sure the persons who did not keep to this requirement.
It was a complicated task to organize collective
work on fasting days. At the beginning of the 20* cen
tury there were three weekly fasting days in Lithuania.
Food was the main form of remuneration for the work
done. Collective assistance was usually organized for
hard work, therefore, the participants were to be trea
ted not only abundantly but also with meat dishes.
Collective assistance was also restricted by the
Advent and Lent when peace and penitence were re
quired.
In the collective assistance of the turn of this cen
tury two layers of customs can be distinguished. The
first one includes various customs, sorcery, prejudi
ces etc. which were known to people but not neces
sarily observed in practical work. The second group
includes customs and rites which were directly influ
enced by Christianity and had obtained a sacral me
aning. There are few elements of pre-Christian culture
in collective work. However, all farming, cattle - bree
ding, house building and other chores were done ac
cording to the requirements of Catholicism.

Senieji agrariniai tikėjimai mūsų laikais
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
Etnografinių monografijų įvaduose, atskiruose
straipsniuose dažnokai apgailestaujama dėl vieno ar
kito kažkada plačiai paplitusio papročio, tikėjimo,
burto nunykimo. Tai tarsi kryžiukas anketoje - pra
rasta. Etnologas Jonas Balys knygoje „Lietuvių žem
dirbystės papročiai ir tikėjimai“ teigia, kad žemės ūkio
papročių ir tikėjimų laikytasi maždaug iki 1920 me
tų, iki didžiojo kaimų skirstymo į vienkiemius sąjū
džio. Tačiau žmonių atmintyje tos tradicijos ilgiau iš
likusios, todėl iki 1940 m. iš senesnių žmonių dar
buvo galima šį tą sužinoti ir užrašyti. Šiandien apie
tai mažai kas bežiną... Atrodytų, taip ir yra, bet mano
prakalbinta Pranė Švedienė iš Dubičių teigia ką kita:
„Neprauda, kad dar niekas neciki varažbitais. Vai vai
vai, ir sėju, ir sodzinu in dangų padabojus. Ir mano
susiedkos tep daro. Raikia dėc dabon ir kap lauki
niai žolynukai iš po žiemos kalas, kadu žydzi...“1jdomu pasidarė, tik apgailestauju, kad remsiuosi dau
giausia Pietryčių Lietuvoje fiksuota medžiaga.
Tikėjimai, burtai kažkada buvo svarbiausi su žem
dirbyste susijusių papročių komponentai. Tai natū
ralaus žmogaus noro siekti palankesnio likimo, že
mės darbų sėkmės ir gero derliaus atspindys. Že
mės ūkio darbų pradžia, jų tolesnė eiga buvusi ap
gaubta apsauginiu šydu - burtais, prietarais, drau
dimais, kurių taikymas po Antrojo pasaulinio karo
labai susilpnėjo, o šių papročių ritualinė struktūra de
gradavo. Daugumą su žemės ūkiu susijusių tikėjimų
ir burtų reliktų imta laikyti prietarais, kuriuos Jonas
Balys 1953 m. Bostone išleistoje enciklopedijoje api
brėžia kaip tikėjimus į tam tikras paslaptingas gam
toje veikiančias jėgas, kurios daro įtaką likimui. Žmo
gus tiki, kad, atitinkamai elgdamasis, galės išvengti
jų įtakos ir sukeliamų nelaimių. Antai: „Jei laukuose,
ežeruose dar ledas, o griaustinis griaudė, į laukus
nesiskubink. Iššals, ką pasėsi.“2 Arba:„Keli metai at
galios prispyliau galumaišį rugių ir va ca, netoli upe
lės, misli, išbarscysiu. Ir boba, kad jų kur galas, su
tuščiu kašiku dzig dzig per kelių. Kad būt boba kap

boba, ale pracimna kap laumė, pavydelka. Boba per
kelių - sėkla nedzigs. Negrįžau, ale menki rugiai tais
metais buvo. Pusė sėklos nedzygo.“3 Prietarų kaip
profilaktinės priemonės, padedančios išvengti nema
lonumų (elkis taip, kad išvengtum nepageidaujamo
rezultato), dar galima užtikti visoje Lietuvoje, štai be
ne populiariausias, iki mūsų dienų išlikęs: „Negali
ma mėtyti duonos, kad sausra ar kitos nelaimės ne
išnaikintų javų“ (Utenos, šakių, Varėnos raj.). Ilgai
niui draudimai tampa bendruomenės ar net plates
nio masto elgesio taisykle, moraline norma. Jau mi
nėtoje enciklopedijoje Jonas Balys tikina, kad burtai
- tai tam tikri tikėjimai ir jais pagrįsti veiksmai, kuriais
žmogus savo valiai nori palenkti jį supančią aplinką,
gamtinį ir antgamtinį pasaulį, yra priversti tarnauti
žmonių reikalams. Tokių tikėjimų pirminė forma bai
gia nunykti. „Mano motulė tai visokius zababonus
darė kų besėt, kų besodzyt. Aš cik juokiaus. Kap pasdariau pači gaspadinė, ir aš incikėjau... Javo insipilu
nosinaitėn ir nusnešu bažnyčion. Ir dzienų (sodini
mo) paisau, ir visko visko. Ale kad jau ne viskų pomėcinu. Duktė dartės iš manį juokias. Matai, protyngos, mokytos.“4 Galimas daiktas, kad žmogaus pa
sąmonėje veikia ir senasis burto slaptumo veiksnys,
nes dažnai burtais siekiant asmeninės naudos ima
ma kitam kenkti (apie kenkimo burtus vėliau), todėl
ne visada ir pasipasakojama. Klausinėjami kupiškė
nai, uteniškiai, rokiškėnai ne tik tikino jokiais burtais
daržų derliui pagausinti neužsiimą, bet pokalbio pra
džioje gynėsi nežiną ir anksčiau juos buvus: „Nei ma
no mama, nei aš ką bežinau. Tai niekai.“ Arba: „Mū
sų kaime tų burtų niekas, niekas nežino“ ir pan. Teiraujuos šilų dzūkės, tebetikinčios burtų galia, kodėl
jos, sodietės, tiki „niekais“? „Bepigatam, kur an prie
molio ar juodžemio sėdzi. Kų inkišo, tas išaugo. Mūs
kraštan, šitose pieskelėse, duosies duosies per va
sarų, o kap ataina ruduo, nėra in kų pažūrėc. Ca ir
šalnos anksausia, ca ir karščiai dzidzausi.“5 Galima
pridurti: iki šių dienų šiuose kraštuose išlikusi kaimo
bendruomenė, čia ji gan izoliuota, nes nutolusi nuo
civilizacijos centrų, silpnesnė technikos, agronomi
jos mokslų invazija...
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Žemės darbų pradžios papročiai beveik išnykę,
o pavasario, vasaros ar rudens darbų pradėtuvių lai
ko įprasminimas kalendorinėse šventėse dar gajus,
nors dėl orų nepastovumo, kalendorių keitimosi ir
sudaro savotiškų sunkumų. Kad rugiai Lietuvos ūki
ninkui iki šių dienų ne vien ekonomiškai, bet ir mo
raliai buvo svarbūs, matyti iš užtinkamų sąsajų su
didžiąja saulėgrįžos švente Kūčiomis. Žinoma, tai
praktinės magijos suprimityvinti atskiri elementai, ku
rių dėka siekiama geresnio rezultato. „Mano tėvulis,
būdavo, sako: raikia taikyc Kūcon gyvulius gerau
pašare. Kiaulių ėdalan daugiau ruginių myltų bėra,
vištom saujų rugių numeta, šiečkų arkliam, karvėm
gerau užbera... Sako, rugiai bus geresni, brandes
ni. Arty prauda?“6„Norintapsiginti nuo pelių, reikia
toj pačioj dienoj pradėt rugius pjauti, kurioj buvo Kū
čios.“ 7
Rugys stipriausiai išlaikęs ir pjūties bei sėjos lai
ko orientaciją į svarbiausių atlaidų dienas: „Rugiap
jūtė - Škaplierna; be to, „labai taikos prieg šv. Onos“.
„Atlaidus atbuvai, an rydzienės sėskis po obeliu ir
cynk dalges, čėsas in rugius. Mano duktė Lietuvon
nutekėjus, ty kolkozai kombainus samdo, ale vis sa
ko: šv. Ona - raikia rugius kirse.“ 8
Rugių sėja - Sėmenė, arba Šilinė - Mergelės Ma
rijos gimimas: „Neužylgo po Motkibažės, rugsėjo aš
tuntos, taikaus pasėc. Kici tai ir spalį datempia. Aš
laikaus dziedų prisakymo: parsinešei tarbelį pašvencytų rugių, supylei sietuvėn, pametažgavai, parsižegnojai ir dui.“ 9 „Tuoj po Marijos gimimo sėjom...“ 10 Pa
našias datas apie rugiapjūtę bei sėją nurodo Molė
tų, Ignalinos krašto senoliai.
Linai individualiuose ūkiuose jau daug metų nesėjami, bet prisiminimuose apstu tikėjimų: „Nepasėjai šv. Sofijos dienoj, lauk šv. Elenos. Linams tinka
šventųjų moterų dienos. Linas - moterų rūpestis. Ji
raus, šukuos, verps, aus...“ 11 Kitų žemės ūkio kultū
rų (kviečių, miežių, avižų ir kt.) nei sėjos, nei pjūties
išskirtinių dienų nebepaisoma: „Už visų važniau ru
giai. Mendeliai sustacyci baltuoja, jei taduis gali galvoc ir apie kitus darbus. Rugys važniausiai.“ 12
įdomu, kad tarsi didelės ekonominės reikšmės
valstiečio ūkiui neturėję žirniai pietiniuose Lietuvos
rajonuose ilgai išlaikė „privilegiją“ būti sėjami svar
bių šventųjų patronų dienomis: „Žymius taiko Stanislovan (gegužės aštunta - red.). Pirma šventė išaina. Geri būna žymiai.“ 9 „Per šv. Morkų visadu sėjom
žymius.“ 13 „Žymiai-šv.Jurgio“ .8 Forma, skonis, spal
va, virkščios, matyt, bus nulėmę žirnio dominavimą
Kūčių vakaro spėjimuose, tikėjimuose, kurių kai kur
tebepaisoma: „Reikia Kūčioj žirnių, pupų valgyti, kad
vištos dėslios būtų.“ 14 „Aš tai dedu dabon, jei Kūcon
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gražiai dzideliais kūsniais sniegei - vištos gerai dės,
bus tais metais daug žymių ir ilga žiema.“ 4 „Po Kūcos, kap nuimi nog stalo šienų, raikia pažiūrėc, ar
neliko an stalo kokio grūdelio. Jau seniai nieko ne
šėju, ale vis tep žūrau. Sako, labai gerai žymis rase.
Radai - praryk. Derės viskas. Nu, turtas ir tep ge
rai...“ 15 Dar vienas retokas tikėjimas: „Jei žymius nori
gerus turėc, tai raikia žiūrėc an dangaus. Nakcų daug
žvaigždžių, o dzienų saulė - bus daug žymių. Jei
ūkana nakcis ir ūkana dziena, bus žymiai menki, ne
augs.“ 16 Šis tikėjimas liudija, kad žirniui buvo skiria
mas ypatingas dėmesys. Gal kas ir buitiniuose „dar
žo“ tikėjimuose įžvelgtų ryšį su transcendentine sfe
ra, tuo labiau, kad šios rūšies tikėjimai kitiems ja
vams nebūdingi. Antai visų javų sėjai palanki laiko
ma tyki diena ar pietų vėjas, o apie žirnių sėją dažnai
taip sakoma: „Žirnius reikia sėti pučiant šiaurės vė
jui, tada jie nekirmys.“17„Žyrniam gerai, jei vėjas ašt
rus pakyla juos sėjanc... Tadui gali racau sėc. Tokio
ratumo, kad baronukas tarpu žymių atsigult. Bran
dūs bus.“ 8 Kai žirnius sėja, negalima sakyt „Padėk,
Dieve.“ 18 Ar tik neturima omeny chtoniškųjų jėgų pa
galbos šiam ankštiniam?
Kitų javų sėjai taikomų oracijų sunkiai beužtiksi
me, bet štai žirnių sėjikai tvirtina po nosim dar šnabž
dą tokį supaprastintą oracijos variantą: „Dlia pastūchov, dlia bastrūkov i dlia dobrych dietiej.“ 13 Arba„beri žirnius ir sakyk: paukščiams, ubagams, ligo
niams.“ Siūloma žirnius sėt prie kelio, kad „pakelei
vis nusiskintų, žirniams tik geriau. Sėjant pasakyk,
kad sėji dėl visų.“ 20 Vertėtų dėmesį atkreipti į „dlia
bastrūkov“ - retai kas pavainikiui ką nors malonaus
linkėdavo. Kažin kodėl žmogus per sėją buvo toks
geranoriškas, ar tik dėl „aš tau, tu man“? Pradėtu
vių oracijose, maldelėse žodis yra laisvas, kintantis.
Nebūtina kreiptis į konkrečią dievybę, kreipkis į kaž
ką pusiau žemišką, kad galėtum įsakmiai pasakyti,
kartais tik paprašyti, kiek ko reikalauji, už tai ką nors
pažadėdamas. Jei maldelėje konkrečiai kreipiama
si „Dieve“, tai žmogaus ir Dievo ryšys nusakomas
šeimos santykiais, sakykim, vaiko ir tėvo: „Bobulė
porino: jei kas iš draugės aina sėc, tai nepamirš pasakyc: bėriu, Dzievuli, tau savo sėklalį, kad tu man
aduotai šimtų roz daugiau. Saugok nog krušų, aud
rų ir kitokių neprietelių. Augyk dėl mūs visų, dėl gy
vulėlių, dėl drabnų paukštelių, ubagų irsiratų.“ 21 Pa
stebėjęs, kad malda darbuose ne visada padeda,
pats žemdirbys imasi būrimų, t.y. veiksmų, kuriais
stengiasi numanomas jėgas paveikti, kad jos žmo
gui padėtų pasiekti rezultatą. Išlikusių burtų mini
muose veiksmuose bei daiktuose glūdi panašumas
su trokštamu rezultatu. Tais burtais į augalo sėjos,

sodinimo, augimo, brendimo procesus įsiterpiama
„kažkam iš aukščiau“ pasufleruojant bei primityviais
pavyzdžiais pailiustruojant: „Aš tai ne, ale mano any
ta prieš sodzinimų bulvių paima ir inmeta nor tris
akmenis vagon. Juos ir aparia. Sako, bulbės bus
tokio dzidumo ir sveikumo, kap šici akmenys. Tei
sybė, prieg jos (anytos - red.) visadu bulbių turė
jom.“22 „Jau kap agurkai žydzi, tai kad megzt, raikia
indėc tuščių butelių.“4 Arba: „Kad agurkai gerai
megzt, tai vaikus siuntė rinke žolės - kacapaucų.
Toki kap pilkai rusvi pumpurukai an dzirvonų auga.
Jų būna daug an vieno sciebo. Primėtom jų agurkų
ežion. Dar mama virvelių primezgioja ir padeda gali
ežios. Geriau mezga.“23
Pietryčių Lietuvoje gausesniam agurkų derliui iš
auginti iki šių dienų ieškoma „kucuko“ , „katuko“ , „kacapaucio“ (toks augalas - red.), kurio žiedyno for
ma labai primena vaisingumo simbolį. Agurkų vai
singumui pagerinti paplitusi genitalinė simbolika pa
sireiškianti analogija agurkas - vyras. Agurkas iš tie
sų primena tai, „ką vyras turi kelnėse.“ Tai žino viso
je Lietuvoje, „kai kas ir dabar sako, kad neprošal,
kad agurkų ežią vyras pažargstytų, agurkai derės.“2
„Vyras turi sodzyc agurkus, jei nori, kad gerai de
rėt. O jei moteris sodzina, tai raikia vis pasgramže
tarpukojis. Labai gerai, jei vyras gramžias.“22 „Pasi
taikydavę, prašo, kad kokis vaikigalis be kelnių ežią
pažargstytų.“25 Nuogumas - svarbus būrimų kom
ponentas, tarsi simbolizuojąs glaudesnį sąlytį su že
me, paslaptį, kažkokius drastiškus momentus. „Vrtalienė vis sako: vyrai pirty - reikia agurkus sodint."24
„Gerai agurkam, jei grynos bobos juos aina sodzyc.
Pirma ca toki ruskiai gyveno, tai jų bobas matė, kad
grynos ajo daržan agurkų sodzyc. Taikos aic anksci, nu jau vengė, kad kas macyt...“23
Dauguma mūsų daržuose auginamų daržovių yra
išlaikiusios tik orientacines sėklų į dirvą bėrimo da
tas: svogūnai - šv. Stanislovas, agurkai - šv. Sofija,
morkos - šv. Morkus ir kita. Kopūstas - gan turtin
gas tikėjimų, burtų, draudimų. Įdomiausia, kad šios
daržovės priežiūra „užkliudo“ net keletą svarbesnių
kalendorinių švenčių: „Rasodų (kopūstų) raikia pasėc prieš ar per šv. Andriejų (lapkričio 30) ir šiaudais
apkloc.“25 „Kopūstams gerai tarpušvenčio pelenai.
Teta iš tėvo pusės per Kalėdas, tarpušventy, sušluodavo pelenus į atskirą špižinį. Vasarą beria ant ko
pūstų. Kirmėles naikina.“ 19„Kirmėlaitės, jei an kopūs
tų užeina, tai mano motulė an Užgavėnių kopūstus
verda, tai kap lienka tirštumai, juos išdžiovina ir lai
ko. Tais tirštumais barsto kopūstus. Kirmėlių nebū
na.“16 „Nuo kurmių kopūstų ežią gerai iškaišo Sek
minių išdžiūvusiais berželiais.“4„Kopūstus apkapliuoti

geriausia prieš šv. Joną.“27„lki Petrinių, sako, geriau
kopūstų neliesti (nekapliuoti), tada kirmėlės nepuls.“
„Per šv. Oną reikia užeit į daržą ir ant kopūsto uždėt
plaštaką. Galvos gerai augs.“28 „Aš įkišu darže dai
gus, ir pas mane auga. Čia žemė gera. Kai gyvenau
tarp miškų, mama minėjo, kad Žolinė - tai kopūstų
diena. Reikia kopūstus tą dieną apžiūrėt. Dėl kirmė
lių, matyt.“29
Kas tai? Kalendoriuje užkoduota ypatinga pras
mė ar tik užmaršesnėms šeimininkėms neįkyri užuo
mina?
Kopūstas - vienintelė daržovė, pagal kurią spėja
ma apie... vedybas: „Kopūstų rasodų pasodzina an
akmenio. Jei šita rasoda prigyja, merga, katroj jų sodzino, ištekės.“26 „Kai aš pirmą kartą pati pasodinau
kopūstus (mama sirginėjo), tai tais metais kokie gra
žūs kopūstai užaugo, galvos neapglėbiamos... Ma
ma sako, vaikeli, čia tau reiškia, kad piršlių sulauksi,
gerai išeisi. Juokais pasakė. Seniau taip kalbėjo.“29
Orientuojantis į draudimuose už teksto slypinčią
informaciją galima įžvelgti similinės (analoginės), pro
filaktinės magijos liekanų:„Kopūstų negalima sodint
tą dieną, kai kepi duoną - ant šaknų augs gumbai.
Kai sodini kopūstus, tai tą rytą negalima nei blynų
kept. Mano mama taip sakė ir taip darė.“30
„Nesaka sodzyc kopūstų išsirangus. Motulė, bū
davo, sodzina ne cik kad su placu andaroku, ale dar
ir dzviem kvartūkais susriša.“6
Pirmąjį draudimą būtų galima aiškinti ir kaip dvie
jų svarbių darbų nesuderinamumą. Taigi minima dar
žovė prilyginama duonai. „Blyno“ paminėjimas galė
tų reikšti draudimo - tikėjimo transformaciją, degra
davimą.
Atkuriant kai kurių su šiuo augalu susijusių burtų
vaizdinę prasmę, rekonstruojąs! kai kurie senojo ti
kėjimo fragmentai: „Pyrmų daigų pakišu po akme
niu. Pirma visi tep darė. Nežinau, dėl ko. Macyc, kad
derėt gerau.“31 „Kad kopūstų galvos suktūs, tai kap
pyrmų dziegų sodzini, paimi dzirgėlių, susuki tep kap
vainikų, dedzi an žemės, uždedzi akmeniu viršun.
Šitep darė mama, ir aš pači dariau.“32 Pradžios ak
centavimas bei dilgėlės, vainiko (rato), akmens ap
sauginės savybės liudija kaimiečio pasąmonėje išli
kusią mitologinę semantiką. Bet kodėl gi su kopūstu
susiję daugiausia išlikusių tikėjimų, burtų, draudimų,
nors šiaipjau šiandien iš papročio virtusių vien įpro
čiu? Patys pateikėjai aiškina: „Kaime žiemą nė die
nos neapsieisi be bulvės ir kopūstų. O kaip be jų
Gavėnią, Adventą būtų reikėję ištvert (...) Jis ne mor
ka ir ne krapas - pabėrei, ir užaugo. Kokios prie
žiūros reikia! Ir brudas visoks jį puola. Kopūstai šeimininkės pareiga. Tai ne vyro, ne vaikų darbas.
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Moterys - kopūstą, kopūstas - moteris myli.“28 Gali
ma išvesti primityvią formulę: agurkas-vyras, kopūs
tas - moteris. Ar vėlgi ne dėl savo apvalių formų?
Žmogus, būdamas aktyvus, ne tik laukia iš dan
gaus malonės, bet ir pats augimo procesui mėgina
daryti įtaką, bando pagal mums nelabai suvokiamą
javo, daržo gėrybių gradaciją kažką padėti.
Štai „svogūniniai“ tikėjimai tiek įdomūs, kiek jie
susiję su„juodąja magija“ , chtoniškosiomis sferomis:
„Geriausia svogūnus sodzyc tokiu čėsu, kap dan
gun nėr nei saulės, nei mėnulio.“22 „Svogūnam raikia, kad nebūt jaunan (mėnulyje) susodzyci. Rožė
Sabaliauskienė ajo sodzyt svogūnų ir buvo jaunas
mėnulis, tai ji atsigrįžo in mėnulį, atkišo jam kašikų
su svogūnais ir sako: „Va, mėnulaici, Dangaus karalaici, žiūrėk, aš ainu sodzyc svogūnų!“ Ir nenusisekė
jai svogūnai tais metais, ajo skolycis pavasary.“31 Šių
tikėjimų „opozicija“ būtų - „sako, kap svogūnus so
dzyc raikia, tai dėk dabon, kad nebūt tuščimai. Kad
būt ar pylnacis, ar jaunas, ar senas, kad cik nebūt
tuščimo. Jei papuola tokion dzienon, tai, sako, bus
žyduoliai.“16 Išimtis tik patvirtina „taisyklę“ .
„Anon pusėn gyveno boba. Žmonės kalbėjo, kad
mokėj pienų iš karvių atimc. Aš tai nežinau. Ji motulai vis pavasarį atneša svogūnų sėklai. Atsimenu, mo
tulė tėvuliui vis sako: ažalį kap per aslų pasisodzina,
o galvų neturi kur dėc. Zababonus žino, kapgi tep
svogūnai pas jų auga.“33 Ir bene įdomiausias vaiz
das -„mačiau, kaip viena moteris, jau susiruošus svo
gūnų sodinimui žemę, jojo į daržą ant šluotos. Prijo
jo iki daržo, šluotą įkišo į žemę ir pradėjo sodint svo
gūnus. Ir šiemet mačiau. Mano kaimynė taip daro
(...) Kai sodina svogūnus, neraikia sakyt -„Padėk,
Dieve“. Neaugs.“30
Kaimiečiai dar ir šiandien privengia „užsėjimo“ ,
„užsodinimo“ , kai pradėjus sėjos daržo darbus tą
patį pradeda ir kitas sėjėjas ar sodintojas. Vizualiai
tai galima įsivaizduoti kaip uždėjimą ant viršaus pir
mojo sėkmę nugramzdinant. Tai negeri burtai, kai
žodžiu ar veiksmu stengiamasi pakenkti kaimyno der
liui. “Buvo tokia boba Pauliuose, tai jei mato, kad
aini daržan su rasodu,- špigų kyšč, nor ir po kvartūku. Visi žino, kad ji gero nelinki.“22 „Kap mūs vyrai
išaina sėc an rėzalio, tai ir kaimynas an savo rėžo
sodzia. Jei jis mum prieš šaulį, tai užsėja. Nedzygsta sėkla.“9 „Šešuras pasakojo: nuvejau aš linų sėc, o
mano brolis pirma nuvažiavįs, bet pamatįs, kad aš
atvažiuoju, nesėja. Tai pasėmiau sietuvėn žemių ir
sėju. Insikinkiau arklį akėcose, užakėjau. Žūrau, bro
lis aina sėc linų. Tadui tvarkon - prispyliau linų ir pa
sėjau kap raikia. Šitas užsėjimas kožnai dziedovanai cinką.“4
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Sakoma, kiekvienas nuodas turi priešnuodį: „Vie
nais metais sodom bulbes, kad žūrom, kaimynas ir
gi ataina sodzyc. Tai kaimynė, kuri pas mani sode, ir
sako mano vyrui: „Mesk sodzyc, o apark aplinkui
laukų. O tu, - sako man, - nusiauk kelnes ir sėsk an
žemės su nuogu užpakaliu, tai neužsodzis. Tais me
tais labai geros bulbės buvo.“4 „Balandžio mėnesio
vidurin būna pilnacis mėnulio, tai išneša kelias bul
bes darželin ir pasodzina. Pilnacin sėkla raikia išnešc, tadu niekas neužsodina. Mano pači ir šiemet
išnešė. Visadu.“3 Kenkimo burtuose atkreiptinas dė
mesys į saulės, mėnulio vaidmenį.
Nežiūrint į žemės ūkio tikėjimų transformaciją, ir
dabar „veikiantieji“ burtai turi pasikartojančių bruo
žų dominančių, ir pagal tai juos būtų galima taip sis
teminti: atvirkštumas, maginiai skaičiai, vanduo, ug
nis, akmuo, augalas ir kita. Vanduo, kaip gamtos jė
gų atbudimą, brandą, naujos gyvybės pradžią sąly
gojantis veiksnys, itin taikytas žemės darbų pradėtuvių, pabaigtuvių papročiuose. Burtų su vandeniu
išliko mažai: „kap kopūstų rasodų raunu, tai tris die
gus įmerkiu vandeny ir palaikau, kol viską sutvar
kau.“34 „Norint, kad megzt agurkai, raikia aic pircin
ir per krosnį pyle vandenį tris kartus. Pilam tep: ty,
kur kūreni, pastatai kibirų, o iš viršaus per akmenis
pili vandenį.“4
Be vandens, šiame burte figūruoja pirtis (išskirti
nė vieta), akmuo ir skaičius „trys“ . Visa tai gali būti
paveldėta iš senosios tradicijos, kurioje dar įžvelgia
mas ryšys su savotiška ritualine apeiga. (Žinoma, jei
ne toks buitiškas finalas - užsiauginti kuo daugiau
daržovių. Tuo labiau, kad minimos daržovės atkelia
vę į Lietuvą ne taip jau seniai, todėl dalis tikėjimų gali
būti pritaikyta.)
Informatoriai nepaminėjo kažkada plačiai taikyto
vogto daikto kaip priemonės tikslui pasiekti. Šių burtų
nunykimą galėjo lemti bendruomeniniai moralės prin
cipai. Bet dar gaji baimės sąlygota nuostata - nie
kam sėklos neskolinti ir nesikeisti, nes svetimas daik
tas gali būti panaudotas blogam: „Kap cik atsirado
kvietrugiai (man sūnus iš kolūkio parvežė), aš susiedkai ir pasakiau: širsk, neširsk, nekeisiu in tavo
miežius. Man sėklų išvesi.“33 „Kad ir geriausiam, ar
timiausiam žmogui sėklos dykai neduok. Nors men
kiausią pinigą paimk. Ir tau geriau bus, ir jam.“ 11
Su auka susijusių senųjų žemės tikėjimų likusios
tik užuominos: „Obelaitės geriau auga, jei po jomis
užkasi gyvą daiktą. Kačiokus sodely užkasa.“11 „Rai
kia pirmus agurkų žiedus nuskyne ir pakasc galan
ežios.“26
Daugeliui žemės darbų tikėjimų, burtų būdinga
senųjų tikėjimų ir krikščionybės jungtis. Krikščio

niška moralė norimo rezultato siūlo laukti pasyviai,
o burtais jo siekiama aktyviai: „Rugius kluonan kap
suvežą, tai, būdavo, sako, peržegnokit tris kartus.
Mano tėvulis ne cik kad žegnojo, bet ir akmenis ke
lis šalinėn inmeta - pelės nelįs.“35Taigi liaudiškoje
krikščionybėje neapsieita be sinkretizmo, todėl vi
sai neseniai (iš dalies ir dabar) agrariniuose tikėji
muose šalia liturginių naudojami ir senieji atributai:
„Jei norėjo, kad rugiuose nunyktų kūkaliai, tai pylė
per pavalkus. Ant jų rožančių ar medalikėlį dėjo.“20
Dvi skirtingos tradicijos stipriai veikė viena kitą, daž
nai susiliesdamos ir kartu išlaikydamos santykinę
autonomiją.
Burtuose, kaip ir kitame kultūriniame palikime, kry
žiuojasi įvairūs laikotarpiai, individuali patirtis ir žmo
gaus fantazija: „Mano daržan labai neužauga mor
kos. Kirmija, nubalsta. Tai aš sumislijau jas inkaišioc
palei krienus, o iš kitos pusės notkų prisėjau. Prieg
krienų kirmėlės nelanda, notkos tep gražai per va
sarų morkaunai žydzi. Ot gal ir kiek gerasnės užau
go.“33 „Mano žinijos visos vienspalvės. Kaimynė pa
tarė suvynioti jų sėklas j įvairiausių spalvų skurliu
kus. Aš į dėžutes spalvotas (vaikai buvo privežę) su
dėjau, kad gražiau žydėtų.“2
Atrodytų, kad agrarinių tikėjimų, burtų, draudimų
bendras bruožas - jų nelogiškumas, iracionalumas.
Taigi, tiesioginio poveikio vienos ar kitos žemės kul
tūros vaisingumui, derliui juose neaptiksi, tačiau, be
absurdiškų momentų, kai kuriuose galima justi pri
minimą, neįkyrų moralą, psichologinį nuteikimą dar
bui: „Jei sėji rugius ir apsižioplini, palieki neužsėtą
lopą, tai, sakė, bus blogai - grabas namuose.“36 Ra
cionalų grūdą aptiksi tikėjimuose, raginančiuose at
sižvelgti j vėjo kryptį, kuo anksčiau pradėti darbą:
„Sakė, kadais, kad rugiai geriausia sėt pietų vėjui
pučiant, dar pečio nekūrus, kad rugiuose juodų kū
lių nebūtų.“7 Arba štai ilgalaikiais stebėjimais grįstas
tikėjimas, kuris garantuoja žemės temperatūros tin
kamumą vieno ar kito javo sėjai: „žemė jau šilta, gali
sėc grikius, kai iš po žemių atsiranda daug juodų
blizgancų būžukų - grikinių.“23
Faktinė medžiaga, kuri, kaip minėta, užrašyta šio
mis dienomis iš dar gyvų pateikėjų, mano manymu,
ir yra vertingiausias dalykas. Nors dėl faktų trūkumo
agrarinių tikėjimų, papročių viso vaizdo nėra įmano
ma atkurti, tačiau nedviprasmiškai galima teigti, jog
iki šiol susiduriama su raidą patyrusiu, bet pagrindi
nę funkciją išlaikiusiu savitu reiškiniu - atlikti bene
svarbiausiąją žemiškąją paskirtį - išauginti duoną ir
gausų daržovių derlių. Tai buvę nerašyti agrarinės
bendruomenės įstatymai. Galima manyti, kad pa

prastesni burtai po truputį grįžta į gyvenimą per et
nokultūrinį judėjim ą- gaivinančią funkciją atlieka lei
diniai, straipsniai, informacinės laidos.
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The old agrarian beliefs nowdays
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
The factual material was recorded from the
lips of informants in south-eastern Lithuania. Alt
hough we can not reconstruct the full picture of
agrarian beliefs we can say with full certainty that
the elder people observe them in south-eastern
Lithuania and simple beliefs, customs and sor
cery through ethnocultural movement could be
revived.
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Muzikantai ir šeimininkės samdomi suvalkiečių vestuvių veikėjai
Gvidas VILYS
Remdamasis 1992 - 1993 metais Marijampolės, Vil
kaviškio ir Šakių rajonuose instrumentologinėse eks
pedicijose paties surinkta medžiaga, pamėginsiu ap
tarti menkai tyrinėtų vestuvių veikėjų - muzikantų ir šei
mininkių - būdingus bruožus bei tarpusavio santykius.
Daugiau duomenų yra apie muzikantų dalyvavimą
vestuvėse, tad ir remiuosi Suvalkijos muzikantų pasa
kojimais. Pateikėjai prisiminė nepriklausomos Lietuvos,
karo meto ir sovietmečio vestuvių apeigas, tad galima
pažvelgti ir j kai kurių vestuvių papročių kitimą.
Vestuvės tęsdavosi įvairiai: tarpukariu kartais „vestuvė tęsiasi visą savaitę ir daugiau“1, bet bene daž
niausiai „vestuvės vykdavo tris ar keturias dienas: dvi
dienos pas jaunąją, paskui jau pas jaunąjį važiuoda
vo.“2 Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais vestu
vės gerokai sutrumpėjo: trukdavo dvi dienas, kartais
vos vieną vakarą.3 Sovietmečiu vestuvių šventimo lai
kas nusistovėjo ir mažiau įvairavo: paprastai vestu
vės tęsdavosi pusantros paros: dvyliktą dienos su
tuoktuvės, o po vidurnakčio - „Ilgiausių metų“, ir jau
nieji eina miegoti. Rytą keldavo tai devintą, tai dešim
tą, tikslaus kėlimo laiko nebūdavo, ir maždaug penk
tą ar šeštą vakaro vestuvininkai iš lėto skirstydavosi.4
Laiko tėkmėje nepakito muzikantų j vestuves kvie
timas („samdymas“) - ir tarpukariu, ir vėliau muzikan
tus pakviesdavo iš anksto. Paprastai sutardavo prieš
dvi tris savaites iki vestuvių. Pateikėjai pabrėžia, kad
pakviesdavo „iš anksčiau... mažu pasižadėjęs kam.
Būdavo, ir už mėnesio kits užsiprašo...“5 Paprastai mu
zikantus užprašydavo tie, kas vestuves keldavo - jau
nasis, jaunosios tėvas arba „...koks jo įgaliotas žmo
gus.“5 Gana dažnai, ypač geriems muzikantams, tek
davo „atgroti“ kelerias vestuves iš eilės: „...vieną kar
tą prieš Užgavėnes, prie vokiečių laikų... keturias ves
tuves atgrajijau. Iš vienos j kitą, iš vienos j kitą, iš vie
nos j kitą i da reikėj j penktą eit’, per pačias Užgavė
nes, tą vakarą... jau negalėjau. Atsiguliau pailsėt’ teip
ant piet, tai pabudau naktį dvyliktą, o kad jau nėr ka
da eit’...“5 Kartais po tokio vestuvių „maratono“ muzi
kantas ir namų nepasiekdavo:... pareinu, per mišką
reikėjo ten eit’... Išėjau naktį, tiesiai ėjau ėjau, matyt',
iš tako išklydau. Einu paskui tiesiai ant šunų balso
(kur šunes loja), tai per kokią šaknj virtau, ir viskas.
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Pabundu, tai tas armonikas vandeny, pusę beveik, ba
loj tokioj. Pasidėjau, dabar nežinau, kur aš. Medžiai
ošia, klausau, ta puse šuo loja, aš pažinojau balsus:
mano šuo, kaimyno kap šuo loja, kito. Mano šuo loja,
tai aš tiesiai ir einu unt to balso. O ten nei tako... tai vis
in takų Įėjau...“6
Suvalkijoje buvo populiarios įvairios vestuvių mu
zikantų „kapelijos“. Dažniausiai grodavo armonika ir
būgnelis6; bandonija ir būgnas;5 du smuikai ir bosas1.
Vestuvėse grodavo ir vienas muzikantas - bandoni
ja5, armonika2, o karo metu užtekdavo ir lūpine armo
nikėle grojančio muzikanto.3 Pasitaikydavo ir kitokių
sudėčių „kapelijų“, ypač „mandriose“ vestuvėse (iš
skyrus per karą vykusias) grodavo nedideli dūdų or
kestrėliai.4 Reikia pasakyti, kad muzikos instrumentų
sudėtis ir vestuvių kapelijose, ir įprastuose vakarėliuo
se, taip pat Suvalkijoje mėgtuose „rabaksuose“ - be
maž tokia pati. Akivaizdu, kad muzikantus (ar jų „kapelijas“), gerai ir dažnai grojančius apylinkės vakarė
liuose, kviesdavo ir j vestuves. Tad galima manyti, kad
muzikantų pakvietimas groti vestuvėse yra savotiškas
aplinkinių pripažinimas. Renkant medžiagą pastebė
ta, kad geri muzikantai negalėdavo tiksliai suskaičiuoti
„atgrotų“ vestuvių, neretai jos siekdavo triženklj skai
čių. Tai dar kartą patvirtina ankstesnę mintj, kad muzi
kanto (arba „kapelijos“) kvietimas („samdymas“) gro
ti vestuvėse yra aukščiausias vakarėliuose grojančio
muzikanto jvertinimas.
Kviečiant groti vestuvėse suderėdavo užmokestj.
Paprastai tą sumą muzikantai susirinkdavo grodami
maršus; tada kvietėjas atskirai nebemokėdavo. Jei su
derėtos sumos iš svečių nesurinkdavo, šeimininkas
privalėdavo primokėti. Tik išimtiniais atvejais muzikan
tai dar rinkdavo pinigus grodami maršus, nors šeimi
ninkas būdavo sumokėjęs visą suderėtą sumą Tai daž
niau pasitaikydavo sovietmečiu.
Šeimininkes taip pat samdydavo iš anksto. Tai bū
davo moterys, garsėjančios sugebėjimu skaniai ga
minti vestuvių valgius, mokančios gražiai papuošti sta
lą. Pasitaikydavo, kad vestuvėse šeimininkaudavo ves
tuvininkų giminaitės, bet dažniausiai samdydavo sve
timas šeimininkes. Šeimininkių skaičius priklausė nuo
vestuvių masto: mažesnėse - viena ar dvi, didesnėse

- keturios penkios. Paprastai viena būdavo vyriausio
ji, vadovaudavusi visai virtuvei. Kitos tik maistą virda
vo. Dar būdavo ir „pagalbinės“ šeimininkės j stalą
maistui nešti, indams plauti, stalams tvarkyti. Nuo vy
riausiosios priklausė visų šeimininkių užmokestis.4
Muzikantai į vestuves atvažiuodavo kiek anksčiau,
nes turėdavo sutikti kiekvieną svečią. Bet pirmiausia
pasitikdavo pačius muzikantus:... kai ateidavom vestuvę grajit’, mus sutikdavo šeimininkės, su puodais,
su samčiais grajidavo. Paskui jau mes susidraugaudavom... būdavo - sutinka, pagroja unt tų, a kas kačiotę pasiėmę barškina arba samčiais, puodais viso
kiais. Kai kada net grasu būdavo, tokia jau baika...“7;
... šeimininkės jau jos anksčiau atėjusios, muzikant’s
atvažiavo... pasitinka su skauradom, su blėtėm... įsidėdavai kai kada j kišenę bonkelę, jeigu ne, tai tų pa
čių pinigų biskj duodi arba kartais kokio spirito išriktuoji (visai macnaus) mažą butelytį, stikliuką mažą da
lini - tegu išsišiepę geria... O paskui muzikant’s tai
ką, jau vestuvėj visoj gaspadorius - maršus grajij...“5;
... muzikantus sutinka barškindamos... jau iš karto
buteliuką, saldainių turim nusipirkę, jau iš anksto, kai
sako - avancu, kad nebūtų konfliktų...“4; ... šeiminykės grodavo ant kačiolų, ant tarkų, ant visokių šimtų
barškydavo... Kai ateina muzikantai, atsineša tuos in
strumentus, o man, da kai piemuo buvau, tai tą kon
trabosą reikėdavo neštis ant kupros užsikabinus. Jau
nas buvau i velku, i nešu. Nešuosi tą kontrabosą, mįs
lių - da čia barškina su visokiais velniais... ateinam,
na tai tos tarškina, tarškina, barškina. Tai katras turim,
duodam... kokį rublį arba duodam kokių saldainių. Tos
jau šeimininkės - „gerai, jau viskas tvarkoj" - vedasi j
kambarį, vaišina jau, duoda mums degtinės biskytį, ir
viskas būva gerai - jau prasideda vestuvė. O paskui
mes su šeimininkėm laikom tokią draugystę, jau mes
drauge būvam, jau mes bendraujam su jom...“7.
Iš pateikėjų pasakojimų akivaizdžiai matyti, kad į
vestuves atvykę muzikantai savotišką sutartį sudary
davo su valgį ruošiančiomis moteriškėmis, kurios mu
zikantus sutikdavo barškindamos savo įrankiais. Toks
susitarimas muzikantus ir šeimininkes sujungia ir iš
skiria iš kitų vestuvių veikėjų. Abipusis draugiškumas
pastebimas ir tolesnėje vestuvių eigoje.
Po muzikantų ir šeimininkių „sutarties sudarymo“
visi dirba savo darbą: šeimininkės toliau ruošia mais
tą, muzikantai svečius sutikinėja: „... maršus groda
vo, kai ateina į vestuves svečiai, tai tie turėdavo mu
zikantam išsipirkt’. Groja maršą, už jį turi mokėt’. Pa
matė, jau ateina svečias, jau tie groja maršą - kas
kiek nori, tiek duoda...“1; ... kiekvienam groji - su
tinki su maršu. Jis nor duoda, nor neduoda, bet iš
pagarbos kiekvienam pagroji...“5; „... svečiai renka
si, kiekvienam maršą turi muzikantai grajit’. Sutiki
mas toksai: katrie ateina į tą vestuvę, tai muzikan
tam duoda pinigų...”7

Jaunuosius į „šliūbą“ išlydėdavo su maršu. Šeimi
ninkės išlydėjime aktyviai nedalyvaudavo. Bene daž
niausiai, ypač sovietmečiu, grodavo „Rūtų vainiką“:
... maršas „Rūtų vainiką“ daugiausia, kai išleisdavom
į šliūbą arba sugrįždavo iš šliūbo, tai šitą maršą...“7
Muzikantai su palyda nevažiuodavo, likdavo toliau
sutikinėti svečius: „... kas nors ateis į vestuvę... tai ei
nam visi į lauką maršą pagrajit’. Pagrajijam maršą, tie
žmonės nueina prie stalo, jau mes vėl sėdim biskytį
arba teip ką nors grajijam. Paskui kokie vaikai pasako
- „jau atvažiuoja...“7
Jaunuosius pirmiausia sutikdavo šeimininkės ir mu
zikantai su maršu. Šeimininkės atkišdavo prijuostes
saldainiams, kartais gautas gėrybes dėdavo į rėtį.4 Sutikdamos jaunuosius, savo „muzikos instrumentais“
nebarškindavo. Vėliau, karo ir pokario metu, ypač vė
lesniais dešimtmečiais, šeimininkės jaunųjų sutiktu
vėse išvis nebedalyvaudavo, - jas vestuvininkai pa
keisdavo. Muzikantai būtinai turėdavo groti maršus.
Dainas vestuvėse užvesdavo balsingi žmonės „veselininkai“. Neretai ir muzikantai užtraukdavo ko
kią, bet su instrumentais dainai nepritardavo - dai
nuodami negrodavo. Tarpukariu Suvalkijoje niekas
dainų negrodavo. Per vestuves muzikantai grodavo
tik muziką, t.y. maršus, šokių melodijas. Tik soviet
mečiu atsirado mada dainas groti.
Muzikantų ir šeimininkių bendras bruožas: skirtin
gai nuo kitų vestuvių veikėjų, jie nesėsdavo prie ben
dro vestuvių vaišių stalo:... muzikantai sėdėdavo ats
kirai. Jau jie turėdavo arba kokį kamputį vienoj patal
poj, arba kambariuką. Muzikantams negalima maišytis
su svečiais - jie turi grajit’, jie turi užsiėmimą, tai jiems
stalas padėtas atskiras. Viskas jau čia muzikantams. O
svečiai, pulkas - nu tai jie apie stalą apsėdę..."8
Prie atskiro stalo muzikantai išgeria, pavalgo ir lau
kia, kada jaunasis ar „maršelga”, o kartais ir šeiminin
kės pasakys: „... jau dabar pradėk, jau grok...“6 Tai
būdavo, kai šeimininkės suneša valgius, kai svečiai
pavalgo, tada reikia groti melodijas.
Rytą šeimininkės barškindamos ateidavo muzikan
tų kelti:... jei muzikantai miega, tai eina (šeimininkės
- G.V.) ieškot’. Žmonės pradeda rinktis, muzikantų jei
gu negirdėt’, tai eina ieškot’. Barškina, tarškina su
kuom pakliuvo...“5 Tai ypač būdinga tarpukario suval
kiečių vestuvėms. Vėlesniais laikais barškindami mu
zikantus keldavo ir svečiai, kurie anksčiau atsikelda
vo. Ilgainiui toks muzikantų kėlimas barškinant įvai
riais virtuvės įrankiais išnyko.
Sukilę muzikantai su maršu žadindavo piršlį, svo
čią, kitus dar miegančius vestuvininkus: ... muzikan
tas pasiorganizuoja, kad daugiau, visa grupė būtų „škandalo“ daugiau, kad audringiau būtų viskas...“5
Tarpukario Suvalkijoje jaunuosius keldavo visi svečiai,
visi vestuvininkai, bet grodavo tik muzikantas ir šei
mininkės: ... tos šeiminykės, daugiausia šeiminykės,
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katros jau valgį ruošdavo, tos jau labiausiai eidavo...“7
Jaunųjų keltuvėse kartu su šeimininkėmis dalyvauda
vo ir svečiai. Sovietmečiu greta muzikanto, barškin
dami įvairiais virtuvės įrankiais, jaunuosius keldavo tik
„veselininkai“. Šeimininkės šioje apeigoje paprastai
nebedalyvaudavo.
Šeimininkės ir muzikantai drauge pasirodydavo
paskutinėje vestuvių apeigoje - vestuvių pabaigos pa
skelbime ir svečių palydėjime („išprašyme“). įvairio
se Suvalkijos apylinkėse įvairiai skelbdavo vestuvių
pabaigą: vienur vestuvės baigdavosi, kai ant stalo šei
mininkės padėdavo kopūstų: „... tada visi žino, kad
jau vestuvės baigtos, ir visi skirstosi...“8, k itu r... tai
šeimininkės, lyg jau kada vestuvė prie galo, ima dai
nuoti. Tai tę jau tokias dainas pritaiko, kad jau reikia
skirstytis. Atneša kaulų bliūdą, kad, reiškia, jau vestu
vė baigėsi, čia jau nebėr kas valgyt’, a panašiai. Pa
deda ant stalo kaulų bliūdą, paskui, kaip sugeba, gaspadinės i uždainuoja...“5 Ir kitaip. Vėliau tokie papro
čiai išnyko. Pastaraisiais dešimtmečiais vestuvių pa
baiga laiko „piršlio pakarimą.“
Muzikanto pareiga buvo kiekvieną svečią su maršu
ir sutikti, ir išlydėti. Ši tradicija išliko bemaž nepakitusi.
Turbūt galima teigti, kad Suvalkijoje muzikantai ir
šeimininkės sudarė vieną samdomų vestuvių veikėjų
(dalyvių) grupę. Itin svarbiais vestuvių momentais (jau
nųjų sugrįžtuvės iš bažnyčbs, jaunųjų keltuvės) šeimi
ninkės tampa savotiškais muzikantais, grojančiais „sa
vais instrumentais“ (kočėlais, dangčiais, puodais, bliūdais ir kt.) ir kartu su muzikantais sudaro vieną vestuvių
veikėjų grupę. Muzikantai ir šeimininkės dalyvauja ves
tuvių apeigose nuo pat pradžios iki pabaigos.
Galima manyti, kad prieš keletą šimtečių, kol dar
nebuvo paplitusios bendraeuropinės šokių ir maršų me
lodijos bei bendraeuropiniai muzikos instrumentai
(smuikai, armonikos, bandonijos ir kiti), kol vestuvėse
nebuvo specialaus muzikanto veikėjo, svarbią vietą ves
tuvių apeigose užėmė šeimininkių barškinimas įvairiais
virtuvės įrankiais. Tą patvirtina ir Volgos finų (mordvių)
vestuvių papročiai, kuriuose iki pat XX a. mušimu bui
ties daiktais būdavo nuvaikomos piktosios dvasios. Pa
plitus minėtiems muzikos instrumentams bei keičian
tis kultūrinėms vertybėms, ilgainiui vestuvių apeigose
atsirado ir muzikanto personažas. Kartu su šeiminin
kėmis dalyvaudami svarbiausiose vestuvių apeigose keldami triukšmą, atbaidydavo piktąsias dvasias, - mu
zikantai vestuvėse natūraliai prigijo. Plintančios ben
draeuropinės melodijos palaipsniui iš vestuvių ritualo
išstūmė apeiginius ratelius, kurie anksčiau buvo pa
grindinė apeiginė ir kartu pasilinksminimo priemonė.
Jų vietoj atsirado šokiai, kurie neretai vestuvėse taip
pat laikyti apeiginiais (piršlio polka, jaunųjų valsas ir
kt.), nors tos pačios pasilinksminimo vakarėliuose gro
tos melodijos nebuvo apeiginės. Taigi bendraeuropi
niai pasilinksminimo šokiai, vestuvėse užėmę apeigi
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nių ratelių vietą, tapo apeiginiais šokiais. Muzikantų re
pertuaras suskib į dvi dalis: pirmoji - maršai, grojami
(o šeimininkės barškina) svarbiais vestuvių momentais;
antroji - vietoj apeiginių ratelių grojama bendraeuropinių šokių muzika. Tad ilgainiui ir muzikanto svarba ves
tuvėse didėjo. įdomu, kad muzikantai ir šeimininkės
kaip personažai drauge reiškėsi nemenką Vakarų Eu
ropos kultūrinę įtaką patyrusių suvalkiečių vestuvėse
iki pat, galima sakyti, autentiškų papročių degradavi
mo šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Reikia tik apgai
lestauti, kad muzikantų vaidmuo Suvalkijoje, kaip ir vi
soje Lietuvoje, nunyko į tradicinę kaimo kultūrą įsiver
žus estrados ir pseudoliaudiškai muzikai, atliekamai pri
tariant elektroniniais instrumentais. Nykstant tradici
niams muzikantų personažams nyko ir apeiginė šeimi
ninkių vieta vestuvių rituale, - joms liko tik valgių ga
mintojų vaidmuo.
PATEIKĖJAI:
1. Ona Procutienė-Baltrušaitytė, g. 1905 m. Šakių apskr., Griška
būdžio vlsč., Griškabūdžio k., gyv. Šakių r., Griškabūdžio mst.
2. Lara Puskunigienė-Skinkytė, g. 1919 m. Šakių apskr., Lukšių
k., gyv. ten pat.
3. Anastazija Žemaitienė-Varnaitė, g. 1912 m. Marijampolės apskr.,
Kazlų Rūdos vlsč., Višakiu Rūdos k., gyv. ten pat.
4. Stanislovas Švereckas, g. 1932 m. Šakių apskr., Barzdų vlsč.,
Pupių k., gyv. Vilkaviškyje.
5. Pranas Janušaitis, g. 1920 m. Šakių apskr., Sintautų vlsč., gyv.
Šakių r., Griškabūdžio mst.
6. Juozas Petrikas, g. 1933 m. Vilkaviškio apskr., Vištyčio vlsč.,
Stirniškių k., gyv. Vilkaviškyje.
7. Juozas Kuraitis, g. 1926 m. Šakių apskr., Griškabūdžio vlsč.,
Rygiškių k., gyv. Šakių r., Griškabūdžio mst.
8. Juozas Kurtinaitis, g. 1905 m. Vilkaviškio apskr., Pajavonio vlsč.,
Egliniškių k.

Musicians and cooks are hired figures
in Suvalkian weddings
Gvidas VILYS
On the basis of the material recorded in 1992-1993 by
the author the role and relations of musicians and cooks
in the Marijampolė, Vilkaviškis and Šakiai districts in the
period between the beginning and 7thdecade of the 20th
century are described.
The sound produced differently took up the important
place in wedding rituals. The paper poses that the very
first musical instruments (sound tools) of weddings were
various household articles (pots, bowls, spoons etc.) and
women making meals „played“ them (made noise). With
an advent of European music and instruments (violin, ac
cordion etc.) the figure of the musician naturally emerged
who took part in the main Suvalkian wedding rituals to
gether with cooks. The musician playing concrete melo
dies (most often marches), actually, would serve the sa
me purpose - made noise.
In fact he performed the same function as cooks. These
figures acted together in Suvalkian weddings up untill the
7* decade of the 20thcentury. Later variety and pseudo
folk music intruded upon the traditional country culture.

SKUDUČIAVIMO PAPROČIAI
Rūta ŽARSKIENĖ
f

Lietuvių (šiaurės rytų aukštaičių) skudučiai, kaip ir
kitų šiaurės rytų Europos tautų panašūs instrumentai Komijos AR bei Permės sr. komių kuima čipsan ir pioliannez bei Kursko ir Briansko sr. rusų kugįkty arba kuvikfy - paprastai priskiriami prie Pano, arba daugiavamzdžių, fleitų. Šie instrumentai nuo bemaž visame pasau
lyje žinomų Pano fleitų skiriasi tuo, jog yra nesurišti ir
jais pučia ne vienas žmogus, o grupė. Visus skudučių
tipo instrumentus sieja panaši konstrukcija, dūdelių ga
myba ir derinimas, pūtimo būdai, repertuaras bei muzi
kavimo papročiai.
„Signaliniai“ instrumentai mūsų protėviams buvo rei
kalingi žiniai ar ženklui perduoti, žvėrims ir paukščiams
baidyti arba vilioti. Jais buvo pamėgdžiojami paukščių
ir gyvulių balsai. Pietų Rumunijos piemenaitės, ganydamos skirtingose vietose, pūsdavo, kaip skudučius, dūde
lę fifą, lyg bandydamos susišaukti (1;217-219). Panašiai
garšvų dūdelėmis „susipūtinėdavo“ ir lietuvių piemenu
kai (2). Skudučiams giminingi instrumentai - mediniai
trimitai - ragai - irgi naudoti signalams perduoti. Jais,
anot S.Paliulio, signalus karo metu ar kitokiems tikslams
perduodavo iš vieno kaimo į kitą. XX a. pr. ragus turėjo
ne visi kaimai, o tik atokesni, išsidėstę maždaug kas penki
septyni kilometrai (3;29-30). Būtent tokiu atstumu bu
vo gerai girdimas ragų gaudimas (4). Skudučiai galėjo
būti naudojami ne tik susižinojimui tarp piemenų, bet
gal ir signalų perdavimui netoli esančiam kaimui ar į
laukus (ganyklas) išėjusiamžmogui. Šią versiją paremtų
ir tai, kad gruzinai Pano fleitos tipo instrumentą larčemi
(soinari) naudojo ir kaip signalą nakties keliauninkams
bei medžiotojams (5; 124).
Neatmestina, jog lietuvių skudučiai, taip pat komių
kuimačipsanai bei pioliannezai galėjo būti naudojami me
džioklėje. Lietuvių kūrinėlių skiemeninis įvardijimas - tai
žmogaus balsu išreikšti paukščių balsai: „ Paukštis Tutu
tis rėkia „tu-tu-tu-tis“, - pasakojo Lukšių gyventoja (6).
„Untytė“, „Katė“, „Intakas“, - tai populiariausi skudu
čiais pučiami kūrinėliai. „Intakas yra toks paukštis, už žvir
blį tvirtesnis. Jo kiaušiniai mėlyni. Čia pūčiam taip, kaip
intakas gieda: in-ts-ts-ts“, - paaiškino vabalninkėnas
ALatvėnas (3;392). „Untytėje“, kuri buvo vadinama ir

kitais vardais, - „Septynglase“, „Skudučiu“, „TUtučiu“,
„Maršu“ ir kt., pirmoji dūdelė pučia ritminę formulę „tutu-tū-tu-tut“, antroji - „tū-tu-tu-lūt“ ir t.t. Šios formulės
- ne tik paprasti ritminiai signalai. Tai ir paukščių balsų
mėgdžiojimas, ir lyg savotiškas kvietimas, viliojimas, kar
tojant jų vardus (7;46-50). Galbūt irkomių kūrinėliai, imi
tuojantys paukščių čiulbėjimą („Kaip kukuoja gegutė“),
turėjo panašią paskirtį. Tai patvirtintų ir faktas, jog ko
miams giminingų udmurtų čipsonai (švilpukai iš liepos
žievės, po penkis šešis sutvirtinti derva kaip Pano fleita)
buvo naudojami putpelėms vilioti (5;73).
Taigi iš nuobirų ir sugretinimų galime spėti, jog itin
senoviški skudučių tipo instrumentai lietuvių ir komių
galėjo ir turėjo būti naudojami signalams perduoti, net
gi medžioklėje. Taip būta jau pačiais seniausiais šių tau
tų istorijos laikais. Garsiniai signalai iki mūsų dienų pil
nutinai neišliko, jie ištirpo paukščių ir gyvūnų garsus pa
mėgdžiojančiuose kūrinėliuose.
Daugiavamzdės, arba Pano fleitos, kaip ir dauguma
visų pučiamųjų instrumentų, naudotos ir iš labai senų lai
kų išlikusiuose gyvulininkystės papročiuose. Matyt todėl
tyrinėtojai neretai šiuos instrumentus apibūdina kaip pie
menų įrankius. Išgindami ir sušaukdami bandą, soinari
arba larčemi pūtė gruzinai (5;124). Huculų svyril ir graikų
syrinks irgi buvo naudojami daugiausia piemenų (8). Kaž
ką panašaus į surištą Pano fleitą iš žilvičio buvo išsukęs ir
Polesės piemuo Baltarusijoje (9). Šiaurės rytų Aukštaiti
joje skudučius gamino ir pūtė ne tik piemenys, bet ir „ustovas“ (kerdžius) (10). Jis ir piemenukus pamokydavo:
„Ustovus liepdava kitam drūtai, kitam plonai grot su tais
skudučiais. Negrosi - gausi mušt nu ustova“ (11). Be abe
jo, kerdžius buvo ir ansamblio vadovas.
Skudučius piemenys pūtė ir per bene didžiausią pie
menų šventę - Sekmines. „Kitokart mergos Šeštiny, nedėlioj po Šeštiniu, Sekminėse ir Devintiny gydavo lyto, o
vėl berniukai atsiliepdavo su ragais, skudučiais, su lumz
deliais“ (12;662). Skudučiais ir ragais pūsta ir per pieme
nų melstuves (renkant atlygį už karvių vainikavimą), ku
rios dažniausiai būdavo antrąją Sekminių dieną (3;28).
Lietuviai skudučius pūsdavę ir naktigonėje, tylesniais
vakarais ta „muzika“ girdėdavosi kaime net už dviejų
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kilometrų (13;434-435). Naktigonėje soinari bei larčemi pūtė ir gruzinai (5).
Žinių apie komių ir rusų skudučiavimo sąsajas su gy
vulininkyste neturime.
Iš palyginti negausių mūsų aptariamo ploto tautų duo
menų matyti, kad šie instrumentai gyvulininkystės papro
čiams galbūt nebuvo taip svarbūs kaip signalizacijai.
Skudučių tipo instrumentai susiję ir su žemdirbystės
papročiais. Kai kurie šių papročių aprašymai rodo sąsa
jas netgi su labai senoviniais tikėjimais bei su jais susiju
siais draudimais. Žemdirbystės papročiuose labai svar
bus instrumentų pūtimo laikas. Briansko sr. senieji gy
ventojai drausdavo pūsti kuvikles anksčiau nei pražys ru
giai: „Kad varpa nebūtų tuščia“ (14;15). Kitais duome
nimis, pas rusus leista pradėti tūtuoti nuo Dešimto penk
tadienio po Velykų, arba nuo grikių sėjos (birželio 26
d.). Pūsti buvo galima iki žiemkenčių sėjos pradžios (šv.
Frolo dienos - rugpjūčio 31-osios) (15;35,36,58). Komi
joje pagal senas tradicijas buvo leidžiama pūsti tik nuo
šv. Iljos dienos (rugpjūčio 2-osios) iki tarpukalėdžio. Iki
rugių prinokimo - šv. Iljos dienos „groti“ buvę negali
ma, nes šie instrumentai galį prišaukti blogą orą bei ne
derlių. Pirmoji diena, kada leista pūsti, netgi ir vadinta
„švilpimo, dūdavimo diena“ (kom. čipsasian, pioliasian
lun ) (16;14). Taigi komės ir brianskietės daugiausia pū
tė per rugiapjūtę, eidamos į laukus arba grįždamos na
mo, taip pat per trumpas pertraukėles tarp darbų. Lie
tuviai irgi skudučiuodavo per rugiapjūtę: „O, seniau bū
davo, tik siaudžia, siaudžia skudučiai. Eidavo rugius pjo
vę: na, tai sutarykim, - ir pūsdavo“ (17;90-150). Anot
B.Buračo, rugiapjūtės pabaigtuvių vaišėse skudučiais ir
lumzdeliais pūsdavo žaidimo „Tėvai, rugiai byra“ melo
diją, pagal kurią buvo ir šokama (18;7). Ryšį su rugiap
jūtės ir linarūčio apeigomis, o gal net ir senovinių javų
bei linų kultu, patvirtina ir Briansko sr. apeiginis žaidi
mas „Kostroma“, arba „Kostromos laidotuvės“. Jame
vaizduojama lino kančia. Sis žaidimas „žaidžiamas“ ir
Briansko sr. kaimuose, kur dar išlikusios kuviklės. L.Kulakovskio nuomone, apeiginį aukojimą vaizduojantis žai
dimas galėjo būti susijęs su linų, verpimo globėjos dei
vės Lados kultu. Kai kuriuose „Kostromos“ variantuose
Kostroma (pagrindinė herojė) pavadinama ir antruoju
vardu Chobotja Aksionovna. O rusiškai - dial, chobotja
- ‘pelai’. Taigi atliekos, liekančios iškūlus javus, analo
giškai - Kostroma nuo rus. kostry, kostiiki - ‘spaliai’ atliekos išmynus linus. Vadinasi, apeiginis žaidimas tik
rai siejasi su javų, rugių kultu. Linarūtės ir rugiapjūtės
apeigų persipynimą L.Kulakovskis gretina su kuviklių
pūtimo apribojimu: „groti“ tik pražydus rugiams arba
nuo Dešimto penktadienio, kuris dar buvo vadinamas
rus. Paraskova piatnica. Manoma, jog būtent ši šventė
siejama su linų kultu (14;32,38).
Lietuviai bei komės (taip pat ir Permės komės) in
strumentus pūsdavo ir per šienapjūtę. Kupiškėnai čia pat
pievose dalgiais iš builių išsipjaudavo skudučius. Vie
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niems užtūtavus, atitardavo ir gretimo kaimo šienpjo
viai (19;3). Čia pat laukuose dūdeles išsipjaudavo bei
poilsio minutėmis pūsdavo ir rusės, komės (14;60 ir
20;63). Dūduota ir po sunkių dienos darbų. O rusės, grį
žusios vakarais į kaimą, netgi ir šoko gatvėje, pūsdamos
kuviklėmis (14;16).
Vasaros vakarais ir net naktimis lietuvių, komių ir rusų
kaimuose skambėjo skudučių, čipsanų bei piolianų irku
viklių (kugiklių) muzika. Ir ne tik vasarą, bet jau ir pava
sarį, per Velykas ir po jų. „Ypač gegužės naktimis toli
slinko Lietuvos slėniais skudučių daina“, - šitaip apie
skudučiavimą XIX a. rašė M.Brenšteinas (21;133-143).
Komės ir lietuviai pūtė ir rudenį bei žiemą. Lietuvo
je kūlimo pabaigtuvėms susirinkę kaimynai dažnai ir paskudučiuodavo (2). įdomiausia, kad kūlimas siejamas su
skudučiavimo skiemenavimu. Kūlimo ritmui palaikyti
Biržų krašte, kaip ir kitur Lietuvoje, buvo ištariami įvai
rūs tekstai, tarp kurių - tradicinio skudučių kūrinėlio
„Katės“žodžiai. „Kai kuldavomsu kultuvais, pamėgdžiodavom tą garsą: pirmieji du - „kata skys, kata skys“, kiti
du atatardavo - „kata tol, kata tol” (13;139). Kursko sr.
rusai kultuvais kuldavo taip pat pagal kugiklių kūrinė
lių ritmą.
Skudučių tipo dūdelės turėjo ar bent išlaikė didesnę
reikšmę žemdirbystės papročiuose nei signalizuojant ar
ganant gyvulius. Skudučiuota (ar neskudučiuota) vie
nam tikslui - siekiant geresnio derliaus. Šių dūdelių pū
timas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje šiaurės rytų Europo
je laikytas svarbiu žemdirbystės apeigų elementu.
Daugiastiebėmis fleitomis pūsta ir per kalendorines
ar šeimos šventes. Biržiečiai jas pūtė per Kalėdas. „Ka
lėdų rytų su skurdučiais grodava - koks turėdava kokių
triūbelių“(22). Tarpukalėdy trylika vakarų iš eilės kuima čipsanais dainuodavo bei pūsdavo ir komės (16;63).
Senovės graikai, romėnai savo dūdeles pūtė maždaug
tuo pačiu metų laiku vykusiose su žemdirbystės apeigo
mis susijusiose Dionisijų ir Bakchanalijų šventėse bei šių
švenčių eisenose (23;31). Rusės, komės, gruzinai dūde
lėmis „grojo“ šokių melodijas per vestuves. Lietuviai pūtė
ne tik per vestuves, bet ir per krikštynas bei šiaip kokius
pobūvius ar vaišes, skudučiavo ir per Velykas (2). Rusi
joje XIX a. vasaros pradžioje Černigovo gub. šv. Akli
nos garbei rengiamų švenčių metu merginos ir moterys,
pasidalinusios į tris keturias partijas, vaikštinėdavo po
kaimą ir „grodavo kuvycomis“. Kiekviena dalyvė, einanti
pirmoje eilėje, pūtė keturias dūdeles, antroje - tris, tre
čioje - dvi, ketvirtoje - vieną (5;48). Anot K.Kvitkos,
neabejotina, jog tai griežtai nustatyta apeiginė eisena,
kurioje svarbus buvo ne tik dalyvių, bet ir dūdelių skai
čius (24;244-257).
Lietuviai skudučiavo, pūtė ragus ir per Jonines bei
Petrines. Anot S.Paliulio, žmonės skudučiuodami „išei
davę parugėn, kur ant kalno, aukštame medyje uždeg
davo stebulę. Jaunimas kiaurą naktį dainuodavo, šok
davo, pūsdavo skudučiais ir ragais“ (2). Tai siejosi su gal-

Briansko sr. kuvildiuotojos (Rusija), 1940 m.

Jasiškių (Nem. Radviliškis) skudutininkai apie 1913 m.

būt labai senus tikėjimus menančiomis gamtos garbini
mo apeigomis, dar XIX a. pab. - XX a. pr. išlikusiomis
Rusijoje. Tūlos gubernijos moterys per Petrines iš vaka
ro rinkdavosi Į kokią aukštesnę vietą ir „saugojo saulę“,
nes tą rytą patekėdama saulė „žaidžia“ ar net „groja“
(rus. igrajet). Visą naktį moterys „grodavo“ dūdelėmis,
susidedančiomis iš trijų ar keturių vamzdelių, šoko, dai
navo. Kai jau atrodydavo, kad saulė „žaidžia“, šūksniais
išreiškusios džiaugsmą, kaimietės grįždavo namo. Jos ti
kėjo, jog matė „žaidžiančią“ saulutę. Vos tik pasirody
davo pirmieji spinduliai, jos uždainuodavo: „Oi, Lado“
(125;85-86). Prisiminkime, kad lietuviai irgi tikėjo, jog
Velykų rytą saulė „rėdos“ (Salakas), „šoka“ (Adutiškis).
„Velykų pirmą dieną, dar saulei netekėjus, žmonės la
bai anksti keliasi ir eina žiūrėti, kaip saulė tekės ir ar

labai šoks: kad visi sutvėrimai džiaugias, tai ir
saulė džiaugias“ (25;27).
Apie skudučių tipo instrumentų pūtimą baž
nyčiose su kultu susijusiose apeigose duomenų ne
turime. Vadinasi, pūtimas Kalėdų laikotarpiu, per
Velykas, Sekminių šventes, Jonines ir Petrines tu
rėjo kur kas senesnę - pagoniškąją prasmę. Tai
greičiausiai galėjo sietis su dangaus kūnus, pavyz
džiui, saulę, garbinusiais pirmykščiais tikėjimais,
taip pat gamtos, gal net ir totemų garbinimu. Pa
vyzdžiui, Australijos aborigenai, Obės ugrai ir ki
tos primityvios tautelės tiki, kad jų gentys kilusios
iš kokio gyvūno - žuvies, gervės, lokio ir pan. ir
kad numirę jie vėl virs šiais gyvūnais (27). Todėl,
anot R.Apanavičiaus, „untytė“ galėjo reikšti ir
genties, kildinusios save iš anties, totemą (28;47).
Šią versiją paremtų Pano fleitos dūdelių tipo
paukščių kaulų iškasenos Ukrainoje, Mariumpolio kapavietėje (29;397), Karelijoje (30;547-548).
Pastarosios datuojamos VIII tūkst. pr. Kr. pab. VII tūkst. pr. Kr. pradž. Pietų Amerikos indė
nai Pano fleitas gaminosi iš stambaus paukš
čio kondoro plunksnų (31;4).
Šiaurės rytų Europos skudučių tipo instru
mentai - galbūt ne tradiciškai suvokiamo in
doeuropietiškojo patriaarchato, o iki tol gy
vavusios Senosios Europos matristinės kultū
ros dalis. Šią mintį paremtų faktas, jog Komi
joje ir Rusijoje mūsų aptariamomis dūdelė
mis pūtė tik moterys ir merginos. Anot KVertkovo, anksčiau Rusijoje kugikles (kuvikles)
pūtė tik merginos ir vaikų neturinčios jauna
martės (32;97-l 13). Rumunų/i/a „grojo“ taip
pat tik jaunos merginos ir vaikų neturinčios
jaunamartės. Šio instrumento funkcija-mei
lės išreiškimas, mylimojo kvietimas. I.Hercea
nuomone, rumunų fifa savo konstrukcija ir
magiškąja paskirtimi turi atitikmenų netgi
tarp Afrikos primityvių tautelių instrumenta
rijaus (1;217-219). Kai kuriuose lietuvių šal
tiniuose minima, kad ir Lietuvoje skudučiavo tik mote
rys bei merginos. Įdomu, jog dažniausiai rašoma, kad
jos pū tusios skėtinių augalų (builio) dūdeles (33;31-72),
o ne medines. S.Sabaliauskas teigia, kad skudučiavę tik
vyrai, moterų ten nebūdavę (34;25-39). Kitų šaltinių bei
mūsų ekspedicijų duomenys rodo, kad skudučiavę ir vy
rai, ir moterys, taip pat pūsta mišriai (35). Aiškūs areali
niai šių instrumentų bendrumai galėtų liudyti, jog ir lie
tuvių skudučiai, kaip ir komių bei rusų šio tipo instru
mentai, gali būti išlikę dar iš matriarchato laikotarpio.
Lietuvoje skudučius pūtė ne tik suaugę, bet ir vaikai
(35). Įdomu, jog panašias į skudučius, tik vienstiebes skė
tinių augalų dūdeles vaikai pūtė ir šiaurės Europoje Skandinavijoje, Estijoje bei Latvijoje (37;30;547-548).
Ir lietuvių piemenukai ganydami išsipjaudavo po tokią
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dūdelę. Šios dūdelės pateikėjų apibūdinamos kaip be
reikšmiai vaikų žaidimai (37). Tačiau vaikų žaislų pa
pročiai leidžia atsekti bene seniausius kultūros istorijos
etapus - žmonijos istorijos vaikystės periodą (38;68). To
dėl skudučių tipo instrumentai laikytini bene pačių se
niausių gyventojų palikimu.
Visi papročių bendrumai rodo dabar toli viena nuo
kitos gyvenančių tautų senosios kultūros bendrą pama
tą. Lyginamieji papročių tyrimai įgalina manyti šiaurės
rytų Europoje buvus vieningą etnokultūrinę bendriją, iš
kurios vėliau susidarė ar į jos žemes atsikėlė atskiros et
ninės grupės ir tautos. Jos išlaikė protautės skudučių ti
po instrumentus ir pūtimo papročius.
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A d o l f a s S a b a l ia u s k a s
IR SENOJI LIAUDIES DAINA
Bronė STUNDŽIENĖ

Tekėčiu toli,
Par du šimtu mylių,
Užu pačios Vilnios,
Kur saulala teka,
Mėnuolėlis rieda.
Keli dešimtmečiai - pakankamas laiko tarpas patik
rinti, ko verti paliktieji žmogaus darbai. Tokį laiko išban
dymą jau atlaikė Adolfo Sabaliausko - kanauninko, ži
nomo vertėjo ir poeto, Žalios Rūtos, lietuvių folklorui
pašvęsti darbai, susiję tiek su instrumentine muzika, tiek
su dainų rinkimu, melodijų užrašymu, tiek su jų parengi
mu spaudai bei pačiu publikavimu. Pagrindą rimtam is
toriniamvertinimui yra davę du gerai žinomi dainų leidi
niai, abu sudaryti iš XIX a. pab. - XX a. pradžios šiaur
rytinėje Lietuvos dalyje užrašytos tautosakos (1).
Iki tol ir nebuvo pasirodę jokio liaudies dainų rinki
nio nei iš šio Lietuvos kampo, nei iš geografiškai artimų
kitų vietovių. Gali net pasirodyti, einant vien spausdin
tos liaudies dainos keliu, kad šiaurinėse aukštaičių že
mėse nei dainuota, nei dainos rinktos, nes lyg ir nepalik
ta plačiajai visuomenei jokių dainuojamosios tradicijos
pėdsakų...
O dainuota buvo. Turime paliudijimų, kad kaip tik
šiame krašte gyvavo ir klestėjo ypatinga dainuojamoji tra
dicija, ne tik su dainomis, bet ir su kitais, savitais, kūri
niais. Jau apie XIX a. vidurį supratinga ranka juos rū
pestingai klojo į rankraščių, dabar jau tapusių istoriniais,
lapus. Štai apie 1852 metus vikaras Mykolas Miežinis Du
setose užrašo keliolika jaunosios raudų ir keliasdešimt,
autoriaus žodžiais tariant, vadinamųjų saugių arba sutar
tinių (2; 519). Jos ir laikomos pačiais seniausiais šio sti
liaus dainų užrašymais. Prireiks vos ne ištiso šimtmečio,
kol šie unikalūs pavyzdžiai išvys dienos šviesą. Kitas gar
sus tautosakos rinkėjas, paskutinių dviejų amžių sandū
roje nenuilstamai užrašinėjęs liaudies kūrybą Šiaulių apy
linkėse, yra Matas Slančiauskas - be pasakų, sakmių ir
kitų žanrų kūrinėlių, savo daugybėje užrašų žymėjęs ir
nugirstas dainas, šiandien mums liudijančias apie gyvy
bingą to meto šių kraštų dainų tradiciją. Dainų M.Slančiausko rankraščiuose priskaičiuojama iki aštuonių šim
tų (3; 29). Žinoma, šis savamokslis tautosakos puoselėto
jas, besiverčiantis siuvėjo amatu, negalėjo mokėti užra
šyti dainų natų. Dėl to dauguma jų taip ir liko tik istorine
vertybe, be teisės suskambėti savo tikrąja, autentiška, me
lodija, nes ir vėlesniais laikais ne tik gaidų, bet ir tokių

tekstų niekas nebeužrašė. Gerokai vėliau M.Slančiausko
surinktų dainų pluoštelis J.Basanavičiaus pastangomis bu
vo paskelbtas (4; 411-450). Geru žodžiu minėtina Anta
no Nito, Liudvikos Didžiulienės-Žmonos tėvo, iš XIX a.
vidurio išlikę dainų užrašymai Rokiškio parapijoje bei vė
liau pačios Liudvikos užfiksuotų liaudies kūrinių, tarp jų
ir dainų, rankraštinis palikimas (5; 15-17). Tokių ir kitų
panašių rankraščių bei jų autorių sąrašą be vargo galėtu
me žymiai išplėsti. Tačiau ir ši trumpa apžvalga leidžia
pakankamai aiškiai susidaryti dainų rinkimo vaizdą Lie
tuvos „šiaurrytiniuose“pakraščiuose iki pasirodant A.Sabaliausko dainų publikacijoms.
Adolfo Sabaliausko (1873 08 23 - 1950 01 14) kaip
folkloro rinkėjo ir skelbėjo vardą minime nuo XIX a. pa
baigos. Dainomis jis domisi jau nuo 1893 metų, turėda
mas tik dvidešimt metų, būdamas Kauno Dvasiškosios
Seminarijos auklėtiniu. Antai viešėdamas vasarą gimta
jame Papilio parapijos Krikščių kaime (dabar Biržų raj.)
surenka per šimtą dainų ir dar kelis šimtus kitokios tau
tosakos. Vėliau ir kitos dainos iš viso jo sukauptų 562
dainų lobyno bus užrašytos Biržų apylinkėse bei joms ar
timose vietovėse. Vien iš Onos Smilgienės Nemunėlio
Radviliškyje užrašo apie 400 dainų. Kiek vėliau (1910)
A.Sabaliauskas skaito paskaitą apie savo krašto liaudies
muzikinę tradiciją Lietuvių mokslo draugijos metiniame
susirinkime (1911 metais šios draugijos leidžiamas žur
nalas „Lietuvių tauta“ išspausdins šią paskaitą). Beveik
tuo pačiu metu suomių mokslininkas A.R.Niemi’s, susi
domėjęs lietuvių dainomis, „(...) patėmijo, kad Lietuvos
šiaurrytuose poezija senesnė ir labiaus pradinė (...)“ (6;8).
Tokių paskatų genamas, jis keliauja po Šimonių, Svėda
sų, Pumpėnų, Kupreliškio, Vabalninko ir kitas parapijas.
Susipažinęs su A.Sabaliausko nuveiktu darbu - jo užra
šytomis dainomis - stebisi, kad abu surinkę nemažai pa
našių ar net visai vienodų kūrinių. Savaime, matyt, ir ky
la sumanymas, sudėjus viską į vieną vietą, paskelbti di
džiulį pluoštą tautosakos iš šio Lietuvos kampo. Medžia
gą tvarkyti, variantus parinkti ir juos klasifikuoti imasi
profesorius A.R.Niemis. A.Sabaliausko atsakomybei lie
ka rinkinio tarminis parengimas. Ir štai 1912 metais Suo
mių Mokslo Akademijos lėšomis išleidžiamas didelis tau
tosakos rinkinys „Lietuvių dainos ir giesmės šiaur-rytinėje Lietuvoje“. Čia sudedama 1459 tautosakos kūriniai,
daugiausia dainos, nevengiant skelbti jų variantų. A.Sabaliausko užrašytų dainų į šį rinkinį pakliūna apie 500
variantų. Tiek rengiant šį leidinį, tiek jam pasirodžius,
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skyrė senojo klodo kūri
A-Sabaliauskui neduoda ramybės mintis iš
nius nuo gerokai naujes
leisti paskelbtųjų dainų gaidas, kurių jis bu
nės tradicijos. Kaip auto
vo prikaupęs pakankamai. Juo labiau, kad
riai yra prisipažinę, jie są
turėjo dainų, dėl įvairių priežasčių į minėtą
moningai vengė naujųjų
jį rinkinį nepatekusių. Su didžiule atsakomy
dainų, nes jos „sulyginant
be ir stebėtina atida jis griebiasi šito darbo.
su senesniosiomis, rodėsi
Tą matome iš A.Sabaliausko pridėtos pra
menkesnės poetiškos ver
kalbos. Autorius nuolat įterpia pastebėjimus:
tės“ (6; 6). Dainų senumą
„gaidoms tikrinti kviečiau muzikos žinovą ir
A.R.Niemi’s laikė svarbiu
kompozitorių Aleksandrą Kačanauską“,
tekstų vertinimo kriteriju
„St.Šimkui rodžiau savo rinkinį“, džiaugia
si gavęs patarimų iš daktaro A.R.Niemi’o,
mi. Bet A.Sabaliauskas
dėkoja K.Būgai, nepašykštėjusiam pagalbos
užrašinėjo ir skelbė ne
vien senąsias dainas. Be
kalbos dalykuose. Taip, įdėjus nemaža pa
je, jis apskritai mažai ką
stangų, 1916 metais išeina A.Sabaliausko
profesionaliai parengta knyga „Lietuvių dai
užsimena apie dainų teks
nų ir giesmių gaidos“, kurioje publikuojamos
tų pobūdį. Nebent šiai ka
635 dainų melodijos ir 318 tekstų. Trumpoje
tegorijai priskirtume pa
jau minėtoje prakalboje, dabar sakytume,
stebėjimą, kad sutartinių
įvade, autorius gražiai nusako pagrindinius
stilius yra gerokai epišlietuvių dainavimo būdus: esą dainuojama
kesnis palyginti su kitomis
grynai lyriško pobūdžio
vienu balsu be pritarimo, dviem trim balsais Kanauninkas Adolfas Sabaliauskas (1873-1950) //
dainomis. Kur kas dau
su pritarimu ir dviem balsais kontrapunkto Lietuvos albumas / sud. M.Yčas. - K., 1920. būdu (turima galvoje sutartinės). Taip pat Etnomuzikos instituto archyvas.
giau jambus rūpėję aptar
prakalboje daug dėmesio skiriama instru
ti muzikinę dainų pusę, jų
mentinei muzikai. Vėliau A.Sabaliauskas nutolsta nuo atlikimo būdus, pristatyti instrumentinę muziką.
tautosakinės veiklos, nors ir verčia iš suomių į lietuvių
Turint galvoje visų pirma regioninį rinkinių pobūdį,
kalbą A.R.Niemi’o veikalą „Lietuvių liaudies dainų tyri gera proga aprėpti ir apibendrinti, kuo pasižymi A.Saba
nėjimai“, kuris paskelbiamas „Mūsų tautosakoje“ 1932 liausko užrašyta dainuojamoji tautosaka ir kaip šie kūri
metais. Iš dalies folklorinei veiklai priskirtinas ir suomių niai atrodo visame dainuojamosios tautosakos konteks
epo „Kalevala“ vertimas į lietuvių kalbą (1922).
te. Be jokios abejonės, vertingiausią ir unikaliausią A.Sa
Abiejuose aptartuose leidiniuose pirmą kartą reprezen baliausko tautosakinio palikimo dalį sudaro sutartinės,
tuojama iki tol beveik nežinoma tautosaka. Rinkinių ver paskelbtos kartu su A.R.Niemi’u. Jos pagrįstai laikomos
tę didina ne tik paskelbtos dainų gaidos, bet apskritai me pagrindiniu šio archainio sluoksnio šaltiniu. Daugumą jų
džiagos gausumas su jos visa žanrine įvairove. Išskirtinio pokario metais perspausdino Z.Slaviūnas, parengęs su
dėmesio nusipelno archaiškiausio stiliaus kūriniai - vadi tartinių tritomį (7; 1-790; 2 - 756; 3 - 774).
namosios giesmės, dabar vadinamos sutartinėmis, labai
Vienoje iš prakalbų užsimenama, kad dainos, tarp jų
būdingos šiam regionui. Tai apskritai pirmieji spausdinti ir sutartinės, turėjusios vienokią ar kitokią savo paskirtį,
sutartinių leidiniai. Kartu su jomis publikuojamos ir kitos kad beveik visi kaimo darbai neapsieidavę be dainų. „At
įvairių žanrų dainos: darbo, kalendorinių apeigų, vestu eis vėl ruduo ir žiema, vakarai ilgi - visa šeimyna vienoje
vių, karinių istorinių ir kitos. Kaip patys sudarytojai yra grįčioje vėl triūsia: moterys verpia, vyrai virves veja, vai
atkreipę dėmesį, ypač svarbu, kad jiems rūpėjo užrašyti ir kai plunksnas plėšo. Kad nebūt ilga, nuobodu, sako pa
paskelbti iki jų reikiamai nevertintų vaikų dainų. Todėl ne sakas, dainuoja ir mįsles mina. Kitos literatūros sodžiuje
atsitiktinai rinkiniuose randame lopšinių, piemenų ralia nebuvo: šitąja - lietuviai gaivino savo dvasią.“ (6; 4). O ta
vimų ir kitokių jiems artimų kūrinėlių. Šie, beveik vien dai vadinamoji literatūra - tai pirmiausia dainos ir sutarti
noms specialiai skirti leidiniai paįvairinami viena kita ru nės, pasižyminčios didele temų įvairove, nors mintis jose
gių pabaigtuvių ar vestuvine oracija, pateikiama taip pat sukasi apie kasdienius, įprastus dalykus ir darbus. Kartu
jaunosios verkautų ir per laidotuves raudotų raudų, dai beveik visada jose tarsi leidžiama dainuotojui atitrūkti
nuojamųjų pasakų intarpų. Šiandien kiek neįprasta, kad nuo buitinės realybės ir persikelti į savitą simboline kal
dainuojamajai tautosakai lyg ir priskiriama garsų pamėg ba išmoningai piešiamą dainos pasaulį. Poetiniai palygi
džiojimai, net užkalbėjimai bei sueiliuoti tikėjimai.
nimai, sugretinimai imami iš artimiausios, gerai valstie
Visoje A.Sabaliausko paskelbtoje tautosakoje paste čiui pažįstamos aplinkos. Jie konkretūs, tiksliai parinkti
bimas ypatingas autentiškumo siekimas. Skirtingai nuo ir laikytini grynai epinio stiliaus elementais. Perjuos reiš
ano meto kai kurių kitų gana iškilių tautosakos rinkėjų ir kiamas vertinamasis dainos požiūris, pavyzdžiui, jais reg
skelbėjų, A.Sabaliausko tautosaka autentiškumo atžvil lamentuojamas kiekvieno šeimos ar šiaip kaimo bendruo
giu ypač patikima. Be to, tiek bendradarbiaudamas su menės nario statusas ir jo funkcijos. Geriausios A.SabaA.R.Niemi’u, tiek ir savarankiškai dirbdamas, jis gerai liausko atrastos pateikėjos O.Smilgienės dainų repertuare
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personažai įtaigiai vertinami pasitelkus kaip tik palygini
mais reiškiamas gyrimo ir peikimo formules:
Išaudė drobeles,
Kaip beržo tvoreles,
Išraše raštelius,
Kaip žirgo pėdeliais.

Išaudė drobeles,
Kaip beržo tošeles,
Išrašė raštelius,
Kaip bites korelį.
NS 367

Iš konkrečios patirties taikliais, konkretizuotais ir kar
tais netikėtais palyginimais A.Sabaliausko dainininkės
perteikia žmogaus būseną, kad, rodos, aiškiau nė nebenusakysi:
Kči aš už bernelia,
Kei aš už bloznelia:
Olalė dilou,
Sakeli tirpou,
Kč sousė blindela
Blindejou.
SG 15

Kiek kitokio pobūdžio, gerokai mįslingesnių palygi
nimų, metaforų ir šiaip hiperbolizuotų vaizdų pasaulis at
siskleidžia karinėse istorinėse sutartinėse, padainuotose
O.Smilgienės. Prisiminkime vieną unikalią (daugiau nie
kieno neužrašytą) sutartinę Jšjojo išjojo, išjos brolis karely“, stebinančią keistu turiniu, šiandien sunkiai supran
tamais vaizdais: iškirto iškirto, iškirs brolis vaiskelj surėmė
liemenėliųpirtelę, sukrovė sukrovė galvelių krosnelę, sulau
žė sulaužė erškėtėlių vantelę, užliejo užliejo kraujelio garelį
( žr. NS 496).
Be darbo, karinių istorinių dainų, rinkiniuose daugiau
sia vietos skiriama vestuvių apeigoms, nes „ypač daug bu
vę dainuojama per vestuves. Jos traukdavos po kelias die
nas, beveik po savaitę, daug apeigų buvo atliekama, ir visa
tat buvę lydžiama dainomis“ (6; 5). Iš tiesų A.R.Niemi’s ir
ASabaliauskas pateikė vieną seniausių, autentiška forma
mūsų laikus pasiekusį šiaurinės Lietuvos vestuvių dainų,
verkavimų ir oracijų repertuarą. Jame ryški visa tradicinė
vestuvių simbolika, per kurią reiškiamas archainis vestu
vėms būdingas apeiginis liūdesys. Parengėjai nevengia
skelbti pateikėjų vertingų paaiškinimų, kurie, jų žodžiais
tariant, yra „patėmijimai prie dainų pridėti iš lūpų pačių
giesmininkų“ (6; 11). Tokie komentarai daug aiškiau at
skleidžia šio krašto mergvakario, dar vadinamo savynomis, ripavimo, gaubimo ir kitus papročius. Iš vestuvinių
dainų ypač vertingais laikomi vestuvininkų apdainavimai,
daugelio tyrinėtojų pirmučiausiai cituojami:
Koki čionai marti,
Koki ne martela:
Dvigurkla, trigurlka.
Vienam gurklaly
Kate su kačiūkščiais,

Untram gurklaly
Pela su peliūkščiais,
Ošiam trečiamgurklaly
Gulbela dėjo ir perėjo.

Koki činai marti,
Koki ne martela,
Kai sėdžia - šnypščia,
Kai eina - birbia.

Svočiula pumpure!
Koki tavo kepure:
Šunų skurlį vilagai,
Kačių pautų guzikai.

NS 708

NS 737

Svočios didis pilvas,
Gelažinis lunkas:
Kinkykit pečių,
Žabokit piestų:

Išvežiema
Svočios pilvelį,
Pavertiema
Galu laukelio.
NS 749

Šiuose kūriniuose įžvelgiamas tradicinis apeiginis prie
šiškumas, kurio priežasčių ir ištakų reikia ieškoti tolimo
je senovėje. Visa tai išsilaikė tik ritualų konservatyvumo
dėka. Akivaizdžios ir archaiško stiliaus žymės - hiperbolinis vaizdavimas, savotiškas, gana grubaus turinio komiz
mas - visa tai paprastai aiškinama kaip senojo poetinio
mąstymo pėdsakai (8; 107-128). Vertindami A.Sabaliausko ir A.R.Niemi’o tautosaką, nuolat turime kartoti, kad
jiems pasisekė užfiksuoti įvairiais požiūriais reikšmingą
dainuojamosios poezijos sluoksnį su senojo pasaulėvaiz
džio reliktais. Turint galvoje lietuvių pasakojamojoje tra
dicijoje susiformavusį mitologinį pasaulį, yra pagrindas
ieškoti jo atgarsių kaip tik šiose dainose. Dažnai pasitai
kantys saulės, mėnulio, žvaigždžių įvaizdžiai tam tikruo
se kontekstuose leidžia spręsti apie sutartinėse susifor
mavusią pažiūrą į dangaus kūnus. Ne vienu atveju už
čiuopiami archaiškos simbolikos klodai:
Ai manis, Dievuliau,
Kas mani padėsa?
Kas mani padėsa
Matutes gedėti?
Saulala riduola
Padės man gedėti?

Ai manis, Dievuliau,
Kas mani padėsa?
Kas mani padėsa
Tėvelio gedėti?
Menuolis riduolis
Padės man gedėti.
NS 120

Daugiaprasmei simbolikai priklauso ir karinėse isto
rinėse dainose gerai žinomas seselės gedėjimo motyvas,
virtęs poetine formule, kuri, kaip spėjama, bus gyvavusi
tik baltiškuose variantuose (9; 24):
Saulala tora nusilaisdama:
Aš tau padėsiu brolio gedėti,
Devynis rytus neužtekėsiu,
O šį dešimtu - rūkėliu palaisiu.
NS 495

Palyginti visiškai retas visame lietuvių liaudies dainų
kontekste yra tiesioginis bet kokių mitinių būtybių, die
vybių įvardijimas. Vis dėlto vienas kitas atvejis aptinka
mas O.Smilgienės dainose, kur esama užuominų apie lie
tuvių sakmėse gana populiarią mirties deivę Giltinę bei
likimą nulemiančią Laimę:

NS 685 (žr. 686,689)
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Unt kalno giltinėla
Stovėdama,
Unt šalį galvelį
Gnižydama:
- Oi močia močia.
Oi močiula močia,

Tu daugal kalbi,
Tu maža žinai.
Aš išvešiu dukrelį
Be kraitelių, lylio:
Aš išvešiu dukrelį
Be piršlalių, lylio.
NS 27

Mariuti, sesi,
Mariutyti, sesi,
Prašyk Dievu
Ir laimeli,

Kad supūstų
Siauri vėjai,
Išdraskytų
Smilčių kalnu.
SG 561

Atidžiai įsižiūrėjus į tekstus, jų įvairovėje kartais švys
teli kokio nors seno tikėjimo, papročio, pažįstamo iš kitų
šaltinių, atspindžiai, kuriuos galėtume įžvelgti kad ir to
kiose iš dainos ištrauktose eilutėse:
Vodegoj pjoviou,
Vodegoj pjoviou,
Nelaukus rudenėlia
Ištekėjou.
SG 7

Prabėgomis apžvelgus A.Sabaliausko dainų palikimą,
norėta ne tiek išryškinti savitus bruožus, kiek parodyti
turinio ir formos atžvilgiu jo surinktų kūrinių visišką su
siliejimą su visų lietuvių dainų kontekstu. Pastarąjį mo
mentą ypač gražiai atskleidžia daugybė analogijų, artimų
variantų iš aptariamo regiono ir kitų Lietuvos vietovių.
Šiuo atžvilgiu bene įdomiausia būtų sugretinti garsiąją
mergvakario dainą 9yAš atsisakiau savo močiutei“, užrašy
tą ir paskelbtą Mažojoje Lietuvoje XVIII a. viduryje Pi
lypo Ruigio kalbiniame darbe „Lietuvių kalbos tyrinėji
mai“ (10) ir šiaurrytinėse Lietuvos apylinkėse užrašytus
AR.Niemi’o, A.Sabaliausko panašius šios dainos varian
tus (NS 331,333,338). Šių kūrinių poetikos vieningumas
nekelia abejonių. Panašios išvados peršasi ir dėl kitų dai
nų komponavimo, turinio ir formos bei apskritai meni
nės sandaros tapatumo. Štai dar L.Rėza savo dainų rin
kinio įvade iškėlė archainį dainų kompozicijos ypatumą
- konstruoti dainą, remiantis mįslės struktūra. Tokių
struktūros elementų apstu aptariamose sutartinėse, ku
rios kartais ir tėra vien iš klausimų ir atsakymų sudaryti
dialogai, žymintys neabejotinai apeiginę ritualinę (daž
nai vestuvinę) teksto paskirtį, plg:
Jurgelis martali
Galu lauko kolbino:
Kas tinoi baga?
Undenėlis baga,
Baga ba kojelių.

Kas tinoi lipa,
Lipa ba kojelių?
Apynėlis lipa,
Lipa ba kojelių.
NS 365

Kalbiniu požiūriu ypač svarbus autentiškas tekstų pa
teikimas, leidęs išlaikyti krašto tarmės ir plačiau žino
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mus leksinius, morfologinius bei sintaksinius kalbos ypa
tumus. Šiaipjau visos senosios sutartinės yra stabiliai iš
saugojusios senąją struktūrą, į kurią dėl specifinio atliki
mo būdo, paremto ritmu, beveik ir neprasibrovė ryškes
nės naujovės. Galbūt kaip tik dėl to paskelbtuose teks
tuose galima rasti įdomių kalbos istorijai faktų, pavyz
džiui, leksinių, sintaksinių archaizmų, kurių dainos tikrai
nestokoja: pakirtiema liepų, broliai, liepų, lylio; mes buviemo trys brolaliu; vienas brolalis šalip sėdžia. Akylą skaity
toją maloniai nuteikia tik šiam kraštui būdingos leksinės
tarmybės: pasiliuobk žirgelį; tetyte mano, meilyte mano ir
kiti dalykai.
Be jau išvardintų ASabaliausko rinkinių privalumų,
prašyte prašosi pabrėžiamas dar vienas istorinis niuan
sas. Sutartinės - šiandien praėjus šimtmečiui nuo jų pir
mų išsamių užrašymų - laikomos mirusiomis dainomis.
Vien todėl A.R.NiemTo, A.Sabaliausko parengti leidi
niai yra neįkainojamos vertės. Tai gyva kultūros istorija,
kurioje A.Sabaliauskas visada bus įrašytas kaip be galo
sąžiningas ir tikslus jos metraštininkas, užpildęs didelę
spragą visoje lietuvių dainuojamojoje tradicijoje.
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Adolfas S abaliauskas
AND THE OLD FOLK SONG
Bronė STUNDŽIENĖ
Adolfas Sabaliauskas (1873-1950) was a Catholic priest
who was also a poet (alias Žalia Rūta), a translater, a folklo
rist. His greatest contribution to Lithuanian culture includes
collections of folklore from north-eastern Lithuania: „Songs
and hymns in north-eastern Lithuania“, 1912 (comprising
1459 items of folklore recorded together with A.R.Niemi).
„Music sheets of Lithuanian song-hymns“, 1916. The publi
cations are compiled with great meticuloushess. The authen
ticity is quite reliable.
Sutartinės - Lithuanian polyphonic songs which are the
earliest and most archaic songs of the Lithuanian people, ha
ve reached us only thanks to these publications.

GYVENIMAI

Vieno likimo ir laiško istorija
Kazimieras UMBRAŽIUNAS

Švenčionių apskrityje, Tverečiaus valsčiuje, prie
Untanų girios prigludęs skurdus kaimelis Kuksos. Čia
gyveno senutė Kristina. Ją visi vadino Krisiule. Kai
mynai, jai negirdint, dar aklele vadino, nes nuo 1905
m. iki mirties, iki 1937-ųjų, buvo neregė - karštą va
sarą, grėbdama Padysnio pievose šieną, ji suprakai
tavusi pagėrę iš šaltinėlio vandens ir apako.
Akla tai akla, bet kokia įdomi ji buvo - nuostabi
dainininkė, nors nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Varg
šė, akutės įdubusios, nuolat ašarojančios, rankos se
natvėje drebančios, pasirėmusi ant lazdos, ant kaklo
vietoj gražių karolių - rožančius, o kokia puiki jos at
mintis, - sunku ir apsakyti! Kiek dainų ji mokėjo! Kai
tautosakos rinkėjas Juozas Aidulis Tverečiaus krašte
rinko tautosaką, ji padainavo jam 500 dainų!
Pažinojau šią senutę nuo pat vaikystės. Nors ir ne
regė, bet, atrodė, beveik viską „reginti“. Matyt ją Ap
vaizda apdovanojo kitais pojūčiais bei jausmais už
regėjimo netekimą. Antai, būdavo, kalbamės su ja,
basa, atšlaime. Staiga ji sako, kad kažkas atjoja. Ir
tikrai, pro sodo krūmus pasirodo raitas kaimynas.
Giedrią dieną, išėjusi iš trobos, ji pasakydavo, koks
laikas, pietūs ar pavakarė. Ji žinodavo, kuria kryptimi
skrenda paukštis, ar gandralizdyje yra busilas (gan
dras), ar išskridęs varliauti. Dažnai ji „pamatydavo“,
kas semia iš šulinio vandenį, ar pilni kibirai...
Ši ypatinga senelė, tai matėme visi, buvo tikra
lyrikė, poetė nuo piemenavimo dienų. Mano tėve
lis, su ja kartu ganęs kaimo galvijus, pasakodavo
apie Krisiulę, kad ji ganydama vis dainuodavo. Dai
nų buvo išmokusi iš savo mamos, bet žmonės spė
jo. jog daug galėjo būti sukūrusi ir pati. Deja, buvo
neraštinga. Tais laikais niekur nebuvo mokyklų. Tve
rečiuje veikė rusų mokykla, bet į ją lietuviai nėjo,
nes nieko nesuprato. Visi buvo beraščiai. Juolab to
kia piemenėlė apie mokslą ir nesvajojo, bet giedo
jo, čiulbėjo, kūrė. Vargui spiriant vis dėlto ji, beraš
tė, kartais diktuodavo savo dainas ir laiškus.
Gyventi buvo sunku! Stigo net duonos. Kuksų kai
mo žemės nederlingos, gausios artojų šeimos valgy
davo vadinamąją bėralinę duoną (iš maltų rugių su
pelais), daug žemdirbių sirgo džiova. Gelbėdamiesi

nuo mirties, kaimiečiai emigravo į Ameriką. Ir Kristi
na Skrebutėnienė su ašaromis išlydėjo į nežinomą
Ameriką savo vienintelį sūnų Petrą.
Motina gailėjo sūnaus, verkė, bet tikėjosi, jog ten,
toje laimės šalyje, uždirbs daug pinigų ir atsiųs ma
mai ir seserims. Deja, jos sūnus, vos šiek tiek užsidir
bęs, prasigėrė. Jo draugai pašiepdami rašė Kristi
nai, kad paskendęs butelyje. Girtuokliavo, o motinai
ir seserims net laiško neparašė. Aiškinosi draugams
lietuviams, jog pamiršęs adresą.
O, ir verkdavo Kristina su dukromis. Ypač joms
būdavo skaudu, kai Petriuko draugai, kartu emigra
vę į tą tariamą aukso šalį, atsiųsdavo ne tik laišką,
bet ir šiek tiek sutaupyto uždarbio.
Praėjo Pirmasis pasaulinis karas, sunaikinęs Tve
rečiaus, Vidžių, Adutiškio ir kitų valsčių žemės ūkį,
pražudęs daug civilių gyventojų, palikęs kitkart der
lingus žemdirbių laukus - apkasų išvagotus ir spyg
liuotų vielų tvoromis užpainiotus. Siautėjo badas. Na
mai sudeginti, sodai iškirsti. Plytėjo baugi tuštuma, aplink žuvusių karių kryžiai. Laukai - nesėti daugiau
kaip trejus metus. Žmonėms reikėjo pagalbos. Ir geri
išeiviai siuntė ne tik giminėms, bet ir šiaip tėvynai
niams aukas pinigais, drabužiais ir net maisto pro
duktais. O Petras Skrebutėnas maudėsi degtinėje,
nors draugai ir peikė, kad motinai nei laiško parašo,
nei pagalbos suteikia.
Ir štai akla senutė Krisiulė, visa tai žinodama, dik
tuoja laišką sūnui palaidūnui, kurį užrašo Juozas Ai
dulis, tada Kuksų kaime rinkęs liaudies dainas.

Sūneli Petrai!
Sveikinu aš Tavį, sūneli, šaltom runkelėm i su gai
liom ašarėlėm. Sūneli mano mielasiai. Kap aš Tavį ūgenau tų vienų, i aš gi mįslijau, kad tai Tu manį senasui
dzienelėsui valginsi i dingsi i apausi. Ė dabar aš tokia
biedna varguolė i basa. I katrie jau meteliai aprič in
pečelio daiktelis neturiu. Nei lavelės nei laželės, eitai
pasuolėj šunia daiktely susiriečiu.
Vaikeli mano mielasiai, neteiki Tau marelėm kelcies,
ale atplauktum mana ašarėlėm. Nėr tas dzienelės, kad
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kus, bet šis tikrai buvo pas
kutinis - 1937 metais Kris
tina Skrebutėniene mirė.
Mano tėvo brolis Alek
sandras 1904 m., per Japonų-rusų karą, kad nebū
tų mobilizuotas j caro ka
riuomenę, taip pat emigra
vo j Ameriką (Čikagą) ir gy
veno netoli nuo Krisiulės
sūnaus. Dėdė išmoko siu
vėjo amato, vedė lietuvai
tę, augino sūnų, dirbo, tau
pė ir dažnai padėdavo sa
vo giminėms Lietuvoje,
ypač po Pirmojo pasauli
nio karo. Tverečiaus vals
tiečiai buvo iš pafrontės
Juozas Aidulis su Kristina Skrebutėniene.
evakuoti, jų sodybos pa
Nuotrauka iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštyno fototekos.
verstos į pelenus. Laiške
Krisiulė ir mini, kad jos šei
aš be ašarėlių praleiscia. Jau man ažginta, kad aš nie
mynėlė germanų buvusi išvaryta (galėčiau pridurti,
ką neprauturcia.
kad ši nelaiminga moteris buvo vokiečių evakuota j
Atsiunc Tu man ė lakštelį, kap Tu gyveni? Niaugi
poligoną prie Pabradės). Laišką senelė siuntė per ma
Tau nesnari i n esgaili acižinacie apie sava m am utį i
no dėdės rankas, nes mes su dėde Aleksandru susisesiules, a gyvas po tam vargeliui, kai m es germ anų
rašinėdavome. Deja, aš tuo metu studijavau Varšu
išvarytas buvom , a m es gyvas, a m es pam irėm . Ka
voje ir visai nežinojau, kad kažkur komodoje guli Kri
b e Tu takštelia neatsiunci. A Tau žodelis brungus, a
siulės diktuotas laiškas. Jį mūsų šeima turėjo persiųsti
Tau pap ierelio lapelio nėra, a Tu ažm iršai tų daiktelį,
j Ameriką, bet nepersiuntė. Atsitiktinai jj suradau Gakur gim ei?
lalaukiuose jau 1956 metais, sugrįžęs iš Sibiro.
Jau, sūneli mielasiai, paskucinį lakštelį Tau siun
čiu i lauksiu Tavo lakštelio, nariu acižinaci apie Tavį ė
mirdama. N eatm eni, sūneli, tatucia žadelių. Atsiunc
Tu man ė pinkius dolerelius, ė sm agelėm nustumcie.
Kiek aš dzienelių būvu nedavalgius. Alsim en' Tu sa
vųjų sesutį. D aug ja i buvo daiktelių i možna buvo jai
sic' ale nebūva kam pasagėlės duoc. Ė dabar jau ana
tapa davutkeli. Galena sepcynerius metus Varšavi bu
vo, ė d ab a r jau namie. Juzios trys m ergaitės: viena
aina jau makyklan untari metai, i labai razumna i čiutna, numylėta makytaja i kunigą.
Sūneli m ano mielas, jau kai neatsiminsi daugiau
nesulauksi lakštelio nuo manys, ė aš nuo Tavys. Kai
Tu iciek pinigėlių turi, tai Tu atvažiuotum savo šonelin
apsdairycie.
Tai sudzievu sūneli, jau in šios pasaulės nesusregėcie m um i nesueicie. I dzievą prašėm i in mišian
davėmu, sužebryjus i vis laukiau Tavys, kad Tavį man
dzievulis pargrūžint.
Tavo motina
Kuksos, 1937.V.15

Per žmones sužinojusi apie palaidūnišką sūnaus
gyvenimą, ji dažnai siųsdavo panašaus turinio laiš
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Prie laiško sūnui pridėtas kitas laiškelis, kuriame
Krisiulė rašo:
,Aleksandruci, prašau aš Tavį su m aldam, vaikeli
mielasiai, siunčiau aš Tau lakštelį, prašiau Tavį, kad
Tu su ju o suveitum, kad jam lakštų perduotum. Kap
anas gyvena? A anas eina bažnycian, a žinos gi anas
dzievų, a anas g i paterius kalba, kad anas ite ažmirša
sava gimdzytajų.
Atsiunc’ Aleksandruci sūneli Tu mielasiai, paklau
sai Tu m ano vargų, ė Tu m an p araš ai m až g i anas
apsiženijas gyvena, m až g i anas i vaikų turi?
Atsiunc lakštelį i apie savį, kap Tu gyveni? Kuom Tu
gi sava sūnelį maki? I aš giau narėcia apie Tavį sužinocie. Kad giau Tu man lakštelį atsiųstu m, tai mes la c ’
susregėtum, kai lyg i pasiuturtum. Kad Tu man atsiųstum lakštų, tai m až mes Tau vėl nusiųstum, parašytum,
kap mes čia gyvenam. Vienas Tava bralia Petra sūnus
varganistu, ė kitas vaiski, ė do kitas, tai Juzukas išvažiava Argentinon, ė pats vyriausias sūnus Pranukas atėja nadomnyku in mus, apsiženija su m ano dukteria
Juze. Taigi dabar Tava m arei Petrienė sūnų nė viena
neturi namie, eitai viena m arei gyvena su dukterim. Ale
šiemet jos sūnus ateis iš vaiska atsislūžijis.

Nu tai eitai, Aleksandruci, eitai sūneli išklausai ma
no prašymą i padarai kap aš prašau. Sudzievu, Alek
sandruci!
H Kristina Skrebutėnienė
(Ji nepasirašė, nes nemokėjo.)

Kuksos, 1937.V.15 d.
Mano dėdė (ir tėvas) buvo gimę Kuksose, taigi
mes su Krisiule buvome kaimynai, geri pažįstami, to
dėl ji, vargšė, ir kreipėsi tarpininkavimo j mūsų šeimą,
kad dėdė Aleksandras perduotų jos laišką sūnui.
Iki šiol apgailestauju, kad laiškas nepasiekė adre
sato, kad pasimetė Galalaukiuose.
* * *

Ta pačia proga labai rūpėtų bent keliais žodžiais
prisimint ir veiklųjį Vilniaus krašto tautosakininką, įžy
mųjį vilnietį Juozą Aidulį.
Lenkų okupacijos metais Vilniaus krašto lietuviai
neturėjo nei leidyklų, nei rimtesnių mokslo įstaigų.
Turėjome šiek tiek mokyklų, skaityklų, kultūrinio švie
timo draugijų, kelis laikraščius, bet apie 1936-uosius iš Varšuvos buvo atsiųstas piktas ir netaktiškas
vaivada Pocianskis, pasiryžęs likviduoti visą lietu
vių veiklą: mokyklos buvo uždaromos, visuomenės
veikėjai tremiami iš rajono į rajoną arba kalinami.
Net niekam nenusikaltusiai Lietuvių Mokslo Draugi
jai paskirtas valdžios kuratorius. Visa, kas lietuviš
ka, buvo naikinama.
Bet būtent tais sunkiais laikais ir susirūpinta tauto
saka, imtasi kraštotyros darbo. Laimei, atsirado keli
„liaudiškos širdies žmonės“, kurie nepabūgo eiti iš
miesto į kaimą rinkti liaudies dainų, pasakų.
Vienas iš jų buvo Juozas Aidulis. Gimė jis 1910
m. Pelesos parapijoje, Skladonių kaime, mirė 1983
m. Po jo mirties Ambraziejus Jonynas rašė, jog Aidu
lis buvo liaudiškos širdies žmogus, doras ir teisin
gas. Tūkstančiai jo užrašytų dainų ir pasakų yra mū
sų lobis.
Mylėjo jis tą sugudėjusią Pelesos padangę, su jos
tautosaka, simpatiškais valstiečiais, patriarchalinių at
gyvenų perpildyta buitimi. Tais laikais šių eilučių au
torius savo akimis su pasigailėjimu stebėjo, kaip žem
dirbys kniso (ne arė) medine žagre savo siaurą dirvą
ir po to, klūpodamas po kryžiumi, prašė Visagalį ge
ro derliaus, nors, dirbdamas tokiais primityviais pa
dargais, negalėjo jis sulaukti gero derliaus, - duonos
buvo maža ir maža.
Aidulis su draugais ieškojo išeities. Gaila, jį, įstoju
sį į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, nepatyrusį
gimnazistą, komunistinis pogrindis „subalamutino“ :
girdi, tik revoliucinė kova išgelbės mus nuo skurdo.
Patikėjo pogrindžio šeptūnais, ir aštuoniolikmetis

Juozukas 1932 m. buvo įviliotas į pogrindinę Vaka
rų Baltarusijos komunistų partiją.
Tuo metu Lenkijos valdžia įnirtingai kovojo su ko
munistais. Okupantai už priklausymą šiai draudžia
mai partijai Aidulį įkalino ir iš Vytauto Didžiojo gimna
zijos pašalino. Išleistas iš kalėjimo, įsidarbino oku
pantų ardomoje Lietuvių Mokslo Draugijoje.
Keletą metų joje padirbėjęs, Juozas iškilo iki žy
miųjų Lietuvos MA folkloristų. Ir dabar Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštyne
daugiau kaip 11 tūkst. vnt. jo užrašytos tautosakos,
kurią be didesnės atrankos galima ištisai skelbti, pripažįsta žinovai.
Uoliai rinkdamas tautosaką, išvaikščiojo pėsčio
mis Ašmenos, Švenčionių, Breslaujos, Apso, Vidžių,
Dūkšto, Daugėliškio, Tverečiaus, Gervėčių, Adutiš
kio, Mielagėnų, Valkininkų, Pietryčių Lietuvos apylin
kes ir surado tokių talentingų pateikėjų kaip mano
jau minėtoji Kristina Skrebutėnienė, Ieva Suprinavičienė, Karolina Jakštienė, Viktorija Bukauskienė, Ka
zys Trapikas, Rožė Sabaliauskienė ir kt. Viename au
toritetingiausių prieškarinių folkloro leidinių, „Tauto
sakos darbų“ 4-ame tome, pavadintame „Vilniaus
krašto lietuvių tautosaka“ (1938) daugiausia paskelbta
Juozo Aidulio kartu su Matu Untuliu (buv. Švenčionių
gimnazijos direktoriumi) ir Juozu Jurga (jis užrašinė
jo dainų melodijas) surinktos medžiagos - 347 vnt.
Šiai trijulei ir šiandien mokslininkai dėkingi.
Savo gyvenimo pabaigoje Aidulis dirbo Paminklų
apsaugos ir kraštotyros draugijoje. Jam buvo suteik
tas šios draugijos garbės nario vardas. Gera būtų,
kad ir kiti parašytų apie šį darbštų vyrą.

DIFFERENT LIVES

The story of the destiny and
the letter
Kazys UMBRAŽIŪNAS
Juozas Aidulis, a well-known folklore collector
from the Vilnius region discovered his wonderful
informant Kristina Skrebutėnienė, a poetic soul
who sang 500 songs for his recordings, in the vil
lage of Kuksos, Tverečius in 1937.
Krisiule, as she was called by her neighbours,
was blind. She lived in a poor hut, alone, abando
ned, half-starved, crying in vain for help from her
only son who had left for the United States and
had turned into an alcoholic. As an evidence of
this cry the author presents a letter to her son. It is
impossible to relate the content of this letter, as it
is impossible to relate the content of poetry. You
simply have to read it.
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KITOS KULTŪROS

Linga - švenčiausias hinduizmo simbolis
Audrius BEINORIUS

kaip Šiva linga (3). Dažnai Šivą primena kolona ar stul
pas (sthanu). Šiva slypi įžengęs į koloną ir pats tampa
sthanu - „stovįs ar stačias“. Manoma, jog vediškoji, dan
gaus skliautą ar visatą simbolizavusiywpa vėliau virto stha
nu, ir budistų stupos greičiausiai yra to paties simbolio
Simboliais ir mitais niekad nesiekiama vaizduoti gam metamorfozė. A.Bharati nuomone, unikalus molinis Ha
tiškųjų procesų, o tik universaliais pavidalais išreiškia rappos įspaudas, vaizduojantis dievą, sėdintį jogo poza
mos analogijos. Žmogus yra Imago Dei, irjuslinio pasau su iškilusiu falu, reprezentuoja Šivą, „įkūnijantį totalinę
lio elementai simbolizuoja viršjutiminį pasauli. Simbolis juslių kontrolę ir visišką kūniškumo išsižadėjimą“ (4). Ty
egzistuoja ne sau, o dėl idėjos, nes „nuoroda į metafizi rinėtojų nuomone, tai liudija linga archaiškumą ir nevedišką jo kilme, nes Rigvedoje tik dusyk (priešiškai) mini
nes tiesas ir yra esminė simbolio veikmė“ (1).
Anot F. Schuono: „Principinis sakralaus meno požy mas falinis dievas - Šišna-deva ir garbintojai (7.12.5,
mis - sakramentinė jo funkcija, o tikslas - perteikti dva 10.99.3) (5).
Kosminės vaisingumo funkcijos sakralizavimas, vadi
sines tiesas ir įkūnyti dangiškąją esatį“ (2), ir, lik netekęs
gelminio prasmens, jis virsta profanišku, o simbolis - sta namasis falinis kultas, būdingas daugeliui senųjų religijų
bu. Todėl, norint suvokti sakralaus meno turinį, šalia es - egiptiečių, finikiečių, babiloniečių, graikų, romėnų, ger
tetinės nuostatos, nukreiptos į mėgavimąsi kūrinio išory- manų. Viduržemio jūros baseino regeneracinių gamtos
be, būtina kontempliatyviai panardinti intelektą į gelmi galių dievas Priapas vėliau įtraukiamas į Dionisijaus mi
nes prasmes. Docti rationem artis intelegant, indocti vo- tologiją. Senovės Galijoje ir Frigijoje mirusysis vaizduo
luptatem - išsilavinusieji meną pažįsta intelektu, o neišsi jamas falo pavidalu. Egipto tradicijoje mirusio žmogaus
kūno dalys siejamos su įvairiais dievais, ir Oziris tampa
lavinusieji juo tik mėgaujasi.
Pats švenčiausias iš visų sakraliųjų objektų ir simbo falu (6). Su faliniais kultais susijusios apeigos Adonio,
lių, netgi šventesnis už kiekvieną antropomorfinį dievy Demetros, Dioniso, Hermio, Izidės, Ozirio garbei.
Norint suvokti linga reikšmę ir vietą indų kultūroje,
bės atvaizdą Indijoje yra akmeninis linga. Linga įtvirti
namas kiekvienos šivaitinės šventyklos sanctomme ir gar būtina suprasti jų religinės mąstysenos specifiką. Klasi
binamas kaip patsai - esąs (Svayambhu), išaugęs iš že kinėje indų filosofijoje ypatingą reikšme turi trys pama
mės. Šivaitinėse Vira Šaiva ar Lingayata sektų šeimose tinės būties tendencijos, dinamiškos jėgos ar pirminės ma
miniatiūrinis perlo linga parišamas naujagimiui, ir šių sek terijos kokybės - gunas, kurios ir sudaro kosminę sub
tų nariai jį nešioja visą gyvenimą sidabriniame dėkle ant stanciją -prakriti zxpradhana. Jos turi ir savo atitikmenis
kaklo, kaip krikščionys kryželį, tikėdami, jog šis suteikiąs mitologiniame lygmenyje. Santykinai šias kokybes gali
dvasinių galių, apsaugąs nuo blogų dvasių įtakos ir nuo me įvardinti kaip įcentrinę, išcentrinę ir jų opoziciją ar
lat primenąs dieviškąją žmogaus esmę: „Linga žymi žmo balansą.
Įcentrinė tendencija (sattva) siejama su energijos kon
gaus dvasią, kuri nesiskiria nuo dievystės - Šivos“ (Kūr
ina Purana). Pietų Indijoje linga statomas ant asketo - centracija, jungtimi ar trauka, ir ją simbolizuoja nuolat
sannyaso kapo, taip skelbiant pasauliui jo išsivadavimą ir žemėje įsikūnijantis dievas Višnus - „visa persmelkianty
tapimą dievu Šiva: „Linga įtvirtinamas jogo širdyje“ (Kūr. sis“. Išcentrinę jėgą (tarnas), pasižyminčią išsisklaidymo,
R). Beje, ir patys asketai, jogai ne deginami, o laidojami ištirpimo ar nykimo tendencijomis, įkūnija grėsmingasis
sėdintys vertikalioje meditacijos pozoje.
dievas Šiva - „miegąs, romusis“. Šių dviejų balansas gim
Kodėl gi šis simbolis taip gerbiamas? Ir ką gi jis iš do trečiąją jėgą (radžas) - ritmo, palaikymo, pusiausvy
ros tendenciją - kūrėjas Brahmas - „augąs, besiplečiąs“.
tikrųjų reiškia?
Pažvelgus į praeitį, matyti, jog linga pavidalo skulptū Ir šios, visus būties procesus apimančios, jėgos yra neat
rėlės ar molio atspaudai aptinkami jau senosiose prieša- skiriamos, papildančios viena kitą, nors visada egzistuo
rijų Harappos ir Mohendža-Daro kultūrose. Seniausios ja dominuojanti tendencija, kuri ir lemia reiškinio koky
Pietų Indijos skulptūros neabejotinai identifikuojamos bę. Mituose santykį tarp šių jėgų vaizduoja nuolatinis
Visa pagarba, kurią mes reiškiame atvaizdui9
yra skirta Archetipui, kurį jis vaizduoja...
Hennenejas iš Athoso
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Šis mitas atskleidžia mums kelis
aukščiausios hinduizmo panteono
svarbius momentus: tai, kad linga yra
trejybės ginčas dėl viršenybės. Šia
galingiausios ir pagrindinės visatą ku
prasme įdomus vienas iš daugelio širiančios galios simbolis, kad Šiva ir
vaitinių mitų apie linga atsiradimą
linga yra tapatūs, ir tai, jog Šiva linga
- lingobhava, užrašytas „Linga Puįkūnija visas tris tendencijas: kūrimą,
ranoje“ (1.17).
palaikymą ir naikinimą. Garsiausia
Anuomet nebuvo jokios visatos,
me indų epe „Mahabharatoje“ išmin
tik vandenys ir tamsi naktis tvyrojo
čius Upamanja sako, jog tvėrimo žen
tarp tverties ir nykties. Būties užuo
klas yra ne lotosas (Brahmos simbo
mazgos slypėjo beribio okeano nelis), ne diskas (Višnaus), net ne žai
apreikštybėje. Vienas tik Višnus gu
bas (Indros), o linga iryoni, todėl Ši
lėjo ant amžinybės žalčio savyje,
va yra vyriausias dievas ir pasaulio kū
skleisdamas beribį spindesį. Staiga
rėjas (XIII.14.33).
Višnus netikėtai išvysta kitą spindu
Čia regime įdomias sąsajas su se
lingą būtybę. Tai Brahma, visatos kū
novės lietuvių mitologija. P.Dundurėjas, didis išminčius. Šypsodamasis
lienė mini padavimus apie žemės kiljis sako gulinčiam Višnui: „Kas tu
dinimą iš chaoso. Esą pradžioje bu
esi? Kaip atsiradai ir ką čia veiki?
vę vandenys ir du dievai. Vyresniojo
Aš esmi visų kūrėjas!“ Višnus nuste
dievo paliepimu jaunesnysis panėręs
bo: „Priešingai, tai aš esu visatos kū
gilyn ir atnešęs dugno žemių, iš ku
rėjas ir naikintojas, aš viską valdau!“
rių vyresnysis ir sutvėręs žemę. O pa
Ir šiedu dievai ėmė ginčytis, vienas
Šiva linga. Šalia jo trišakis (trišula),
ti žemė buvo vaizduojama skritulio
kitam įrodinėti savo viršenybę.
tris kokybes (triguna), trejopą
formos, besilaikanti ant didžiulės žu
Tuo metu amžinybės tuštutėje simbolizuojantis
laiką (trikala), tris pasaulius (triloka). Varanasi
vies pelekų ar paremta stipinu. Virš
staiga jie išvysta iš pasaulio okeano
kylantį linga su liepsnos karūna. Linga greit augo ir kilo į žemės ant aukšto stulpo (sthanu?) kabojęs dangus (7).
beribę erdvę. Pasimetę dievai paliovė ginčytis ir su nuo Smolensko, Mogiliovo, Minsko apylinkėse archeologų ap
staba žvelgė į vis augantį linga. Brahma tarė: „Tu nerki tiktus senovės baltų V a. pr. Kr. apvalius statinius su sto
žemyn, o aš kilsiu aukštyn. Pabandykime surasti jo ga gą laikančiu mediniu stulpu viduryje linkstama laikyti bal
lus“. Dievai pasivertė gyvūnais, Brahma - gulbe, o Viš tų šventovėmis, kurių architektūra, vidinis stulpas sim
nus - šernu, ir nėrė į priešingas puses. Tačiau nei vienas, bolizuoja dangaus ir žemės vienybę bei kelia daug aso
nei kitas nesugebėjo aptikti linga galų.
ciacijų su vediškomisyūpa ar sthanu.
Tuomet atsivėrė šis milžiniškas linga ir iš jo išniro stip
Pirminė sanskrito žodžio linga reikšmė - „ženklas,
riausia visatos galia - dievas Šiva. Brahma ir Višnus pa emblema, požymis“ (8). Pirmą sykį jis aptinkamas Švengarbiai jam nusilenkė, o šis iškilmingai pasiskelbė esąs tašvatara Upanišadoje, kur sakoma, kad Šiva, aukščiau
judviejų priežastis ir aukščiausias dievas, įkūnijantis kū sias valdovas, neturi jokio ženklo {alinga), t.y. jis pranoksta
rimą, palaikymą ir naikinimą.
visas charakteristikas, transcenduoja raiškos pasaulį
(Š.U.6.9.), todėl linga ženklina ne tik regimus daiktus,
bet ir neregimą daiktų esmę; taip ugnies kibirkštis yra
latentinė liepsnos forma (linga).
„Šiva Puranoje“, svarbiame šivaitų mitų rinkinyje, aiš
kiai nusakoma linga reikšmė: „Išskirtinis požymis, pa
dedantis ką nors atpažinti, vadinamas linga“ (1.16.106),
arba: „Garbinamas ne linga, o jo savininkas kūrėjas. Lin
ga nurodo kosminę būtybę {puruša), kurios simbolis jis
yra“ (1.16.107).
Klasikinėse indų filosofinėse mokyklose Vedantoje
ir Samkhjoje linga apibūdina subtilųjį kūną - linga šarira, kuris yra kiekvienos regimybės ontologinė sąlyga ir
pagrindas. „Šiva yra beženklis (alinga), bespalvis, besko
nis, bekvapis, už žodžių ar lytėjimo, be savybių, nekintąs“ (Linga Purana. 1.3.3). Regimasis pasaulis yra „tvir
tas kūnas“ - sthula šarira, juslėmis patiriama apčiuopia
mybė. Subtilusis kūnas yra neregimas tvirto kūno proto
tipas ar psichoenergetinė matrica, ir tai taikytina tiek
Linga pudža - garbinimo apeigos, kurių metu ant linga-kiaušinio
išliejamas pienas. Kalkuta
mikrokosmui, tiek ir makrokosmui.
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sūnų yra šventa pareiga. Ir tik atli
Linga yra Šivos falas, ir pats Šiva
kęs savo žemiškąją kūrėjo misiją, jis
yra fale. Iškilęs linga yra sklidinas sėk
pasitraukdavo į mišką, kur praleis
los (retas), ir nuo jo priklauso, kam ji
davo likusį gyvenimą religinėje me
bus panaudota. Kaip jogos valdovas
ditacijoje. Judėjų ir krikščioniškoji
Yogešvara, jis transformuoja sėklą j
tradicija, priešingai, viskam, kas vie
sąmonės pilnatvę. Dažnai aplink lin
naip ar kitaip susiję su prokreacine
ga vaizduojama susisukusi gyvatė ar
funkcija, suteikia nuodėmingumo at
žaltys, kosmologiniame lygmenyje
spalvį. Įdomu pažymėti, kad egzis
reiškiantys ciklinę, spiralinę laiko tėk
tuoja prielaida, jog sąvokos saa; sac
mę, o mikrokosmo plotmėje - gyvy
rum yra falinės kilmės. Beje, sans
binę, vitalinę, seksualinę energiją, jo
krito kalboje sanctorumas, kuriame
gų tradicijoje vadinamą kundalini (su
įtvirtinamas linga, vadinamas garbsisukusioji). Dvasinės ekstazės metu
ha - įsčios.
stuburkauliu kylanti energija vadina
Daug bylojanti yra lingamo ar
ma linga džioti (šviesa).
chitektūrinė kompozicija. Linga su
„Beformio, nekintančio kosmi
sideda iš trijų dalių, siejamų su tri
nio žmogaus simbolis yra linga, o
mis būties tendencijomis ar lygme
Gamtos energiją, visa ko gimdytoją,
simbolizuojayom (įsčios)“ (Lingopanimis. Žemesnioji dalis yra ketur
kampis pagrindas, orientuotas į ke
sana Rahasya 2.1941). Linga apvai
turias pasaulio puses ir vadinamas
sina yoni. Pasaulio kiltis neįmano
ma be priešybių vienybės, kurią že
Brahmos dalimi. Vidurinioji dalis,
mėje įkūnija vyro ir moters sueitis: Mukha linga - veido linga. Dardželingas
apgaubta yoni, vadinama Višnaus
Autoriaus nuotraukos
dalimi, o virš yoni iškylantis cilin
„Pasauliai radosi iš linga ir yoni su
driškas linga - Šivos dalis.
eities (maithuna), todėl visame re
gime linga ir yoni apraiškas“. Yoni žymi nediferencijuotą
Toji linga dalis, kurią gaubia yoni, yra nežinojimo (avimotiną Gamtą (prakriti), o linga - impulsą, inicijuojantį dya) ar iliuzijų (inaya) apgaubtas dieviškumas, o virš yoni
šį kosminės sklaidos vyksmą. Puraniškoje epinėje Indijos iškilusi dalis - grynasis, neapreikštasis dieviškumas. Ma
tradicijoje linga vadinamas visatos kiaušiniu - universa tome, jog šis simbolis kertasi su įprastine vakarietiška nuo
liu Būties pradžios ir Tverties misterijos simboliniu at stata, hinduizmą traktuojančią kaip panteizmą. Dievybė
vaizdu, sujungiančiu vyrišką ir moterišką pradus. Todėl nėra ištirpinama pasaulyje, linga architektonika akivaiz
apeiginėje ritualinėje hinduizmo praktikoje linga dažnai džiai rodo, jog, be raiškos pasaulio, egzistuoja ir trans
vaizduojamas ir kiaušinio pavidalu.
cendentinis, neapreikštasis.
Įdomu yra tai, kad III a. sanskrito leksikografijos są
Nors kaip nežemiškos šviesos konkretizavimas mate
vadas „Amarakoša“ pateikia keletą sinonimų, apibūdi rialiu pavidalu linga yra stereometriškai išbaigtas simbo
nančiu falą: šišna, upastha, medhra, mehana, bet visai ne lis, neretai aptinkamas linga su vienu, keturiais ar pen
mini sąvokos linga. Tai rodo, kad šiai sąvokai suteikiama kiais Šivos veidais, vadinamas mukhalinga. Įdomu yra tai,
kur kas gilesnė, filosofinė prasmė, ne tik biologinė vai jog linga su keturiais veidais, simbolizuojančiais keturias
singumo funkcija. Beje, žodisyoni dažnai vartojamas sans pasaulio puses, t.y. raiškos pasaulio pilnatvę, vadinamas
krito poetinėje filosofijoje ir reiškia apskritai šaltinį, ver pančamukha linga - penkiaveidis. Penktasis, neregima
smę, įsčias (pavyzdžiui: „šastra yonitvat - šventraščiai yra sis, veidas simbolizuoja metafizinę, neapreikštąją realy
[pažinimo] šaltinis“), o moters lytį nusako kiti žodžiai: bę. Šie penki veidai siejami su penkiais elementais, pen
bhaga, upastha, ulva.
kiomis juslėmis, penkiais veiksmo ir pažinimo organais.
Jogai neneigia seksualumo, veikiau jie seksualinę ener Keturi veidai siejami su keturiais pasauliniais periodais:
giją nukreipia (transformuoja) nuo malonumų ir giminės Krita, Treta, Dvapara ir Kali Jugomis. Šie periodai iš ei
pratęsimo siekio į įžvalgą (prajna), dvasinę palaimą (anan- lės keičia vienas kitą per amžius, todėl keturveidis linga
da) ir išsivadavimą (mokša). „Ignoruoti linga šventumą vadinamas ir laiko bei kaitos valdovu Kala. Taigi linga
yra pavojinga, juk jis teikia ir gyvenimo džiaugsmus (bhuk- simbolyje įkūnyta ir cikliška laiko samprata.
ti), ir išsivadavimo palaimą (mukti)“ (Karapatri). Hin
Tačiau kodėl pasirinktas būtent linga pavidalas?
duizmo kultūrai yra būdingas aistrų, troškimų (kairia) ir
M.Eliadės nuomone, vertikalė yra šventumo kryptis,
askezės, išsivadavimo (lapas, mokša) poliariškumas, ir tarp iškilimo simbolis, nukreipiantis į dangų ir transcendenci
šių dviejų polių Šiva nutiesia jogos kelią, kurio valdovu ją, todėl tampantis mirties įveika, o horizontalė - sakrajis yra (9).
lumo sklaida šiapus (10). Aukštyn nukreiptas vertikalus
Čia regime esminę prarają tarp arijų ir semitų religi linga yra sklidinas sėklos (ūrdharetas), ir tantrinės tradi
nės minties. Brahmanams, kurie niekuomet natūralių dau cijos požiūriu mukha linga yra itin raiškus meninis sim
ginimosi funkcijų nesiejo su „pirmine nuodėme“, turėti bolis, žymintis seksualinės energijos pakilimą ir transfor
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maciją į mentalinę-dvasine. Juk dar ir dabar kai kurios aiškina, kodėl tik Šiva garbinamas linga pavidalu, tuo
tautos mano, kad sėkla kaupiasi galvoje. Šiva linga pavi met kai kitiems dievams pagarba reiškiama ikoniniuose
dalu kartu yra sąmonės pilnatvė, amžinąjąjaunystę teiki atvaizduose.
Hinduizmo ortodoksijos centras, kartu ir švenčiausias
ąs ir nuo mirties gelbstįs gyvenimo šaltinis. Gyvastis bei
nemirtingumas {amrita) kyla iš to paties šaltinio kaip ir Šivos miestas Indijoje - Varanasi (Kaši), garsėjantis pa
grindinėmis Šiva linga šventyklomis. Visoje Indijoje pla
mirtis (mtita).
Religinėje kontempliatyviojoje hinduizmo praktikoje čiai žinomos ir piligrimų masiškai lankomos penkios Ši
linga vadinamas vigraha (vigrahojagatam lingam). Vigra- vos šventyklos, kuriose linga simbolizuoja penkis būties
ha - tai ne dievo atvaizdas, bet bevardžio nekokybinio elementus: Varanasyje - vandens linga, Kančyje - žemės
Absoliuto simbolinis reprezentavimas. Sakralinėje Rig- linga, Čidambaram - eterio linga, Kalahastyje - oro lin
vedos formulėje sakoma: „Vien jis tėra, išminčių įvairiai ga, o Tiruvanamalai Šiva dievams ir žmonėms apsireiškė
vadinamas“ (.Ekam sat vipra bahudha vadanti). Todėl hin- ugninio, liepsnojančio linga pavidalu (13).
duizmas dievo nekategorizuoja, o simbolinis atvaizdavi
Taigi linga turi tris reikšminius ar interpretacinius lyg
mas tėra abstraktaus Absoliuto, kurį kontempliuoja as menis: linga kaip ženklas, linga kaip falas ir linga kaip
kosminė substancija. Linga simbolikoje regime transcen
ketai, konkretizavimas:
dentinę Tikrovę, ontinį tapsmą ir fenomenaliąją egzis
Kaip galima kontempliuoti dievą,
tenciją. Linga yra į vieną visumą atskirus būties lygmenis
Jei jis neturi jokio pavidalo?
jungianti
pasaulio ašis - Axis Mundi;visatos damos ir hie
Į ką nukreipti protą,
rarchijos
apraiška - Arbor Mundi, o drauge ir unikalus
Kuris taip greit apsnūsta?
kosminio
coniunctio oppositomm simbolinis atspindys.
Todėl išminčiai kontempliuoja
Kurį nors dieviškąjį pavidalą,
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Daug semantinių linga prasmių atskleidžia žodžių žais
Linga as the holiest symbol of Hinduism
mas, naudojamas sakralioje sanskrito poetikoje. Šiva,
aukščiausia Realybė, neturi jokių požymių (alinga) irkartu
Audrius BEINORIUS
slypi lingoje. Kas sieja linga su Šiva, kuris yra alinga?
Considering the sacramental function of symbolismand
„Alinga yra linga pagrindas. Neapreikštybę nusako lin
sacral art, the paperposes the question why Linga is venera
ga. Tad Šiva yra alinga ir linga“ (Linga Purana. 13.1).
ted so greatly and what it really means in the phallic cults.
Pasak žymios Indijos estetikos žinovės Stellos KramLinga is closely related to the metaphysical meanings of the
iconographyofthesupreme HinduisticTrinity(Tvimurti) em
rish, metafizinį linga ir alinga ryšį paryškina ir kitos dvi
bodying the three cardinal tendencies of existence (gunas).
svarbios hindų ikonografijos sąvokos: niškala ir sakala.
The contemplative- mystical Hindupracticingrevealsagre
Antropomorfinis dievybės atvaizdas vadinamas sakala at number of meanings of Linga. On the basis of Vedic and
„dalus“, o neikoninis simbolis vadinamas niškala - „ne
epic sources, the paper concludes that Linga has three se
dalus“. Šiva yra nedali realybė - Brahmanas ir niškala
mantic and interpretative levels: Linga as a sign, Linga as a
linga yra neapsireiškusiosios, neapčiuopiamos kosminės
phallus and Linga cosmic substance. It is unique symbolic
reflection of cosmic coniunctio oppositomm.
substancijos (pradhana) neikoninis atvaizdas (12). Tai pa
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SKAITYMAI

Ananda K. COOMARASWAMY (1877-1947) apibūdinamas kaip vienas giliausių šio amžiaus
mąstytojų ir kaip žymiausias Philosophia perennis atstovas.
Gimęs mišrioje tamilo ir anglės šeimoje, visapusišką išsilavinimą gavo Londone, kur rimtai susi
domėjo klasikinėmis Europos ir Rytų kalbomis (sanskritas, pali, graikų, lotynų) bei kultūros istorija.
Grįžęs iš Anglijos, dirbo Ceilone, kur pasirodė jo pirmieji darbai, greit patraukę menotyrininkų ir
kultūrologų dėmesį: „Medievel Sinhalese Art“ (1908), „Indian Drawings" 2 1. (1914), „Rajput Pain
ting“ 2 1. (1916). 1917 m. persikėlęs j JAV ligi pat mirties dirbo Bostono vaizduojamojo meno muzie
jaus Rytų skyriuje. Čia pasirodė patys brandžiausi ir autoritetingiausi jo darbai estetikos, kultūrolo
gijos, meno simbolizmo, mitologijos temomis, darantys milžinišką poveikj tiek Rytų, tiek ir Vakarų
specialistams: „The Dance of Shiva“ (1918), „History of Indian and Indonesian Art" (1927), „Intro
duction to the Art of Eastern Asia“ (1932), „The Transformation of Nature in Art“ (1934), „Elements
of Buddhist Iconography“ (1935). Ne mažesnę vertę turi ir jo veikalai, gvildenantys filosofijos, religi
jos ir metafizikos problematiką, išryškinantys autoriaus mąstymo gilumą bei puikų nagrinėjamų
temų žinojimą: „Buddha and the Gospel of Buddhism“ (1914), „A New Approach to the Vedas“
(1933), „Hinduism and Buddhism" (1943).
Jo darbai, pasižymintys stulbinančia humanitarine erudicija, visada yra tikra pasaulio religijų ir
kultūrų summa. Gilindamasis j Rytų ir Vakarų tradicinių vertybių pasaulį bei skirtingų kultūrų sąvei
kos problemas, savo svadharma (priederme) jis laikė būtinybę rekonstruoti ir intelektualiai pagrįsti
tradicinio sakralaus pasaulėvaizdžio universalumą kaip racionalistinės Vakarų arogancijos prieš
priešą. Po jo mirties pasirodžiusiame straipsnyje „Kas yra civilizacija?“ A.K.Coomaraswamy atsklei
džia šiuolaikinės Vakarų civilizacijos epigoniškumą ir, remdamasis autoritetingais Rytų bei Vakarų
šaltiniais, aptaria idealios visuomenės sąrangą, jos valdymą, funkcionavimą, tikrosios civilizacijos ir
visuomenės modelį siedamas su „žmogišku Dievo Miestu“.

Audrius BEINORIUS

Kas yra civilizacija?
Ananda K. COOMARASWAMY
Iš Alberto Schweitzerio raštų akivaizdu, jog, gyven
damas aktyvų, gerų darbų kupiną gyvenimą, jis gilino
si į teorinius klausimus: „Kas yra civilizacija? Kaip įma
noma ją atkurti?“ Nes, be abejonės, jis aiškiai mato,
kad šiuolaikinis, „civilizuotu“ pasivadinęs pasaulis iš tik
rųjų yra visai ne civilizuotas, bet, anot jo, - epigonų,
paveldėtojų, o ne pozityvių kūrėjų pasaulis.
Kad atsakytume: „Kas yra civilizacija?“, siūlau paty
rinėti žodžių „civilizacija“, „politika", „puruša“ reikšmes.
Žodžio „civilizacija“ šaknis yra kei, kaip graikų keisthai,
sanskrito š i - „gulėti“, „išsitiesti“, „būti nustatytoje vie
toje“. Tad miestas yra „guolis“, kuriame pilietis „kloja
sau lovą“ ir privalo joje^ulėti. Kyla klausimas: „Kas čia
gyvens ir tai tvarkys?“ Žodžio „politika“ šaknis yra Pla,
kaip gr. pimplėmi, skr. pr (piparmi) - „pildyti“: gr. polis,
skr. pur - „miestas“, „citadelė“, „tvirtovė“ : lot. plenum.
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skr. pūmam, anglų fili - „pripildyti“, „užpildyti“. Žodžio
puruša šaknis apima abi aukščiau minėtąsias, tad žo
dis „puruša“ reiškia ir „pilietį“, „žmogų“ (konkretų) ar
ba „Žmogų“ (žmoguje ar apskritai) ir „asmenį“, įžval
gos ir suvokimo galia besiskiriantį nuo „alkio ir troški
mų“ valdomo gyvuliško žmogaus (pašų).
Platono požiūriu, egzistuoja kosminis pasaulio mies
tas, miestas valstybė ir atskiras Kūnas - valstybė, ku
rie yra ne kas kita kaip bendruomenės (gr. koinonia,
skr. gana). Tiek pat luomų turi būti randama ir mieste,
ir kiekvieno iš mūsų sieloje (1), teisingumo principas
irgi visur yra tas pats, pvz, kiekvienas bendruomenės
narys turi atlikti jo prigimtį atitinkančias priedermes, o
bendros gerovės ir teisingumo įtvirtinimas kiekvienu at
veju priklauso nuo atsakymo į klausimą: kas viešpa
taus išoriniame mieste ir vidiniame, individo aistros pa-

šaulyje: geresnis ar blogesnis, blaivus Protas ir Bendri
Įstatymai ar piniguočiai? (Valstybė, 441, etc.)
Kas užpildo, - kas apsigyvena šiuose miestuose?
Kieno šie miestai - „mūsų“ ar Dievo? Ką reiškia „savi
valda“ ( šis klausimas, pasak Platono, numato skirtu
mą tarp valdančiojo ir pavaldinio)? Filonas sako, kad
„dėl viešpatavimo, tai Dievas yra vienintelis pilietis“ (mo
nos ęolites), ir tai visiškai atitinka Upanišadų žodžius „šis Žmogus (puruša) yra kiekvieno miesto (sarvasu pūršu) pilietis (purušaya)“ (Brihadaranyanka Up.) Šioji mintis
jokiu būdu neprieštarauja kitam Filono teiginiui, kad
„Adomas (ne „šiaip žmogus“, bet tikrasis Žmogus) yra
vienintelis pasaulio pilietis“ (mono kosmopolites). Ar
ba: „Šis pasaulis yra miestas (pur), Dvasia (Vayu) yra
Asmuo (puruša), kuris gyvena šiame mieste ir vadina
mas Piliečiu (puru-ša)“ (Šatapatha Brahmaną). Atharvavedoje parašyta: „Kas pažįsta Brahmos miestą, ku
riame būva Asmuo, to lig pat senatvės neapleidžia nei
rega, nei gyvenimo dvelksmas“, bet dabar „miestas“
yra jo kūnas, o „piliečiai“ - Dievo duotos galios.
Šie - makrokosminis ir mikrokosminis - požiūriai
yra glaudžiai susiję, nes miesto „akropolis“, taip jį vadi
na Platonas, yra jumyse, o literatūrine kalba - miesto
„širdyje“. „Šventovė slypi šiame Dievo Mieste Brahmapura) (2), ir visa - Dangus ir Žemė, Ugnis ir Audra,
Saulė ir Mėnulis - yra jame“. O kas išlieka šiam „mies
tui“ senatvėje mirus ar jj sunaikinus? Išlieka TAI, ko
metai nesendina ir kas nemiršta „mus“ nužudžius. TAI
- „tikrasis Dievo Miestas“, TAI - mūsų Savastis (jokiu
būdu ne šis nykstąs miestas, kurį mes laikome mūsų
savastimi), nesenstanti ir nemirtinga, „troškuliui ir al
kiui" nepavaldi, „TAI esi tu" (Tat tvam asi). Ir „iš tiesų,
kas regi TAI, kontempliuoja TAI, atpažįsta TAI, kieno
džiaugsmai ir palaima - šioje Savastyje (Atman), tas
yra nepriklausomas (sva-raj, kreitton heautou, savi-valdus) ir juda kur panorįs (3): o kas nepažįsta TAI - tas
priklausomas (anyaraj, hetton heautou, pa-valdus) ir ne
pajėgus judėti kur norįs“ (Čandogya Up.).
Tad Dievo Miesto širdyje gyvena visažinė, nemirtin
ga Savastis, „ši savasties nemari Savastis ir Karalius“,
lyg visa ko Valdovas, visa ko Globėjas, visų gyvų būty
bių Viešpats ir visų jį supančių ir jam pavaldžių sielos
galių Vidinis Kontrolierius, ir „JAM (Brahmai), pereinan
čiam j Asmenį - (Puruša), kai guli čia išsidriekęs ir pa
sodintas į sostą, sielos galios (devata, prana) - kalba,
rega, klausa, uoslė ir protas - moka duoklę“.
Šičia žodis „išsidriekęs“ turi jau minėtąją žodžio „mies
tas“ reikšmę: Kei - gulėti visu ilgiu nutįsus ar išsisklei
dus (4). Žodžio „nutįsti“ šaknis, kaip ir skr. ut-tana , yra
analogiška gr. teino ir skr. tan - prasitęsti, nutįsti, ir gr.
tonos - styga ar tonas, gr. tenuis, skr. tanu - plonas,
lengvas. Šie pasauliai yra ne tik miestas, arba esu „Aš“
miestas, jie apgyvendinti miestai, ne dykynės, nes Jis
užpildo juos, pats būdamas „vieniu ten, savyje, ir dau
giu čia, savo vaikuose“ (Šatapatha Brahmana). „Taip ne
suskaičiuojamą daugybę kartų save padalindamas, jis
(

pripildo (pūrayati) šiuos pasaulius... iš jo nepaliaujamai
kyla visos gyvos būtybės“ (Maitri Up.). Arba, kai kalba
me apie individualiame mieste glūdinčiais sielos galias:
„padalijęs save penkissyk, Jis slypi širdies gelmėje... iš
ten, pralaužęs duris juslėms, Jis patiria išgyvenimo džiu
gesį... Taip atidavęs kūną sąmonės valdžion, Jis pats
tampa važnyčiotoju“ (5). Tačiau ši „skaida“ tik atrodo
įvykusi, nes JIS išlieka „nedalus padalintose būtybėse“
(Bhagavad GM), „neskaidus“ (anantaram) ir turėtų būti
suprantamas kaip nedali ir totali Esatis.
Kitaip tariant, šis „dalijimasis“ nėra vadinamasis dali
jimasis į segmentus, bet „pratąsa“, lyg spinduliavimas,
kyląs iš centro, ar šviesos spindulių pluoštas, besidrie
kiąs iš švytinčios versmės. Nepertraukiamumas ir inten
syvumas (samtati, syntonia) iš tiesų yra neatsiejamos
kokybės to, kas gali būti įtempta ir pratęsta, bet kas,
kaip imanentinė Dvasia, negali būti „perkirsta“ (acchedya, Bhagavad Gitą) - „jokia dieviškumo dalis savęs ne
atkerta ir netampa atskirta, tik pratęsia (ekteinentai=vitanute) save“ (Filonas). Sakyti, kad Asmuo „užpildo“
šiuos pasaulius, tolygu tarti, kad Indra regėjo šį Asmenį
„kaip plačiausią Brahmos tąsą (tatamam)'' (ĄitareyaAranyaka). Taigi visos sielos galios, protu nukreiptos j savo
objektus, yra neregimo principo „pratąsos“ (tetomena,
Valstybė), ir šis principas yra ta „toninė galia“, kuri įgali
na mus jas pajusti (Filonas). Mūsų „kūnas“ ir yra toji
Dvasios susikurta buveinė, „kaip auksakalys iš aukso
sau išlieja kitą formą“ (Brihadaranyaka UP.) (6).
Tai - esminis „dvasios-gijos“ (sūtratman) doktrinos
aspektas, jos dieviškos Visažinystės ir Apvaizdos pa
matas, kurį atitinka mūsų dalinis pažinimas ir įžvalgos.
Dvasinė Saulė (ne visų regima saulė, o ta, kurią retas
atmena - Atharvaveda) (7) yra Visatos Savastis (Rigveda), ir su visais joje esančiais daiktais ji susijusi švytin
čiomis pneumatinių spindulių „gijomis“, kuriomis aus
tas Visatos „tinklas“ - „ant Manęs šis pasaulis suvertas
lyg ant gijos sauja žemčiūgų“ (Bhagavad GM). Ir šių
gijų vijos, sklisdamos per mūsų intelektą, yra juslinės
galios (8). Kaip vidudienio saulė „regi“ visus žemės daik
tus išsyk, taip vienu metu visi gali patirti „Saulėje esantį
Asmenį“, „Aukštybių Šviesų Šviesą“. Tai, „kame viskas
ir visad sutelkta“ (Dantė, Rojus), čia ir ten, praeitis ar
ateitis, ir net „plaukas nenukrenta nuo galvos“ be jo ži
nios. Jis iš tiesų - tikrasis regėtojas, mąstytojas, slypįs
mumyse (Brihada ranyaka Up.), ir tik Jo „spinduliais“
mes regime ar mąstome (Jaiminiya Up.).
Taigi žmogiškajame Dievo Mieste, kurį mes laiko
me valstybės modeliu, juntamosios ir atpažįstančiosios
sielos galios formuoja vadinamąją sargybą, kuria Ka
rališkasis Protas vadovauja jutimo organų suvokimui,
toji sargybinė, duodanti nurodymus, yra širdis (Plato
nas, Filonas). Šios galios - dažnai vadinamos Dievais
(9), Angelais, Aeonais, Marutais, Rišiais, Demonais,
Dvelksmais ir panašiai - yra Dangiškosios Karalystės
gyventojai (viša, yeomanry, etc.), pavaldūs savo Vieš
pačiui (Višpati), kaip tanai grafui ar ministrai karaliui.
-
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Jie - „Paties Karaliaus“ (sva) kariauna, apgaubianti Jj
lyg šlovės vainiku: „ant kurio galvos Aeonai pina spin
dulingą garbės vainiką“ (Koptų gnostiniai tekstai), ir ši
„šlovė“ - J j globojančios galios (Filonas) (10). Visi san
tykiai primena feodalų lojalumą, kuomet pavaldiniai mo
ka duokles ir priima dosnias dovanas - „Tu esi mūsų, ir
mes - tavieji“, „tai mes būsime tavieji, Tu tik suteiki
mums turtų“ (Rigveda).
Niekad nederėtų pamiršti, jog visos „mūsų“ galios
nėra mūsų nuosavybė, bet įgaliotiniai ar pasiuntiniai,
kuriais naudojasi karališkasis Valdovas, Sielos galios
tėra „Jo veiksmų vardai" (Brihadaranyaka Up.) (11). Ir
ne savo ar kieno kito interesams jos privalo tarnauti taip pasiekiama tik daugumos tironija, ir miestas suky
la prieš save, žmogus prieš žmogų ir luomas prieš luo
mą, - jos privalo tarnauti TAM, kurio vienintelis rūpes
tis - valstybė. Juk mes dažnai suvokiame sielos galias
varžantis dėl viršenybės ir nuolat įsitikiname, jog jokia
galia ar narys nėra išskirtinai būtini kūniškajam mies
tui, tik - Galva, Kvėptis ir imanentinė Dvasia.
Todėl teisingas ir natūralus sielos galių gyvavimas jų veikmė mokėti duoklę savo versmei - Proto ir tikro
sios Savasties kontroliuojamai galvai, taip, kaip žmo
gus atnašauja altoriui aukas, sau pasilikdamas tik tai,
kas lieka. Kiekvieno iš mūsų užduotis - atlikti jo prigim
tį atitinkančias funkcijas: akims - matyti, ausims - gir
dėti; nes visos veikmės yra būtinos kiekvieno žmogaus
(bendruomenės) gerovei, bet jas privalo kontroliuoti vi
sais besirūpinančios, nesuinteresuotos jėgos. Kol ši
bendruomenė negali veikti vieningai, it vienas žmogus,
tol ji nuolatos stovės skersai kelio savo tikslams. Kal
bame apie pavienių, tačiau bendrai dirbančių narių ben
druomenę, kurios kiekvienas narys yra gyvas organiz
mas, o ne konkuruojančių interesų ir nuolatos nestabi
laus „jėgos balanso“ visuma.
Taip žmogiškame Dievo Mieste slypi visų kitų visuo
menių ir tikros civilizacijos modelis. Žmogus bus „tei
singas“ (gr. dikaios), kai kiekviena jo kūno dalis vyk
dys jai skirtą užduotį ir bus paklusni vadovaujančiam
Protui, kuris siekia naudos apskritai žmogui; analogiš
kai, visuomeninis miestas gyvuos tik sutarus, kas val
dys, kuomet nebus jokios funkcijų sumaišties ir kiek
vienas užsiėmimas taps profesine pareiga. Tuomet ne
belieka jokių „klasių“ ar „kastų“, tik kiekvienas turi sa
vo ypatingos atsakomybės erdvę (12). Miestas nebe
gali būti vadinamas „geru“ miestu, jei praranda šį „tei
singumą“ (dikaiosynė). Jis toks galėtų būti, jei jam pa
kaktų išminties, sveikos nuovokos ar narsos, - šios ke
turios savybės yra didžiosios piliečių dorybės, jei užsi
ėmimai yra būtent tokios profesijos, kurios siekia kiek
„galima padaryti daugiau, geriau ir lengviau nei bet ku
riuo kitu būdu“ (Valstybė). Tačiau „jei amatininkas ar
verslininkas iš prigimties iškils savo turtų, įvairių ryšių,
jėgos ar kitų panašių dalykų dėka ir užsimanys pereiti
į karių luomą, arba jeigu kuris nors, būdamas to never
tas, iš karių bandys patekti į luomą tų, kurie svarsto
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valstybės reikalus ar budi jos sargyboje, arba jeigu šie
susikeis įrankiais ir užsiėmimais, arba jeigu tas pats
žmogus mėgins vienas nudirbti visus šiuos darbus, tai,
manau, ir tu sutiksi, kad šitoks susikeitimas ir kišima
sis ne j savo reikalus bus pražūtingas miestui“, ir tai „neteisingumas“ (Valstybė 434 B).
Taigi idealią visuomenę suvokiame kaip tam tikrą bendradarbių dirbtuvę, kurios produkcija skirta naudojimui,
o ne naudai, visų žmogaus reikmių - tiek sielos, tiek
kūno-tenkinimu i. Be to, jei privaloma vykdyti įsaką „Bū
kite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas“, tai ir dar
bą privalu atlikti tobulai (13). Menai nesiekia nieko, tik
sukurti daiktą (Valstybė), todėl pagamintas daiktas turi
būti kiek įmanoma tobulas ir tikti tam tikslui, kuriam jis
skirtas. Šis tikslas - tenkinti žmogaus reikmes (Valsty
bė), ir toks tobulumas būtinas, nors ir ne „altruistiškai“
motyvuotas, nes neįmanoma tikrai „tarnauti žmonijai“
ten, kur daiktai gaminami veikiau pardavimui nei nau
dojimui, ir orientuojantis j kiekybę, o ne kokybę. Plato
niškoji „teisingumo“ kaip prigimtinio užsiėmimo samprata
padeda mums aiškiau suvokti Evangelijos žodžius: „Pir
miausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisingumo, o
visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).
Identiška ir indiškoji veiklos filosofija. „Žinoki, kad
veikla kyla iš Brahmos. Kas žemėje gyvuodamas nesi
laiko Vediškųjų Ratų ciklų, tas tuščiai egzistuoja. O at
likdamas savo pareigas ir nelaukdamas atpildo pasie
kia Aukščiausiąjį. Nėra nieko, ką Aš privalėčiau daryti,
nieko man neįmanomo, tačiau Aš tęsiu savo veiklą. Taip
irtu atliki savo pareigas dėl pasaulio gerovės, nes kaip
elgiasi aukštesnysis, taip elgiasi ir kiti; kokį pavyzdį jis
parodo, tokiu ir seka pasaulis. Daug geriau, kad nepa
kankamai gerai, atlikti savo pareigas negu puikiai - sve
timas. Geriau mirti savo poste, nes svetimas kelias pil
nas pavojų... Pašaukimą lemia kiekvieno prigimtis. Žmo
gus tampa tobulas pasišvęsdamas savo darbui. Kaip?
Savo darbu garbindamas Tą, kurs yra visų būtybių pra
džia ir persmelkia (tatam) visa. Geriau netobulai atlikti
savo pareigą (14) nei puikiai - svetimą. Atlikdamas pri
gimties skirtą pareigą neužsitrauki nuodėmės; nevalia
atsisakyti prigimties lemto darbo“ (Bhagavad Gitą 3.1535 ir 18. 18-48).
Iš vienos pusės, įkvėptoji tradicija atmeta ambici
jas, varžybas bei kiekybinius standartus; antra vertus,
mūsų šiuolaikinė „civilizacija“ grindžiama socialinės pa
žangos, laisvo apsukrumo (pastarasis iš velnio) ir pro
dukcijos kiekybės sampratomis. Tradicijai rūpi „šiek tiek
menkesnės“ žmogaus reikmės, o „civilizacija“ tenkina
jo niekuo neribotus norus ir pati dirbtinai gausina juos
reklama. Siekdamas pelno, gamintojas privalo nuolat
plėsti rinką savo produkcijai, kurią, anot dr.Schweitzerio, gamina „pernelyg užsiėmę žmonės“. Esmiškai tai incubus, piktoji pasaulinės prekybos dvasia, suku
rianti industrinę „civilizaciją“, šią „žmonijos pragaištį“;
ir iš šios industrinio progreso sampratos, atitinkančios
gamybinį civilizacijos dalykiškumą, kilo ir ateityje kils

pasauliniai karai. Būtent ši nualinta dirva išaugino im
perijas, ir šis godumas sunaikino daugelį civilizacijų, ispanų rankomis Pietų Amerikoje, japonų - Korėjoje,
„baltųjų šešėliais“ - Pietų jūrų salynuose.
Dr. Schweitzeris pastebi, jog „be gab sunku užbaigti
kolonializmą, kuris tuo pačiu reiškia tikrą civilizaciją...
Technikos amžius privedė žmoniją prie tokio egzisten
cinio būvio, kai tampa itin sunku suvaldyti civilizaciją
(15). Žemės ūkis ir amatai yra kiekvienos civilizacijos
pagrindas... Nors prekyba mediena ir sėkminga, vis
dėlto Ogowe regione viešpatauja nuolatinis nepritek
lius (16)... Jie gyvi importiniais ryžiais ir importiniais kon
servais, kuriuos perka už savo darbo pajamas..., ir vie
tinė pramonė darosi nebeįmanoma... Taigi juos pasie
kusi pasaulinė prekyba yra faktas, prieš kurį tiek mes,
tiek jie esame bejėgiai“.
Aš nepritariu šiam Deus, ar greičiau diabolus, ex
machina paveikslui, kuris primena impotencijos išpaži
nimą (17). Jei iš tiesų mūsų industrializmas ir prekybos
praktika yra mūsų necivilizuotumo ženklai, kaip drįsta
me mes siūlytis padėti kitiems „siekti gerovės“? Šią
„naštą“ mes užsikrovėme patys, tad pirmiau patys ją
nusimeskime. Ar mums sakoma, kad dėl „ekonominio
determinizmo“ esame nepajėgūs jos nusimesti ir išsi
tiesti? Tai gal tuomet kartą ir visiems laikams priimkime
„epigonų“ statusą ir pripažinkime, kad mūsų įtaka ki
tus gali tik pažeminti ligi mūsų pačių lygio.
Kaip minėjome, tikroje civilizacijoje laborare ėst orare. Bet industrializmas - „neteisingumo (gr. adikia) ma
mona“ - ir civilizacija nesuderinami. Dažnai sakoma, kad
geru krikščionimi galima būti net gamykbje; ne mažiau
teisinga, jog arenoje galima būti netgi geresniu krikščbnimi. Tačiau tai nereiškia, kad gamykbs ar arenos yra
krikščbniškos ar itin geidžiamos vietos. Ne mums spręsti,
ar religijų kova prieš industrializmą ir pasaulinę prekybą
veda į pergalę; mūsų reikalas - mūsų pareiga, o ne atly
gis, ir mums svarbu būti tikrais, jog bet kokb konflikto
atveju mes esame Teisingumo pusėje. Kad ir kaip būtų,
dr. Schweitzeris nuoširdžiai dėkoja kobnistinėms vyriau
sybėms už tai, jog nors kažkiek (kad ir nežymiai) jos
apsaugo pavaldinius „nuo merkantilizmo“. Kodėl mums
patiems neapsisaugojus nuo merkantilizmo? Ar ne ge
riau, užuot terliojusis su neišvengiamomis pasaulinės
prekybos pasėkomis, pamąstyti apie jos priežastis ir imtis
re-formuoti (Schweitzerb žodis Wideraufbauen) mūsų
„civilizaciją“? Negi amžinai necivilizuotieji pretenduos į
„civilizuojančias misijas"?
Reformuoti tai, kas deformuota, reiškia, kad privabme atkreipti dėmesį į pirminę sąvokos „formuoti“ reikš
mę, ir mes stengiamės tai daryti istorinėse civilizacijų
analizėse, remdamiesi Rytų ir Vakarų šaltiniais. Juslės
formų neapčiuopia. Mūsų Dievo Miesto forma „gyvuo
ja tik žodžiuose ir niekur žemėje, tačiau, galbūt, dan
guje yra jos pavyzdys, kurį kontempliuodamas gal kas
susimąstys, kaip sutvarkyti valstybę; šį pavyzdį regi tik
tikri filosofai, nukreipiantys savo energiją veikiau sielos

nei kūno ugdymui; jokie minios sveikinimai neišves jų
iš kelio, ir jie nevertina savo turtų, šio neišmatuojamo
blogio šaltinio (18), bet kreipia žvilgsnį į savo „vidaus
politiką“, niekad nesiekdami tapti gimto miesto politi
kais“ (Valstybė).
Galbūt Platonas ne visai teisus, siūlydamas miestų
valdymą patikėti „negausiems, nepagedusiems, tik
riems filosofams, nūn kenčiantiems nenaudingumo stig
mą (19)“, arba tiems nūdienos vadovams, kuriems gal
„koks nors dieviškas įkvėpimas sukels aistringą meilę
tikrai filosofijai (20)“ ; bet jis visiškai teisus sakydamas,
jog „jokia valstybė niekuomet ir jokiu būdu nebus lai
minga, jeigu dailininkai jos nenupieš pagal dieviškąjį
pavyzdį“ (Valstybė) - šio Dievo Miesto, kurs danguje ir
„jumyse“ (21).
PASTABOS:
1. Platoniškoji Nemirtingoji Siela (Savastis) ir dvi mirtingo
sios sielos (savasties) dalys su kūnu sudaro keturių luo
mų derinį, privalantį bendradarbiauti visos bendruome
nės labui.
2. „Dievo Karalystė yra jumyse“ (Lk 17, 21); en hauto politeia (Valstybė, 591). Karalius pergyvena savo karalystę ir
„gyvuoja per amžius“. Taip tradicinėje valdymo teorijoje
karaliavimas yra imanentinis karaliams ir juos pergyvena,
„le roi ėst mort, vive le roi“.
3. Ši judėjimo laisvė dažnai minima Vedų tradicijoje ir siejasi
su platoniškąja „autokinėsis" sąvoka (Fedras) bei Evange
lijos žodžiais: „jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras“ (Jn 10, 9).
4. Dieviškoji pratąsa trijų dimensijų erdvėje yra prisodrinta
kosminio krucifikso, susijusio su lokaliniu dviejų dimensi
jų krucifiksu. Laikydami Jį iš tikrųjų šiąja skaida išdalytu,
t.y. esančiu mumyse kaip „Aš“, mes nuolat, kasdien Jį nu
kryžiuojame.
5. Psyche men estin hė periagousa hėmon panton (Įstaty
mai)\ Questi nei cor mortali ė permotore (Rojus)] „Širdis
valdo penkių juslių vadžias“ (Rūmi). Vedų tradicija, Plato
nas, Filonas, Boecijus etc. apie žmogaus sąrangą kalba
tą patį, t.y. , kad dvasinė visų būtybių Savastis keliauja it
keleivis ratuose, tol, kol tas ratas sukasi, o protas (manas,
nous) laiko vadžias; tačiau būdamas dvejopas, skaidrus
ir purvinas, savanaudiškas ir bešališkas, jis arba kontro
liuoja juslių vežimą, arba gali būti nublokštas šonan. „Ve
žimo“, „miesto“, „laivo“ ir „lėlės“ simboliai yra lygiaverčiai,
nes, pvz., „kai protas lyg važnyčiotojas valdo gyvą būty
bę kaip vadovas - miestą, tada gyvenimas rieda tiesia va
ga“ (Filonas). Beje, pati jogos koncepcija (yuj - „jungas“,
„jungtis“, „pakinktai“) glaudžiai susijusi su vežimo ir ve
žėjo simbolika; juk mes vis dar kalbame apie „aistrų su
tramdymą“.
6. Šiame kontekste auksas - ne kalbos, bet minties figūra;
auksas „yra“ (turėtume sakyti „reiškia“) šviesa, gyvenimas,
nemirtingumas, ir „išvalyti“ šį „auksą“ reiškia išdeginti mū
sų dvasinės Savasties apaugas. Iš čia Platono minimas
„auksinis siūlas“, kuriuo valdoma žmogaus lėlė; ir Blake
as kalba apie „aukso stygą“, kuri „nuves jus į dangiškus
vartus“.
7. „Saulės Saulė“ (Mahabharata ir Filonas; „neregima, tik
protu apčiuopiama šviesa“ (Filonas); „kurio kūnas yra sau
lė, kurs kontroliuoja saulę iš vidaus“ (Brihadaranyaka Up.);
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„kurio kūną regi visi, o sielos - niekas“ (Platonas, Įstaty
mai)] „Šviesų Šviesa“ (Bhagavad Gitą, Rigveda); „tikroji
pasaulio šviesa“ (Jn 1, 4); „patalpinta kiekvieno širdyje“
(Bhagavad Gitą).
8. Mes negalime čia išdėstyti visos „dvasios - gijos“ doktri
nos, kurią europietiškoje tradicijoje atrandame nuo Ho
mero ligi Blake’o. (...)
9. Arba Dievo Sūnūs. „Kiekvienas angeliškas princas yra
tarsi Dievo balsas, pavadintas didžiuoju Dievo vardu“ (Boehme „Signatūra Rerum“). Būtent šios galios turimos ome
nyje, kai sakoma „visi Dievai yra manyje“ Ųaiminlya Up),
„visi daiktai kupini Dievo“ (Talis), „paversdami žmogų (Purusa) savo mirtingais namais, Dievai būva jame“ (Ažharvaveda) (...). Pabrėžiame, kad ši Dievų gausa - „šimtai ir tūks
tančiai“- nėra politeizmas, nes visi jie yra angeliškieji Aukš
čiausios Dievybės pavaldiniai, iš kurios jie andai radosi ir
kurioje, kaip mes dažnai primename, jie „tampa Vieniu“.
Šis veiksmas yra epifanija („šis Brahma švyti, kai regimas,
ir miršta, kai jo niekas nemato“). Šie Dievai yra Angelai ar,
pasak Filono, - Idėjos ar Amžinosios Priežastys.
10. Derėtų atminti dvejopą gr. stephanos reikšmę: 1) „vaini
kas“ ir 2) „miesto siena“; taigi šlovė ir gintis sykiu. „Vaikai
yra žmogaus karūna, „miesto bokštai“ (Homero Epigra
mos). Taip pat ir pali kalboje žodis culika, paprastai reiš
kiantis „turbaną“, reiškia ir „miesto sieną“.
Filoniškoji „šlovės“ (Šriuah) interpretacija turi tikslų indiš
ką atitikmenį, kur sielos galios yra šlovės (Šriyah) ir ben
dra kilmingųjų valdovų „karalystė, galia ir šlovė“ (Šri). Taigi
visas valdymo mokslas - tai šių galių kontroliavimas (Arthašastra). „Negali drausminti šeimos pats nebūdamas
drausmingas“ (šv. Bonaventūra) - tai tinka visiems, keti
nantiems valdyti save, miestą ar karalystę.
11. „Aš“ pats nieko nedarau - taip turėtų manyti kiekvienas
Tikrovę pažįstąs“ (Bhagavad Gitą). „Aš nieko nedarau iš
savęs“ (Jn 8, 28). Manyti, jog „aš veikiu“ ar „aš galvoju“
yra puikybė, Filono oyėsis ir indų abhimana. Teiginys Cogito ergo sum yra non sequitur ir non-sense; teisinga išva
da - Cogito ergo ĖST su nuoroda į TĄ, „kurs Yra ir vienas
tegali sakyti - AŠ“ (Meisteris Eckhartas, Damaskietis).
Nieks taip greit nenusviedžia į Pragaro nasrus,
Kaip bjaurūs žodžiai (įsidėmėki juos gerai!) - manieji ir
tavieji. (Angelus Silezietis)
12. Kiekvienas užsiėmimas yra profesija, ne tik užsidirbimo
pragyvenimui būdas, bet ir „gyvenimo būdas“, kurio at
sisakyti reikštų mirti. „Lengvai ir be rūpesčių keičiantis
darbus, ieškantis tik geros algos žmogus visai savęs ne
gerbia“ (Margaret Mead).
13. Viduramžiais buvo įprasta, kad amatininkas pirmiausia
siekia gerai atlikti savo darbą, o tai reiškia - daiktas priva
lo būti pulcher et aptus (gražus ir tinkamas). Budistiniai
tekstai, apibrėžiantys įvairių profesinių grupių entelechiją, šeimos galvos paramą menui apibūdina kaip „tobulą
veiklą“ (Anguttara Nikaya).
14. Sva-dharma=sva-karma\ Platono ta heautou prattein, kata
physin. Dharma yra daugiaprasmė sąvoka, kurią sunku
nūdienos kontekste vienareikšmiškai išversti. Paprastai
dharma (pažodžiui „palaikymas, ramstis“, dhr kaip dhruva „fiksuotas“, „šiaurės žvaigždė“ ir gr. thronos) sinonimiška „Tiesai“. Nėra nieko aukštesnio už šį valdantįjį prin
cipą (Brihadaranyaka Up.)\ dharma yra „Karalių Karalius“
(Anguttara Nikaya); ir aukščiausias titulas - dharma ra
dža, „Teisingumo Karalius“. Iš čia gerai žinomas tikro Ka
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rališkumo, tokio kaip Dharmaradža, besiskiriančio nuo
nūdienos valdovui būdingo asmenybiškumo, apibūdini
mas. „Nuosava dharma“ visiškai atitinka Platono „teisin
gumą“ atliekant prigimties pavestą užduotį. Teisingumas
(gr. dikė, skr. diš - „parodyti“) tuo pačiu reiškia ir galutinį
visų veiksmų vertinimo matą ar pavyzdį. Dharma yra lex
aeterna, sva-dharma - lex naturalis.
15. „Mašinos yra savimi pasikliaujančio žmogaus pasiekimas
- Dievas nebereikalingas... Galop tai patį žmogų paver
čia mašina“ (Ernstas Niekischas).
16. „Tautoms pasenus menai sušąla, ir komercija įsitaiso kiek
viename medyje“ (W.BIake’as).
17. Manyje tikėjimo „civilizacijos“ ateitimi, kuri, kaip aš žinau,
pasmerkta išnykti, ne daugiau už aguonos grūdą, ir man
džiugu tai suvokti“ (W.Morrisas). „Dabar civilizuotu mes
laikome industrinį žmogų, mechanizuotas visuomenes.
Mes visus žmones vadiname civilizuotais, jei jie fiziniam
pasauliui įvaldyti naudoja mechaniką. Mes juos taip va
diname todėl, kad esame įsitikinę, jog jei fizinis pasaulis
yra vienintelė realybė, tai vienintelis teisingas santykis su
juo - mechaninės manipuliacijos. Kitokį elgesį gali nu
lemti tik iliuzijos, ir tai - tamsumas, tiesiog barbarišku
mas. Matyti tokią realybę - reiškia būti pažangiu ir civili
zuotu“ (Geraldas, Heardas, „Man the Master“, 1937).
18. Pagrindinė visų karų priežastis - mūsų kūnas, kuriam
mes trokštame visokeriopos gerovės (Fedonas)] „perga
lė gimdo neapykantą, kadangi nugalėtieji skendi liūde
sy“ (Dhammapada). Pasaulinė prekyba ir pasauliniai ka
rai - tai giminingas blogis. Tai, ką mes kalbėjome apie
žmogaus ir miesto valdymą, taikytina ir bendradarbiau
jančių pasaulio tautų valdymui. Kiekvienas bandymas įtvir
tinti „jėgos balansą“ paprastai baigiasi karu.
19. Noblesse oblige. Mieste, kuris globoja „tikruosius filoso
fus“, šie atsidėkoja savo globėjams dalyvaudami pilieti
niuose reikaluose, taip pagal tradicines valdymo teorijas
dvasiniams autoritetams pavedama prižiūrėti ir globoti
tuos, kurie naudojasi žemiška valdžia, idant šie stiprintų
teisingumą ir nesipuikuotų.
20. Aš manau, kad kriticizmo istorijoje nėra buvę kvailesnio
teiginio už Paulio Shorey mintį „Mes neprivalome asme
ninio prietaro priskirti Platonui“. Toks solecizmas tikėti
nas, kai nominalistai ima aiškinti realistų doktriną, tačiau
kodėl gi žmonės siekia dėstyti filosofijas, kuriomis patys
netiki?
21. Pirmiausia svarbu nusivalyti, išvyti visus pinigų keitėjus,
visus, kas trokšta įtakos ir padėties, kas gyvena asmeni
niais interesais; antra - kuomet miestas „apvalytas“, rei
kia vadovautis natūraliais teisingumo, grožio, išminties
idealais bei siekti kitų pilietinių dorybių; iš jų mes aptarė
me tik teisingumą ar - kaip dažnai žodis dikaiosyne krikš
čionybės kontekste verčiamas - teisumą.
Pasak Platono, būtų be galo sunku pakeisti sąmonę no
rint vystytis šiuo keliu, bet jis pastebi, jog „tai nėra neįma
noma“; ir svarbu mums „nepailsti nuo mentalinių kovų...
kol pastatysime Jeruzalę“.
Iš anglų kalbos vertė Audrius BEINORIUS

Ananda K.Coomaraswamy. What is civilisation? And
other essays. - Golgonoza Press. N.Y., 1989. - R 1-12. Nuorodos trumpintos, kai kurių atsisakyta. - Vert.

KNYGOS

... Visi šoka krakoviaką!
Armonikos įsigalėjimas —palyginti vėlyvas Lietuvos kaimo
kultūros reiškinys, tačiau giliai įleidęs šaknis ir visą šimtmetį
(nuo XIX a. vidurio iki maždaug XX a. vidurio) gyvavęs greta
pačių seniausių mūsų kaimo kultūros apraiškų. Mūsų amžiaus
viduryje išnykęs kartu su kitomis lietuvių liaudies dvasinės kul
tūros tradicijomis, šis reiškinys atsinaujina šiandien, kai greta
įprastiniųjaunimo diskotekų vis dažnesnės irpopuliaresnės „va
karonės“, kuriose šokami XIX a. pabaigos - XX a. pradžios
Lietuvos kaimo jaunimo pasilinksminimuose šokti šokiai. Pa
mažu atgyja „senoviškas“ valsas, polka, suktinis, įvairūs trepsiukai, barborytės, krakoviakai, padispanai, netgi galopai ir kad
riliai - ir ne tik scenoje. Tad ir vėl prireikia armonikos, smuiko
ir gerų muzikantų, galinčių pagroti tuos šokius taip, kad kojos
pačios kilnotųsi. Ir jau nebeužtenka muzikantui pramokti šo
kio melodijos, o šokėjui - žingsnių, svarbu pats šokio charak
teris, regioniniai įvairių šokių savitumai. Štai čia ir pravers Al
berto Baikos knyga „Kaimo armonikos“, 1994 metais išleista
„Pradų“ leidyklos. Knygoje išsamiai išnagrinėti armonikų šei
mos instrumentų paplitimo Lietuvoje keliai, istorija, tipai, mu
zikavimo tradicijos - repertuaras, santykiai su kitais kaimo mu
zikos instrumentais.
Iki XX a. vidurio pagrindiniai Lietuvos kaimo pasilinksmi
nimų muzikos instrumentai buvo smuikas ir armonika. Smui
kuojama Lietuvoje jau nuo XVI a. vidurio. Dėl savo neharmoninės prigimties smuikas buvo tolygiai paplitęs visoje Lietuvo
je. Tačiau iki armonikų šeimos instrumentų įsigalėjimo dažnai
buvo šokama ir be instrumentinio pritarimo, dainuojant. XX a.
pirmoje pusėje kaimo pasilinksminimai jau neapsiėjo be muzi
kos instrumentų. Armonika ne tik išstūmė tradiciją šokti dai
nuojant, kartu su ja atėjo ir europietiškos kilmės šokiai, smar
kiai buvo pakoreguota pasilinksminimų muzikos melodika.
Vis dėlto armonikų šeimos instrumentai nebuvo visoje Lie
tuvoje paplitę ir naudojami vienodai, neišnaikino regioninių
liaudies muzikavimo stilių. Tai atsitiko tik po Antrojo pasauli
nio karo, kai visoje Lietuvoje paplito rusiškoji standartizuota
armonika ir akordeonas. Tik po Antrojo pasaulinio karo kartu
su visa senąja kaimo kultūra ėmė sparčiai nykti bandonijos, kon
certinos, Peterburgo ir Vienos armonikos, taip pat ir vietinių
meistrų pagaminti armonikų šeimos instrumentai, teikę kiek
vienai vietovei savitumo.
Knygoje „Kaimo armonikos“ A.Baika nagrinėja tiek pa
čių instrumentų istoriją bei pritaikymą Lietuvoje, tiek ir jais
atliekamų kūrinių kilmę bei muzikines savybes, kurias sieja
su pačių instrumentų savybėmis ir lietuvių nacionaliniu cha
rakteriu, liaudies muzikavimo tradicijomis, susiformavusiomis
Lietuvoje iki armonikų įsigalėjimo. Nors armonikos muzika
palyginti naujas tradicinės Lietuvos kaimo kultūros reiškinys,
knygos autorius stengiasi išryškinti šios muzikos lietuvišku
mą. Jis teigia, kad kūrinių melodika, formos, struktūra yra
lietuviški, mažai ką teturi bendra su tų šalių, iš kurių šie in
strumentai ir kūriniai atklydo, muzika. Išgirstą svetimą muzi

kos kūrinį lietuvių liaudies muzikantas suprato, įsiminė ir pa
grojo jau savaip.
Knygos sandara (4 stambios pagrindinės dalys) aiškiai at
spindi schemą: instrumentasH-muzikantas+išorinė kūrinio for
mas: muzikos kūrinys. Pirmame skyriuje („Armonika, koncer
tina, bandonija, smuikas Lietuvoje“) aprašomi instrumentų pli
timo Lietuvoje keliai, šaltiniai, populiariausi instrumentai, jų
konstrukcija, galimybės. Norint suprasti grojimo būdus, kūri
nių savybių kilmę, taip pat ir šiandieninei muzikantų praktikai
labai praverčia čia pateikiamas instrumentų garsynas ir klavišų
schemos. Kaip svarbiausias aplinkybes, nulėmusias vienų ar ki
tų armonikų paplitimą konkrečiose vietovėse, autorius įvardija
gyventojų materialines sąlygas, lengvumą išmokti griežti instru
mentu bei instrumento tembrą. Bet A.Baika per menkai įverti
na vietovių muzikinių tradicijų įtaką naujo instrumento pliti
mui. Pavyzdžiui, dzūkų muzikinio stiliaus vienbalsumas galėjo
smarkiai apriboti harmoninių instrumentų priėmimą ir sudary
ti geresnes sąlygas išlikti cimbolams. Vietinių Lietuvos meistrų
gaminti instrumentai čia suskirstomi į penkis tipus, tačiau iš
esmės jie atitiko plitusių importuotų serijinės gamybos instru
mentų tipus. Gaminant instrumentus Lietuvoje autorius įžvel
gia tobulinimo tendenciją —kurti instrumentai, kuriais galima
pagroti daugiau tonacijų. Beje, tai būdinga ne tik armonikų
šeimos instrumentams, bet ir visiems kitiems. Autorius teigia,
kad šių dienų kaimo kapelos linksta komplikuoti muzikinę kal
bą, kas reikalauja ir didesnių instrumento galimybių. Matyt kad
ir pats autorius numano knygą būsiant naudingą ir šių dienų
muzikantams, todėl norintiems perimti tradicinį lietuvių liau
dies muzikavimo stilių pataria rinktis mygtukinius instrumen
tus, kokių iki XX a. vidurio buvo dauguma (klavišinių instru
mentų muzikinis stilius folklorinėje Lietuvos tradicijoje nespė
jo išsikristalizuoti).
Antrame skyriuje („Muzikantai ir tradicinės griežimo for
mos“) aprašomos dvi griežimo formos: muzikavimas solo ir tra
dicinė kaimo kapela. Pristatomi žymesnieji kaimo muzikantai,
populiarinę armonikos muziką per Lietuvos radiją bei cirke tar
pukario ir pokario metais. Taip pat aprašoma, kaip būdavo iš
mokstama griežti —juk dauguma kaimo muzikantų nepažino
jo muzikos rašto; instrumentų laikymo, dumplių tempimo bū
dai. Šiandien daug kam atrodo nuostabu, kad liaudies muzi
kantai išmokdavo griežti savarankiškai, pasižiūrėję, kaip tai daro
kiti, iš klausos „atrinkdami balsus“. A.Baika pastebi liaudies
muzikantų sugebėjimą griežti vienu metu keliais instrumentais:
tas pats muzikantas įsigudrina tuo pačiu metu ir griežti armo
nika, ir koja mušti būgną, ir dar griežti tošele. Tai nėra jiems
per daug sudėtinga, nes liaudies muzikantas įpratęs grodamas
nuolat koja mušti taktą ir dainuoti. Tradicinė kaimo kapela jau komplikuotesnis klausimas. Su tradicinės kaimo kapelos
susidarymu Lietuvoje autorius sieja ir šokių melodijos faktūros
pasikeitimus, vokalinės ir instrumentinės muzikos atsiskyrimą.
Čia autorius dar kartą akcentuoja jau J.Švedo pabrėžtą faktą,
kad vėlesnių laikų Lietuvos kaimo muzikoje mėgstama jungti į
ansamblius labai įvairios prigimties instrumentus: lamzdelis, bir
bynė, cimbolai, tošelė, šukos, būgnelis, būgnas skambėjo šalia
armonikos. Apibūdinamos skirtingiems Lietuvos etnografiniams
regionams būdingos kaimo kapelos. Pavyzdžiui, Dzūkijoje bu
vo populiarūs mažos sudėties ansambliai, o dažniausiai - vie
nas smuikas (dėl monodinės liaudies dainų įtakos pasilinksmi
nimų muzikai ir skurdesnio negu kitose Lietuvos dalyse vals
tiečių gyvenimo), Žemaitijoje tipišką vestuvių ansamblį sudarė
vienas du smuikai, koncertina arba bandonija, basetlė, kartais
dar klarnetas ir būgnas. Panaši ansamblių sudėtis buvo ir Aukš
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taitijoje, tik dažniau naudojama Peterburgo arba Vienos ar
monika. Suvalkijoje prie armonikos dažniau jungiami cimbo
lai, vienas du smuikai, būgnas su lėkštėmis, taip pat basetlė ir
vienas du pučiamieji instrumentai: klarnetas, kornetas.
Trečiajame skyriuje („Žanrai“) aptariamas tradicinis kai
mo armonikų repertuaras, apibūdinami lietuviški ir atneštiniai
muzikos kūriniai. Vertingiausia čia yra autoriaus pateikiama
repertuaro klasifikacija pagal funkcinę paskirtį (buitinė ir ritu
alinė) ir pagal stiliaus požymius (lietuviškieji, lokaliniai, atneš
tiniai —bendraeuropietiškos, lenkiškos ar rytų slavų kilmės kū
riniai bei autoriniai kūriniai, kuriuos parankiau būtų skirti prie
lokalinių, kadangi šie kūriniai neperžengia lokalinio muzikinio
stiliaus rėmų, o atsiskirdami nuo kūrėjų pritampa prie kitų lo
kalinių liaudies muzikos kūrinių). Daug dėmesio autorius ski
ria ritualiniams vestuviniams kūriniams —maršams, juos smul
kiau skirstydamas pagal svarbiausius vestuvių eigos momen
tus. Logiška, kad šių išskiriamų pogrupių kūriniai turėtų turėti
tik jiems būdingus muzikinius bruožus, leidžiančius juos klasi
fikuoti būtent taip, tačiau autorius tik pateikia klasifikaciją ir
nebando jos motyvuoti. Todėl neišmanančiam kyla klausimas,
ar verta maršus skirstyti šiuo pagrindu. Atskirame skyrelyje aiš
kinama kūrinių pavadinimų kilmė.
Ketvirtajame knygos skyriuje („Kūrinių armonikoms muzi
kinės raiškos priemonių ypatybės“) pateikiama iš esmės nauja
mokslinių tyrinėjimų medžiaga - kūriniai išsamiai nagrinėja
mi svarbiausiais muzikiniais aspektais: melodikos, ritmo, har
monijos, formos, faktūros, artikuliacijos. A.Baika akcentuoja
smuiko muzikos įtaką armonikų melodijoms, lygina armonikų
muziką su kitų lietuvių liaudies instrumentų muzikos ypatybė
mis ir tuo pabrėžia atneštinių liaudies šokių lietuviškumą. Ta
čiau autorius mažai dėmesio skiria melodijų regioniniams bruo
žams, nors dažnai jie pakankamai ryškūs, ypač Žemaitijoje. In
strumentinis melodijos pobūdis, žinoma, priklauso nuo instru
mento techninių galimybių, o ritmiką lemia ir tautinė liaudies
muzikinio mąstymo specifika. Lietuvių tautinių šokių melodijų
ritmiką autorius gretina su lietuvių liaudies dainų ritmika ir ana
lizuoja dažniau armonikų repertuare pasitaikančias ritmines
figūras, būdingesnius ritminius improvizacijos elementus. Har
monijai skiriama mažiau dėmesio, kadangi dažniausiai ją sąly
goja instrumentų konstrukcija - sublokuoti akompanimento
akordai, labai supaprastinantys grojimo techniką. Daug svar
besnis nagrinėjimo aspektas —forma ir struktūra, kuri yra vie
ninga armonikų muzikos kūriniams visoje Lietuvoje (t.y. sun
ku pastebėti ryškesnių regioninių savitumų). Šokių muzikos
struktūros būdinga ypatybė yra kūrinio pradžioje dažnai im
provizuojama trumpa įžanga, kuria muzikantas tarsi „paban
do“ instrumentą, „pamiklina pirštus“ ir nurodo šokėjams tem
pą. Autčrius pastebi, kad ši įžanga dažnai turi savitą ritmą ir
harmoniją. A.Baika gana smulkiai išnagrinėja kūrinių faktūros
ypatybes, bet neišskiria jokių dėsningumų. Skyrelyje „Artiku
liacijos specifika“ pabrėžiama muzikanto asmenybės reikšmė.
Kalbėdamas apie kūrinių meninės raiškos ypatybes, auto
rius teiginius gausiai iliustruoja natų pavyzdžiais. Tai labai pa
ranku tiek muzikantui teoretikui, tiek praktikui. Tačiau auto
rius per daug sureikšmina instrumentų technines savybes, per
menkai įvertina muzikanto sugebėjimus ir nė žodžiu neužsi
mena apie muzikos kūrinio ryšį su choreografija - juk didžioji
armonikų repertuaro dalis yra šokiai. Liaudies muzikanto gro
jime iš tiesų labai svarbu yra tai, kad jis akompanuoja šokiui,
todėl ypač vertinga būtų panagrinėti šios liaudies meno šakos
sinkretiškumą. Žinoma, melodijos instrumentiškumą, harmo
niją, faktūrą sąlygoja muzikos instrumento savybės, tačiau šo
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kio muzikos ritmas, artikuliacija —glaudžiai susiję su judesiais.
Be abejo, atliekant muzikos kūrinį labai svarbios muzikanto
asmeninės savybės, temperamentas. A.Baika rašo, kad lietuvių
liaudies šokių akcentinį ritmą „nulėmė lietuvių liaudies muzi
kinio mąstymo specifika ir melodika“ (108 p.). Tiesa, autorius
pripažįsta, kad „lietuvių liaudies šokių judesiai turi tiesioginį
ryšį su šokių muzikos nuotaika ir tempu“ (109 p.), tačiau pla
čiau to nenagrinėja (tai padaryti galbūt trukdo ir ta aplinkybė,
kad labai dažnai net ir pastaraisiais metais ekspedicijose užrašinėjant lietuvių liaudies šokių muziką buvo pamirštama cho
reografija). Vis dėlto ateityje vertėtų panagrinėti liaudies šokių
muzikos atlikimą atsižvelgiant į šokių judesius. Juk muzikantas
privalo paimti patogų šokimui muzikos tempą; antra, akcenta
vimu, pauzių išlaikymu, pradžios bei pabaigos formulėmis, taip
pat ir foršlagais bei kitomis meninės raiškos priemonėmis mu
zikantas ne tiek akompanuoja šokiui, o tarsi padeda šokėjams
šokti (beje, kaip tai svarbu, gali įvertinti tik tas, kuris pats tai
išbandė). Kiekvienas muzikantas groja savitai, o akcentavimą
bei kitas meninės raiškos priemones šokėjai tuo geriau jaučia,
kuo sudėtingesnis yra šokis. Muzikantas kuria šokio kaip sin
kretinio meno kūrinio charakterį ne tik nesąmoningai remda
masis senuoju lietuvių liaudies muzikiniu stiliumi, bet ir tarsi
išgrodamas kiekvieną šokio judesį.
Aptariamoji knyga iš esmės yra teorinio pobūdžio, tačiau
nėra nei per daug sausa, nei nuobodi, nes visi skyriai gausiai
iliustruojami pavyzdžiais: nuotraukomis, schemomis, natomis.
Gale pateikiamas literatūros sąrašas bei 18 kūrinių natos ir
trumpų žinių apie armonikų muzikos pateikėjus lentelė. Kny
goje naudojama labai daug etnomuzikologinės medžiagos iš
visų Lietuvos regionų, tačiau sunku įvertinti autoriaus įdėto dar
bo dalį, nes knygoje nenurodoma, kas tą medžiagą surinko.
Taip pat skaitytojui būtų buvę paranku knygoje rasti ir duome
nų apie tai, kur šiuo metu saugomi aprašomieji muzikos in
strumentai, etnografiniai aprašai, muzikos įrašai, kadangi plokš
telėmis išleista labai nedaug autentiškos lietuvių liaudies pasi
linksminimų muzikos. Po keleto leidinėlių apie senąją lietuvių
liaudies muziką —kankliavimą bei skudučiavimą —Alberto
Baikos „Kaimo armonikos“ yra pirma išsamesnė lietuvių liau
dies pasilinksminimų muzikos studija. Ateityje laukia ne tik to
lesnis kaimo armonikų muzikos tyrinėjimas, kuriam šioje kny
goje padėtas pagrindas, bet ir darbai, nagrinėjantys liaudiškojo
smuikavimo stilius, cimbolų, būgnų naudojimo Lietuvoje isto
riją. A.Baika savo knygoje naujai parodo ikikarinės Lietuvos
kaimo pasilinksminimų muzikos situaciją, skatina šiandieninius
muzikantus bandyti perprasti tradicinį hetuvių liaudies muzi
kavimo stilių. Parodo, kaip viso labo per vieną šimtmetį bendraeuropietiškas muzikos instrumentas visiškai užkariavo vie
ną lietuvių liaudies meno sritį, ir dar kartą mums primena, kad
ne visi lietuvių liaudies papročiai yra tokie išimtinai saviti ir
archaiški, kaip kad kartais mėgstama teigti.

Laura GEDUTYTĖ
BOOKS
... E verybody is dancing krokow iak

Laura GEDUTYTĖ characterizes Albertas BAIKA’s bo
ok „Countryaccordions“published by Publishing HousePra
dai in 1994. The spread of the instrumentsof accordion group
in Lithuania, their types, traditions of playing, repertoire and
other things are investigated comprehensively in the book. It
is as well the first more complete study of Lithuanian folk
entertainment music.

ŽMONES PASAKOJA

Naktigonės
Anykščių rajone
Kasjodavo į naktigones, kokias dainas dainuodavo,
kokius žaidimus žaisdavo, kokias išdaigas krėsdavo
visa tai prisimena Anykščių rajono senieji gyventojai.
Jų pasakojimai užrašyti 1974 m., pasakojimus sutvarkė
A Baranausko ir A. Žukausko - Vienuolio memorialinio
muziejaus darbuotojos VDimavičiūtė ir R. Banienė.
-

Vincas JUODREVIČIUS (81 metų amžiaus) iš Plepiškių kaimo:
Naktigonėn jodavo jauni vyrai. Šeimos būdavo di
delės, tad ir jodavo vienas vieną naktį, kitas kitą naktį,
o jeigu kur vyrų nebūdavo, tai jodavo ir moterys.
Nujoję kur prie miško, tuoj kepdavo kiaušinienę, dai
nuodavo, žuvį gaudydavo. Prisižiūri dieną, kur sūrius
džiovina, ir eidavo bernai vogti, o paskui klauso palan
gėse, kaip baras, ką gaspadinė apšaukia už tuos sū
rius. Kai uodai labai užpuldavo, tai kurdavo laužą. Vie
noje šeimoje būdavo po du keturis arklius, tai ant vie
no jodavo, kitus pririšę vesdavo. Ganydavo tik darbi
nius arklius, o su kuriais nedirbdavo, tuos rišdavo prie
namų.
Elena UMBRASIENĖ (75 metų amžiaus) iš Skiemo
nių kaimo:
Naktigonių apranga būdavo paprasta, kasdieninė.
Paimdavo kailinius ir sermėgą, apsiaudavo naginėm
arba mediniais. Atjoję supančiodavo arklius ir paleis
davo ganytis. Patys kurdavo laužą, kepdavo bulves atsinešdavo jas iš namų.
Naktigonėj eidavo imtynių, kuris stipresnis. Nakti
goniai jodavo jau sutemus per kaimą, todėl pridaryda
vo įvairių pokštų. Ten, kur gyvendavo merginos, pritai
sydavo „lopšį“ prie svirno ar ant gonkų, užtraukdavo
ant stogo akėčias.
Kartą naktigoniai patykojo, kad pas merginą įėjo vai
kinas, tyliai išėmė kamaraitės langą, pritaisė iš virvelių
suraišiotą maišą arkliams šerti ir pabeldė į duris.
Atsirasdavo pasakorių. Dažniausiai pasakodavo
apie degančius pinigus, susitikimą su velniais, apie vie
tas, kur žmogų „vedžioja".
Vladas LAUCIUS iš Aulelių, gimęs 1897 metais:
Naktigonėn jodavo daugiausia jaunimas. Nesikeis

davo, kas pradėdavo, tai tie patys ir jodavo. Kailiniai ir
sermėga būdavo pagrindinė apranga. Sermėga - nuo
lietaus, kailiniai - dėl šilumos.
Iš namų išjoja saulei nusileidus, pavalgo ir joja į nak
tigonę, o rytą, saulei patekant, joja namo. Iš nakties
atjoję, eina miegoti, nes ant rytojaus reikia dirbti.
Dainuodavo visokiausias dainas, žaisdavo kerepėtą, eidavo imtynių arba sugalvodavo visokių baikų: kat
ras pirmas užmiega, tą už kojų pririša virve irtysia. Ve
lėnomis mėtydavosi - katras pataikydavo už kaklo, tas
grūšnių įskųsdavo. Istorijas sakydavo, pasakas, mįs
les.
Antanas NELIUPŠIS, gimęs 1905, iš Šventupio:
Žaisdami kerepėtą, padeda dvi kaladėles arba du
akmenukus ir skersai lazdelę. Iš toliau kita lazdele me
ta. Jei pataiko, tai laimi, o jei iš trijų kartų nepataiko, tai
išmetamas iš žaidimo.
Kurie stipriai miegodavo, prie jų kojų įkaldavo du
kuolelius, parišdavo virvėm ir užrišdavo už kojų, už pu
siaujo, kad negalėtų atsikelti. Miegančiųjų arklius už
vesdavo už krūmų ir paslėpdavo, tada juos keldavo
ieškoti arklių. Žaidimus sugalvodavo vyresni, gudres
ni. Pasakodavo įvairius atsitikimus, sugalvodavo pasa
kas apie vaiduoklius.
Jurgis RIBOKAS, gimęs 1904 metais, iš Vaidlonių kaimo:
Į žemę būdavo įkalami iš vienos ir iš kitos pusės
vienas priešais kitą du mediniai pėdžiai. Ant jų skersai
buvo padedama kokia nors plona lazdelė arba vytinė.
Jeigu nustatytą aukštį jaunuolis peršokdavo, tai toliau
laukdavo, kol kartelė bus pakeliama aukštyn. Bet jeigu
kas tokio aukščio neįveikdavo, tai iš jo būdavo juokia
masi, išgalvojamos bausmės - mušami sprigtai ir pa
našiai. Dar vienas žaidimas - vienas iš žaidėjų žemėje
peiliu išpjauna velėnos gabalą, jį susmulkina į gabaliu
kus. Du žaidėjai sustoja vienas prieš kitą nedideliu at
stumu. Vienas laiko rankoje velėnos gabaliuką ir sten
giasi įmesti į priešais stovinčio vaikino burną, o tas išsi
žiojęs peiliu stengiasi apginti burną.
Dar kiti sugalvodavo užlipti ant namo ir ant kamino
uždėdavo stiklo šukę. Ryte pabudę šeimininkai kuria
krosnį, kambariuose pilna dūmų, o priežastį ne iš karto
suranda.
Uršulė ANDRIUŠKEVIČIENĖ (72 metų amžiaus) iš
Gurskių:
Atjoję naktigonėn, užsikuria laužus, pasikloja ser
mėgas ir susėda aplink ratu. Kai kuris atsigula, kai ku
ris atsineša bulvių ir kepa lauže.
Dainas dainuodavo tokias, kokias mokėdavo. Ypač
mėgstama naktigonių daina buvo „Po beržynų vaikš
čiojau“.
Buvo žaidžiami įvairūs žaidimai. Daug žaidimų žai
dė pagal dainas.
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Antanas BUTKUS (70 metų amžiaus) iš Rezgių kai
mo:
1naktigonę jodavo visi šeimos nariai, išskyrus mo
teris. Daugiausia jodavo sūnūs, o jeigu šeimoje būda
vo tik dukterys, tuomet jodavo tėvai. Joti galėjo ir dvy
likos metų berniukas. Esant šeimoje daug vyrų, naktigonėn joti keisdavosi. Skirtumo tarp sūnų pagal am
žių nebuvo, galėjo joti ir pats jauniausias, ir pats vy
riausias.
Aprangoje skirtumo tarp šeimininkų ir bernų nebu
vo. Jeigu šeimininkas geras, tai ir sermėga buvo šiltes
nė (mažiau skylių), o jeigu šykštuolis - tekdavo šalti
tiek jo bernams, tiek jo sūnums.
Ganydavo arklius daugiausia miškuose, o jeigu jų
nebūdavo, tada daugiausia rišdavo. Senesni dažniau
siai miegodavo, o jaunesni prasimanydavo įvairiausių
„štukų", dainuodavo, kūrendavo laužą, klausydavosi
įvairių pasakojimų. Dainų dainuodavo daug ir įvairaus
turinio. Labai mėgo dainas apie meilę, šeimą. Dainos
daugiausia būdavo liūdnos, lyrinės.
Juokų, „štukų“ jaunimas prigalvodavo nemažai. Ta
čiau kartais tie juokai baigdavosi net muštynėmis. Pri
rišdavo kokį berną prie arklio už kojų ir paleisdavo. Toks
„šposas“ vieniems sukeldavo juoką, rimtesniems gal
gailestį, o pasmerktajam - pyktį.

Pavasarį iš žilvičio išsukdavo dūdeles ir grodavo.
Vienos dūdelės būdavo iš plonos, kitos iš storesnės
žievės. Kad naktigonėje neužmigtų arba nakčiai su
trumpinti, pasakodavo. Dažniausiai kalbėdavo apie
baisius dalykus, vaiduoklius. Sakydavo, kad netoli lau
žo šmėkčioja pikta dvasia. Pasakojo, kad netoli ant
kalno kartą ganėsi ožka. Važiavęs žmogus vežęsis
daug pinigų. Pradžioje ožka sekusi iš paskos ir ėdusi
šieną, paskui virtusi pikta dvasia (velniu) ir išviliojusi
iš žmogaus pinigus.

Mykolas BANYS, gimęs 1899 metais, Debeikių mies
telyje:

Mykolas JAKAVIČIUS, gimęs 1897 metais, iš Jova
rų kaimo:

O kiek įvairių pasakojimų būdavo apie vaiduoklius!
Vienas bernas nuėjo daržinėn ant šieno miegoti, girdi
- vidurnaktį apie tą daržinę eina šlubas arklys. Kabarkšt
kabarkšt viena koja, mat, daržinė buvo prie kapų. Taip
pernakt ir neišdrįso žmogus išeit į lauką.

Subatvakariais visi norėdavo joti, nes būdavo labai
linksma. Kadangi ganyklos buvo visos ulyčios bendros,
daugiausia krūmai, raistai, tai arklius žiūrėdavom po
du iš eilės, o kiti sau ramiai linksmindavosi. Seniau žmo
nės būdavo daug linksmesrTi, kur tik eidavo - vis dai
nos, šieną pjaudavo visi su daina, rugius pjaudavo irgi
su daina, o eidami į vakaruškas taip užtraukdavom,
kad net laukai skambėdavo. Aš dainuoti nelabai mo
kėjau, užtat su armonika nesiskirdavau. Po vieną ar du
niekuomet nevaikščiodavom - vis pulku, visi tos pa
čios ulyčios. Skirtumo mūsų parapijoje nebuvo: ar biednas, ar bagotesnis - visi kartu.

Jurgis BRAKNYS, gimęs 1920 metais, kilęs iš Ku
piškio rajono Lodonių kaimo:
J naktigonę jodavo senimas. Jaunimas jodavo ta
da, kai senieji negalėdavo. Jei šeimoje vyrų nedaug,
jungdavos) du trys kiemai. Išjodami iš lauko į naktigo
nę dainuodavo:
Oi žirgeli juodbėrėli,
Taisyk kojas į kelelį,
Taisyk kojas į kelelį,
Reiks tau joti vieškelėliu.
Reiks tau joti vieškelėliu
Ar sustoti prie darželio.
Ar sustoti prie darželio,
Sumušt kojom į žemelę.
Naktigonėje žaisdavo. Vienas iš mėgstamiausių žai
dimų buvo toks: surišdavo dviejų arklių kamanas, ar
klius pastatę vienas prieš kitą, jiems paraginti reikėda
vo dviejų žmonių, kurie užsėsdavo ant arklių - kuris
greičiau suragindavo, to arklys traukdavosi atbulas pas
kui save tempdamas kitą arklį su jojiku (taip būdavo
išaiškinama, kuris arkliaganis greitesnis ir kurio žirgas
stipresnis).
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Marija ČIRLIENĖ (84 metų amžiaus) iš Medelyno:

Kai kurie iš naktigonės namo jau nebegrįždavo, o
eidavo arti iki pusryčių.
Naktigonėn atjoję žmonės neatsinešdavo jokių mu
zikos instrumentų. Tik jaunimas pasidarydavo iš me
džio švilpukus, todėl būdavo galima išgirsti naktigonių
švilpimą. Kitokios muzikos nebuvo.
Marijona DEVEIKIENĖ, gimusi 1908 metais, iš Mačionių kaimo:
Varinėdavom kiaulę: ratu išsikasinėdavom duobe
les, o vienas vidury prie duobės. Visi lazdomis varinėja
medinį volelį (kiaulę). Jei neapgini savo duobytės, reiš
kia įvarė kiaulę. Tada keičiasi žaidėjai.

Night-watches in the Anykščiai district
The narratives of the people from the Anykščiai
district about night-watches were recorded by cultu
ral workers of the district's House of Culture in 1974
and compiled by the workers V.Dimavičiūtė and R.Ba
nienė of the Antanas Baranauskas and Antanas Žu
kauskas-Vienuolis Memorial Museum. Such a prime
val material, in Dr. Habit. Vacys Milius' words, is not
only interesting to read but it is also useful for analy
tical investigations since the narrators themselves
born at the and of the 19lh and at the beginning of the
20(h centuries had the experience of romantic nightwatches, played games, song songs, made funs, lis
tened to the stories about ghosts and burning mo
ney taking one’s breath away.

TURINYS:
Romualdas OZOLAS. Lietuvių etnosas ir tautinės kultūros politika
atkurtoje Lietuvos Respublikoje - 1•
Liudvikas GIEDRAITIS. Slaunasai Žolyne. Konferencijos pėdsakais - 3*
Išsisakymai. Lina DAUKŠIENĖ. To paties medžio šakos: dėl kai kurių
baltiškosios religijos principų - 10*
Vykintas VAITKEVIČIUS. Žmonės, pavirtę akmenimis - 13»
Jonas MARDOSA. Krikščionybės elementai lietuvių talkose - 26*
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ. Senieji agrariniai tikėjimai mūsų laikais - 31 •
Gvidas VILYS. Muzikantai ir šeimininkės - samdomi suvalkiečių vestuvių
veikėjai - 36»
Rūta ŽARSKIENĖ. Skudučiavimo papročiai - 39*
Bronė STUNDŽIENĖ. Adolfas Sabaliauskas ir senoji liaudies daina - 43»
Gyvenimai. Kazimieras UMBRAŽIŪNAS. Vieno likimo ir laiško istorija - 47*
Kitos kultūros. Audrius BEINORIUS. Linga - švenčiausias hinduizmo
simbolis - 50*
Skaitymai. Ananda K.COOMARASWAMY. Kas yra civilizacija? - 54*
Knygos. Laura GEDUTYTĖ. Visi šoka krakoviaką! - 59*
Žmonės pasakoja. Naktigonės Anykščių rajone - 61 •

VIRŠELIUOSE:
Rūta INDRAŠIŪTĖ.
Dekoratyvinės lėkštės.
ČDM.

Ramūno VIRKUČIO nuotraukos

LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA
LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRAS
LIAUDIES KULTŪRA 1906 Nr. 2 (47)
Žurnalas leidžiamas nuo 1988 metų, kas du
mėnesiai
Vyriausioji redaktorė Dalia RASTENIENĖ
tel. 61 34 12
Skyrių redaktoriai:
Julija ŽILINSKAITE - bendrieji kultūros klausimai,
tel. 61 31 61
Danutė SKERSYTĖ - tradicijos ir papročiai,
tel. 61 31 61

1 priešlapyje ir 9 puslapyje:
Algimantas KUNČIUS.
Vilnius. Pavasaris Žvėryne, 1985.
63 puslapyje:
Algimantas KUNČIUS.
Vilnius. Pavasaris Šnipiškėse, 1979
(„Reminiscencijos“)

Liudvikas GIEDRAITIS - folkloras,
tel. 61 31 61
Martynas POCIUS - tautodailė,
tel. 45 85 33
Beatričė RASTENYTĖ - korektorė,
tel, 61 31 61
Ramūnas VIRKUTIS - fotografas
Maketas Martyno POCIAUS
Reziumė j anglų kalbą vertė
Sigita JURKUVIENĖ
Redakcinė kolegija:
V. BALČIŪNAS, L. DONSKI8. Z. KELMICKAITĖ,
L LUKŠAITĖ. J. MIKUTAVIČIUS, K. STOŠKUS
A. VYŠNIAUSKAITĖ. N. VĖLIUS.

Redakcijos adresas:
Barboros Radvilaitės 8,
2600 Vilnius
O „Uaudies kultūra*
Steigimo liudijimas Nr. 152
Duota rinkti 1996 0219
Paskalyta spaudai 1996 03 19
Formatas 60x90/8
Popierius ofsetinis
Rinkta kompiuteriu. 8 tąl. sp I.
Tiražas 1300 egz. Užsakymas 334
Kaina: prenumeratoriams 3 U.
Pardavimui - sutartinė
Lietuvos liaudies kultūros centras
Barboros Radvilaitės 8, 2600 Vilnius
Spausdino AB „Spauda*
Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius

