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ANT ANGELO SPARNŲ

1991 m. pabaigoje prieš pat
Kūčias Maironio lietuvių lite
ratūros muziejuje pirmą kartą
pokario Lietuvoje buvo suren
gta Kalėdinė Angelų paroda,
veikusi visą 1992-ųjų sausį. Pa
rodoje
patirtas
atradimo
džiaugsmas persipynė su
džiaugsmu, kad, nepaisant
vulgariojo ateizmo pastangų
ištrinti iš tautos atminties net
patį žodį "dievdirbys", nepai
sant to, kad liaudies meistrai,
dešimtmečiais darę velnius, ra
ganas ir panašius personažus,
ir dabar, sugrįždami prie krik
ščioniškosios tematikos, daž
niausiai nebepajėgia perteikti
jos gyvosios dvasios, - atsiran
da malonių išimčių.
Parodos autorė tautodaili
ninkė RIMANTĖ BUTKUVE rodo per 50 daugiausia iš
medžio drožtų angelų skul
ptūrų. Įvairaus didumo, dažy
tos ir nedažytos, šios skulptū
ros - atskiras ypatingas pasau
lis.
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Besimeldžiantis angelas. Medis, dažai.

Grojantis liutnia. Medis, dažai.

"Angelas" (graikiškai - angelos) reiškia pasiuntinį, žinių bei naujie
nų skelbėją. Seniausiuose rankraščiuose angelai minimi kaip Dievo
tarnai, pasiuntiniai. Krikščioniškoji tradicija skiria tris angelų hierar
chijas, kurių kiekviena dar skirstoma į tris grupes. Pirmosios, auk
ščiausiosios hierarchijos - serafimai, cherubinai, Dievo Sosto angelai.
Jie atstovauja Dieviškajai Meilei, Dieviškajai Išminčiai, Dieviškajam
Teisingumui. Antrosios hierarchijos angelai - nuo Dieviškosios Vie
špatystės, Galybės, Valdžios. Žemiausiosios hierarchijos - Dangaus
kunigaikščiai, arkangelai ir Dieviškąją Valią vykdantys angelai. Dan
gaus kunigaikščiai skelbia lemtį tautoms, o arkangelai (Dangaus ka
riai) ir angelai (skaistumo bei teisingumo globėjai) yra Dievo pasiun
tiniai pas žmogų. Būtent šie nuo seniausiųjų laikų iki pastarųjų dienų
dažniausiai ir vaizduojami krikščioniškojoje dailėje, mūsų tautodailė
je. Tačiau angelai dažniausiai tebuvo įvykio dalyviai ir labai retai
vaizduoti savarankiškai, kaip individualybes. Visapusiškiausiai ange
lus pradėjo vaizduoti Renesanso dailė, kada galutinai nusistovėjo
įvairių angelų vaizdiniai: tarkim, serafimai turi tris poras sparnų,

cherubinai - dvi, iš jų viena pora dažnai priekyje sukryžiuota. Sparnai
- dieviškosios misijos simbolis. Laikymasis tradiciškai nusistovėjusių
vaizdavimo taisyklių sakralinėje kūryboje yra labai svarbus, nes pade
da perteikti transcendentines vertybes: neregimam suteikia regimą
pavidalą.
Prieš aptardama R. Butkuvės sukurtą nežemiškų būtybių - ange
lų - pasaulį, norėčiau įterpti gal pasirodysiančią "eretiška" mintį, jog
neįžiūriu ypatingo skirtumo tarp profesionalų ir primityvistų kūry
bos: svarbiausia - turėti ką, o ne kaip (tai jau amato dalykas) pasakyti.
Dailininkei artimiausi tiesiogiai su žmonėmis bendraujantys angelai.
Būdami arti žmogaus, jie tarsi įkūnija, regimu pavidalu išreiškia
kenčiančią, neramią, nuolat ieškančią žmogaus dvasią. Kai kurie - lyg
atėję iš didžio sielvarto: verkiantys, surišti. Tokių parodoje keliolika:
baltas angelas virš lango grotelių, surištasis, kybantis erdvėje... Kitus
galime laikyti angelais sargais - žmonių šventaisiais globėjais. Tokio
angelo apibendrintas pavidalas - aukšta, ekspozicijos centre stovinti
polichromuota statula, kurios pakeltos rankos tarsi laimina, apsau-

Septynsparnis. Medis, dažai.

Liūdintis. Medis, dažai.
Alvydo URBANO nuotraukos.

go... Šio angelo veidas spinduliuoja nepaprastu gerumu, rimtimi. Ant
tamsžalio pagrindo autorė pati užrašė ir trumpą maldelę: "Angelėli
sargužėli, saugok mane visados/ Kad aš mažas kūdikėlis nepražūčiau
niekados".
Mūsų dienų formų, stilių įvairovėje dailininkė sugebėjo rasti savitą
raiškos būdą. Visų be išimties jos skulptūrų būdingas bruožas - veidų
ovalo plokštumos, "ištrauktumas" į priekį, primenantis nuostabiau
sius vėlyvojo baroko dvibokščių bažnyčių fasadus, kuriuose, kaip ir
angelų veiduose, sukaupta gyva, veržli dvasia. Visa kita (forma, poli
chromijos, dekoro pobūdis) - tik papildymai. Angelų veidai skirtingi,
bet ir labai panašūs: dvasine būsena, pilna vidinės šviesos ir nuoširdu
mo.
Parodoje yra ir iš Biblijos bei šventųjų gyvenimo aprašymų gerai
žinomų angelų. Labai savitai dailininkė vaizduoja Šv. Mykolą Arkangelą: visai nepanašų į Dangaus karį, o vilkintį lietuvio valstiečio dra
bužį. Šalia jo - šėtonas - labiau juokingas, nei baisus. Jdomiai pavaiz
duotas šv. Izidoriaus angelas, šėmais jaučiais ariantis lauką... Labai

prasminga detalė - angelo rankos, turinčios laikyti arklą, iš tikrųjų
neliečia jo: nežemiškos būtybės darbas, atliekamas nežemišku būdu.
Dailininkė jaučia spalvas ir gražiai derina jas, dažydama bei de
koruodama skulptūras (gal tik veidus reikėtų dažyti ploniau, nes
storas dažo sluoksnis slepia, "gesina" gyvą paviršiaus virpulį). Skul
ptūros dekoruojamos įvairiais ženklais (mėgstamiausias - mažytis
graikiškas kryželis), rečiau - augaliniu ar geometriniu (ir kosmogeniniu) ornamentu. Tam tikras statulų naivumas, "primityvumas" tik
sustiprina patrauklumą.
Paroda - Rimantės Butkuvės, bandančios išreikšti dvasinį pradą,
kūrybinio kelio pradžia. Palinkėkime sėkmės.

Laima ŠINKŪNAITĖ

XX a. pirmojoje pusėje mitologijos moksle dar vyravo pozityvistų suformuota nuomonė, kad lietuvių ir kitų baltų mitologija buvusi primityvi,
"gamtinė", kad jie neturėję abstrahuotų dievų, šventyklų, sudėtingesnės religinės organizacijos, atskiruose rašytiniuose šaltiniuose minimi dievai
esą tų šaltinių autorių išmonė arba žemesnio rango "gamtos dvasių" pavadinimai. Šią nuomonę galutinai išsklaidė žymaus amerikiečių lingvisto
Romano Jakobsono straipsnis "Slavų dievas Velesas ir jo indoeuropietiškieji atitihnenys" (1969), kuriame lietuvių velnias (Vėlinąs) gretinamas
su aukščiausiais kitų indoeuropiečių dievais (slavų Velesu, indų Varunu, keltų Vellaunu), ir po jo sekę M. Gimbutienės (1970), A. J. Greimo (1970)
bei kitų lietuvių mitologijos tyrinėtojų darbai, kuriuose jau visi svarbiausieji lietuvių dievąi lyginami su analogiškais kitų indoeuropiečių dievais ir
įrodinėjama, kad lietuvių panteonas esąs sudarytas pagal tokią pat struktūrą kaip ir kitų indoeuropiečių. Įsigalėti tokiai naujai lietuvių mitologijos
sampratai padėjo ir šiame žurnalo numeryje skelbiamas J. Puvelo straipsnis "Baltų panteono indoeuropietiškoji struktūra". Straipsnio autorius į
šių tyrinėjimų lauką įvedė prūsų mitologijos medžiagą, tuo leisdamas praplėsti išvadas, kad pagal indoeuropietišką struktūrą buvo sudarytas ne
tik lietuvių, bet ir kitų baltų panteonas. Tuo pačiu jis padėjo objektyviau įvertinti S. Grunau pateiktą mitologinę medžiagą, į kurią tyrinėtojai dar
vis žiūri su dideliu nepasitikėjimu.
J. Puvelas (Jaan Puhvel) - estų. kilmės amerikiečių filologas, indoeuropeistas, gimė 1932 m. Taline. Humanitarinius mokslus studijavo Mac
Gillo universitete (Kanadoje). 1952 m. persikėlė į JAV 1959 m. IIan’ardo universitete apgynė filosofijos daktaro disertaciją. Nuo 1958 m. dirba
Kalifornijos universitete Los Andželese (Los Angeles), nuo 1964 m. - klasikinės ir indoeuropiečių filologijos profesorius. Svarbiausi jo kalbiniai
darbai: "Laringalai ir indoeuropiečių veiksmažodis" (1960), "Senieji indoeuropiečių dialektai" (1966), "Kalbos substancija ir struktūra" (1969),
"Indoeuropietiški mažmožiai" (1981), "Hetitų etimologinis žodynas" (t. 1-2,1983). J. Puvelas domisi ir indoeuropiečių mitologija - mitine tekstų
semantika, ritualais, pomirtinio gyvenimo supratimu. Indoeuropiečių mitologijai skirtas jo parengtas leidinys "Mitas ir dėsnis indoeuropiečių
visuomenėje" (1970), kuriame buvo paskelbtas ir čia perspausdinamas straipsnis.

Norbertas VĖLIUS

BALTŲ PANTEONO INDOEUROPIETIŠKOJI STRUKTŪRA
JAAN PUHVEL
Nauji poslinkiai lyginamojoje indoeuropiečių mitologijoje nei
švengiamai bus susiję su atidesniu baltų mitologijos studijavimu bei
vertinimu. Senųjų prūsų, lietuvių ir latvių tradicijos po Manharto

(Mannhardt) įvertinimo tebelaikomos žem esnėm is, kaip dar viena

neturi rašytinės tradicijos. N e kažin kiek tėra žinių ir kronikose.
Tačiau jose net atsitiktinė mite atplaiša visur pateikiama su apeigų
aprašymais. Bohemijos vienuolio Jeronimo Pragiškio (Hieronymus
Pragensis) kelionės į Lietuvą (apie 1432 m.) aprašyme2 pirmiausia

indoeuropietiškojo miškų ir laukų kulto apraiška. Pats laikas moksli

kalbama apie gyvačių (žalčių) garbintojus, paskui apie gentį, kursčiu

ninkų visuomenei priminti, kad turime reikalą su ypač konservatyvio

sią amžinąją šventąją ugnį, prie kurios buvo atliekami mįslingi šven

mis indoeuropiečių socialinėmis grupėmis ne tik visuotinai pripažinta

tikų atnašavimai. Keliaudamas po šalį, Jeronimas aptiko gentį, kuri,
anot jo, garbino saulę, taip pat nepaprastai pagarbiai laikė itin didelį

lingvistine prasme. Tiesą pasakius, tos visuomeninės grupės buvo
agrarinės, tačiau ne daugiau nei germaniškosios ar keltiškosios tau
tos, bent jau tuo laikotarpiu, kai jos iškilo į istorijos šviesą. Tik jos
buvo žymiai pastovesnės. Sąlyginį mūsų duomenų vėlyvumą nulėmė
faktas, kad lietuviai apkrikštyti tiktai X IV -X V amžiuose, kad krikšti
jama buvo oficialiai, "iš viršaus", kad ekleziastiškoji viršūnė tvirta savo

akmeninį kūjį. Vietiniai dvasininkai šio kulto kilmę nupasakoję taip:
"Kažkada labai seniai keletą mėnesių nesirodė saulė, nes ją pagrobė
galingas kunigaikštis ir įkalino tvirtovės rūsyje. Tada saulei į pagalbą

ranka dar visą šešioliktąjį am žių griežtai rovė pagoniškuosius papro

atėjo Zodiako ženklai, jie suskaldė bokštą didžiuliu kūju, išlaisvino
saulę ir grąžino ją žmonijai. Taip įrankis, kuriuo mirtingieji atgavo
šviesą, nusipelnė didžios pagarbos". Paskui Jeronimas aptiko kitas

čius. Argumentą, kad lietuviai buvę nuolankūs valstiečiai, neturį hie

gentis, garbinusias šventas giraites. Jis ėmėsi tas giraites kirsti, kėsi

rarchiškos visuomeninės struktūros, ideologinių pagrindų, akivaizd

nosi ir į "seną ąžuolą, kuris pagal tų tikėjimą buvo iš visų medžių

žiai paneigia D idžiosios Lietuvos Kunigaikštystės ekspansija iki Juo

seniausias". Šitokia uolaus vienuolio veikla taip papiktino žm ones,

dosios jūros (X IV a.) ir visa plejada talentingų vadų, iš kurių pirmasis

kad "Vitoldus" (t.y. Vytautas) atėm ė iš jo misionieriaus teises ir įteikė

paminėtinas Mindaugas, valdęs XIII amžiuje, vėliau - Gediminas,
Algirdas, Kęstutis (X IV a.) ir Vytautas, valdęs X V a. pradžioje.

išvykimo dokumentus.

Neverta abejoti ir tuo, kad egzistavo tvirta bei įtakinga tenykštė
religinė institucija, kurią nušviečia Petras iš Dusburgo (Petrus von

Dusburg) savo Prūsijos metraštyje (Chronicon Prussiae, 1926,5 sk.):
"Nadruvoje būta vietovės, vadinamos Romove, kurioje gyveno žm o 
gus, vardu Krivis, ir šį jie garbino kaip popiež ių. Jis turėjo tokią didelę
valdžią, kad didžiai garbino jį ir karaliai, ir kilmingieji, ir prasta
liaudis".1 Dusburgas turi omeny maždaug 1260-uosius, Mindaugo
laikus, kai, atrodytų, buvo beįsitvirtinanti pasaulietinė valdžia. Kiti
šaltiniai, kuriuose minima Krivio institucija, Romovės, taip pat pat

Čia turime iškraipytą liudijimą apie saulės mitą. Saulės garbinimo
tradiciją patvirtino ir kiti senųjų baltų mitiniai šaltiniai, ypač lietuvių
ir latvių liaudies dainos. N uo Manharto studijos "Die lettischen Sonnenmitthen"3 gerai žinom as latviškosios ir vedų saulės tradicijų gimi
ningumas. Kaip dvyniai Asvins, Divo išgelbsti žm ones nuo pražūties
vandenyje ir tampa dvigubu saulės mergelės Sūrya vyru, taip ir
dioskuriškieji Dievą deli, išgelbėję skęstančią saulės dukrą (Saules
meita), abu ją veda4. Tačiau latvių dainose esama dar neatskleistos
indoeuropietiškosios substancijos. Deividas Knaipas (DavidKnipe5),
aptardamas indų Supama mito variantus, ypač Yajurvediškąją poe

virtina, kad egzistavo struktūra, visiškai pajėgi išlaikyti senąją dvasi

tinių metrų kaip Supami vaikų gimimą, mini dievišką Gayatri dangun

ninkų tradiciją. Ji šiek tiek priminė druidų ar brahmanų institucijas,

įžengimą, kai jis ten žengia kartu su ožka (aja) ir šviesa (jyotis)\ ožka
laimi somą (dieviškąjį gėrimą, nektarą), o Gayatri - ankstesniuose

tik neabejotinai buvo daug įtakingesnė. Numanomi baltiškieji mitai

4

mūšiuose kitų metrų pralaimėtus keturis skiemenis. Knaipas (p. 346)
mini ne tik skandinavų ožį H e# ru n , bet ir angliškai cituoja "keistas

paslaptingieji Andajas ir Teliavelis (Andaj ir Teljavel), taip pat Nunadievas, Diveriksas ir Medeina (Nunadej, Diverikuz, Mejdejn). Pasta

eiles", kurios yra latviškos, ir kurias jis paėmė iš E.A. Armstrongo

roji yra miškų deivė, ji atitinka žemaičių Medeiną, sutinkamą ir

(Armstrong) knygos "The Folklore o f Birds" (Londonas, 1958). O
Armstrongas jas pasiskolino iš savo "draugo" D žono Milerio (John

Lasickio traktate "Apie žemaičių dievus" (Jan Lasicki. De diis Samogitamm , 1580). Diveriksas reiškia kažką panašaus į "dievų valdovą"

Miller) (p. 172). Tai labai populiari latvių liaudies daina, kurios dau

ir aiškiai nusako aukšto rango dievą.

gelis ariantų yra liaudies dainų rinkiniuose6. Šalia latviško originalo

Kiti du baltų dievų vardai minimi ir anksčiau, Varmės vyskupo

pateikiamas ir angliškas tekstas (vietoj angliško pateikiame lietuvišką
- Red.):

1419 m. memorandume popiežiui, kur kalbama apie teutonų riterių
ordino nuosmukį, kurio kaltininkai esą Jogaila ir Vytautas, aukština

Viens gans nomira, eiti gani raudoja.
Cūka raka kapu augsta kaina.
Žile nesą vesti tėvam, matei.
Kaza kapa debesis Dievam sūdzet,
Dzenis kala knistu sausa priede,
Dzeguze zvanija lika beržą;
Lietais dundurs sprediki sacija.
Siki maži putnini patams skaitija;
Vardini nudzeja smalkajos zarinos.
Vienas kerdžius numirė,
kiti apraudojo,
Kiaulė kasė kapą aukštam kalne,
Zylė nešė žinią tėvui motei,
Ožka kopė dangun prašyt atleidimo,
Genys iškalė kryžių sausoj eglėj,
Gegužė skambino kuprotan beržan,
Gylys skaitė maldą,
Visi paukšteliai poterius kalbėjo,
Ž odžiai kirbėjo smulkiose šakelėse.

mi nukariautojų darbai naikinant "velnio garbintojų gentis, atsidavu
sias Patulo, Patrimpo (Patollus, Natrimpe) ir kitų gėdingų pramanų
garbinimui, dėl ko pagonys praliejo šventą krikščionių kraują.
XVI a. pradžioje sukaupta ir daugiau panašaus pobūdžio med
žiagos, bet ji gerokai susikomplikavo dėl antikvarinės kvaziistorijos
antplūdžio. Ypač paminėtini Erazmo Stelos (Erasmus Stella) iš Cvickau (Zvvickau) ir dominikonų vienuolio Simono Grunau (Simon
Gninau) iš Tolkemito vietovės Rytų Prūsijoje, netoli Frauenburgo,
darbai. Matyt, įkvėptas Jordano (Jordanes) gotų istorijos, Stela buvo
parašęs vaizdingą etnogenezės veikalėlį "Apie prūsų senovę" (De
Bomssiae antiquitatibus).Jo centre - legendinis alanų herojus, senųjų
prūsų vienytojas bei dinastijos protėvis Vydevutis (Vidvutus). Gru
nau Prūsijos metraštyje (Preussische Chronik , 1517-1521) pasakoja
apie Vydevutį (Witowudi) ir jo brolį Prutenį (Pmteno ), kurie šešto
amžiaus pradžioje atkeliavo iš Švedijos ir apsistojo prie Vyslos. V ie
tiniai gyventojai Vydevutį išrinko karaliumi, o Prutenis tapo aukštu
dvasininku, turinčiu Krivių Krivaičio (Crywo Cyrvvaito) titulą. Jis
patarnavo trims dievams - Patului, Patrimpui ir Perkūnui, kurių
atvaizdai buvo laikomi drūtame ąžuole, vietovėje, vadintoje Rickoy-

to , tapusioje Prutenio ir jo dvasiškių bei vaidilučių (vvaidolotten)
buveine. Toliau skaitome apie šią dieviškąją triadą. Vydevučio vėlia

Keisti panašumai slypi būtent šiame mitiniame ožio-paukščio

voje esąs Patrimpo atvaizdas aprašomas šitaip: "Iš pažiūros jaunas

derinyje. Supami istorijoje ožys pargabena iš dangaus apdovanojimą

vyras, be barzdos, vainikuotas grūdų varpomis, džiaugsmingos veido

(som). T&i nepavyksta paukščiams. Latvių liaudies dainoje ožka įžen

išraiškos - javų dievas". Antrojo veidas aprašomas šitaip:" Piktokos

gia į dangų atlikti šią lemtingąją užduotį, tuo tarpu įvairūs paukščiai

išvaizdos vidutinio amžiaus vyras, jo veidas it ugnis, liepsnomis vaini

turi antraeiles pareigas (patarnaudami) pasaulietiškose laidotuvių

kuotas, barzda garbanota ir juoda". Trečiasis:"Senas vyras su ilga žila

apeigose.

barzda, mirusįjį primenančia veido spalva, karūnuotas baltu audeklu
it tiurbanu, žvelgė į kitus iš apačios, vardas jo Patulas" (Patollo).

Atsižvelgdami į tokią mitinę medžiagą, galime drąsiau, su tam
tikru komparatyviniu pasitikėjimu vertinti ir chronografiją.

Ąžuolas, kuriame saugoti visų šių trijų dievybių atvaizdai - "žiemą

Jeronimas pirmiausia susidūrė su žalčio kultu, paskui stebėjo,

vasarą buvo žalias", padalytas į tris lygias dalis, atskirai kiekvienam

kaip buvo ugnimi pranašaujama, ar sergantieji turi gyventi ar mirti,

garbinamajam. Perkūnui buvo kurstoma amžinoji ugnis, kurią sau

stebėjo saulės garbinimą, siejamą su didžiulio kūjo fetišavimu, matė

gojo ir buvo už ją savo gyvybe atsakingos vaidilutės. Patrimpas

šventas giraites ir senus ąžuolus jų vidury. Dlugošas (Jan Dlugosz)
Lenkų metraštyje (Historija Polonicae, X V a. Il-a pusė) taip pat mini
tokius lietuvių garbinimo objektus: ugnį (ignem), žaibą (fulmen),

ąsotyje turėjo žaltį, pridengtą javų kūliais, vaidilutės jį maitindavo
pienu. Patulo šventi objektai - žm ogaus, arklio ir karvės kaukolės.
Vėliau Grunau smulkiau aprašo šiuos tris dievus, kuriuos imta gar
binti vietoj anksčiau čia garbintos saulės. Patulas buvo vadinamas

mišką (silvas), gyvates (aspides). Toliau Dlugošas rašo: "...garbindami
žaibo blykstelėjimą ir perkūno trenksmą, Jupiterį savo kalba jie

vyriausiuoju dievu, mirties dievu. Patrimpas - kovų sėkmės, pasiseki

vadino Perkūnu, kas reiškia "trenkiantysis". Į vestales panašios m ote

mo, turto dievu. Abiems būdavo atnašaujamos kruvinos žmonių

rys esą kurstė šventąją ugnį ir už jos išblėsimą atsakydavo savo

aukos. Perkūnas - dievas-griaustinis. Grunau pamini ir kitus tris

gyvybėmis ("capite expiabant"). Baltų panteono šerdis, kaip žinia, yra
Perkūnas, dievas-griaustinis. Jis minimas nuo pat XIII a. Štai senuose

dievus: Viršaičiui ( Wurschayto arba Borsskayto) buvo aukojama švie
žia žuvis, jis laimindavo žvejybą, teikdavo sveikatą, naminiai pauk

rusiškuose prieduose prie Jono Malalos Kronikos (Malalas Chronographia, 1261) vertimo skaitome: "...Perkūnu vadinamam griausti

ščiai būdavo aukojami Svaibratui (Szwaybrotto ), o pirmieji vaisiai Kurkui (Curcho). Šie trys - kaimo dievai. Kurkas minimas net 1249

niui" (Perkunovi rekše gromou). Be to, čia Perkūnas minimas kartu

m. taikos sutartyje tarp teutonų riterių ir senovės prūsų: "stabas, kurį

su Andajumi, Žvoruna, vadinama "kale", TeliavePiu - "kalviu, kuris

kartą per metus po derliaus jie pagerbia kaip dievą, ir kurį jie vadina

nukalė saulę".Livonijos metraštis (Livlandische Reimchronik, 1290)
taip pat mini Perkūne. XIII a. Voluinės metraštyje Perkūno nėra,

Kurku"8. Tačiau daugiausia dėmesio Grunau skiria tradicinei struk
tūrai: Patului, Perkūnui ir Patrimpui. Ar ji atspindi baltų teologinę

tačiau užuom inose apie Mindaugo laikus (1252 ir 1258) vėl suminimi

realybę, ar tėra Grunau išmonė, kuria jis siekia sukurti struktūrizuotą
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istorinę realybę? Ar kultas Romovėje ir kitose istorinėse vietovėse

mai išnyko. Vėlyvesnieji šaltiniai dažniausiai tik pakartoja arba liudija,

bent kiek panašus į Grunau aprašytos vietovės Rickoyto kultą? Po to,

kas išlikę liaudies religijoje, tad nenuostabu, kad sumini gerokai pa

kai Manhartas taip griežtai atm etė visus Grunau darbus apie baltų

driką įvairiausių dievybių pulką.

religiją9, juos įprasta laikyti neautoritetingu šaltiniu, savo esme pseudomoksliniu, o autoriaus ketinimus - propagandiniais. Neseniai pasi

Skandinaviškoje tradicijoje panašaus skirtumo esama tarp Adomo
iš Bremeno ir tokio enciklopedisto kaip Snori.

rodžiusioje studijoje skaitome, kad Grunau "išgalvojo panašią į skan

Du svarbiausi dokumentai yra: Episcoporum Pnissie Pomesaniensis atcpie Sambiensis Constitutiones Synodales (1530) bei to paties
laikmečio Der unglaubigen Sudauen ihrer Bockheiligimg mit sambt
andern Cenremoien, so šie tzu brauchen gepflegeth. Kitais dviem am 
žiais šis sąrašas pratęsiamas: Martin Mosvidius (įžanga Catechism,
1547), Jan Malecki (Epistola de sacrijiciis et idolatria veterum Borussomm, 1551, naujas leidimas 1563, išleistas jo sūnaus Hieronymus),
Lukas David ( Preussische Chm nik, 1572-1583)1 Kaspar I lenneberger ( Erclerting der Preussichen grbssern Landtaffel oder Mappen,
1576, antras leidimas 1595; Kurie und warhafftige Beschreibung zu
Preussen, 1584), Matys Stryjkowski (Kronika polska, litewska, 1582),
A. Guagnini (Choreographia Poloniae, Lithuaniae, Livoniae et Prussiae / Bazelis, 1582), Matthaus \VaisscI (Chronica alter Preusscher,
Eifflendischer und Curlendischer Historien, 1599), Caspar Schutz
(Historia rerum Prussicarum, 1599), Jan Lasicki (De diis Samogitarum, maždaug 1580, spausdinta Bazelyje, 1615), Coelestin Mislenta
(Manuale Pruthenicum , 1626), Johannes Behm (Duae orationes historicae de duplici divinae gratiae fundamento, Regiomonti, 1644),
Christian Hartknoch (Selectae dissertationes historicae de variis rebus
Prussicis, 1670), bei Matthias Praetorius (Deliciae Prussicae oder
Preussische Schaubiihne, apie 1690).

dinavų religiją tam, kad per senovės orūsus nurodytų glaudų ryšį tarp
germanų ir švedų tautų".10 Galima būtų manyti, kad triados idėja
atsirado sekant Adom o iš Bremeno aprašytais dievais: Toru (Thor),
Odinu (Wodan) ir Friku (Fricco), esančiais švedų Upsalos šventyklo
je. Manharto nuomone, Grunau turbūt turėjo priėjimą prie Collatio

Episcopi Warmiensis. Čia jis ir sužinojęs apie Patulą ir Patrimpą. Ir
taip toliau. Antra vertus, kaip visišką šios kritinės pažiūros priešybę
randame ir tokių žinių: "Patulą visiškai tikrai būtų galima identifikuoti
su Odinu".11 Čia daroma istorinio identiškumo prielaida, tačiau neį
sigilinama į šio identiškumo (genetinio, difuzinio, pasiskolinto ar ko
kio kitokio?) prasmę. Arba vėl - visu rimtumu bandoma įžvelgti tą
pačią tristruktūrinę indoeuropiečių genetinę sandarą, neatsižvelgiant
į Grunau kontroversiškumą.12
Mėgindami surasti šiokią tokią pusiausvyrą tarp skirtingų Grunau
informacijos vertinimų, neišvengiamai turėsime pripažinti, kad jis
tikriausiai buvo susipažinęs su Adomo "Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum", rankraštine veikalo versija (mat tuo metu jis dar
nebuvo publikuotas), arba su jo perpasakojimais. Tačiau ar šie du
aprašai yra iš tiesų tokie panašūs? Adomo (Gest. Hamm. 4.25-27)
Toras sėdi šventovės viduryje, Odinas ir Frikas sėdi jam iš šalių. Toras
yra griausmo ir oro dievas, Odinas - karo dievas, įkūnijąs "pyktį";

Toliau minimi anksčiau paliudytieji kultų elementai, pavyzdžiui,

Frikas dovanoja taiką ir malonumus, jo atributas - didžiulis falas.

žalčio garbinimas. Labiausiai bažnyčią neraminęs ožio aukojimas.

Odinas yra ginkluotas, Toras su skeptru. Kai gresia maras ir badas,
daugiau dėmesio susilaukia Toro stabas. Jei artinasi karas - Odino, o
jei vestuvės - labiau garbinamas Frikas. Minimi kruvini aukojimai su

Karaliaučiaus universiteto rektorius Jurgis Sabinus (Georg Sabinus)
1545 m. net disticho forma kardinolui Pietro Rem bo išdėsto štai ką:

kūnų pakabinimu, taip pat (Scholion, 138) - didžiulis medis, augąs
šalia šventovės, neaišku koks, tačiau žaliuojąs žiem ą vasarą.
Tikri panašumai yra tik triada ir tas medis. Tačiau net ir čia daug
neatitikimų. Adomo taksonominis paslaptingasis medis yra atsitiktinis
pagrindinėje kulto scenoje, o Grunau stabai išdėstyti net pačiame
medyje, kuris, be abejonės, yra ąžuolas. Patulo kaukolės ir Patrimpo
žaltys inde ne taipjau daug primena Odino ginklą arba Friko perau
gusį falą. Tūigi apibendrindami pasakytume: jei Grunau būtų buvęs
sąmoningas skrupulų neturįs asimiliatorius, kurio tikslas - savo duo
menis priartinti prie skandinaviškųjų, tai, pasikliaudamas vien fanta
zija, jis būtų galėjęs tai padaryti kur kas geriau. Matant kaip yra
pateikta medžiaga, neaišku, kam daugumą savo pateikiamų faktų
jam būtų reikėję falsifikuoti būtent taip, kaip jis esą tai padaręs.
Protingiau Grunau vertinti specifiškai baltiškosios, ankstesnės ir
vėlesnės medžiagos fone. Mano požiūriu, ankstesnieji faktai rimčiau

Yra laukinių žmonių padermė, kuri po
šiaurine žvaigžde dar ligi šiol nepažįsta tikrosios religijos,
bet kaip dievybes garbina žydras gyvates ir atlieka
keistus aukojimus, nužudydami aviną.
Dievų sąrašuose dažniausiai minimi tokie vardai: Ukopirmas (Occopirmus, dangaus arba žvaigždžių dievas), Svaistikas (Suaixtix, sau
lės dievas), Aušautas (Auschauts, gydytojas), Autrimpas (Autrimpus
arba Antrimpus, jūros dievas), Patrimpas (Patrimpus, upių ir pavasa
rio dievas), Bardaitis (Bardoayts arba Perdoytus, Gardoayts, jūreivių
dievas), Pilnytis arba Pilvytis (Piluitus ar Pelwittm arba Pilnitis, gero
derliaus dievas ar deivė), Pergrubris (Pergrubrius, pavasario dievas),
Perkūnas (Parcuns ar Percunus, griausmo ir lietaus dievas), Pikulas
(Pecols arba Pocols, Pecollos, Pecullus, Poccollus, aiškinamas įvairiai:
kaip Plutonas (Pluto), ragana (Furiae), pragaro ir tamsos dievas (der
Iiolle und Finsternis Golt) , skraidanti dvasia arba velnias ( Geister oder
Teuffel), dangaus dvasių dievas (deus aeriorum spirituum). Ir daugelis

neprieštarauja tam panteono tipui, kurį postuluoja Grunau. Romo-

kitų, priskiriamų, be abejonės, "žemajai mitologijai", savotiškam po

vės Krivis bei jį atitinkančios figūros kituose žemaičių ir aukštaičių

žeminiam panteonui. Akivaizdūs saulės garbinimo pėdsakai. N em a

kulto centruose turėtų būti vertinamos kaip atstovai tikėjimo, kuris

žas būrys jūros dievybių. Visos kitos galėtų būti grupuojamos į gydan

ten buvo X III-XIV amžiais. O stilizuota indoeuropietiškoji triada

čias ir derlingumo dievybes (Aušautas, Patrimpas, Pilvytis, Pergrubris,

tuose kraštuose įtikėtina lygiai kaip ir Upsaloje šv. Ansgaro misijos

taip pat - Perkūnas ir Pikulas).

laikotarpiu. Lieka neaišku, ar ankstyvuoju laikotarpiu šis panteonas

Taigi Pikulas (Pecullus) onomastiškai integruojamas ne tik su

patyrė germanų įtaką. Jei nėra kitų įrodymų, protingiausia baltų

Antrimpu (Autrimpus ar Antrimpus), bet ir su XV-ojo amžiaus Na-

tradicijas vertinti kaip iš esm ės vietines.

trimpu (Natrimpe). Pripažįstant priešdėlių variacijas, visais atvejais

Taigi Grunau galėtume traktuoti kaip pereinamojo tarp antikinio

vis tik matomas teonimiškasis elem entai trimp-, turįs su vandeniu

ir liudininkų laikotarpio figūrą. Gal ir iškreiptai - jis perteikė dalelę

siejamo derlingumo konotaciją, nepriklausomai nuo to, koks yra

tos pagoniškojo tikėjimo struktūros, kuri X VI a. pradžioje negrįžta

galutinis šaknies junginys (palyginimas su lietuvišku trempti dar nieko
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nepaaiškina).

susijęs su valdančiuoju dievu - griaustiniu, jį papildantis, yra ir germa

Vardas Pikulas (Peculhis) ir daugybė jo užrašymo variantų, be
abejo, yra pakeitęs Patulą (Patelius). Ilanenbergeris 1584 m. savo

nų (Odin: Thor), ir keltų (galų Esus: Taranis) panteonuose, la i iš
dalies galėtų būti "arealinis" indoeuropiečių bruožas, kurio apraišką

"Kurie und warhafftige Beschreibunge" (p. 10) tai nusako aiškiai:
"Patulas, kai kurių vadinamas Pokulu ar Pikolų, kurs buvo jų auk

įžiūriu ir Volas (Vėlės) (t.y. vėlėse). Miglotos kilmės senovės rusų

ščiausiasis dievas..." O Pretorijus tokį dievų sąrašą užbaigia pažymė
damas, kad visos šios dievybės nėra vienodai garsios. Nenuginčijama
pirmenybė priklauso trims, kurias daugiau už kitus garbindavo Romovėje ir kurių vardai buvo Pikulis, Perkūnas ir Padrympus. Betgi ar

jos problemą, Tačiau visais atvejais mano patarimas - atidžiai studi

tai nėra vėl grįžimas prie Grunau, kur Patulas ir Riekoytas yra pakeisti
Pikulu (Pykullio ) ir Romove? O galbūt Pretorijus turėjo kitokių žinių,
gautų iš kitų šaltinių? Jis nebuvo sąmoningas pseudoreligijos puose
lėtojas, kadangi pabrėžia, kad jo gyventu metu nei nadruviai rytinėje

Pcrūnas (Perun) dar labiau komplikuoja priešistorinės rekonstrukci
juoti Voloso, Peruno santykį su Vėlinu, o Perkūną aiškinti, atsižvelgus
į tai, ką anksčiau siūliau (vengiant panoraminių orkestruočių laike,
erdvėje ir ctimologizavimų, kokių pastaruoju metu ėmėsi ‘Romanas
Jakobsonas16).
Reziumuodami pasakytume, kad baltų panteonas turi nemaža tik
jam būdingesnių savybių: ryški kaimiškųjų dievybių hipertrofija, karo
dievų nebuvimas. Mūsų pastangos prasiskverbti pro uždangą, identi-

Rytprūsijoje, nei su jais besiriboją žemaičiai jau nebegarbina dievo,

ūkuoti trijų elementų (aspektų) indoeuropiečių panteono struktūrą,

vardu Padrympus, bet yra pakeitę jį kitais derlingumo dievais (pavyzd

yra visiškai pagrįstos, la i padarę, išvystume magiškąjį valdovą, karin

žiui, Vaisgaučiu). Vardas Peculhis yra identiškas lietuvių Pykulas

gąjį griaustinį ir taikos bei derliaus dievą. Grunau nė kiek nereikėjo

(Velnias), latvių Pikais (pagonių dievas, pikta dvasia), sietinas su

išsigalvoti Patulo, Perkūno ar Patrimpo: jie (arba tiesioginiai jų atitik
menys) buvo pernelyg realūs senojoje baltų ideologijoje.17

lietuvių piktas, pykti. Patulo (Patullus) vardo etimologija yra mažiau
aiški. Galime paminėti V. Pisanio (VPisani) parodymus, kur sanskr.
patalam-'anas pasaulis"15, tačiau nereikia pamiršti, kad tokiame de-

Iš anglų k. vertė Milda KERŠIENĖ

rivaciniame vakuume tolimos etimologinės struktūros yra gana nepa
tikimos.
Baltų panteono indoeuropietiškosios struktūros supratimas gero
kai priklauso nuo Patulo-Pikulo (Patollus-Pecullus) tinkamo suprati

Myths in indo-european antiųuiti. - Berkley, Los Angeles, London. 1974.-P. 75-85

mo ir įvertinimo. Iš vienos pusės, krikščioniškoji demonologija jais
pasinaudoja, antra vertus - ne itin žino, ką su jais daryti. Aišku, kad
Pikulas buvo "ano" pasaulio dievas, bet tuo pačiu - ir mirusiųjų vedlys
pagoniškame danguje. Tad įvairūs autoriai (ypač Maleckis), suskaldo
jį į du. Maleckiui Pocclus yra pragaro ir tamsybių dievas (deus inferni
ac tenebrarum ), oPoccullus - dangaus dvasių dievas (deus deriorum
spirituum). Šitokios abejonės įgalina iš dviejų aspektų rekonstruoti
pradinę (pirminę) "velnio" prigimtį. Velnias, beje, turi dar vieną vardą,
liet. Vėlinąs ar Velnias, ar Vels (šiais laikais - velnias), kuris etimologi
škai giminingas velės (mirusiųjų šmėklos fantomui) ir - Veliuona,
"protėvių deivė" (palyginkim Lasickio "Vielona Deus animarum").
Mosvidius įžangoje perspėja prieš bet kokias welnuwas, o Teofilis
Šulcas (Theophil Schultz) - Compendium grammaticae Lithuanicae
(1673, p. 24) IVėlinąs prilygina "diabolus".- Dar aiškesnis K. Sirvydas
savajame "Dictionarum trium Linguamm" (Vilnius, 1629): "Velnias
yra Piktis" (Pikulo variantas).
T&igi raštija maždaug tiek tegali mums padėti, tačiau šį tą dar
paaiškina ir folkloras. Duom enis apie Vėliną pastaruoju metu folkloro
archyvuose rinko M. Gimbutienė (M. Gimbutas). Ji išaiškino XIXame amžiuje liaudyje gyvavus įsitikinimą, kad vėlės kaunasi ar m ed
žioja, ar žygiuoja it kovos batalionai danguje. Vėlinąs buvo vienaakis
pranašas (epitetas "Ragius" reiškia "regintysis"), garsėjo šiurpiomis
apgaulėmis. Įtūžęs jis galėdavo sukelti vėjo sūkurius, buvo korimų ir
pakartųjų dievas. Tokio "dosjė" pakanka, kad šį dievą būtų galima
tipologiškai palyginti su germanų Odinu, skandinavų tradicijos Tviblindžiu ir Hangagu ar su vienake audros dvasia, kuri veda pakaruo
klių dvasias per dangų kaip "wutanes her" germanų folklore. Tad
lietuvių folkloras aiškiai byloja, kad Grunau minima dievybė baltų
panteone yra svarbiausioji. Jos vardas Peculhis ("pyktis") reiškia tą
patį kaip ir Wodanaz, kurio lietuviškas alonimas Vėlinąs sietinas su
šen. skandinavų valr ("karių kūnai mūšio lauke"), Valkoti, šen. airių
fuil - "kraujas", lotynų "uolnus" - "žaizda", ir 1.1. Atrodo, kad toks
magiškomis savybėmis į mirtį orientuotas aukštasis dievas, artimai
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SENOSIOS BALTŲ RELIGIJOS IR MITOLOGIJOS ŠALTINIAI
_________________________________ ____________________________________

PILYPAS KALIMACHAS (1437-1496)
Pilypas Kalimachas (Filippo Buonaccorsi, Callimachus, Damianus
Tuscusy de Thebaldis, Experiens, Florentinus, Geminianensis) gimė
143705 02 San Geminiam (Italija). Įgijęs gerą išsilavinimą, apie 1461
m. pateko į Romos intelektualines sferas. Įsijungęs į politinį gyvenimą,
dalyvavo sąmoksle prieš popiežių Povilą II (1468). Sąmokslą susekus,
jam pasisekė iš Italijos pabėgti. Po ilgų klaidžiojimų apsistojo Lvovo
arkivyskupo Grigaliaus Sanokiečio dvare. Nepaisant Romos kurijos
reikalavimų, karalius Kazimieras Jogailaitis bėglio neišdavė, o naujasis
popiežius Sikstas IV netrukus sąmokslininkus amnestavo. 1472 m.
Kalimachas įsikūrė Krokuvoje ir netrukus buvo pakviestas karaliaus
sūnų auklėtoju (su Jonu Dlugošu), o 1474 m. paskirtas ir jo sekreto
riumi. Su diplomatinėmis misijomis važinėjo į Veneciją, Romą, Flo
renciją, Konstantinopoli Gracą, Budą. Kartu su karaliumi bei karalai
čiais nemaža laiko praleido Lietuvoje (1474-1475,1480-1484,1495).
Mirė Krokuvoje 14961031. Garsėjo ne tik kaip politikas ir diplomatas,
bet ir kaip poetas, filosofas, biografas, istorikas.
Savo žinias, samprotavimus apie lietuvius, jų kilmę bei religinius
papročius P. Kalimachas išdėstė lenkų kardinolo ir politiko Zbignevo
Glesnickio biografijos ("Vita et mores Sbignei cardinalis"), parašytos
apie 1479-1480 m. intarpe (nutraukęs pasakojimą apie Lietuvos Did
žiojo kunigaikščio Vytauto santykius su kardinolu).
Iš kokių šaltinių tos žinios - kol kas galima tik spėlioti. Žinoma,
kad jis bendravo su kilmingais lietuviais (pavyzdž iui, Jurgiu Goštautu),
iš Lietuvos kilusiais Krokuvos universiteto studentais, pats gyvendavo
Lietuvoje, buvo artimai pažįstamas su J. Dlugošu ir, be to, atrodo, bus
naudojęsis mūsų nepasiekusiais istoriniais raštais.
Juozas TUMELIS

gyvenamas žemesyra atsikraustę iš kitų kraštų, anuo metu matyt buvo
labai populiarios, jei P. Kalimachas pateikia net 3 skirtingas teorijas,
ir apie visų jų šalininkus kalba daugiskaitine forma. Tai verčia manyti,
kad šios teorijos turi atsparą liaudies pasaulėjautoje, o nėra tik inteli
gentų iš piršto išlaužtos. Teorija apie lietuvių kilmę iš romėnų, o
lietuvių pavadinimo iš žo d žio litus, reiškiančio vandenyno krantą,
atsikartoja "Lietuvos metraščiuose" (XVI a.), M. Strijkovskio Kroni
koje (1582 m.) ir kituose šaltiniuose. Tai rodo, kad visi jie turi bendrą
pagrindą arba yra priklausomi vienas nuo kito.
Verta dėmesio ir P. Kalimacho pastaba, kad lietuviai neturėję šven
tyklų, o šventais laikę miškelius ir ten atlikinėję apeigas kaip keltų
druidai. Apie lietuvių ir kitų baltų šventyklas jau ne kartą buvo užsi
minęs J. Dlugošas (XV a.), Kadlubekas (XIII a.pr.) ir kiti autoriai,
kurie (bent jau pirmasis) tikriausiai buvo žinom i ir P. Kalimachui.
Kaipgi paaiškinti visiškai priešingą P. Kalimacho teiginį? Tikriausiai,
taip teigdamas, jis turėjo galvoje, kad lietuviai neturėjo tokių šventyklų
kaip romėnai, o jų religinėms apeigoms skirtų būstų (galbūt net neden
gtų) nelaikė šventyklomis, kaip nelaikė šventyklomis ir keltų iš akmenų
ar kitokių medžiagų panašiems tikslams įrengtų statinių, apie kuriuos
yra išlikę nemaža duomenų. Antra vertus, į P. Kalimacho, kaip ir kitų
ano meto autorių, visų pirma kitataučių, pateiktą medžiagą reikia
žiūrėti kritiškai. Retkarčiais jis galėjo klysti. Tai rodo kad ir teiginys,
jog lietuviai nesirūpinę kūno švara ir garinėmis pirtimis. Tačiau pats
Jogaila laiške popiežiui yra pareiškęs, kad gyvendamas Lietuvoj buvo
įpratęs kasdien maudytis pirtyje ir nuo šio įpročio negali atsisakyti net
tapęs Lenkijos karaliumi.
Norbertas VĖLIUS

KARDINOLO ZBIGNEVO
GYVENIMAS IR BŪDAS (1479-1480)

XXX

Senajai lietuvių mitologijai ir ypač pasaulėjautai suprasti reikšmingi
yra P. Kalimacho aiškinimai apie lietuvių kilmę, gyvenimo būdą ir
tikėjimus. Visa ši informacija, jos pateikimas yra artimas jo amžininko
J. Dlugošo informacijai: iš pradžių pateikiamos teorijos apie lietuvių
kilmę, o duomenys apie gyvenimo būdą ir tikėjimus tarnauja kaip
argumentai šioms teorijoms pagrįsti. Kai kur sutampa ir pati informa
cija (apie žmonių ir gyvulių gyvenimą viename į viršų smailėjančiu
stogu pastate, miškų ir žalčių garbinimas). Tačiau abiejų autorių med
žiaga gerokai ir skiriasi: Dlugošas neužsimena, kad lietuviai garbinę
akmenis ir ežerus, kad valgę kumeliukų mėsą, gėrę kumelių pieną; J.
Dlugošas teigė, kad smailėjančiu į viršų stogu pastate gyveno ž emaičiai,
o P. Kalimachas - lietuviai ir pan. Savo ruožtu P. Kalimachas nemini
daugelio J. Dlugošo duomenų apie lietuvių papročius ir tikėjimus. Visus
duomenis apie lietuvių papročius ir tikėjimus P. Kalimachas pateikia
kaip argumentus teorijai, kad lietuviai esą kilę iš galų arba bosforėnų,
o J. Dlugošas - iš romėnų. Todėl neįtikėtina, kad P. Kalimachas būtų
naudojęsis J. Dlugošo medžiaga, o jeigu ir naudojosi, tai kūrybiškai,
papildydamas ir polemizuodamas. Įtikinamesnė yra kita prielaida, kad
abu autoriai, semdamiesi žinių iš amžininkų pasakojimų, naudojosi ir
kažkokiu bendru rašytiniu šaltiniu. Nežinant šio šaltinio, J.Dlugošas
ir P. Kalimachas vertintini kaip pirminiai daugelio žinių teikėjai.
Labai įdomi P. Kalimacho pateikta teorija apie lietuvių kilmę iš galų
arba bosforėnų. Iš galų žemaičius dar XIII a. yra kildinęs Anglas.
Įvairios teorijos apie lietuvių kilmę, teigiančios, kad lietuviai į savo

8

Kadangi nėra vieningos nuom onės dėl šios / = lietuvių/ tautos
kilmės, todėl čia verta išdėstyti, ką apie tai galvoja įvairūs žm onės.
Dauguma tvirtina, kad toji gentis atėjo iš Italijos* tačiau šis įsitiki
nimas greičiau yra jokiais tikrais faktais neįrodytas prasimanymas.
Kur kas teisingesnė atrodo prielaida tų, kurie lietuvius kildina iš
galų1. Jie sako, kad kuomet keltų2 viena dalis nuėjo į Italiją, tuo pat
metu kita dalis, vadovaujama Lemonijaus3, kartu su vaikais ir žm o 
nomis pajudėjo Šiaurės Okeano4 link, užėm ė Europos pakraščius ir
iš pradžių įsikūrė būtent tuose kraštuose; netrukus jis /= tas kraštas/
pagal vado Lemonijaus vardą buvo pavadintas Livonija, jeigu galima
tuo patikėti, o tas išsireiškimas buvo šiek tiek pakeistas. Kai vėlesniais
laikais kimbrai5 kraustėsi link Bosforo, kuris pagal juos taip pat
vadinamas Kimerijos, sakytum Kimbrijos /Bosforu/6, viduriniojoje
Sarmatijoje7 savo gyvenvietes apleidę keltai persikėlė į tas žem es,
kurias ir šiandien užima. Tenykščiai gyventojai, beveik nemokėdami
žemdirbystės, matydami, kad dauguma jų atsidėję šitam darbui,
pavadino juos L i t i f a n i - lietuviai, pagal žem ės vaisius, kuriems
savo kalboje jie turi bendrą pavadinimą 1i t i f a. Betgi kai kas mano,
kad lietuvių (Lituani) vardas kilęs iš pakrantės (litus) okeano, nuo
kurio būk jie yra kilę. Tačiau kad ir kaip bekildintumei tą vardą, jis
išliko iki šių laikų, nors graikai, nežinodami tikros jų kilmės, davė
jiems keltoskitų8 vardą, kuris išreiškia ir seną, ir naują jų tėvynę.
Kadangi su kitomis gentimis jie susidurdavo be galo retai, - keltoskitų

vardas buvo užmirštas ir išliko tik tas, kurį išlaikė žm onės, su kuriais
juos siejo įvairaus pobūdžio žmogiškieji santykiai.
B e to, kaip gališkos, o ne romėniškos jų kilmės įrodymas, nurodo
ma jų kalba, visai skirtinga nuo Italijos kalbos, bei religinis paprotys
laikyti šventais miškelius, neturint jokių šventovių, kaip galų druidai9;
šis paprotys skiriasi nuo romėnų, kurie savo dievams stato šventoves
ir atlikinėja aukų atnašavimo apeigas. Tačiau nei mirusiųjų kūnų
deginimo apeigos, nei į kalėjimus panašūs būstai kaimuose dirban
tiems vergams ir daug kitų papročių, kurių laikėsi pirmykščiai lietu
viai, negalėjo ateiti iš romėnų, juos priėmusių gana vėlai, kuomet
anoji /=Iietuvių/ gentis jau buvo Sarmatijoje. Juk Romoje vergai
pradėjo vartoti žagrę tik vėlesniais laikais; raštuose taipogi nurodo
ma, kad karalius N um a10 ir visa Kornelijų11 giminė bei daug kitų
garsių vyrų R om oje buvo palaidoti. Thi rodo, kad visi kiti mirusiųjų
laidojimo būdai /jiem s/buvo nauji ir svetimi. Pagaliau, jeigu atsižvel
gsime į kariausenos būdus, jie niekuo neprimena romėniškųjų taisy
klių.
Thčiau kaip ir tie, kurie lietuvius kildina veikiau iš galų, negu iš
romėnų, savo tezės pagrindimui turi daug argumentų, jų lygiomis
netrūksta ir tiems, kurie tvirtina, kad jie / = lietuviai/ kilę iš bosforėnų12, kadangi pastarųjų gyvenimo dėsniai ir taisyklės yra tokios pa
čios, kaip ir pirmykščių lietuvių. Ir vieni, ir kiti /=bosforėnai ir lietu
viai/ galėjo laisvai be jokio skirtumo tuoktis ir su giminaičiais, ir su
svetimaisiais; tas pats paprotys vyrams ne gauti kraitį, o duoti pasogą;
vienodai džiaugtis ir duodant, ir gaunant dovanas; toks pat svetingu
mas, toks pat nesirūpinimas auklėjimu vaikų, kurie, neturėdami jokių
malonumų, buvo laikomi po vienu stogu su gyvuliais. O jeigu paim
sime maudymąsi, garines pirtis ar kitus dalykus, susijusius su kūno
švara ir rūpinimusi juo, tai žinom a, kad lietuviams niekuomet tai
nerūpėjo, lygiai kaip bosforėnams tai nesvarbu ir šiandien. Ir vieni, ir
kiti vartojo nedailintas ir netaisyklingas statybines medžiagas, pastatų
pavidalas daugiausia apvalus ir kūgiškas, viršuje palikta anga, pro
kurią įsklinda šviesa ir išeina dūmai; nėra nei lubų, nei kokių atskirų
patalpų: vidur tokios trobos ugniakuras, aplink kurį miegama ir
valgoma, nepaisant nei kur, nei kas; namų apyvokoje taip pat nesilai
kė jokios tvarkos ir jokių taisyklių. Drabužius nešiojo laisvus, tokius
pačius ir vyrai, ir moterys. N uo vaikystės valgė daug kumeliukų
mėsos, o kumelės pieną laikė nuostabiu gėrimu - tai rodo, kad jie kilę
iš bosforėnų.
Beje, dar reikia pridurti, kad iš pradžių jie neturėjo jokių ypatingų
dievų, tačiau, kaip ir bosforėnai, dievu laikė tai, kas juose sukeldavo
pagarbos jausmą; taigi - kaip mums žinom a - garbino miškelius,
akmenis, nuošalias vietas, ežerus ir įvairiausius tvarinius, betgi dau
giausia žaltį, jų kalba vadinamą gyvate (Gyuotem), kurio garbinimas,
mano manymu, jų tarpe išplito ne be pagrindo. Juk ir finikiečiai,
senovės mokslo apie dievus žinovai, kitus tvarinius laikė grubiaodžiais ir pernelyg jau žemiškais, tačiau žaltį laikė labiausiai artimu
dvasinei esybei, ugnies ir dieviškos prigimties /esybe/, kadangi jis vien
tik dvasios jėga juda stebėtinu greičiu, neturėdamas nei sparnų, nei
kojų ir geba atsipalaiduoti nuo savo silpnumo ir senatvės, nuolatos
tarsi patsai iš savęs atgimdamas; ir jeigu tik niekas jo neužpuola iš
pašalies, retai kada jį ištinka natūrali mirtis. Thip pat ir persai atnašavo
aukas žalčiams kaipo didžiausioms dievybėms, o ir egiptiečių pasau
lėvaizdyje žaltys buvo toji dvasia, kuri gaivina pasaulį ir teikia jam
judėjimo galios, ir ne tik jam, bet ir visa kam, kas ant jo yra. B e to,
graikų apeigose taip pat sutinkame žaltį, susirangiusį į kamuoliuką.
Ferekidas Skyrietis13 parašė knygą apie dievą Ofioną14, kurį galima
būtų pavadinti ir žalčiu. Pagaliau žalčių kultą aptinkame ir pas
romėnus, kurių garbinamas dievas Eskulapas15 buvo žalčio pavidalo.
Thd nors ir būtų lengva prieiti išvadą, kokiu būdu lietuviai perėmė
žalčių garbinimą, tačiau galime apsieiti ir be to, kadangi jie yra

pasidavę tam pačiam prietarui, kuris įsigalėjo ir daugelyje kitų labai
išmintingų tautų. Tačiau grįžtant atgal, /tenka tarti/: - jeigu tiek daug
įtikinamų įrodymų ir hipotezių apie jų ir jų religinių įsitikinimų kilmę
kalba įvairių ir prieštaringų nuomonių naudai, kiekvienam paliekama
spręsti pačiam, kurią iš jų laikyti teisingiausia.

Vertė Juozas TUMELIS

PAAIŠKINIMAI:
1. Galai (Gaili) - keltų kilmės gentys. Nesutariama dėl jų pirmykštės
lokalizacijos (vieni juos lokalizuoja tarp Reino ir Garonos upių, kiti - Duno
jaus aukštupio žemėse). V-II a. p.m.e. veržėsi į Italiją (320 m. už ėmė Romą),
Ispaniją, Dunojaus žemupį, Graikiją, Mažąją Aziją. Gajaus Julijaus Cezario
užkariavimų išvakarėse buvo susiskaidę į kelias politiškai savarankiškas
gentis.
2. Keltai (Celtas) - indoeuropiečių gentys, gyvenusios Galijoje, Britani
joje, šiaurinėje Apeninų pusiasalio dalyje, Pirėnų pusiasalyje; pagal Gajų
Julijų Cezarį - centrinės Galijos gyventojai.
3. Lemonijus (Lemonius) - antikos autorių neminimas asmuo. Žinomi
panašiai skambantys genčių vardai: Tacitas ("Germania", 44) mini lemovius
(Lemovi), gyvenusius Šiaurės jūros pakrantėse (plačiau žr. Gudavičius E.
Lemoviai // Iš lietuvjų etnogenezės. - V., 1971. - P. 75-83) ir lemovitai
(Lemovices), keltų atšaka, gyvenusi Akvitanijos Galijoje (dabartinio Limožo apylinkės), taip pat Romos apylinkių (netoli Portą Capena) gyvenvietė
Lemonijus (Lemonium).
4. Šiaurės Okeanas (Boreus Oceanus) - Arkties vandenynas, kartais Šiaurės jūra.
5. Kimbrai (Cimbri) - germanų gentis, gyvenusi šiaurinėje Germanuos
dalyje, vad. Kimbrijos Chersone (Jutlandija). Dėl nepalankių gyvenimo
sąlygų kartu su teutonais ekspansioijavo į pietus. Daug kariavo su romėnais
(113 m. p.m.e. juos nugalėjo mūšyje prie Norėjos). P. Kalimachas čia, atrodo,
turi omeny kimeriečius (gr. Kimmerioj, lot. Cimmerii), trakų kilmės gentį,
gyvenusią šiaurinėje Juodosios jūros pakrantėje ir prie Azovo jūros. Home
ras mini legendinius kimeriečius, gyvenusius vakaruose tarp amžinos miglos
ir tamsos.
6. Kimerijos Bosforas (Bosphorus Cimmericus) - Kerčės sąsiauris.
7. Sarmatija (Sarmatia) - pirmą kartą Pomponijaus Melos (I a.) pavartota
geografinė sąvoka žemių plotui tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų, Volgos,
Vislos ir Dakijos (Romos provincija, dabartinės Rumunijos teritorijoje)
apibrėžti.
8. Keltoskitai (Celtoscytae) - skitų sarmatų gentis; senovės graikų geo
grafas Strabonas (68 m. p.m.e. - 207 m.e.m.) nurodo, kad ji gyvenusi į šiaurę
nuo Dunojaus žiočių.
9. Druidai - Galijos keltų žyniai, sudarę autonomišką luominę korpora^
ciją, kuriai vadovavęs vyriausiasis žynys. Vertėsi burtais, pranašavimais, gin
čų sprendimu, žmonių gydymu. Apeigas atlikinėdavo ąžuolynuose bei
nuošalių kalnų viršūnėse. Imperatoriaus Tiberijaus laikais (14-37 m.) jų
veikla buvo uždrausta.
10. Numa - Romos istoriko Valerijaus Maksimo (I a.) veikale "Factorum
et dictorum memorabilium libri IX” (I, 12) minimas legendinis antrasis
Romos valdovas Numa Pompilijus.
11. Kornelijai (Comelli) - viena iš seniausių ir žymiausių Romos giminių,
davusi daug valstybės vyrų (senatorių, konsulų, karvedžių ir kt.). Su Korne
lijų gimine susiję daug legendų.
12. Bosforėnai - įvairios kilmės genčių gyventojai Kerčės pusiasalyje (plg.
6). Nuo 480 m. p.m.e. ligi IV m.e.m. vidurio graikų įkurta Bosforo valstybė
buvo aukštos kultūros.
13. Ferekidas Skyrietis (Pherecydės Scyrus, VI a. p.m.e.) - graikų filosofas
ir poetas orfikas. Žinių apie jį išliko Maksimo Tyriėčio (II a.) raštuose /žr.
Maximus Tyrius. Philosophumena/Ed. H. Hobein. Lipsiae, 1910, p. 45).
14. Ofionas (gr. ophion, lot. serpens - žaltys) - vienas iš legendinių Olimpe
gyvenusių titanų, kurį nugalėjo Kronas ir įmetė į Tartaro bedugnę.
15 Eskulapas (gr. Asklepios, lot. Aesculapius) - Apolono ir nimfos Koronės sūnus, gydymo dievas, galėjęs prikelti ž mones iš numirusių. Eskulapas
buvo vaizduojamas kaip tvirtas barzdotas vyras su ilgu apsiaustu ir lazda, apie
kurią apsivyniojęs žaltys. Buvo garbinamas žalčio pavidalu, daugiausia jam
buvo aukojami gaidžiai. Eskulapo kultas išplito visoje Graikijoje, vėliau
perėjo ir į Romą (291 m. p.m.e. jo kultas paskelbtas oficialiu kultu).

Juozas TUMEUS
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etnografais). Gerai, kad tradicinius medžiaginės kultūros tyrimus
atlikome neatidėliodami tolesniems dešimtmečiams, nes su se
nųjų žmonių išėjimu j Anapilį, su masiniu vienkiemių naikinimu
dingo daugybė žmonių atmintyje ir sodybose buvusių realijų. Iš
verslų daugiausia dėmesio skirta pagrindiniams - žemdirbystei
bei gyvulininkystei (R Dundulienės, R. Merkienės darbai) arba
atskiroms jų dalims (A.Vyšniauskaitės - apie linininkystę, V. Mi
liaus - apie javų derliaus nuėmimo ir kūli/no įrankius). Prisiminti
miško verslai ir puodininkystė,
medžio apdirbimo amatai.
t Viena iš labiausiai ištirtų lietu
vių liaudies kultūros sričių yra ar
chitektūra. Tai lėmė keletas prie
žasčių: 1) tyrinėjimų paveldas;
mat nuo XIX a. pabaigos archi
tektūrą tyrė etnografai, architek
tai, muziejininkai, kraštotyrinin
kai, 2) muziejuose nepriklauso
mybės metais buvo sukaupta ne
mažai aprašų, brėžinių, nuotrau
kų, 3) iki pastarojo meto kaimuo
se išliko trobesių, statytų įvairiais
XIX ir XX amžių dešimtmečiais,
tai leido net atskiroje apylinkėje
pasekti jų raidą. Gaila, kad mirus
keletui autorių nebuvo baigtas
rengti Pabaltijo atlaso architektū
ros tomas (Vilniuje išleista knyga
apie žemdirbystės įrankius, Ry
goje apie drabužius). Kaimų^gyvenviečių, sodybų, gyvenamųjų
ir ūkinių trobesių istorija ėmus
domėtis skirtingų specialybių ty
rėjams, atsirado galimybė į tiria
mus dalykus pažvelgti įvairiais
aspektais: etnografai daugiau
dėmesio skyrė socialinei pusei,
funkcijoms, architektai - kon
strukcijoms, meninėms savy
1960 m. ekspedicijoje Anykščiuose, Liūdiškėse. Iš kairės į dešinę: A. Svilainisį G. Niunkienė - Taliai - Kel
bėms nušviesti. Atsirado skirtin
pšaitė, D. Pavilionytė, M, Mastonytė - Miliuvienė, A. Vyšniauskaitė, R. Tamošiūnaitė - Merkienė, V. Milius,
gų gyvenamųjų namų kilmės ir
V. Strigūnas, V Gobis, K. Zimblytė - Gečienė, R. Jasudlytė, I. Lukšaitė, neatpažįstamas, S Ikamas, Z. Saka
lauskas.
raidos aiškinimų.
Anuometinėje Sąjungoje lie
Nors 1990 m. suėjo 300 metų nuo T. Lepnerio "Prūsų lietuvio"
tuviai pirmieji pradėjo etnografinius maisto tyrimus. Paskelbus
parašymo, per tuos šimtmečius paskelbta nemaža knygų ir
sintetinio pobūdžio studiją, tos srities tyrimai nebebuvo planuo
straipsnių, ne viena lietuvių ir gretimų tautų mokslo draugija
jami, tad iki analitinių darbų neprieita, teko pasitenkinti lokalinę
tyrinėja mūsų liaudies kultūrą, tačiau lietuvių etnografija kaip sa
medžiagą apibendrinančiais straipsniais. Iš medžiaginės kultū
varankiška mokslo šaka susiformavo tik šio amžiaus šeštajame
ros dar turime J. Laniauskaitės-Morkūnienės studiją ir straipsnių
dešimtmetyje. Tuo metu Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos
apie valstiečių sausumos susisiekimo priemones.
institute susidarė tyrimų ž idinys, pradėta planingai tirti viso etnoso
Tiriant tradicinę liaudies kultūrą visuose etnografiniuose regio
teritorija, leisti "Iš lietuvių kultūros istorijos" serija, pasirodė pirmo
nuose, surinktoji medžiaga leido operuoti ne tik atskirų vietovių
sios pokario studijos. Iš ekspedicijos metu surinktos bei talkininkų
duomenimis, o nustatyti realijų tipus ir jų arealus. Masiniai duo
atsiųstos medžiagos Etnografijos skyriuje susidarė apie 1500
menys leido sudarinėti statistines lenteles ir jas komentuoti. Be
bylų aprašų, piešinių bei brėžinių rankraštynas, apie 100 tūkst.
veik visi tyrinėjimai turi ir socialinį aspektą: pasekama, kaip kaimo
vienetų teminė fototeka. Talkininkavo daugiausia vyresniosios
gyventojų ekonominė padėtis lėmė reiškinių ar realijų kokybinę,
kartos inteligentai, dalis jų - V. Gustainis, J. Mickevičius, J. Savic
kiekybinę puses bei formas. Socialinės padėties įtaka buičiai
kis, J. Žagrakalys - aktyviai reiškėsi Nepriklausomos Lietuvos
ypač išryškinta V. Morkūno darbuose apie samdinių buitį Lietuvos
visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Jš skyriaus talkininkų
Respublikos metais.
dar minėtini kraštotyrininkai K. Bružas, M. Čilvinaitė, A. Gaška, I.
Pasireiškė dvi kaimo gyventojų kultūros reiškinių aiškinimo
Jablonskis, A. Kėrys, V. Statkevičius, A. Urbienė. Kiti židiniai,
tendencijos: profesorė P. Dundulienė, tyrinėdama papročius ir
renkantys medžiagą ir leidžiantys leidinius, yra Vilniaus universi
tautodailės elementus, išeities taško ieškojo pirmykštėje ben
tetas, Lietuvos Kraštotyros draugija, Lietuvos liaudies kultūros
druomenėje (matriarchate, patriarchate), kiti stengėsi parodyti
centras, vilniškis Istorijos ir etnografijos muziejus.
kultūros tęstinumą per keletą tūkstantmečių; Lietuvos istorijos
Meskime žvilgsni j pastarųjų keturių dešimtmečių tyrimus (ne
instituto etnografai daugiau dėmesio kreipė į pastarųjų kelių šim
bus liečiama ekspedicijos^ anketos, etnografinė muziejininkystė,
tmečių ar nuo XIX a. antrosios pusės atsiradusias inovacijas.
tai būtų atskiros temos). Seštajame-aštuntajame dešimtmečiais
Antriems priskirtini ir dailėtyrininkai, liaudies ornamentų kilmę
lietuvių etnografai daugiausia dėmesio skyrė kaimo gyventojų
siedinantys su istoriniais dailės stiliais. Žinoma, tai ne kokios
medžiaginės kultūros istorijai ir jos pakitimams kolūkinio gyveni
konfrontuojančios, kryptys, tiesiog daugiau dėmesio skiriama
mo sąlygomis nagrinėti. Tai iš dalies buvo susiję su Pabaltijo
vienai ar kitai pusei.
etnografijos atlaso rengimu (kartu su estų, latvių ir maskviškiais
Tyrinėta ir miestų bei miestelių darbininkų bei vidurinių sluok-
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tais etnografiją norėta sugrūsti į akademinius rėmus, vengta su
snių medžiaginė kultūra: gyvenamųjų patalpų interjerai, drabu
etninės kultūros paveldu supažindinti platesnę visuomenę. R
žiai, maistas. Pagrindinis šių darbų autorius buvo A. Daniliau
Griškevičius lyg keiksmažodį buvo paleidęs "etnografizmo" ter
skas. Kadangi du minėti mūsų miestų sluoksniai didžia dalimi
miną, tuo sudarydamas neigiamą nuostatą etninės kultūros pa
formavosi iš kaimo gyventojų, tai stengtasi išaiškinti tradicinės
veldo panaudojimui. Ypač juodas buvo aštuntasis dešimtmetis ir
kaimo kultūros ir europinių reiškinių persipynimus.
devintojo pradžia, dėl to tuo metu staiga sumažėjo etnografinių
Ko anksčiau minėtais tyrimais pasiekta? 1. Išaiškinta kaimo
publikacijų. Nebuvo aplenkti ir periferijoje gyvenę Etnografijos
gyventojų kultūros istorijos per pastarųjų pusantro šimto metų
skyriaus talkininkai. KGB juos tardydavo, šantažuodavo. Sykį į
(pavieniais atvejais ir nuo XVI a.) iki paskutiniųjų dešimtmečių
Etnografijos skyrių telefonu paskambino iš LKP Centro Komiteto
raida. Kartais pavykdavo nustatyti realijų atsiradimo Lietuvoje
ir pasakė, kad nevalia spaudoje minėti Biržuose gyvenančio
laiką ir kryptį. 2. Nors Lietuva ir nedidelis kraštas, išaiškinti ryškūs
talkininko J. Žagrakalio pavardės, mat šiam prisiėjo pabuvoti
regioniniai ypatumai, kuriuos lėmė gamtinė aplinka, atskirų etno
sovietinėje koncentracijos stovykloje.
so dalių skirtinga politinė ir ekonominė priklausomybė ir padėtis.
3. Nurodyti lietuvių liaudies kultūros bendrumai ir etnokultūriniai
Su tautos atgimimu padidėjo susidomėjimas etnine kultūra.
kontaktai su slavų tautomis krašto rytų dalyje ir su germanų
Tokio pobūdžio straipsnių žurnaluose ypač pagausėjo nuo 1989
tautomis - vakarų pusėje.
metų. Negausus etnografų būrelis nebespėja patenkinti moksli
Kompartijos bei jai pavaldžių struktūrų veikla neaplenkė ir
nių ir mokslo populiarinimo leidinių paklausos. O juk mums reikia
etnografijos. Kišimasis ir dirigavimas reiškėsi visur. Smulkmeno
eiti tuo keliu, kurį jau seniai yra praėję japonai: kurti modernią
civilizaciją, o kultūrą ugdyti etninio paveldo pagrindu. Antraip
se buvo prieinama prie absurdo: glavlitas net iš senų tekstų
kitos tautos mūsų, išskyrus biznierius, nematytų. Čia kaip tik gali
publikacijų išbraukdavo Užgavėnių blynų aprašymus; norint lai
kraštyje paskelbti etnografo (ir bet kokio kito specialisto) nekro
padėti etninės kultūros pažinimas, tyrimas bei puoselėjimas.
logą, reikėdavo LKP Centro Komiteto funkcionieriaus leidimo; CK
Tam yra trys veiklos kryptys: 1) dar mažai žinomų liaudies
leisdavo arba neleisdavo moksliniame darbe pacituoti išeivijos
kultūros sričių tyrimas, 2) etnografijos šaltinių skelbimas, 3) se
lietuvių mokslininko darbą. Iš stambesnių komandavimo atvejų
nųjų ir senesnių tyrimų nauji leidimai.
minėtina dabarties tyrimų užsakymo istorija. Kai LKP Centro
Tad kuo dabar gyvena mūsų etnografai? Visų pirma - savojo
Komiteto nurodymu Istorijos institutas turėjo išplėsti dabarties
mokslo istorija. Juk reikėjo sužinoti, kas per keletą šimtmečių
tyrimus, Socialistinės visuomenės istorijos sektoriaus bendradar
krašte ir kitur įvairiomis kalbomis apie mus parašyta. "Mokslo"
bių kiekis buvo beveik padvigubintas, o Etnografijos sektoriui
leidykloje guli A. Vyšniauskaitės monografija apie lietuvių etno
pritaikyta elementari statistika: jis perskeltas pusiau, dalį bendra
grafiją iki XIX a. vidurio, žemiau pasirašiusiojo - apie mokslo
darbių palikus tirti tradicinę kultūrą; kita dalis turėjo pereiti prie
draugijų indėlį tiriant Lietuvos kaimo kultūrą. Taip pat baigiamos
dabartinio meto kaimo ir miesto gyventojų buities tyrimų. Po šio
rengti monografijos apie bitininkystę ir žiemos susisiekimo prie
nurodymo etnografai pasirinko keturias tyrinėjimų sritis, kuriose
mones. Pastaraisiais metais daugiau dėmesio skiriama anksčiau
reiškėsi ir etninės tradicijos, ir inovacijos: kaimo gyventojų sody
kiek apleistam barui - papročiams, pirmiausia kalendorinėms
bas, gyvenamųjų namų interjerą, maistą ir vestuvių papročius.
šventėms, gimtuvėms ir krikštynoms, jaunimo bendravimui. Pa
Renkant medžiagą, nenueita pigiausiu keliu (atskirų pavyzdžių
minėtinos jau išleistos J. Kudirkos knygelės apie Kūčių, Velykų,
iliustravimu), - sukaupta daug
medžiagos, leidusios rašyti ne
deklaratyviai, o argumentuotai.
1958 m. Akmenės raj. Žibikų kaime. Su eksponatais. Iš kairės: I. Butkevičius, K. Zimblytė - Gečienė, J. Ka
Taip pasirodė "Šiuolaikinis Suval
speravičius, M. Mastonytė - Miliuvienė, G. Tallat - Kelpšaitė - Niunkienė.
kijos kaimas" ir "Šiuolaikinis Ž e 
maitijos kaimas . Šiuose leidi
niuose taip pat pritaikytas istori
nis principas: pirmiausia panagri
nėta ankstesnių dešimtmečių pa
dėtis, kartais nukeliaujant į XIX a.
pabaigą ar net baudžiavos lai
kus, nors tikslingiau būtų buvę
dabarties duomenis lyginti su šio
šimtmečio ketvirtuoju dešimtme
čiu.
Dėl neigiamo kompartijos po
žiūrio į etninę kultūrą, o tuo pačiu
ir etnografiją, "Kraštotyroje" kurį
laiką iki Atgimimo buvo panaikin
tas etnografijos skyrius. Su per
trūkiais leidžiamos lokalinės mo
nografijos, kuriose būdavo pa
skelbiama daug etnografinių
straipsnių. Kraštotyros draugija
buvo išleidusi anketą medžiagai
apie melioracijos naikinamas so
dybas rinkti, tačiau nė neįsibėgė
jus šis darbas nutrūko. Vengta
etnografijos ir "Muziejų ir pamin
klų" serijoje. Kai LKP Centro Ko
mitete atsidūrė "Liaudies kūry
bos" 3-oji knyga, sąmoningai
trukdyta ją išleisti. Laimei, tokio
neigiamo požiūrio nebūvo Lietu
vos Mokslų Akademijoje ir "Mok
slo" leidykloje. Stagnacijos me
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Joninių, Vėlinių papročius, kuriose pateikiama ir šviežios medžia
gos.
Toliau analitiškai bus tiriamos kai kurios kaimo materialinės
kultūros sritys (tekstilės įrankiai, audiniai, juostos).
1944 m. artėjant Sovietų armijai, nemaža liaudies kultūros
tyrėjų pasitraukė į Vakarus. Ir ten būdami, jie šio darbo neužmiršo.
J. Balys, be studijų apie vestuvių papročius, liaudies pasaulėjautą
"Lietuvių tautosakos lobyno" serijoje, paskelbė daug paprotinės
medžiagos. I. Končius parašė "Žemaičio šnekas", A. Pakalniškis
- etnografinę apybraižą "Žemaičiai". Tačiau metai daro savo, ir
šiuo metu išeivijoje aktyviau besireiškia J. Gimbutas, savo dėmesį
sutelkęs į kaimo statybos puošybą, neužmirštąs recenzuoti Lie
tuvoje išleistų knygų. Ir daugiau ar mažiau tyrinėtos sritys laukia
analitinių darbų, pvz., neaiškus senojo namo ir vėlesnės trobos
santykis, dūminės pirkios kitimas į nedūminę laiko ir teorijos
atžvilgiais, šildymo ir maisto gaminimo įrenginių raida, namų
apyvokos reikmenys, medinė kulto architektūra.
Turime gausių tautodailės rinkinių muziejuose, iliustracinės
medžiagos, nemažą straipsnių paveldą, tačiau svaresniais jos
tyrinėjimais pasigirti negalima. Vis dartebesivaduojame R Galau
nės 1930 m. išleistu "Lietuvių liaudies menu". Ne veltui jis buvo
perspausdintas užjūryje (1956) ir mūsų krašte (1988). Gera padė
timi galėsime pasidž iaugti, kai turėsime naują sintetinį tautodailės
darbą ir po monografiją apie atskiras jos šakas. Tačiau kol netu
rėsime tautodailės tyrimais užsiimančio židinio, tol teks tenkintis
straipsniais.
Jei mūsų folkloristai ir nepriklausomybės metais, ir pokario
dešimtmečiais leido ir leidžia įvairių žanrų tautosakos tekstų
rinkinius, tai etnografai savo srities šaltinių skelbimu negali pasi
girti. Tiesa, turime antologinio pobūdžio "Lietuvių liaudies meno"
albumų seriją su įvadiniais straipsniais. Rankraštynuose esama
vyresniosios kartos kraštotyrininkų (tebegyvenančių ar jau į Ana
pilį iškeliavusių) išsamių atskirų apylinkių aprašymų. "Mokslo"
leidykla jau pradėjo leisti "Lietuvių etnografijos šaltinių" seriją.
Pokario dešimtmečiais literatūros istorikų ir kalbininkų triūsu
šis tas padaryta leidžiant senųjų tyrinėjimų naujus leidimus. Yra
pasirodę L.A. Jucevičiaus, S. Daukanto, M. Valančiaus, P. Višin
skio, M. Katkaus raštai, kuriuose yra ir etnografiniai minimų autorių
darbai. Etnografo rankai priklauso tik vienas rinkinys "Lietuvinin
kai". O juk laukia vertimų ar naujų laidų T. Lepnerio, M. Pretorijaus,
A. Bacenbergerio, J. Vitarto, F. Tecnerio, J. Griniaus darbai. Ret
sykiais pasirodo šiandieninės etnografijos literatūros bibliog
rafinės rodyklės, lietuvių etnografijai ir folkloristikai nuolat atsto
vaujama JUNESCO remiamoje Vokietijoje leidžiamoje "Tarptauti
nėje tautotyros bibliografijoje", tačiau labai būtų reikalinga retro
spektyvinė etnografijos bibliografija. Tuomet pradedantiesiems
tyrėjams ir muziejininkams nereikėtų kiekvienam iš naujo versti
įvairiomis kalbomis leistų periodinių ir tęstinių leidinių, straipsnių
rinkinių. Reikia tikėti, kad ateityje mūsų etnografai plačiau ims
reikštis Europos etnografų šeimoje. Kol kas lietuviai dalyvavo
visuose trijuose Baltijos šalių etnografų kolokviumuose. Tyrėjams
didelė paslauga butų mokslinių katalogų leidimas. Tai - pirmasis
mokslinio darbo etapas: medžiagos klasifikavimas, pateikiama
šiek tiek rinkinių kaupimo ir pačių eksponatų istorijos. Iki šiol po
keletą katalogų yra išleidę vilniškiai Istorijos ir etnografijos bei
Dailės muziejai, po vieną - Kauno Dailės ir Šiaulių " Aušros"
muziejai, nė vieno - Liaudies buities muziejus.
Dabartiniu metu etnografai negali skųstis neturintys kur straip
snių skelbti - jų laukia "Lietuvos istorijos metraštis", "Lituanistica",
"Liaudies kultūra". Tačiau nėra nuolatinio leidinio, atspindinčio
visas etnografinių tyrimų ir pačios etnografijos bei etnografinės
muziejininkystės sritis. Tą spragą iš dalies užpildys B. Kulnytės
iniciatyva sudaromas Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus
nuo 1992 m. leidžiamas tęstinis leidinys "Etnografija". Belieka
palinkėti, kad tai nebūtų vienkartinis blykstelėjimas (taip mūsų
kultūros istorijoje ne sykį yra atsitikę), o kad ši serija nusitęstų į
XXI amžių.
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TRADICINIO KAIMO
POŽIŪRIS [DOROVĖS
NORMŲ PAŽEIDIMUS
Dorovės normos - tai istoriškai susiformavusios, visuomenėje
priimtos žmonių elgesį reglamentuojančios taisyklės1. Jas galima
laikyti tarytum savotiškais doro elgesio etalonais. Dorovės normos
yra glaudžiai susijusios su konkrečios tautos gyvensena ir psichologi
ja. Todėl kokį nors konkretų žm ogaus poelgį dviejų savo kultūra
tolimesnių tautų tradicinės dorovės normos gali traktuoti labai skir
tingai, netgi priešingai. Pavyzdžiui, kito žm ogaus (nesvarbu kokios
tautybės) turtą pavogusį lietuvį tradicinė lietuvių dorovė smerkia, o
čigoniškoji dorovė už taboro ribų pavogusį kieno nors turtą čigoną
pagiria.
Tautinės ir pasaulinės (budizmas, krikščionybė, islamas) religijos
dorovės normas yra kanonizavusios. Antai penki budizmo "ne" (nežudyk, nemeluok, nevok, nepaleistuvauk, negirtuokliauk), atskirose
Korano surose išdėstytos islamo dorovės normos, krikščionių Dešimt
Dievo įsakymų (Dekalogas).
Pagal pobūdį dorovės normos yra skirstomos į draudžiančias ir
Įpareigojančias2. Prie draudžiančiųjų dorovės normų krikščioniškos
tradicijos kraštuose priskirtinos: "nežudyk" (penktas Dekalogo įsaky
mas), "nepaleistuvauk" (šeštas įsakymas) bei "negeisk svetimo vyro ir
svetimos moters" (devintas), "nevok" (septintas) bei "negeisk svetimo
turto" (dešimtas), "nekalbėk netiesos" (aštuntas). Įpareigojančios
dorovės normas sudaro: "gerbk savo tėvą ir motiną" (ketvirtas D eka
logo įsakymas), "švęsk sekmadienį" (trečias), "rūpinkis savo vaikais ir
artimaisiais", "padėk žm ogui nelaimėje" ir kt.
Tradicinio lietuvių kaimo viešoji nuomonė, pagrindinis žmonių
elgesio vertintojas ir pagrindinis tradicinių dorovės normų saugoto
jas, vagyste laikė bet kokio svetimo turto (kaimyno, kito kaimo
gyventojo, kitataučio ar visiškai nepažįstamo žm ogaus) pagrobimą,
stengiantis jį pasisavinti, ir ją smerkė. Vagyste buvo laikomas ir
savavališkas, kaimo sueigos neaprobuotas miško ar krūmų kirtimas,
šienavimas, gyvulių ganymas kaimo bendrai valdomoje, atskiriems
kiemams neišdalytoje ž emėje, taip pat kitų kaimų bendrai valdomose
naudmenose3. Tačiau kaimo viešoji nuom onė vagyste nelaikė dvaro
ar valdiško miško savavališko kirtimo bei slapto gyvulių paganymo
dvaro pievose, o kai kur ir slapto arklių paganymo naktigonės metu
dvaro dobiluose4. Jauni vyrai tokiais savo arklių paganymais dvaro
laukuose netgi didžiavosi, laikė juos šaunumo, drąsos pasireiškimu,
nes tai buvo susiję su rizika būti dvaro ūkvedžio ar jo parankinių
sučiuptiems. Štai kaip įvairiose Lietuvos vietosesam protaujama apie
dvaro ar valdiško miško vogimą: "Ponas daug turi - užteks visiems"
(Akmenės raj., Vegerių apyl.)5; "Iš dvaro ar valdiško miško vogti, tai
ne griekas, kaimyno mišką vogti - tai griekas" (Skuodo raj., Barsty
čiai)6; "Mišką augina gamta, reikia tik, kad kertant eigulys nenutver
tų" (Rokiškio raj., Pandėlio apyl.)7; "Kunigas aiškino, kad kirsti grafo
mišką yra vagystė, bet kad miškas ne grafo, o Dievo augintas, kaip
ten gali būti vagystė" (Birž ų raj., Medeikių apyl.)8 ir pan. Šie tradicinę
lietuvių dorovę atspindintys samprotavimai paaiškina ir priežastis,
lėmusias kitokį valstiečių požiūrį į dvaro ir valdišką mišką negu į
kaimo ar pavienių asmenų nuosavybėje esantį. Viena priežastis - tai
dvaro ar valdiško miško daugumas ("už teks visiems"), antra - į miško
auginimą nėra įdėta žm ogaus darbo, jis savaime užaugęs (gamtos ar

Dievo augintas). Tokį požiūrį galima paaiškinti lietuvių dorovinėje
sąmonėje išlikusiu bendruomeninės nuosavybės atspindžiu iš tų lai
kų, kada miškas buvo visų, t.y. kada nebuvo miško privatinės nuosa
vybės. Bene taip apie iki Antrojo pasaulinio karo buvusį valdišką
mišką kaimo žm onės ir sakydavo: "valdiškas miškas - tai visų".9
Tačiau bet koks kėsinimasis į valstiečio mišką kaimo viešosios
nuomonės buvo smerkiamas, laikomas vagyste. Kai kur net uogavi
mą kaimyno miške laikė neetišku poelgiu: "uogauti kaimyno miško
sklype negražu; saugoti niekas nesaugodavo, bet taikydavo neiti"
(Biržų raj., Parovėjos apyl.)10. O norintis pasiriešutauti kaimyno
miške turėjo prašyti to kaimyno leidimo, nes, viena, riešutai buvo
vertinami kaip maisto produktas, o, antra, riešutaujant išlankstomi ir
išlaužomi lazdynai, t.y. daroma žala miškui.
Dėl carinės policijos paperkamumo ir palyginti švelnaus vagims
Rusijos baudžiamojo kodekso prieš Pirmąjį pasaulinį karą, taip pat
pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais, kol sustiprėjo Lietuvos
policija, kaimas su vagimis daugiausia kovojo pats: sekė, gaudė, tardė
ir baudė arkliavagius, kitus vagis. Arkliavagius sekdavo jų pavogtų
arklių pėdomis. Jeigu pėdos atvesdavo iki kieno nors namų ar kaimo
ir dingdavo, laikė, kad tie namai ar kaimas yra įtariami vagyste, t.y.
elgėsi taip, kaip kad nurodoma Lietuvos statuto keturioliktojo sky
riaus devintame straipsnyje11.
Sugautų su įkalčiais vagių tardymas siekiant išgauti bendrininkus,
pavyzdžiui, tame pačiame kaime gyvenančius arkliavagių informato
rius, taip pat įtariamųjų vagyste tardymas, siekiant priversti prisipa
žinti, parodyti paslėptą pavogtą turtą, buvo palydimas kankinimais.
Kartais pasitaikydavo ir klaidų: būdavo suluošinami ar net nuž udomi
niekuo dėti žm onės. Antai taip atsitiko Jonavos rajone, Upninkų
apylinkėje, kur kartu su arkliavagiu buvo pakartas ir girtas, vagystėje
nedalyvavęs arkliavagio draugas12. Žinoma ir daugiau panašių atve

jųRetai kada sučiuptas su įkalčiais vagis išvengdavo fizinės bausmės:
viešo organizuoto plakimo rykštėmis, bizūnais, sušlapintomis virvė
mis ar neorganizuoto apstumdymo, apspjaudymo, išliejant įtūžį ir
pyktį. Arkliavagių, kaip vertingiausio valstiečių turto grobėjų, likimas
buvo dar liūdnesnis. Mano apskaičiavimais, maždaug trečdalis su
įkalčiais sučiuptų arkliavagių sąmoningai, kartais siekiant nuslėpti
mirties priežastį (pavyzdžiui, per išeinamąją angą įkaitintu geležiniu
strypu išdeginant vidurius)13 ar nesąmoningai, miniai išliejant įtūžį,
mušimu ir kankinimais siekiant išgauti bendrininkus, buvo nužudo
ma.
Vagių žudymas ir baudimas fizinėmis bausmėmis buvo kaimo
bendruomenės sankcija už teisės normos "nevok" pažeidimus. Į
tapačios dorovės normos "nevok" pažeidimą kaimo viešoji nuomonė
reagavo visuotine panieka ir pasmerkimu. Štai kokius arkliavagių
vertinimus prisimena senieji kairpo žmonės: "Kaimo žmonių tie
arkliavagiai buvo paniekinti" (Biržų raj., Geidžiūnų apyl.)14; "Paskui
bjauri etiketė prilipo - arkliavagis" (Skuodo raj., Barstyčiai)15 ir pan.
Apie Ignalinos rajone, Kazitiškio apylinkėse arklius vogusį valstietį
Bozylių žm onės, žinodami jo ryšius su caro administracija, buvo
sudėję net dainelę:
Geria ponai ir senatas,
Ir Bozylius be sarmatos 16.
Kartais, siekdami pažeminti sugautus vagis, vyrai juos su įkalčiais
vež iodavo po ž monių viešo susibūrimo vietas, miestelius. Pavyzdž iui,
pirmaisiais Lietuvos Respublikos metais pagautą lašinių vagį, turtin
go ūkininko sūnų, vyrai nusivarė į Rudaminą, ant pečių jam užkabino
pavogtų lašinių paltis ir vedžiojo po miestelį17.
Kaimo bendruomenė ne tik baudė fizinėmis bausmėmis, niekino

kaime ar už jo ribų gyvenančius vagis, bet ir stengėsi neleisti jiems
atsikelti į kaimą iš kitur, apsigyventi kaime. Pavyzdžiui, kaimo sueiga
neleisdavo išsinuomoti kaime žem ės blogos reputacijos žm onėm s,
apyvagiams1^.
Kaimo sueiga negalėjo uždrausti ir nedraudė apsivogusioms šei
mos galvoms dalyvauti kaimo sueigose, kuriose buvo svarstomi visi
bendri vienkiemiais neišsiskirsčiusio kaimo reikalai, priimami kiekvie
nam kiemui privalomi sprendimai. Bet pažeidusiųjų dorovės normą
"nevok" dalyvavimas buvo tik nominalus. Kartu su autoriteto prara
dimu iš esmės jie būdavo praradę ir balso teisę, t.y. teisę sueigoje
pareikšti savo nuomonę ir būti išklausytiems. Kaimo sueiga apsivogėliui paprastai neleisdavo net prasižioti, tiesiai į akis rėždavo "nutilk,
vagie"19. Taigi vagys, kaip doroviškai nepatikimi, būdavo nušalinami
nuo kaimo valdymo.
Kaimo viešoji nuomonė buvo nepakanti dorovės normos "nežu
dyk" pažeidėjams, žudikus, kaip ir vagis, prisimindavo iki antros
trečios kartos. Šeimų, kuriose yra buvę ž udikų ar vagių, atž alos turėjo
sunkumų kurdamos šeimas, nes ne kiekvieni tėvai norėjo turėti
marčią iš gėdos žyme pažymėtų namų ar į tokius namus išleisti savo
dukterį.
Smerkdama ž udikus, kaimo viešoji nuom onė išimtį darė arkliava
gių žudikams ir luošintojams, nes laikė, kad arkliavagių naikinimas
yra būtinoji gintis ir šiuo atveju penktasis Dekalogo įsakymas nėra
pažeidžiamas. Nepatikrintais duomenimis vienas U tenos rajono,
Daunorių apylinkių miškuose esančio vienkiemio savininkas, jo pa
ties teigimu, iki įsigalint Lietuvos Respublikos teisėtvarkai, nušovęs
34 arkliavagius, daugiausia vietinius rusus, bandžiusius pavogti jo
auginamus eržilus. Lavonus slėpdavęs gretimo kaimo raiste. To kai
mo senukai ir dabar prisimena, kad pasitaikydavę, jog, šienaudami
raistą, kartu su žole kartais nušienaudavę ir iš po velėnos išlindusias
barzdas20. N ė vienas iš pasakojusiųjų apie šį faktą nesmerkė viehkiemio savininko, manė, kad jis tik taip galėjęs apginti savo teisėtą turtą.
Kaimo viešoji nuom onė buvo nepakanti melagiams, nesilaikan
tiems duoto žodžio, apgavikams. Ž od žio laikymasis ypač svarbus
buvo sudarant dėl žem o raštingumo lygio ir tradicijos iki Pirmojo
pasaulinio karo vyravusias žodines nuomos, skolinimo, rangos, sam
dos sutartis, kūriose abi šalys viena kitai įsipareigodavo tik žodžiu ir
dažnai be liudininkų. Nesilaikantys duoto žo d žio apgavikai neturėjo
autoriteto, jais buvo nepasitikima, bijomasi su jais sudarinėti sutartis.
Štai kaip apie duoto žod žio laikymąsi samprotauja senas Šalčininkų
rajono Dieveniškių apylinkės valstietis: "Jei paėmiau pinigų, tai aš
nevalgęs būsiu, bet atiduosiu kaip sutarta"21.
Sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjas pats privalėjo
gerai apž iūrėti prekę ir įsitikinti, ar ji yra geros kokybės, neturi kokių
nors trūkumų, pavyzdžiui, parduodamas gyvulys (arklys, karvė) slaptų ydų. Tradicinė dorovė reikalavo, kad apie parduodamo gyvulio
iš paviršiaus nepastebimus trūkumus pažįstamą pirkėją pardavėjas
įspėtų. Turguje buvo įspėjama slaptai, kad neatbaidytų kitų pirkėjų.
Kaimo sueiga neturėjo teisės imtis kokių nors sankcijų prieš indi
vidualių sutarčių laužytojus. Ji galėjo įvertinti tik jų veiksmus. Kolek
tyvinių samdos ar nuomos sutarčių, kurių viena šalis buvo visas
kaimas, o antra - pavienis asmuo (kerdžius, kalvis, malūnininkas ir
pan.), laužytojus kaimo sueiga įspėdavo, o kartais ir nutraukdavo su
jais sudarytas sutartis. Antai Šalčininkų rajono Dieveniškių apylinkės
Maciučių kaimo sueiga nepasibaigus ganymo sezonui išvarė kerdžių
už tai, kad tas, palikęs vienus piemenis ganyti, turgaus dieną nuėjo į
Dieveniškes ir ten pragėrė valstiečio, pas kurį tą dieną valgė, duotą
apsiaustą22. Audringai vykusi sueiga motyvavo tuo, kad kerdžius yra
žem os moralės: neatlieka savo tiesioginių pareigų (paliko piemenis
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ganyti vienus), prageria svetimą turtą.
Kaimo viešoji nuom onė smerkė bet kokius nevedybinius lytinius
santykius. Ypač buvo smerkiamos nesantuokinio vaiko susilaukusios
merginos. Plungėje tokios merginos praėjusio amžiaus antrojoje
pusėje buvo viešai plakamos turgavietėje23. Barė ir baudėjas ir tėvai.
Dar sunkesnė už fizines bausmes buvo visuotinė panieka ir išskyri
mas iš kitų merginų: "turtingesnieji nevedė sau už žm oną, daugelis
net kelyje sutikęs kartu nėjo, viešame pasilinksminime nevedė šokti,
ūkininkai į geresnę, lengvesnę vietą net už tarnaitę nesamdė"24.
Turėjusieji nevedybinių lytinių santykių buvo viešai žeminami bažny
čioje, šventoriuje: šventadieniais pririšami prie bažnyčios didžiųjų
durų ar įkasami iki kelių žem ėn šventoriuje, mergaitė verčiama eiti
aplink bažnyčią su šiaudų vainiku ant galvos, o vaikinas verčiamas
gulėti kniūpsčias bažnyčioje per pamaldas, prasikaltusieji šeštajam
Dekalogo įsakymui buvo verčiami per atlaidus procesijos metu keliais
paskui kunigą eiti ir t .t 25 Šių sankcijų prieš šeštojo Dekalogo įsakymo
pažeidėjus iniciatorius buvo parapijos bažnytinė valdžia. Tokio po
būdžio sankcijos išnyko devynioliktojo ir dvidešimtojo amžių sandū
roje. Veikiant daugiau išoriniams veiksniams, po Pirmojo pasaulinio
karo kaimo viešoji nuom onė gerokai sušvelnėjo, pasidarė pakantesnė
nevedybiniams santykiams.
Yra žinom a faktų26 apie kaimo sueigos reakciją į kaime gyvenan
čių merginų laisvą elgesį. Sueiga liepia tėvui sudrausti dukterį, kuri
savo palaidu elgesiu užtraukia kaimui nešlovę, ir pagrasina, kad, jeigu
duktė nepasitaisysianti, vyrai jai užpakalį išdegutuosią. Matyt, seniau
paprotys degutuoti nusikalstančias šeštajam Dekalogo įsakymui m o
teris ar vartelius bei duris, pro kurias tos moterys vaikšto, buvo
paplitęs.
Kaimo viešoji nuom onė sekė ir įpareigojančiųjų dorovės normų
laikymąsi. Lietuvių tradicinė dorovė reikalavo gerbti ne tik savo tėvus,
bet ir kiekvieną vyresnį žmogų: "prieš svetimą žm ogų "nesisprečindavo"; jeigu senas pasakė, tai ir klauso, nesvarbu, ar savas, ar svetimas
(Biržų raj., Papilio apyl.)27. Tokią dorovinę tradiciją stiprino ir tėvo
visagališkumas paskirstant dalis vaikams: tėvų valiai pasipriešinęs,
tėvų neklausantis vaikas, iki įsigalint Lietuvos Respublikos įstaty
mams, tėvo sprendimu galėjo gauti tik formalią trijų caro rublių
dydžio dalį, t.y. faktiškai prarasti paveldėjimo teisę.
Atrodo, kad nusenusių tėvų išlaikymu domėjosi tik lietuvininkų
sueigos. Kada lietuvininko ūkio paveldėtojas (sūnus, duktė) parduo
davo ūkį, tai parduodavo su savo tėvais išimtininkais ir išimtinę
tėvams privalėjo mokėti naujasis ūkio savininkas. Pasitaikė, kad tėvai
išimtininkai su jų valdytu ūkiu buvo parduodami net du kartus. Jeigu
naujasis ūkio savininkas pradėdavo sukčiauti, nevykdyti notaro pat
virtintame išimtinės akte ūkio savininko įsipareigojimų išimtinin
kams, tuom et kaimo sueiga skyrė globėją, kurio pareiga buvo žiūrėti,
kad ūkio savininkas išimtininkų neskriaustų, laiku atiduotų visą išim
tinę.
Kaimo viešoji nuom onė sekė, kad būtų švenčiami sekmadieniai,
kitos šventės. Prieš nesilaikančius trečiojo Dekalogo įsakymo kaimo
vyrai kartais naudojo prievartą, nes laikė, kad šio įsakymo laužytojai
daro gėdą visam kaimui. Labiausiai paplitusi prievartos forma sekmadienį ar kitos šventės metu dirbančiojo su arkliais pakinktų
supjaustymas. Išimtiniais atvejais, dėl ilgų lietų gresiant dideliems
nuostoliams, sekmadienį po pamaldų dirbti galėjo leisti tik kunigas ir
tik baigiamuosius darbus, pavyzdžiui, vežti į daržinę sausą šieną,
pradžiūvusius javus ir pan.
Kaimo sueiga galėjo pabarti apsileidėlius, jeigu apsileidimas lietė
viso kaimo interesus, pavyzdžiui, už nenušluotą kaimo gatvės atkar
pą ties sodyba (negražu, atrodys, kad kaimas apsileidęs), už neišva
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lytus kaminus (nuo vienoje pirkioje kilusio gaisro gali sudegti visas
kaimas) ir pan.
Atskiri kaimo kiemai vykdė kaimo sueigos nutarimus dėl beglobių
nusenusių elgetų laikymo ir maitinimo iš eilės po dieną, kelias dienas
ar savaitę.
Parenkant kandidatus į kaimo vyresniuosius (seniūnus, rinktinius,
parinktinius ir kt.) buvo žiūrima jų dorovinių savybių: rimtumo,
sąžiningumo, tvarkingumo. Vagis, žm ogžudys (išimtį sudarė žm o 
gžudystė kaip būtinoji turto gintis), apgavikas, palaido elgesio žm o 
gus, kaip neturintys autoriteto kaime, negalėjo būti išrinkti kokiu nors
kaimo pareigūnu. Buvo manoma, kad kaimo seniūno teisingumas,
sąžiningumas ypač svarbus yra karų, įvairių suiručių metu: "kai šaltyšių rinkdavo, biskįnužiūrėdavo, kad būtų teisingas; kai ramus laikas
ttai nieko; o jei karas, tai vieną gali spausti, kitą per daug pamylėti"28.
Iš aukščiau išdėstytos medžiagos galima padaryti tokias išvadas:
1) tradicinės lietuvių dorovės normas saugojo, pagal jas įvairius
kaimo žm onių poelgius vertino kaimo viešoji nuomonė;
2) tais atvejais, kada dorovės normų pažeidimas buvo susijęs su
kaimo bendruomenės ar atskirų jos narių turto netekimu, tyčiniu
asmenų sužalojimu ar nužudymu, kaimo garbės žeminimu, buvo
taikomos kaimo sueigos reglamentuotos fizinio pobūdžio sankcijos;
3) kaimo sueiga iš kaimo valdymo išeliminuodavo dorovės normų
pažeidėjus (vagis, apgavikus ir t.t.). Jie negalėjo aktyviai dalyvauti
kaimo reikalų svarstymuose, negalėjo tikėtis būti išrinkti kokiais nors
kaimo pareigūnais. Ši tradicinio lietuvių kaimo patirtis yra labai ak
tuali valstybingumą stiprinančiai Lietuvai, kurios naujoji valdininkija
kol kas nėra labai aukštos dorovės.
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"Niekas kitas panašaus darbo neatliko kitose Lietuvos srityse, ir dėl to liko nesuregistruota tūkstančiai dabar jau išnykusių lietuvių kaimo
meniškų kūrinių'', - taip prof. Igno Končiaus veiklą išeivijos spaudoje įvertino Jurgis Gimbutas (Technikos žodis, - 1986. - Nr. 3), minint "to uoliojo
žemaičio" šimtąsias gimimo metines.
Dar studentu būdamas (Peterburgo universitete studijavo fiziką), Ignas Končius susipažino su prof. E. Volteriu, kuris tyrinėjo ir rinko Lietuvos
etnografinę medžiagą. Įsigijęs reikiamų žinių, nusipirko fotoaparatą, dviratį ir atostogų metu pradėjo fotografuoti, aprašinėti Žemaitijos pakelių
kryžius ir koplytėles. Vien 1912 metais Plungės apylinkių keliais nuvažiavo daugiau kaip 800 km, nufotografavo ir aprašė daugiau kaip tūkstantį
kryžių ir koplytėlių. 1932 metų vasarą susirado po Pirmojo pasaulinio karo išlikusius savo aprašymusxne studentu, o Vytauto D idžiojo universiteto
profesoriumi būdamas, vėl iškeliavo Žemaitijos keliais. Nuo to laiko kas vasarą nuvažiuodavo po 400-450 km kelio aprašydamas kryžius,
koplytėles ir iki 1940 m,, galima sakyti, apkeliavo visus Žemaitijos kelius. Surinkta medžiaga buvo skelbta universiteto leidinyje "Soter" (1931,
1933-1934, 1936-1938 m.) ir šiauliečių "Gimtajame krašte", o fotografijų negatyvai atiduoti Vytauto D idžiojo kultūros muziejui. Emigracijoje
Ignas Končius iš atminties ima drožti kryžius ir koplytėles, dalies jo drožinių rinkinys yra išleistas atskira knyga "Medžio drožiniai gimtajam
kraštui atminti". Emigracijoje atskira knyga išėjo "Žemaičių kryžiai ir koplytėlės".
Tačiau ne vien kryžiais, koplytėlėmis domėjosi profesorius. Jis talkino Šiaulių "Aušros", Telšių "Alkos", Kretingos ir Alytaus kraštotyros
muziejams, rūpinosi etnografijos muziejaus Kaune kūrimu. Kartu su prof. V Ruokiu 1925 m. išleidžia monografiją "Palangos kraštas", 1937m. "20 kelionių po Kauno apskritį" (kartu su K. Avižoniū irSt. Kolupaila), leidžia fizikos, astronomijos, meteorologijos verstas ir savo rašytas knygas.
Supažindindami savo skaitytojus su Ignu Končiumi, skatindami pasidomėti jo palikimu, spausdiname ištrauką iš Londone 1961 m. išleistų
"Žemaičio šnekų". Šnekų autorius vedžioja skaitytoją savo tėviškės tiltais, takais ir lieptais, veda į klėtis, tvartus ir daržines, supažindina su
gyventojais, gilinasi į jų būdą, galvoseną, jauseną, papročius. Ta kelionė nenusibosta, ji smagi, nuotaikinga, atverianti naujus horizontus. Tiesa,
kai kurie "Žemaičio šnekų" vertintojai (A. Mažiulis - Aidai. - 1962. - Nr. 3) pažiūrėjo į šį darbą kaip į aprašą, turėjusį išsamiai suminėti visus
statybos kartografijai ar kokiam atlasui reikalingus duomenis. Tačiau kas ne kas, bet prof Ignas Končius turbūt žinojo, kaip daromi aprašai, nes
pats ne kartą vadovavo etnografinės medžiagos rinkėjų kursams. Šį darbą reiktų vertinti kitu požiūriu - ne vien materialinio ir dvasinio gyvenimo
medžiagos vertingumu, bet ir tuo, kaip matė, kaip jautė ir kaip mums apie visa tai papasakojo šis niekada nenuilstantis žemaitis, 1941 m. šaudytas
ir nesušaudytas Červenėje, sugrįžęs iš ten, kad nuvestų mus į savo gimtinę ir papasakotų apie ją taip, kaip dar nė vienas nepasakojo.

ŽEMAIČIO ŠNEKOS
Ignas KONČIUS

AŠAROS AKIS PRAPLAUNA
Žemaitijoje ašarų netrūksta, juo labiau seniau jų netrūko.
Pirmas vos gimusio kūdikio garsas turi būti verksmas. Juo stipre
snis, juo geriau - turi šaukdamas ano pasaulio visus plaučių negeru
mus išvaryti, išmesti. Kai lieka "vandens" pasaulio likučių plaučiuose,
augdamas ir paaugęs visą laiką jaučia sunkumų plaučiuose. Todėl kai
kuris, šiame pasaulyje akis pirmą sykį pravėręs, visa gerkle nešaukia,
reikia jį paraginti, kad imtų šaukti, pliaukštelėti jam per ateityje
sėdimą vietą, kad jis suriktų nuo smūgio (ne dėl smūgio); jei to
nepaklauso, suduoda smarkiau, kolei kūdikis neima rimtai skelbtis.
Bobutė pribuvėja čia sako: "Lai pratinasi nuo pirmo akimirksnio prie
ašarų, netrūksta jų mums per visą amželį".
(...)
Labai dažnai kūdikiai - vaikai verkia be ašarų. Ašaros pasirodo,
kai kas ima užuojautos reikšti, kai kas ima raminti gailėdamasis,
glamonėjamas, švelniai kalbinamas. Tuomet kūdikis dar labiau
sušunka, ir pasipila graudžios gausios ašaros.
Gal ir teisingas pasakymas vaks kriok. T į pasakymą reik griežtai
skirti nuo vaks verk.
Ašaros ašarom nelygu.
Šaukia širdžiai nedalyvaujant; kai jau paliesta širdis, ima verkti.
Atseit, "kriok", kad jį pastebėtumėt, gal ir ne dėl to, kad jam kas
skauda, kad jam kas sunku. O verkia čia ir vėl ne iš skausmo, susigriauž imo, susirūpinimo, bet iš dž iaugsmo, kad pagaliau jį pastebėjo.
Žemaičiai sako, jog čia ne skausmo, bet džiaugsmo ašaros.
Kai kas skauda, kai slegia dideli rūpesčiai, nenugalimi sunkumai,
žemaitis neverkia. Jis sukaupia visas savo jėgas, visą drąsą, narsumą,
norą nugalėti, nepasiduoti, vis tiek, ar aplinkybėms, ar valdovui, ar
kaimynams, draugams, ar užpuolusiam jį plėšriam plėšikui. Čia ž e 
maitis'neverkšlena, vilties nustojęs, čia jis drąsus, čia jis visas savyje visos jo jėgos jarpe - ir protas, ir raumenys, aštrus tuomet jo galvoji

mas, susigaudymas aplinkybėse, apdairumas. Tuomet jis visom ketu
riom yra įkaitęs sunkumams nugalėti. Jis jau eina ant vieno. Kur čia
jam verkšlenti! Jo širdis valdo jo jėgas ir proto, ir raumenų, turi
gausiai jas maitinti, pati visai ramia apsimesdama. Žem aitis tuomet
atrodo lėtas, ramus, nesikarščiuoja. Jau jis įpykęs kiek reikia. Kolei
karščiuojasi, nebijok žemaičio, gali dar susikalbėti. Bet, kai jau nebe
sikarščiuoja, būk atsargus. Tuomet žem aitis pasidaro sunkiai įveikia
mas.
Svarbu čia tai, kad nelaimėje, varge, sunkiose aplinkybėse, rim
tam, kad ir labai pavojingam reikalui ištikus, tikrojo žem aičio nema
tysi besiašarojančio. Juo sunkiau žemaičiui, juo jis šaltesnis. Tik
tokiais atvejais žemaitis tėra lėtas, susikaupęs, šaltas, tarsi bejausmis.
Šiaip jis greitokas ir karštokas. N e lepšis ištižėlis, bet akylas, stebįs,
norįs susigaudyti, atsidūręs su nepažįstamais,1nežinąs jų reikalo noro,
nepažįstąs, kas jie per žm onės, iš kur koks jam pavojus gresia, ir tuoj
sugalvoja, kaip apsisaugoti, kaip elgtis, kad kas jo nelauktai neištiktų.
Retas kuris žemaitis teverkia, mirus jo artimiesiems - žmonai,
vaikams, tėvams ar geriems kaimynams, nors jis juos būtų labai
mylėjęs ir labai gailėtųsi jų netekęs.
Tiesa, jis čia švelnus, klusnus, kalba prislėgtu balsu. V isuom kuom,
kaip beįmanydamas, be atsikalbinėjimų padeda, ne tik prašomas, bet
ir pats kokį tik sunkumą pastebėjęs nelaukdamas imasi rūpintis
padėti, kad į susirūpinimą įkritusiems nereiktų dar labiau gildinti širdį.
Moterys šluostosi nosį, akis, bet žlem bte nelabai težlembia. Tik
paverkusios nelaimėje, tepasineria savyje. Moterys pakaitomis - pa
verkia, meta verkusios, vėl kur į šalį pasitraukusios pašniūkštauja, vėl
eina į žm ones, tarsi niekur nieko. Moterų ašaros arčiau, negu vyrų,
jos greičiau pasirodo.
Moterys gimdydamos, sunkių skausmų suimtos paprastai never
kia, neaimanuoja, kenčia dantis sukandusios. Jos nepalinksmėja,
skausmams pasibaigus, pagimdžiusios. Dabar jos apsiverkia, ypač jei
gimė norimos lyties kūdikis. Iš džiaugsmo tuomet moteris gausiai
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ašaroja, iki ašarų džiaugiasi.
Aukščiausias dž iaugsmo laipsnis yra: "pilnu balsu verkia iš dž iaugsmo", "iš džiaugsmo verkia kaip mažas vaikas", "ir tų ašarų iš džiaug
smo", "neverk, juk čia nieko bloga neatsitiko". Kad man bloga, aš
neverkiu. Mano ašaros nekarčios. Kam verkti, kada nėra ko džiaugtis.
Linksmos akys spindi ašaromis, pasakyk dar žodį, tuoj čiurkšliais
pasipils.

(...)
Ar tu manai, kad už nuodėm es bažnyčioje per sumą verkia?
Džiaugiasi tų nuodėmių nusikračius.
Vagis neverkia, kad jį pagavo, o žm ogus verkia, kad pagavo. Vagis
iš baimės neverkia, kad jo neuž muštų pagavę, bet ž mogus verkia, vagį
pagavęs (iš džiaugsm o) - susigrąžinęs sau pavogtąjį arklį.
Nuskendo Pociaus durpyne Mineikos žalausė: "Ką padarysi, tegu
būna Dievui ant garbės". Nuliūdo, bet be ašarų gailisi.
Parėjo iš vaisko Jonušo Pranis. Šventą pavakarę susirinko kaimy
nai, klauso iš Kaukazo grįžusio vaikino pasakojimų apie visokius
pavojus - susišaudymus su čečensais, bejodinėjant po kalnus. "Kaip
tau pasisekė gyvam išlikti". Ir byra besiklausančiųjų ašaros, kad lai
mingai grįžo.

(...)
Panašių pavyzdžių galima būtų gana daug surašyti. Bendra išvada
iš tokių pavyzdžių yra ta, jog daugiau ašarų išliejama iš džiaugsmo,
negu dėl vargo, dėl nelaimių, dėl sunkių išgyvenimų. Žinoma, tokia
išvada krinta į akis. Negalima būtų pasakyti, kad išimtinai visi taip
elgiasi. Yra išimčių. Taip, bet tai tik išimtys. Dauguma daugeliu atvejų
elgiasi taip, kaip čia išvadoje pasakyta.
Toks elgesys krinta į akis ne dėl to, jog tai lyg ir nelogiška, lyg taip
žm onės neturėtų elgtis, turėtų būti antraip. Tokių vaizdų daugiau
pamatai, nekaip kad neliūdęs verktų, iš džiaugsmo juoktųsi.
Pabuvojus ilgesnį laiką su svetimais svetimose padangėse, su įvai
rių tautų žm onėm is pabendravus, daug kas ima gimtajame krašte į
akis kristi. Ir svetur būdamas pamatai, kad ten elgiamasi ne taip, kaip
žemaičiai kad elgiasi. Grįžęs patikrini ir tikrai įsitikini, kad yra didelių
skirtumų. Vienur žm onės paviršutiniškesni, gal atrodo trumpam
laikui iš pirmos pažinties nuoširdesni, bet, arčiau prisižiūrėjus, geriau
pažinus, pamatai ką kitą.
Žemaitis nuoširdus savo viduje. Jis ilgai nepamiršta tavo nelaimės
ir tau savo širdyje daug užuojautos turi, bet nesugeba tai iškelti į
paviršių, nesivaduoja saldžiais tuščiais žodžiais, o, progai pasitaikius,
darbais savo nuotaiką parodo. N e išviršinių jausmų žm onės, ne
žodžiais pratę savo jausmus išlieti.
Nemalonu su svetimais atsidūrus jų nelaimėse ir nesugebant savo
užuojautos reikiamai pareikšti. Dėl to žemaičių arčiau nepažįstą
padaro savotiškų klaidingų apie juos išvadų. Tik vėliau, patyrę žem ai
čių elgseną, prisipažįsta, kad pirmieji įspūdžiai buvę tikrai klaidingi.

AŠAROS ŠEIMOJE
(...)
Neištikimybės šeimoje atveju kenčiama, baramasi, mušamasi, bet
neverkiama. Tik susiėjus su savaisiais - tėvais, broliais, seserimis pasikalbama, paverkiama. Nuplaunamas čia ašaromis širdies skau
smas ir džiaugiamasi tomis pačiomis ašaromis, kad yra dar žmonių,
kurie supranta, atjaučia, paguodžia. Žinoma, tai dedasi moterų tar
pe. Teisingiau reiktų pasakyti: skriaudžiamoji, susiėjusi motiną, tetą,
vyresniąją seserį ar gerą kaiminką, pasikalba ir pakniūkščioja. Bet
greit meta verkusi ir apsimeta, tarsi nieko panašaus nebūtų buvę. Tik
akių aplimai paraudę, ir pačios akys patinusios.
Vyrai tokiais atsitikimais, panašiai suėję, geria burną, kitą, drąsiai
pakalba, pagrūmoja, pasikeikia, vėl geria jau kelintą burną ir važiuoja
namo, vieni snausdami pamažu, arkliai patys, kaip norėdami, eina,
kiti dainuodami, beveik stati, plaka arklius, išvargusius, per dieną
nešertus, negirdytus, vasarą perkaitusius, žiem ą sušalusius, neapgū-
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niuotus, ir lekia, aplenkdami ramiuosius, geresnių arklių savininkus.
Vieni tarsi nenoromis grįžta namo, nieko patrauklaus nenumatydami
rasti, kiti skubina - duosiu, sako, pamokysiu tą šiokią tokią. Parvaž iavę
namo, ramieji, apsimesdami tarsi jų ir nebūtų, o smarkieji, išsisėmę,
pavargę, nė arklių nesutvarkę, krinta poilsio.
(...)
Dėl nesantaikos šeimyniniame gyvenime moterys prisiverkia, kiek
tik pakeldamos. Ir pusėtinai santaikai esant prakiūra akys ir dėl vyro,
ir dėl vaikų, dėl paties ūkio tvarkos. Bet ašaros čia daugiau dėl to, kad
neturi kas paguostų, kas nuoširdų žodelį pasakytų. Čia irgi ne iš
skausmo verkia, bet iš gailesčio, kad trūksta gerų, širdį glostančių
artimų pažįstamų, su kuriais besikalbant galėtų tarsi dalį savo sunku
mų ir ant jų pečių nukrauti, pasidalyti nemalonumais.
Smarkiai susibarama dažnai dėl visai nelauktų priežasčių. Pvz.,
mano mama sykį su tėvu taip susibarė, kad mama išėjo pas savo
seserį, pasisakydama daugiau nebegrįšianti. Tūi buvo po dvejetos
dešimčių metų vedybinio gyvenimo. Priežastis: vasara buvo labai
lytinga, žolės pievose priaugo labai daug, šieno pripjovė kaip niekuo
met, tačiau sunku buvo nepapuvusį šieną parvežti į daržinę. Tėvas
parvežtojo šlapio šieno vežim ą pasakė paversti į laidarį. Mama buvo
labai taupi, išmintingai taupi. Jai to šieno pagailo. Ji visuomet m elžia
mosioms karvėms neklaususi paimdavo po kuškelį šieno, vis girdyda
vo drungnu vandeniu, įmetusi druskos žiupsnelį, kiek įbarsčiusi atrubių - sėlenų. Karvės, ją pamačiusios, zyzė, maigstėsi, prie sieto būda
mos, o vasarą atbėgdavo ganykloje iš tolo, kai tik pamatydavo ją
beinant, ir eidavo paskui po kita kitos paskui mamą; vienos paliktos
už vartų ar lipynės, nerimavo, mykė, baubė, kol tik mama joms iš akių
išeidavo.
Tai va tas apipuvusio šieno vežim as įnešė itin gilų nesusipratimą
gana taikioje šeimoje.
Iš pykčio isterijos iki ašarų man nėra tekę stebėti. Susipykę susi
barę (galima bartis ir be didelio pykčio), kits kitą išrupūžiuoja, išgyvatina, velniais ima maišytis, verčia visus pabučiuoti į tam tikrą vietą
(nors sako: tiek į ranką, tiek į r., vis ta pati skūra), sumini visokias
paprastai neminimas žm ogaus kūno dalis, savybes, išvadina visokiais
gyvuliais, kuiliu, patrisusia karve, papliupusia kiaule, jaučiu begėdžiu,
kumele ir kt., visokiomis gyvulio kūno dalimis; puola kits kitą mušti,
bet tik, prieš kits kitą sustoję, pagražoja kits kitam, kitą versdamas
pradėti, užduoti, tuomet sumalsiąs į pipirus, sutriuškinsiąs į čeženas.
Mušasi labai labai retai. Nesu matęs besimušančių vyrų.
(...)
Tegu moterys ir dažniau už vyrus paverkia ir tegu moters ver
ksmams yra daug įvairių priežasčių, vis dėlto, perbėgus atmintyje
matytąsias ašaras, reik pasakyti, jog džiaugsmo ašarų dažniau yra
pasitaikę matyti, nekaip skausmo ašarų.
Nemanau, kad moterys labiau drovėtųsi pasirodyti su skausmo
ašaromis, negu su džiaugsmo ašaromis, arba tas ar kitas ašaras labiau
sugebėtų paslėpti, neparodyti. Tarp širdies ir ašarų moterims gal
trumpesnis kelias. Arba tarp tulžies ir ašarų.
Kažkaip netenka girdėti "skausmas iki ašarų". Skausmas yra dau
giau, negu ašaros. Skausmas yra giliau už ašaras. Kai prasideda
skausmas, ašaros turi būti užmirštos. Ašaros lyg ir išorinis dalykas
būtų, lengvesnis, mažiau tepasakąs. Skausmas vidaus gelmes veikiąs
veiksnys, pačią sielą liečiąs, visą žm ogų sukrečiąs pojūtis. Skausmas
apima visą žm ogų ištisai - ir dūšią, ir kūną. Ir čia gal galėtų pasakyti:
mažą skausmą nuplauna, pašalina ašaros, palengvina ašaros. Bet
didelei nelaimei užėjus, dideliam susirūpinimui ėmus slėgti, ašaros
išdžiūsta. Ašaros yra čia per mažas jausmų atsipalaidavimas. Ašaros
neišperka skausmo, nebesuminkština jo, kai jis pakankamai sunkus;
didelis skausmas pasidaro ašaroms nebepakeliamas.

Taip susirūpino, kad ir ašaros nustojo birusios.
Karčių ašarų žem aičiuose negirdėti. Sūrios ašaros - taip. Tos
sūriosios ašaros gal ir yra skausmo ašaros.
Čia juk kalbama apie tai, kurių ašarų daugiau. Pasitaiko ir iš

skausmo paverkti, kolei ašaros gali skausmą palengvinti. Bet tai nėra
taisyklė.
Skausmą lydi raudojimas, ne verksmas. Raudojimas yra, kai kas
pats su savimi kalbasi, save ramindamas, ieškodamas kelio skausmo
ar skausmų priežastims pašalinti. Ir mirusiųjų rauda. Gal nereiktų
sakyti "graudūs verksmai", bet "graudūs raudojimai", skausmų rau
dojimai. Raudojama labai rimtai nusiteikus, labai skausmingai laiko
masi, listini skausmo žodžiai, skausmingai drebąs, virpąs balsas, u ž 
sikertąs balsas, - ašaros paplūdo gerklėje, bet jos nepasirodo, gal
kartais ir iš akių iškrinta viena kita. Tačiau tai juk dar nėra verksmas,
kai iš akių išrieda gerklėje pakilusios, išdžiūvusioje gerklėje, balsą
trūkčiojančios ašaros.

pasirodyti. Ašaros tai silpnųjų ginklas. Ašaros tai noras sugriaudinti,
rimtį kelti, užuojautos susilaukti, paguodos, la i tikrinimas priešo
jėgos. Tikrinimas nusistatymo, pažiūros.
Ir ašarų mano nepabojo. Tai jau medinis žm ogus ar beširdė
moteris. Kad būčiau neverkus, kažin ką jis su manim būtų padaręs.

Pirma apsiašarojo, paskui ėmė verkti. Pirma apsiašarojo, sūnaus
netekus, bet paskui neverkė.

Pirma maniau, kad tik m ažą vaiką tegalima ašaromis apgauti. Kai
vaikas neklauso, motina apsimeta verkianti; vaikas pasiž tūrėjęs puola
motiną guosti ir paklauso, kas buvo jam sakoma. Juo vaikas m aže
snis, juo greičiau galimąjį tuo keliu sujaudinti.

Sakyčiau, reik skirti apsiašarojimą ir verkimą ar verksmą. Apsiašarojimas iš skausmo, dėl skausmo. Verksme mažiau bėra skausmo.
Užtatai dažnai girdi - laimingas iki ašarą, džiaugiasi iki gausių

ašarų; taip patiko, kad iš džiaugsmo apsiverkė, ėmė verkti.
(••o

Kai mirė, nedaug teverkė, bet paskiu visą savo amželį raudojo savo
vyro nabašninko. Kur buvusi, kur nebuvusi, apie ką nekalbėjusi, vis tą
savo Kazelį prisimindavo, vis gailėdavosi.
Nei tu verk, nei raudok, vis tiek jo jau nebeprikelsi
Nesirūpink, mamunėle, neverk to savo kūdikio. Jauna tebesi, dar
keletos susilauksi. Sako, kad nereik tėvams savo vaikų raudoti. Vaikai
dėl to turi didelių sunkumų, net negali dėl tėvų raudojimų į jiems
skirtąsias dangaus vietas pakliūti.

Taip, tokios kitos pačios neberasi, nors moterų yra daug bet nerau
dok - kam apsunkini savo mylėtos žmonos ir po mirties gyvenimą!
Tokia Dievo valia, ką padarysi.
Žinoma, gaila tėvo. Tiek ilgai jis išgyveno, tiek turėjo visokių vargų,
visokių rūpesčių, kad laikas ir jam buvo atėjęs pailsėti. Kam taip
raudoti, juk visiems ateis savo laikas pasitraukti iš šio pasaulio. Nerau
dok
Verkė verkė tos savo dukters ir akis išverkė, o vis tiek niekas
nebepadėjo, ir kunigą, ir daktarą vežė, o kokių tik bobžolių nesudavė,
taip ir rūko iš kamino tų ž olynų kvapas. Bet vis tiek širdies prie tos savo
dukters neturėjo. Juk ar matei kada raudojančią? Jos jau tokios tos
akys - šlapioje vietoje.
Kad taip tu man raudotumei, kumelei nugaišus! Kad tu nesulauk
tumei, kad ir vieną teturėčiau, tiek nesielvartaučiau, o dabar trys arkliai
kaip mūrai liko!
Dėl nugaišusios karvės rago tiek neverkčiau, tiek neraudočiau.
Jau tokia tų Stoupelių prigimtis - reik nereik, vis pasiskundžia,
paraudoja. Jo tėvo nabašninkas lioub ir apsiverkti bešnekėdamas.
Paaugęs, kur tau, senas žmogus, su švamaline pypke dantyse, ir čia
ašaros iš akių. Ne, tokia jau visų Stoupelių liga, kad akys ašarų
nebeišlaiko.

(...)
Bliaun, kaip veršis, karvės žįsti neleidžiamas. Juk širdyje nė kokio
skausmo neturi. Tuo akių vandeniu nori pasirodyti beliūdįs.
Pasisemk vandens, kad neturi kuo akių plauti. Ir baubs, kaip karvė ■
į naujus vartus žiūrėdama.
Ar jau prūde vandens nebėr, kad ašaromis akis plauni?
Ar iš visur taip jau vandenį ir paleidai? (susibarę kits kitą užvari
nėja)
(„o
Tenka nugirsti daug pasityčiojimų iš ašarų, bet nesu girdėjęs pa
juokiant raudas, raudojimus. Raudojimas susijęs su skausmu, su
nelaimėmis, čia pačios širdies balsas. Raudojimas užkrečia ir kitus.
Visi pasidaro rimtesni, ramiai kalba, prislėgtu balsu, girdisi ir balse, ir
žodžiuose liūdesio - pasigailėjimo stygelių garsų. Atseit, iš rimto
dalyko nesijuokiama. Kai jau žm ogus rauda, matyt, yra ko raudoti,
be reikalo taip nesigriauš. Iš didelio susigriaužimo teraudama.
Ašaros čia pat po ranka. Jos gali greit dėl menko m ažm ožio

Bet kad paleidau kakarinę, tuoj atsipeikėjo ir pasitraukė. Ašaros moterų ginklas.
Užpuolė mane draskyti, maniau, kad suplėšys, tas biaurybė. Bet
ašarų mano neišlaikė ir paleido.
Laukus išverkiau, jo belaukdama.
Pirma stūmiau šalin, kur tau paleis! Paskui pradėjau kūkčioti truputį pasiklausė ir nurimo puolęs.

(...)

Jis manė mane savo ašaromis paimti. Niekaip negalėjau pajausti,
kad jo ašaros būtų buvusios tikros. Savo ašaromis dar labiau jis mane
nuo savęs atstūmė.
Yra mokančių verkti, kai reik ir kai nereik Taip tuojau ir pradės
nosį šluostyti.
Nedžiaukis radęs, neverk pametęs.
Verk vienas pats, kitų nematomas. Nerodyk savo ašarų. Kitiems
nematant, ašaros visuomet brangesnės. Eik, išsiverk ir būk vėl kaip
žmogus. Nepradės tos savo pasakos be ašarų.
(••■)

Vaiku būnant, reikėjo išsiverkti, dabar, kaip Stonienės ožka, vis
kriok ir kriok Ar nė gėdos jau nebeturi prie svetimų žmonių? Anądien,
dar ir žydui girdint, ėmė žlembti.
Kad tu man su ašaromis akyse nebepasirodytumei!
Kaip pratrydusi, nebenušluostoma pasidarė, vis verkia.
Bliauna, kaip veršis aplouke. Kriok, kaip ožka, į tvorą įspringus. Su
tomis ašaromis, kaip katė su pūsle.
Verk verk, bene bus atmaina oro. Ir krioks, kaip katė prieš lytų. Ir
kniauk kaip katė prieš lytų.
Jis mano ašarų nepasigailėjo, bet iki raudojimo neteko prieiti.
Paskui, po kurio laiko, kai jau ašarų pritrūko, rauda širdį kaip replėmis
sugniaužė.
Maži vaikai daugiausia verkia, raudoti jie nemoka. Juo toliau
auga, juo mažiau ašarų, bet vis daugiau raudojimo. Senatvėje gal vien
tik raudojimas belieka. Kai akis ir matai drėgnas, bet tai nėra tikrosios
ašaros. Tikrosios ašaros senatvėje yra skausmingesnės už raudojimą.
Atseit, čia antraip apsiverčia skausmas savo išoriniu pasireiškimu.
Nesunku stebėti senatvėje džiaugsm o ašaras. Jos visai panašios į
jaunesniojo amžiaus džiaugsmo ašaras.
Gal pakanka, nusakant žemaičių būdą. Pats įvairių ašarų, viso
kiausių raudų tyrimas būtų jau kitas klausimas. T į klausimą nagrinė
jant, gal pirma reiktų apskritai apibūdinimus, rūšis, skirtumus nusta
tyti ir tik po to pereiti prie žem aičių jau su aiškiai apibrėžtomis
sąvokomis. Man rūpėjo čia pakalbėti apie skausmo ašaras, džiaug
smo ašaras ir pasisakyti, jog skausmo ašarų maž iau, dž iaugsmo ašarų
daugiau. Nereik iš čia suprasti, jog žemaičiai nejautrūs, kietos širdies.
Visai ne. Antraip. Žemaičių jautrumas pasireiškia jau nebe ašaromis,
o raudojimu.
Raudojimas kur kas daugiau širdį liečia, kaip ašaros. Juo sunkiau
širdis suspausta, juo ryškesni raudojimai. Ašaros tik ne aštriems
skausmams, tik paviršutiniams žm ogaus vidaus išgyvenimams, šir
dies gelmių neliečiantiems.
Man patiktų, jei kas su mano išvadomis nesutiktų ir imtų klausimą
kitaip spręsti, prie kitų išvadų prieidamas. Tuomet mano minčių
tikslas būtų greičiau pasiektas, negu tuo atveju kai kas, sutikęs su
mano iš gyvenimo stebėtųjų reiškinių pasidarytaisiais samprotavi
mais, ramiai sau, negalvodamas, laikytų tai tikra teisybe.
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MEDINIAI RUNŲ KALENDORIAI

Epitetas "paslaptingasis"
tinka runoms keletu požiūriu.
Runų užrašams būdingas
pakilus tonas, poetinė leksi
ka, čia dažnai vartojamos
stereotipinės frazės, sakrali
nės formulės, burtažodžiai.
Pasitaiko, kad iškaltas? ant
akmens tekstas būdavo sle
piamas į žemę. Runų rašte
dar daug neišaiškinta. Nėra
žinoma, kodėl jis netobulėjo,
o atvirkščiai - tolo nuo foneti
kos, mažėjo ženklų skaičius.
Raštui runos seniai nebevar
tojamos, tačiau ir vėlesniais
laikais jas kaip žymenis nau
dojo švedų valstiečiai, be to,
runos tapo liaudiškojo kalen
doriaus ženklais. Kalendorių
su runomis rasta ne tik Skan
dinavijoje, bet ir Anglijoje,
Baltijos jūros salose, Estijo
je.

Atidus lankytojas Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus
stenduose pastebės nedidelę (6x8,1 cm) devynių medinių lapų
knygelę, užpildytą aštriu įnagiu dailiai išraižytais ženklais. Kiek
vieno lapo viršuje ir apačioje yra po dvi runiškų rašmenų eilutes,
o viduryje - piktogramas primenantys simboliai. Dvi eilutės yra
įrėmintos lygiagretėmis tiesėmis, tarsi pažymint, kad jos čia pa
grindinės. Ženklai eilutėse pasikartoja kas septyni, tad nesunku
atspėti, kad rankose vartome kalendorių. Knygelės gale pažymė
ta data: 1638 metų balandžio mėnuo. Čia pat muziejaus stenduo
se yra ir dar vienas runų kalendorius - ilga (119 cm) keturbriaunė
lazda su gražiai išdrožta rankena. Ant platesniųjų jos šonų išrai
žytos dvi eilės runiškų rašmenų, o ant šiauresniųjų - piktogramos,
panašios į esančias knygelėje.
Vilniaus muziejuje šie du runų kalendoriai yra jau labai seniai:
jie pažymėti dar Senienų muziejaus 1878 metų kataloge. Ant jų
priklijuoti popierėliai, kuriuose vilniškio astronomo Matvejaus Gusevo, veiklaus Archeologinės komisijos nario, ranka parašyta,
kad tai 1857 metais pagamintos kopijos. Originalai esą Kijevo
universiteto bibliotekoje, patekę su kitu Vilniaus universiteto turtu
po 1832 m. uždarymo.
Paslaptingas runų raštas - vienas seniausių Šiaurės Europoje,
atsiradęs Skandinavijoje mūsų eros pradžioje. Jį sukūrę variagai,
mėgindami išraižyti lotyniškus ir graikiškus rašmenis medžio
lentelėse. Yra dvi šio rašto modifikacijos: senoji ir naujoji. Pastaroji
vartota iki XIV amžiaus. Runas pažinojo senieji baltų vakariniai
kaimynai gotai, išbraižytų ant tošies, jų randame Novgorode,
Pskove. Istorikai nėra vienos nuomonės, ar šis raštas buvo žino
mas mūsų krašte. Galima manyti, kad kartu su skandinaviškai
siais svorio matais jį išplatino šiaurės šalių pirkliai.
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Ar dabar mokėtume nau
dotis runų kalendoriumi?
Versdami lapą po lapo, rasi
me kas septintą pasikarto
jančius 365 įrėmintus žen
klus, paimtus iš naujojo runų
rašto daniškojo varianto alfa
beto
(vadinamo futhark)
pradžios. Tik du rašmenys
nežymiai pakeisti. Šie ženklai
- dienų skaičius per metus. Fonetinė ženklų prasmė nesvarbi:
kalendorius yra amžinas, tinkąs bet kuriems metams. Taigi įsidė
mėkite: runa įrėmintoje eilutėje reiškia kurią nors metų dieną.
Dienoms bėgant, sekame šią eilutę, knygelės lapus versdami iki
paskutiniojo; po to knygelę apsukame ir grįžtame lapas po lapo
atgal į pradžią. Beje, knygelės gale yra dvi lentelės, padedančios
perprasti kalendorių "gudrybes". (1 ir 2 pav.) Skirstymo mėnesiais
čia nėra: tai daugelio senųjų kalendorių ypatybė. Stebėtis neten
ka, nes dar visai neseniai kaime laiką buvo įprasta skaičiuoti
tarpais nuo vienų švenčių iki kitų arba svarbesnių žemės ūkio
darbų trukme. Todėl itin reikšminga yra vidurinioji medinio lapo
dalis: ten simboliais pažymėtos ypatingesnės dienos, šventės.
Jų gana gausu, pavyzdžiui, pavasarį ir vasarą beveik kas trečia
ketvirta diena yra kuo nors išskirtinė. Piktogramose dažnai pa
vaizduota krikščioniškųjų šventųjų atributika. Štai Šv. Petro ir
Povilo dieną žymi raktas ir popiež iaus tiara, Šv. Mykolo arkancjelo
dieną - svarstyklės ir trimitas, Šv. Klemenso dieną - inkaras. Šie ir
kai kurie simboliai yra bendri visiems runų kalendoriams. Tačiau
nemažai yra ir tokių, kuriuos galima sieti su fenologinių gamtos
reiškinių datomis, žemės ūkio darbų pabaiga ar pradžia. Šiuose
ženkluose slypi tradicinio liaudiško kalendoriaus bruožai. Iššifra
vus juos, gal pavyktų atsakyti į pagrindinę mįslę, kuri nuolat iškyla
vartant šiuos muziejinius eksponatus: kas ir kada juos pagami
no?
Po Lietuvos krikšto senosios liaudies kalendorinės šventės
(dažniausiai nustatytos pagal Saulės judėjimo astronominius ir
gamtos sezonų ciklus) buvo sutapatintos su bažnytinėmis šven
tėmis. Pavyzdžiui, vasaros saulėgrąžos diena (Kupolių, Rasos
šventė) pasidarė Joninėmis. Tačiau liaudis išsaugojo senovinius
tos dienos papročius ir apeigas. Mūsų runų kalendoriuose ilgiau-
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3 pav. Runų kalendorių piktogramos ir jų reikšmės. Viršutinė eilutė - iš vilnietiškos medinės knygelės, vidurinė - iš lazdos, apatinė - estiškojo kalendoriaus
piktogramos. Simboliai: 1 - Naujieji Metai, 2 - viduržiemis, 3 - Zigfrido diena, 4 - žūklės pradžia, 5 - žuvų nerštas, 6 - augalų vegetacijos pradžia, 7 - Jurginės, 8 - gavėnios pradžia, 9 - rugių žydėjimas, 10 - Rasos šventė, vasaros saulėgrąža, 11 - rugiapjūtė, 12 - derlingumo simbolis, 13 - Žolinė, 14 - Mykolinės,
15 - malkų, Medienos ruoša, 16 - Martyno diena.

šioji metų diena pažymėta j žiedą panašiu saulės simboliu, - tai
šienapjūtės pradžia, o gal ir pagoniškos vegetacijos dievybės
pagoniškoji šventė. Su šia diena susijęs ir lietuviškas Oriono
žvaigždyno pavadinimas Šienpjoviai: kažkada vasaros saulė
grąžos metu jis suspindėdavo virš horizonto saulėteky. Gyvybin
goji tradicijų versmė runų kalendoriuose įdomiai prasimuša pro
krikščioniškųjų vardadienių rėmus. Įdomu pastebėti, kad kai kurie
simboliai labai seni. Jų užuomazgos aptinkamos įvairaus laikme
čio archeologinių kultūrų medžiagoje.
Virš įrėmintosios eilutės, žyminčios savaitės dienas, abiejuo
se mūsų kalendoriuose yra ir kitokių runų eilė. Joje panaudota 19
ženklų, kurie kas 3-4 dienos sujungti su savaitės dienas žymin
čiomis runomis. Naujojo danų alfabeto tam tikslui nepakako, tad
čia pridėta keletas kitokių rašmenų. Kas 19 metų kartojasi Saulės
ir Mėnulio reiškiniai, pavyzdžiui, jaunatimi prasideda metai. Šis
ciklas astronomų vadinamas antikos graikų mokslininko Metono
vardu. Taigi runų eilutė virš savaitės dienų žymi Mėnulio fazes.
Norint sužinoti, kuriomis mėnesio dienomis kokios bus Mėnulio
fazės, reikia atsiversti priešpaskutinįjį knygelės puslapį, susirasti
lentelę (1 pav.) ir atlikti tam tikrus skaičiavimus (nevarginsime jais
skaitytojo).
Knygelės gale yra dar viena 28-ių runų lentelė. Kai kurios runos
dvigubos, viena virš kitos. Saulės ciklas, vadinamas "auksiniu",
turi 28 metus. Tad nesunku suprasti, kad lentelė naudojama
paskaičiavimui, kurią savaitės dieną bus kalendorinės datos.
Dvigubos runos naudojamos keliamaisiais metais: iki kovo mė
nesio skaičiuojama pagal aukštesniąją, o toliau - pagal įrėmintąją
"rakto" eilutę. Visa tai daroma labai panašiai, kaip ir nustatant
Mėnulio fazes.
Kalendoriaus tikslumas stebina: paklaida neviršija vienos nak
ties.
%
Akivaizdu, kad runų kalendorių sudarytojai išmanė astronomi
ją, mokėjo apibendrinti ilgametę liaudies patirtį, gamtos stebėji
mus. Dėka išraiškingų simbolių, kalendoriai suprantami ir nera
štingiems žmonėms. Gal tai viena iš priežasčių, kad jie taip ilgai
buvo vartojami. Apskaičiuodami Mėnulio fazes ir nustatydami
savaitės dienas, pamatome, kad šie kalendoriai sudaryti pagal
Grigaliaus sistemą! Tai labai svarbu. Lietuvos ir Lenkijos valsty
bėje Grigaliaus kalendorius pradėtas naudoti netrukus po jo
įvedimo, maždaug nuo 1586 m. Tačiau pas kaimynus jis prigijo
ne iš karto. Kalendorinės tradicijos itin konservatyvios. Protestan
tai sakydavo: tegu verčiau Saulė keičia savo kelią dangaus

skliautu, negu mes paklusime popiežiaus nurodymams. Rygoje
1548-89 m.m. vyko net neramumai, istorijoje žinomi "kalendorinių
riaušių" vardu: nukreipti prieš kalendoriaus reformą. Jeigu medi
nėje knygelėje išraižytoji 1638 metų datayratikra, reikia pripažinti,
kad knygelė buvo sudaryta tuo metu gana nauju principu. Kaimy
niniai ne katalikų kraštai dar ilgai laikėsi Julijaus sistemos.
Vilnietiški kalendoriai panašūs į skandinaviškuosius bei jiems
artimus estiškuosius. Bet yra ir skirtumų, ypač simboliuose ir jų
stiliuje (3 pav.). Šiaurietiškuose kalendoriuose metai dažniausiai
pradedami skaičiuoti nuo žiemos saulėgrąžos - gruodžio 25 d.
Abu vilnietiškieji prasideda sausio 1 d. Skandinaviškųjų simboliai
lakoniškesni, beveik be papuošimų. Vilnietiškuose gausu orna
mentų, labai daug sužymėta švenčių, o simboliuose galima
įžvelgti lietuvių liaudies meno elementų, yra realistinių atvaizdų.
Pavyzdžiui, kai kurios vardo dienos paženklintos tradicinio lietu
viško koplytstulpio siluetu, o moteriški vardadieniai papuošti
lelijos ar katilėlio žiedu. Trečia, mūsų kalendoriuose trūksta kai
kurių vardadienių (Antonijaus - sausio 17-ąją: estų - Toni, ir pan.),
žymimų visuose šiaurės runų kalendoriuose. Nemaža simbolių savitų ar pakeistų, tarkim, Martyno dienos (lapkričio 11-ąją) sim
bolis žąsis tampa gaidžiu. Kai kurie vilnietiškų kalendorių ženklai
apskritai neturi analogų skandinaviškuose kalendoriuose.
Yra skirtumų ir tarp abiejų mūsiškių kalendorių. Nevienodai
pažymėtos kai kurios vardų dienos. Tai nesunku paaiškinti: buvo
žymimos atskirai šeimai ar giminei, ar platesnei apylinkei reik
šmingesnės šventės. Skirtumų rasime ir simbolikoje, pavyzdžiui,
lazdoje pasninkų dienos pažymėtos žuvele, knygelėje - palmės
šakele. Nuo skandinaviškųjų kanonų labiau yra nutolęs knygelės
pavidalo kalendorius. Palyginimai rodo, kad vilnietiškieji kalendo
riai pirmiausiai savo forma yra panašūs į skandinaviškuosius
prototipus, bet "turiniu" - pritaikyti mūsų regionui ir papročiams.
Pagal žemės ūkio darbų datas bei sužymėtus gamtos reiškinius,
meninį simbolių pobūdį galima spėti, kad nagrinėjamų kalendorių
kilmė yra vietinė.
Taigi šie nepaprastai įdomūs Lietuvos istorijos ir etnografijos
muziejaus eksponatai vertingi užfiksuotais liaudiškojo kalendo
riaus bruožais. Jie atspindi astronominių žinių plitimą tarp kaimo
žmonių. Kituose žurnalo numeriuose konkrečiai supažindinsime
su runų kalendoriumi, nuotraukomis pateikdami po du mėnesius
atitinkančią jų dalį ir paaiškindami simbolių reikšmę.

Ubartas KLIMKA
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KOVO ŽYMĖS
Niekada nepaliauja girgždėjęs kalendorinis metų veži
mas... Vasarą prašvilpia lengvu brikeliu ar Tineika" šienu
‘ kvepiančiomis lankomis, o įmurusiu rudeniu "teškina šmo
tais" purvo gurvuolius lauko keliūtėse, kol skrajus važelis
rogių keliu pro įšalusius snaigynus atlakina kovo gandą. Tada,
atrodo, dangūs sniegti nebe snaigėmis ar raudongūžėmis
sniegenomis, o praėjusio laiko gruce...
Bet yra tik dabartis, ir palyginti neseniai įdiegtos krikščio
niškojo kalendoriaus normos, ir vadinamasis liaudiškas ka
lendorius, ir senieji baltiškojo mitinio mintijimo archetipai
grūdasi sąmonėje vienu metu ir iššoka ant liežuvio kaip
nedalomi, nebeišskaidomi pasaulėjautos ir patirties impul
sai. Kalendoriniai metai gludino savo briaunas per archaiškas
Mėnulio, Saulės, jųdviejų derinimo ir kitas laiko įforminimo
sistemas, kol atsikliuvome į dabartinę - aiškią - keturių metų
laikų ir dvylikos mėnesių.
Bet ne viskas taip aišku. Senųjų švenčių reliktai sunkiai
įstatomi į smarkiai pakitusį ir kitų realijų dabarties kalendo
rių. Šaltiniai irgi gali pateikti iškreiptą vaizdą, pakoreguotą
pagal tuolaikinę sampratą, be to, painioja užrašymai pagal
senąjį stilių. Pavyzdž iui, ką ž inome apie Jorę arba Tfimpą, ką
reiškia, kada buvo, dėl ko atsirado? "Tūo tarpu mergaitės
pasipuošusios išėjo anksti iš kaimo į girią rytų linkan, lig tenai
pirmieji saulės spinduliai tvykstelėjo, jos persidariusios į bal
tus drabužius, basos grįžo namo dainuodamos ir skelbdamos,
jog pavasarį sutikusios, visos linksmos šokinėdamos ir ratuo
damos; parėjusios į tą kiemą, kuriame visi buvo susirinkę,
apreiškė namiškiams ir susiedams linksmą Jorę, arba pavasa
rį..."1 Arba vėl: "Pirmą dieną karvelio mėnesio, arba šventę
ant garbės pavasario ir Pergrubio įstatytą. Pačioj pradžioj
šventės sodų mergaitės susirinkusios bėgo į laukus sutikti
pavasario, paskui, joms sugrįžus, kunigas, susiejus žmonėms,
išgėrė taurę alaus, melsdamas dievą, kad vaisius suteiktų, po
to visi gėrė pakarčiui alų".2
Tyrinėtojai šią pirmą pavasario šventę įvairiai interpretuo
ja. Ar galime pasitikėti nurodyta pirmąja karvelio diena, ar
galime Jorę sieti tik su žalumos vešėjimu? Gal tai iš kelintų
lūpų mus pasiekęs deformuotas įvaizdis?(K.Būga TYimpą sie
ja su žolės šaknimis). Kai rašyti šie paliudijimai, kovas vadin
tas karveliu. Neaiškus senųjų švenčių išsidėstymas laike, ar
buvo pastovių datų pavasario šventės, dabartinių analogai?
Ar Jorės laikas gali būti identifikuojamas įvairiomis datomis
balandyje kaip archainės Velykos, Užgavėnės, Jurginės ete?
Rečiau ji atkeliama į kovą,(nors P.Dundulienė pavasario su
tikimą nurodo kove, esant jaunam Mėnuliui) bet, man din
gojasi, kad jos "arealas" būtų įmanomas pavasario lygiadienio
ar artimos jam datos (susijusios su karalaičio - Jauno Mėnu
lio "plaukiojimu") ribose.
Šis straipsnis nėra mokslinė studija. Apžvelgiant tradicinę
paprotinę kovo njėnesio panoramą gal prasikiš kokia nesušu
kuota erezija.
Kovo mėnuo daugeliui iš mūsų asocijuojasi su atšilimu,
augalų ir gyvūnijos atkutimu po žiemos sustingimo, apmiri
mo. Pagal nusistovėjusią dabarties tradiciją kovas laikomas
pirmuoju pavasario mėnesiu, nors astronominė jo pradžia
yra šio mėnesio 21 dieną, pervadinamąją pavasario ekvinok
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ciją. Neabejotina, kad pavasario ir rudens ekvinokcijos bei
žiemos ir vasaros solsticijos buvo visų senųjų kalendorių
pagrindiniai atramos taškai, žymintys laiko ribas lyg romėnų
žemes Heraklio stulpai. Laiką, kai susilygina diena ir naktis,
vadindavo lygiadieniais, lygėmis, lygumais. Thrmėse ilgąsias
naktis prieš Kalėdas (žiemos solsticija) kartais vadina ilgu
mais, ilganakčiais, ilgėmis ir priešingai, po kovo vidurio taip
kartais pavadina ilgėjančias dienas. S.Daukantas pavasario
šventę vadina Jore, Tfimpa, o rudens mirusiųjų minėjimo
laiką - Ilgėmis. Galbūt Tfimpa - tai Tfumpa, t.y. laikas, kol
dar diena trumpesnė už naktį (žodžio šaknies balsių kaita
u-i). Kita galima hipotezė - už TYimpos pavadinimo slepiasi
senasis kaladės tampymo po kaimą ir vėliau jos sudeginimo
už kaimo ribų paprotys. Kaladė dar vadinta bluku, rąstu,
medžio drūtgaliu, trinka. Blukvilkių paprotys, nors ir rete
snis negu Latvijoje, bet užfiksuotas per Kalėdas ir per Pele
nę. Ikikrikščioniškas Pelenės analogas galbūt turėtų apyti
kriai atitikti pavasario lygiadienio arba jam netolimą datą. Ir
per Kalėdas, ir per Pelenę (jos analogą) šio veiksmo tikslas
buvo numanomas - išjudinti gyvybines Saulės, Mėnulio ir
visos gamtos galias, kai įsigali vadinamasis "tarpiaikis" - jo
esti 4 atmainos (Kalėdos ir Rasos, kada "sustoja" ir grįžta
Saulė, abu lygiadieniai, kada trumpam išsilygina diena ir
naktis). "Thrplaikiai" - burtų, stebuklų, magiškų veiksmų,
ateities suž inojimo ir nulėmimo metas; tai ir mitinio "švario
jo" pirminės pasaulio kūiybos laiko galimybė, archetipinių
dvasios būsenų pakartojimas, ir bendruomenės gerovės už
tikrinimas. Tfimpos (Thimpos?) - trinkos kalendorinis ryšys
turi pagrindą ir kalbiniu aspektu (duslieji priebalsiai p ir k
galėjo keistis vietomis, o minkštieji priebalsiai m ir n lengvai
tarp savęs kontaminuotis). Thimpos - Patrimpo (prūsų ž e 
mės dievas) genetinis ryšys tik patvirtintų tokių ikikrikščio
niškojo kalendoriaus sąsajų buvimą. Kita vertus, analogija
Thimpės-Ilgės, kaip ir Kalėdos-Rasos, taip pat visų šių ketu
rių pagrindinių kalendoriaus taškų tarpusavio sąveika atve
ria erdvę naujiems semantiniams gretinimams. Madingos
"virsmų teorijos" įtakoje atsirado abejotinų bandymų metų
slinktyje pabrėžti tris kalendoriaus iškilumas, neatsižvel
giant į astronominę ir gamtinę realybę (A.Patacko Užgavė
nės, Rasa, Ilgės;3 kelia nuostabą ir kai kurių autorių primyg
tinis noras įtvirtinti Joninių pavadinimą, nors jos turinys
perdėm baltiškas.) Kita vertus, pavyzdžiui, pavasario lygėms
priskirtini šventės požymiai aptinkami šv.Juozapo (pem
pės), Blovieščių (gandro), vadinamojo Aprilio, Užgavėnių,
Verbų, Velykų ir net šv.Jurgio dienų papročiuose. Matyt būta
ištisos švenčių sistemos iš pagrindinių ir palydimųjų švenčių,
kurios ilgainiui gravitavo laike ir keitė funkcijas kalendori
niame vyksme, kol dirbtinai formalizavosi krikščionybės
aprobuotame. Beje, iki šiol lieka atviras krikščioniškųjų
švenčių baltiškųjų analogų (Užgavėnių, Verbų, Velykų ir kt.
datų ir turinio klausimas. Nėra aiškios takoskyros tarp šių
artimų pagal funkcijas, bet ir turinčių skirtumų švenčių,
neišryškintas jų skirtybių ir panašumų radimosi procesas,
galop terra incognita lieka baltiškojo kalendoriaus naudoji
mas ūkio ir bendravimo su dievybėmis tikslams.
Beje, dėl terminų. Daugelio linksniuojama "pagonybė",
"pagonis" vartojami nekrikščionims ir seniesiems tikėjimams
nusakyti. Tik neseniai susizgribta, kad naudojamės lenkų ir
kitų "geradėjų" primestu "netikėlių" vardu, kurį šie perėmė iš
lotyniško "paganus", pažodžiui reiškiantį kaimietį, gyvenan
tį pakraštyje, t.y. Romos imperijos pavergtų pakraštinių ž e 

mių gyventoją, siekiant jį atskirti nuo "tikratikio” romėno.
Sakydami "pagonis" lyg antrintume lenkui šlėktai, keikian
čiam nenorinčius globos lietuvius: "pagany litwin" tik jam
tesuvokiama reikšme. Kaip tada žiotis tuo kartu? Ogi ikikrikščioniškas, baltiškas, senasis, gal aistiškas...
...Thip lyg iš ašvienių tempiamo aukštybėse saulės vež imo
arba iš Perkūno (ar šv.Alijošiaus?) keturratės ugnies bričkos
pasitėmiję į senųjų papročių kontūrus, klimpkime į sukaup
tais aprašymais suletentas, bepažliungančias kovo keliūčių
vėžes... įkrisim lyg į pirkšnis, kaip sako žemaičiai. Juolab,
kad "nuo švento Kazimiero pavaža krypsta"4, o ir pats Kazi
mieras su jam priskirta (pagal šventojo mirties laiką) diena
vadinamas kreivavėžiu, nors, pagal kitus duomenis, tokia ji
būna ir per Grabnyčias (Graudulines, pasak K.Sirvydo), ir
per gavėnią, ir per patį pusiaugavėnį...5
Kada seniau lietuviai pradėdavo naujus metus? Daugelio
tautų istorijos faktai rodo, kad metų pradžia sutapdavo arba
buvo priderinama būtent prie pavasario arba rudens lygia
dienių (kitaip - dienonakčių). Antai romėnai metus skaičiavo
nuo pavasario, kovo mėnesio, o žydų metų pradžia ir dabar
yra pirmasis jaunas mėnulis po rudens ekvinokcijos. Mano
ma, kad iki krikščionybės priėmimo ir sausio 1-osios kaip
metų pradžios įsigalėjimo, Lietuvoje kurį laiką naudotasi
bizantiškaja rugsėjo 1 metų pradžios tradicija - tai, matyt,
sąlygojo senąja gudų kalba rašančių raštininkų pas valdovus
buvimas. Kovo 1 arba 25 dienomis metų pradžia buvo laiko
ma italų, anglų, vokiečių, ispanų, olandų, portugalų... P.Dundulienės manymu, "pirmiausiai metai buvo pradedami nuo
kovo arba balandžio mėnesio".6 Nurodomos dar kelios hipo
tetinės, neįrodytos (dėl šaltinių stokos) datos - kovo 21,
r balandžio 1, senosios Užgavėnės, Velykos... Beje, nutolimas
į balandį (pavyzdžiui, nuo pavasario lygiadienio arba Jorės,
TYimpos etc.) gali reikšti pavasario lygiadienio dennimą su
jauno mėnesio pasirodymu dangaus skliaute. O kada buvo
Mėnulio Naujieji metai pagal jo kalendorių, buvusį prieš
pradedant anąjį derinti su Saulės kalendoriumi? Pasak
A.Greimo, tai buvę sausio 25 dieną, per pusiauž iemį,7 tačiau
kai kurie faktai rodo, kad ši byla dar neužbaigta. Beje, įdomi
paralelė išryškėja aiškinant, kodėl Kalėdos yra Kristaus gimi
mo diena. Mergelei Marijai angelas apreiškia kovo 25 dieną,
kad jos įsčiose yra pradėtas Mesijas, gimsiąs po devynių
mėnesių. Thčiau išeities taškas ir šiuo atveju yra kovo 21
diena, kuri laikoma pasaulio kūrimo pradžios diena. Saulė
buvo sukurta ketvirtąją dieną, o pranašas Melachijas Kristų
vadina teisybės saule. Po keturių dienų mergelė Marija suži
no Gerąją Naujieną (žmonėse prigiję Blovieščiai). įdomu,
kodėl imta manyti, kad Saulė sutverta ketvirtąją dieną?
Senąjį baltiškąjį kalendorių dar ilgokai reikės restauruoti
iš atskirų žinių duženų, o kovo ir kitus du paukščių vardais
pavadintus mėnesius galime neapsirikdami, pagal liaudišką
praktiką, šaukti "paukščių kalendoriumi". Juk pradedant va
sario 24 dienos vieversio diena, toliau randame špoką, vadi
namąją 40-ies paukščių, kovą, pempę, kielę, gandrą (garnį),
gervę, balandį, gegužę... Kovai į Lietuvą po žiemojimo pa
prastai grįž ta apie mėnesio vidurį, vieni pirmųjų iš paukščių.
Ardei savo ankstyvo grįžimo, bet veikiausiai dėl juodumo ir
panašumo į žemę, kovai šaukiami mėnesio vardu. Juoda
spalva yra viena iš magišką reikšmę turinčiųjų, be to, gal kovą
įvardijant norėta prisidėti prie gamtos pastangų greičiau
{juodinti arimus, nuėsdinti sniego lopinius. Kovai greitai
prijaukinami, kaip ir juodvarniai, kuriuos, ypač remdamiesi

žinoma pasaka apie dvylika brolių, bandoma traktuoti kaip
tarpininkus tarp vėlių buveinės požemyje ir žmonių, priešin
gai kitiems kai kuriems paukščiams, skrendantiems į dausas,
pas senelį Dievą.
Kovas kaip trečiasis metų mėnuo anksčiausiai paminėtas
M.Mažvydo 1547 m. Katekizme ("mėnesis Kowa"). Vėliau
buvo beįsigalįs "karvelinio", "balandinio" pavadinimas, ypač
Prūsų Lietuvos autorių raštuose. XIX a. viduryje LJucevičius ir XIX a. gale M.Miežinis įtvirtino kovo vardą viešojoje
vartosenoje. Thrp senesnių žmonių paplitęs "morčius" yra
akivaizdžiai perimtas iš lenkų ir rusų, kurie savo mėnesio
vardo neturėdami, naudojasi dariniu iš lotyniško Martius
"Marso mėnuo". "Morčius" neretai pasakomas kaip katinų
aistros meto sinonimas. Mano kaimo (Skuodo r. Narvydžiai)
žmonės pasakojo, kad prieš karą, kada katinai netekdavo
galvos ir imdavo kniaukti kimiu gomuriniu "mau, mau", tada
sakydavo: jau runciai į sostinę Kauną braukia...
Sakoma, kad pavasario diena metus maitina. Liaudyje gaji
pažiūra, kad itin svarbios yra tų mėnesių pirmosios dienos iš jų galima visą metų orą, derlių, sėkmę sužinoti. "Vasario,
kovo, balandžio pirmosios dienos liaudies meteorologijoje
kažkodėl labai reikšmingos, nulemiančios visus metų lai
kus".8 Kovo pirmosios dienos svarbios vaisingumui skatinti,
tada gali suveikti mokamai daromi paprasti ūkiški burtai.
"Karvės nesilaksto, kumelė eržilo nenori, kiaulė nesikrekia,
tekio nenori, avis suktaragio nenori. (...) Pirmą ir antrą kovo
šeimininkei reikia prisisupti savo prijuostę, pasiimti miežių
ir iš prijuostės pašerti, kuriuos nori, kad ticj lakstytus (...).
Karves ir kumeles šerk iš prijuostės, kiaulei įpilk lovin. Avim
nieko nereikia pirmą ir antrą kovo".9
Retas lietuvis užklaustas nepaporins, ką žinąs apie šv.
Kazimierą, Lietuvos vyriausiąjį globėją nuo 1636 m., kai
popiežius Urbonas VIII jį iškėlė aukščiau kitų globėjų šv.Jurgio ir šv.Mykolo, bet ypačiai jo kultas yra išplitęs Vil
niaus krašte, kur per Kaziuko mugę net gavėnios varžtai
atsileisdavo. (Dabar dažnai bėdojama, ką daryti su Lukiškių
aikšte. Išeitis paprasta: išpuoselėtas vejas leisti išpėduoti
Kaziuko jomarkininkams, o vėliau išgrįsti ir atiduoti amatų
atgaivintojams ir miesto švenčių rengėjams). Nuo viduram
žių lietuviai su lenkais pasipešioja, kokios kilmės ir kam
priklausyti turįs šventasis karalaitis, kurį po ilgos kanoniza
cijos bylos įvedė į šventųjų "stoną" popiež ius Klemensas VIII
1602 m. Jo seneliai, kaip ž inia, buvo lietuviai Jogaila ir Sofija
Alšėniškė, motina austrų kilmės Elzbieta Habsburgaitė, o
tėvas Kazimieras buvo Jogailos sūnus, tad lenkų pretenzijos
tik ambicingos. Istorinės nuotrupos liudija, kad šv.Kazimieras buvęs kilnus, imlus mokslui, gabus politinei veiklai, labai
pamaldus, asketiškas, vengęs susižadėti su jam parinkta nuo
taka, be to, pasak 1521 m. Ferreri biografijos, vilkėjęs ašuti
nę, miegodavęs ant plikos žemės, melsdavęsis prie uždarytų
Katedros durų, alkinosi, nors, pasak A.Greimo ironiškos
pastabos, didžiausia jo dorybė, kad anksti mirė džiova, ne
spėjęs susitepti, o vėliau Vilniaus kapitula ir jėzuitai išgarsi
no...
Paradoksalu tai, kad lietuviško šventojo, legendinio anti
rusiškų ir antilenkiškų aspiracijų ir stebuklų darytojo prieš
Maskvos kariuomenę prie Dauguvos ir kitur, šv. Kazimiero
lietuvybės draugijų įkvėpėjo vardo kilmė nelietuviška, nes
krikščioniškus vardus perėmėme iš tikėjimo atnešėjų rankų,
šiandien vadindami juos "tikrais senais lietuviškais..." Kazi
miero vardo semantika susiformavo "iš lenkų Kazimierz/Ka-
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zimiar: šen. slavų kaziti "naikinti” + miar / mierz - skolinys iš
germanų -mera-/-merja- (plg. gotų mers "garbingas")."19
Kazimierines kovo 4 d. minime todėl, kad sekant tradicija
šventojo diena paskiriama pagal jo mirties datą. Nežinant
jos, kitiems šventiesiems, kaip antai katakombų kankiniams,
ją parenka hierarchai: kai kur, pavyzdžiui, Galicijoje, kanki
niu vaizduotas paveiksluose ir šv. Kazimieras, nes dešinėje
rankoje laiko palmę, o kairiąja laimina. Mūsų liaudiškame
mene nusistovėjo irgi panašūs kanonai, tačiau jis kairėje
rankoje paprastai laiko nekaltybės simbolį - leliją, o dešinėje
pamaldumo atributą - rož inį (o ne lenkų primestą rož ančių);
apsirengęs karališkai ir su karūna.
Įdomus su kazimierinėmis susijęs prasminis laukas. Pa
grindinė reikšmė - vardinių, per kurias "dainuoja visur, kazi
mierines trenkia (šoka)" (Žemaičių Kalvarija). Yra žinomas
šokis "Kaziulis", kurį, matyt, šoka tuo metu: "Kaziulio šoka
keturiese" (Ukmergė). Ar tai, kad šokama keturiese, forma
lus sutapimas, ar taikymasis prie kovo ketvirtosios, o gal
tolimesnių kalendorinių gadynių papročių aidas? Vilnones,
"kašmerines", juodas, su kutosais skaras seniau vadino "kazmierinės", tačiau iš inercijos ar kokiu kitu sumetimu pava
dindavo ir "kazimierine". "Atnešk, dukrele, kazimierinę iš
kuparo!" (Liudvinavas).11
Kazimierais pavadinti vyrai, tuo pačiu ir šventasis, nei
švengdavo jų didystės prižeminimo, pasišaipymo ir tuo lyg
sklandesnio įvesdinimo į bendrą tarpą. Pateiksiu vieną tėvi
škėje girdėtą talalušką: "Kazė Razę rumalojo / Prie galinio
lango / Čiupinėjo bambą!" Sakydavo ir taip: "Tirp savų tik
Kazė, ir jokio "miero", patys pasimatuosimi"
Apie Kazimierą drungni vakario gūsiai tankiai jau atneša
atlydį, ir valstietis, kokioje nuolaidinėje besikūprindamas
prie apinasrio ar pančių, vis užmeta akį į pasienius: jei po
palašu tik gaidys snapą sudrėkina, tai monai, o jei jau veršis
atsigeria, rimtu pavasariu padvelkia. Manoma, kad nuo Vie
versio dienos šis paukštelis, žemaičių cyruliu vadinamas, iki
Kazimiero negiedąs, ir tik šią dieną išraitąs pirmą metų
giesmę, kuri visiems išrodė greičiau tirpdanti lomelėse užsilikusį sniegą, o kai kurių vietovių "nevierni T&mošiai" gąsčiojos, kad ji nederlių už trauksianti. Kai kur ir gyvulius šią dieną
išginti iš kūčių priderėjo dėlei skeltanagių sveikumo. Panašu
į Jurginių apsiėjimą su gyvuliais, tik tada daug ir kitokesnių
įpratimų būta, be to, žolės nepalyginsi su beatsigaivelėjančia
drėgna juoda žem e nutirpdytuose lopuose. O moteriškas dar
kiti rūpesčiai "stramažijo": ...esą linus šukuodamos ir verpda
mos moterys tik ir tekalbėjo, kaip "po švento Kazimiero
reikės prisimazgyti staklėse". Matyt, audimas užėmė visą
moterų laiką iki pat pavasario darbų".12 O artojai mintyse
jau trupino grumstą, - galvojo apie orę (beje, ką slepia ašis
"orė-Jorė"?).
Kovo 10-ą, liaudyje žinomą kaip 40-ies kankinių dieną,
esą jau parlėkę tiek pat paukščių, tik niekur etnografijos
aprašuose nesakoma, ar tiek rūšių atstovų atlėkė, ar tik tiek
išvis paukščių. Koks esąs tos dienos rytas, diena ar naktis,
tokios būsiančios dar 40 dienų. Įdomesnė analogija susieja šį
motyvą su Blovieščių apeiginių bandelių kepimu ir skaičiumi
40: "Keturiasdešimt kankinių dieną kepa 40 kukelių, kad tais
metais būtų geras derlius. Vasiūnai, LMD III 63/6-34."13 "Jei
Blovieščiaus rytą šąl, tai po to dar 40 rytų šąl".14 Gal minimas
skaičius ne tik elementari pamaldžių kaimiečių analogija,
gal, pavyzdžiui, prie ketverto prilipęs nulis ir keturios dešim
tys (kažkada savaitės būta dešimtadienės) įrėmina gamtos
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atgijimo metą? Skaičius "4" svarbus gyvybės medžio sąrango
je.
Kovo vidurys dažnai sutampa su gavėnios laiku, kai Dzū
kijoje dar galima išgirsti vadinamųjų gavėnios dainų, "...kai
kurios baladės, dainuotos per gavėnią, kaip tik yra senųjų
apeiginių dainų liekanos, susijusios su mirusiųjų kultu (...)
Iki mirusiųjų kultas ir su juo susijusios šventės, gyvavusios
ankstyvą pavasarį ir turėjusios nemažą ryšį su žemės ūkiu".15
Minimo kulto elementai sutinkami kone visame metiniame
cikle, tačiau gal menkiausiai jie atsiskleidę kovo Trimpos
(Tfumpos?) lygmėse. Ir dabar dar pasakoma įsitikinus, kad
daugiausia žmonės miršta pavasarį ir rudenį. Sakoma, kad
"morčiuj" (kovo mėn.) visi nevertėliai (netikėliai) atgyja".16
Kodėl ankstyvą pavasarį toks akcentuotas paukščių pasiro
dymas, ar tai svarbu vien darbų terminams įsiminti? "Kad
kranklys per butą lėkdamas krank, čia apsirgs kas, o kad du
krankliu per butą lėkdami pešas, nuo suvenčiavotųjų kas
mirs".17 Kranklys (ir kovas?) - bloga lemiantis paukštis?
"Pasiners kranklys klane prieš bjaurų orą".18 Kovas ir balan
dis, atrodo, saistomi abipusės priklausomybės (gal todėl dau
gelis papročių motyvų atsikartoja iki Jurginių). "Jei kovo
mėnesį ėriukai šokinėja kieme - balandį bliaus".19 Be dėme
sio kovo nepalieka ir Perkūnas. "Jei perkūnija pasirodo kovo
pradžioje, tai bus šalta ir lietinga vasara". Šimkaičiai, Ras.
LTA 832(211). "Jei kovo mėnesį yra perkūnija, tai bus lytuota
vasara". Skaudvilė. LTA 832(209). Yra ir prieštarų, kovą
Perkūnas gali nuteikti palankiai - tai virsmų ruožo būvis. "Jei
kovo mėnesį griauja, tai bus geri metai". Viduklė. LTA
832(428).20
Paprastai Ganyklis, pievų, piemenų, gyvulių globėjas sie
jamas su balandžio žaluma, su Jurginėmis kaip pirmojo
gyvulių išginimo diena, tačiau, matėme, net kovo pradžioje
jie trumpam būdavo išvaromi iš tvartų. Yra liudijimas iš XIX
a. vidurio, kad Ganyklis buvo pagerbiamas ir nesulaukus
žolės: "Kovo mėnesio 15 dieną, buvo tai šventė Ganyklio,
piemenų dievaičio, Liadonos ir Saulės."21
Kovo 19-oji - šv.Juozapo diena, vadinama Pempės švente,
nes tądien ji parskrendanti ir parnešanti ant nugaros arba
uodegos kieliukę, kuri pabaigianti išspardyti žiemos ledus;
kartais jai tereikia tik kojute stumtelti ledus, ir šie išplaukia
pavasario ižu. Barstyčių apylinkėje "melždavo kielę" ir dary
davo putrą iš trintų aguonų, vadindami šį gavėnios valgį
"kielės pienu".22 Iš kielės elgesio sprendė apie visų metų
derlių: "Jei kielę kokiame mete pirmą kartą ant žemės pama
tai, tai maža pasėlė užaugs, jei augštie - didi pasėlė bus".23 Ir
gyvenantys pagal gamtos laikrodį kaimiečiai, ir išaugę ant
blokinių plynių asfalto žino paprastą dalyką - kai "pempė ant
dirvono" ir sveikinasi "gyvi, gyvi", tada jau tikras pavasaris:
augalai ima krauti pumpurus, gyvija atkunta. Kita ištara
byloja: "Nuo Juozapo gervė raistan, lydeka nerštan. (Jau
pavasarį gervės parlėkdamos parnešė)."24 Kai kuriose vieto
vėse manoma, kad ir gandro parskridimo diena esanti Juozapinės, nors daugelyje vietų nurodoma, kad Gandro diena
esanti kovo 25 - Blovieščiai. Matėme, kad Juozapo dienoje
kalbama net apie keturis paukščius, o gandro motyvo sklaida
rodytų, kad centriūė pavasario šventė (lygės?) dėl krikščio
nybės įtakos išsidalino į artimesnes (Juozapo d., Blovieščiai)
ir tolimesnes (Kazimiero d., "Aprilės", Jurginės ir kt.).
Seniau sakydavo, kad ištvėrusi žiemą kiaulė, po Juozapo
ant šluotražio ištempta laukan, jau išgyvens, nenugaiš. Tūo
galėjo būti tikras ir ūkininkas, kuris "Blovieščiuose išvilktų

ant kuoko kiaulę į ganyklą”.25
Dėl Kaziuko mugės sutrikdavo gavėnios laikymasis dau
giausia pietrytinėje Lietuvoje, o per Juozapą panašiai atsitik
davo visame krašte, ypač Žemaičiuose, kur šiuo vardu daug
vaikų krikštydavo. Šią dieną per gavėnią leisdavo tuoktis
tiems, kam ”yra reikalas”, o jaunimas įsidrąsinęs net lin
ksmindavosi kur nuošaliau, jei ilgsijonės cypdavatkės nesu
keldavo "gvolto". Juk "patronavo" pats šventasis Juozapas,
Kristaus globėjas. Kaime taip pat tikėjo, kad Juozapas yra
mirštančiųjų užtarytojas, laimingos mirties šventasis, nes
sulaukęs laimingos senatvės ir užgesęs ant jauno Jėzaus ir
Marijos rankų.
Nuo Juozapo dienos ateidavo laikas urbinti žemę, pujoti
lovas daržovių rasodai ir gėlėms. Kartais nevisai aišku kodėl,
bet šventųjų vardais vadinami augalai. Juozapu vadinamas
toks "lupažiedžių šeimos vaistinis puskrūmis", kurio viršū
nėmis gydo nuo išgąsčio, jų žiedai vasarą mėgiami bičių.
Beje, "dažnai kovo pabaigoje giedriomis dienomis bitininkas
(...) išgirsta bites cypiant - prašant, kad atvertų joms plyšelius.
Rūpestingi bitininkai jau kovo pabaigoje į avilį įdeda maisto
(...) Maistą bitėms paduodavo ant rugių šiaudelių, "kad bitės
neįklimptų".26 Tbkia yra vadinamojo "bičių kalendoriaus"
pradžia, o sodiečio galvoje jų turėjo sutilpti visas spiečius.
Galbūt kovo mėnesio pastelinei negrynai spalvai apibū
dinti radosi įdomios darybos žodis "juozganas", reiškiantis
kiek juodą, apyrudę, juosvą, tarkim, žemę. O šios antitezė
(matyt, susijusi su šventojo vaizduosena): "Juozapinės" leli
jos (baltosios lelijos). Geistarai (Didvyžiai)".27 Beje, juodos
ir baltos spalvos derinimas turėjo reikšmės gedulo išraiškos
genezei.
Perkūnas kartais įgauna šventųjų pavidalus. Matyt taip
kartais įvardijamas vienas iš devynių jų šeimynos narių: "Kai
griaudžia, šv.Juozapas važiuoja su statine pasivažinėti. (Kybartai, LTA763(13c)".28
Šv.Juozapo kultas įsigalėjo Europoje maž daug IX amž iuje. Kovo 19-oji Juozapui paskirta tik 1621 metais. Šventasis
žmonių sąmonėjeįsi tvirtino kaip uolus^dailidė, nors šventra
štyje pasakyta, kad jis buvęs amatininkas (faber).
Juozapo vardą, vieną iš populiariausių Lietuvoje tarp
krikščioniškų, gavome per lenkų ir lotynų kalbos "filtrą" iš
hebrajų, kur "Joseph (...) turėtų reikšti "Dievas tepridedie
(daugiau vaikų) prie dabar gimusiojo".29
...Blovieščiai - turtinga papročiais, bet mįslinga, daugia
reikšmė, nesiduodanti "perskaityti" šventė. Thi Gandro die
na, artima buvusiai nujaučiamai lygiadienio (archaiškų Nau
jųjų Metų?) šventei. Sunku jas suverti ant vieno iešmo, duo
menų, ypač senesnių, beveik nėra, tad galime brėžti tik kon
tūru...
Si diena seniau buvo įsimintina privalomais kepti, be
abejonės, apeiginiais kepiniais: "baciono (gandro) pyragais,
kukelėmis, "kaukorais", prieskieniais, "kratiniu".0 "sukratydavo" jiems įvairių rūšių javus: miežius, rugius, kviečius,
avižas, grikius ir kt. Per šį būsimo derliaus "užkalbėjimą"
rinkdavosi kaimynai būrin ir dalydavosi tarp savęs šiuo neka
sdieniu valgiu. Negailėjo ir pavargėliams, kas garantavo
"anapusinę" globą. Gerai žinota, kad "per Blovieščius reikia
javų sėklą sukilot, pamaišyt, tai javai derės". (Leipalingis,
LTA610/82)”.30
Yra duomenų, susiejančių Blovieščius su Jurginėmis: rei
kėdavo neskolinti skieto, kad vilkai neišpjautų gyvulių, o jei
neši jį lauku, reikia surišti ir prirakinti, idant vilko ž iodmenys

nesivarstytų. P.Dundulienės duomenimis, kovo 25 dieną ke
liasi iš žiemos guolio meška. B.Rybakovas susieja lygiadienį
su dar totemizmo elementų turinčiomis senosiomis Užgavė
nėmis: "pirminės Užgavėnių šventės data - tai pavasario
lygiadienis (...) Nepakeičiama Užgavėnių karnavalo kaukė
yra "meška, žmogus išverstais kailiniais arba išversta avikai
lio skranda".31
Šią dieną daug kalbama apie bites: jei jos per anksti
išlekiančios iš avilių, tai joms teksią dar atgulti, ir tiek dienų,
kiek pasiskubino.
"Gervėčių apylinkių moterys per Apreiškimą neliesdavo
kiaušinių, kad vėliau iš perimų gerai skil tų viščiukai, ančiukai
bei žąsiukai ir jie neišeitų šleivi, kreivi ir pan."32
TVapi lygių pusiausvyra. Kaip ir žmogaus bei gamtos der
mė, ypač kai veriasi gyvybės slaptis.
...Kas apsakytų, kiek atspalvių kovo įsaulyje slepia juodo
nuo snapo iki kojų "eglutės" kovo pasparnės plunksnos...
Dvyniai ašvieniai tempia Saulės važį toliau, bet vis ratu.
Juozas ŠORYS
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KRYŽ lAUS KELIAS

SKAISTGIRIS
IŠ 'LIETUVOS KULTŪROS PAMINKLŲ SĄVADĄ" REN
GIANČIOS LMA KULTŪROS IR MENO INSTITUTO DAILĖTYROS INFORMATIKOS GRUPĖS SURINKTOS MEDŽIAGOS

Joniškio rajonas, Skaistgirio apyl., Skaistgirio bažnyčios švento
rius
DR 525
Koplytėlės (14) su ornamentuotais kryželiais ir Kryžiaus kelio
stočių skulptūromis (14 grupių)
Skulptorius Augustinas Ulčinas, koplytėlių autorius nežinomas
XIX a. VII dešimtmetis; restaur. 1920-25 ir 1967 m. Mūras,
geležis, medis, stiklas
Koplytėlės 365x212x128; skulptūros aukštis vidut. 60
Skaistgirio bažnyčios šventoriaus pakraščiais stovi tinkuoto mūro
Kryžiaus kelio stočių koplytėlės, sumūrytos išvien su neaukšta ištisine
tvora, tik priekiniu fasadu išsikišusios į šventorių. Jos visos vienodos,
dviejų tarpsnių. Apatinis tarpsnis - tai stačiakampis cokolis, aukščio
sulig tvora, pakylėtas ant neaukšto pamatėlio; priekinė plokštuma
kvadruota. Nuo cokolio skarda dengtu karnizėliu atskirta viršutinė
šešiakampė (arba keturkampė su užpakalinėj pusėj nukirstais kam
pais) koplytėlės dalis. Todėl pastatas žiūrint iš šono įgyja papildomų
tūrį skaidančių briaunų ir atrodo plokštesnis, vizualiai susiaurėjus
šoninėms sienelėms. Koplytėlės siluetas, žiūrint iš priekio, kiek subaSkaistgirio bažnyčios šventorius su Kryžiaus kelio koplytėlėmis.
Fotografuota 1991 m.
Ramūno VIRKUČIO nuotrauka

"Kryžiaus kelias (lot. Via Crucis) - pamaldumo praktika, kurią
sudaro aplankymai 14 Kristaus kančios vietų arba stočių ("stacijų"),
vaizduojamų bažnyčiose įtaisytais paveikslais ar skulptūromis, apmą
stantjo kančią ir kalbant tam tikras maldas ir giedant giesmes" (LE,
T.XJfl.-Bostonas, 1958.- P.l 74). Europoje tradicija įrengti bažnyčiose
Kryžiaus kelio stotis ypač įsigalėjo plintant kontrreformacijai. Jėzui
tams sudarius bažnytinės dailės ikonografinę sistemą, buvo tiksliai
nustatyti visų keturiolikos stočių siužetai, vaizduojantys Kristaus kan
čias: išdavystę, teismą, kankinimus, kryžiaus nešimą, nukryžiavimą ir
kt. Kad labiau primintų tikrąjį Kristaus kančių kelią, stotys pradėtos
įrengti atvirame plote - dažniausiai palei bažnyčios šventoriaus ribas.
(Lietuvoje tai ypač būdinga X IX a. antrojoje pusėje).
Stočių ėjimas Lietuvoje tapo ypatinga atgailos forma. Pagal religi
nių misterijų ir vaidinimų tradiciją (atėjusią iš Baroko epochos) Lie
tuvoje kryžiaus keliai apeinami kiekvieną Gavėnios penktadienį ir
sekmadienį. Ypač gausios procesijos vyko Marijos aplankymo šventėje
Žemaičių Kalvarijoje, per Sekmines Vilniaus Kalvarijose. Kryžiaus
kelius buvo stengiamasi įrengti kiekvienoje bažnyčioje. Tapytos, skul
ptūrinės ar grafikos stotys buvo kabinamos bažnyčios viduje arba
koplytėlėse palei šventoriaus tvorą. Dažniausiai jų būdavo keturiolika,
nors kai kuriose vietovėse buvo įrengiamas ir mažesnis ar didesnis
stočių skaičius (net 36 Kristaus kančios vietos buvo Vilniaus Kalvari
jose).
Nemaž a Kryžiaus kelio stočių yra sukūrę lietuvių liaudies meistrai.
(Pavyzdžiui, tapytos Beržoro bažnyčios stotys). Tačiau liaudiškų skul
ptūrinių stočių Lietuvoje nedaug - paprasti kaimo meistrai, dievdirbiai
retokai imdavosi sudėtingų grupinių skulptūrų. Kaip matyti iš turimų
pavyzdžių, skulptūrines stotis kūrė tik pas profesionalus pasimokę
liaudies skulptoriai, paskyrę dailei visąsavo gyvenimą.
Šiuo metu žinomos tik Šakynos (Šiaulių raj.), Kiauklių (Širvintų
raj.), Kriukų ir Skaistgirio įJoniškio raj.) bažnyčiose liaudies meistrų
sukurtos skulptūrinės Kryžiaus kelių stotys (taippat atskiros skulptūrė
lės ar jų grupės iš neišlikusių stočių). Jos labai skiriasi savo raiškos
formomis, siužeto pateikimu , be to, ir sukurtos ne vienu laiku. Tad šiuo
atveju stotis galima tyrinėti tik kaip atskirus, labai originalius liaudies
dailės kūrinius.
Martynas POCIUS

24

Šeštosios stoties koplytėlė.
Nuotrauka iš F. Ramonienės archyvo

rokintų linijų, įlenktais šonais, viršuje užsibaigiąs pu
sapskričiu frontonėliu, kurio viršutinę liniją akcentuo
ja profiliuotas karnizas. Koplytėlė dengta skarda; vi
ršūnėje įtaisytas paprastas kryželis iš sukryžiuotų ge
ležies strypelių, kryžmos galai užbaigti bumbuliukais,
jos vidurį dengia skardinė spindulių rozetė.
Koplytėlės priekiniame fasade yra didokas stačia
kampis įstiklintas langas mediniais rėmais; prie visų
kraštų ištapytos pertvaros skaido jo plotą į 9 nelygias
dalis. Didžiausia - vidurinė, ją supantys mažieji stiklai
papuošti per trafaretą baltais dažais atspaustais orna
mentais. Virš lango - įgilinta liunetė su profiliuotu
apvadu, kurio kampuose yra po ovalinę reljefinę gėlę.
Anksčiau čia buvo vitražiniai langeliai, užmūryti re
montuojant.1 Koplytėlės šonines sieneles puošia ho
reljefinės angelų galvutės su sparneliais, po jomis vynuogių kekės.
Koplytėlės gana darnių proporcijų, raiškaus silue
to; baltai tinkuotų tūrių ir jungiančio juos akmeninio
tvoros mūro faktūrinis bei toninis kontrastas sustipri
na pasikartojančių formų ritmą, pagyvina bažnyčios
aplinką. Be to, jos įdomios ir kaip savitas baroko
atgarsis smulkiojoje liaudies architektūroje.
Koplytėlėse sudėtos medinių skulptūrų kompozi
A. Ulčinas. Figūrėlės iš stočių. Fotografuota lauke 1967 m. restauracijos metu.
cijos, kuriose, pradedant pirmąja koplytėle į kairę nuo
M. SAKALAUSKO nuotraukos iš F. Ramonienės archyvo.
šventoriaus vartų, nuosekliai perteikti Kryžiaus kelio
stočių arba "stacijų" siužetai.2 Grupes sudaro 4-8, dažniausiai 5-7
rais. Drabužių drapiruotė perteikta smulkiai, bet nesiveržiant į natū
atskirai išdrožtos figūros, kurios sustatytos į dinamiškus, išraiškingus
ralizmą; klosčių ritmai plastiški, daugiau ar mažiau atitinkantys jude
paveikslus - mizanscenas. Šių paveikslų kompozicija įvairi, nesikartosį, praturtinantys formas švelniu šviesos ir šešėlių raibuliavimu.
janti, kiek leidžia vienodą erdvė, neutralus fonas, naudojamas mini
Skulptūros III dešimtmetyje (apie 1920-25 m etus) buvo restau
malus raiškos arsenalas - tik figūros su savo atributais bei įnagiais
ruotos,3 atkurtos trūkstamos detalės, figūros iš naujo polichromuotos
(pora atvejų - raitos), be jokių peizažo elementų. Kiekvieną grupę
klijiniais dažais ant kreidinio (ar gipsinio) grunto.4 Polichromija gana
sudarančios figūros pavaizduotos įvairiomis, gana išraiškingomis po
įvairi, ji paryškina figūrų plastinę struktūrą, padeda jas individualizuo
zomis, pabrėžiant judesį, rankų gestikuliaciją - tai bene svarbiausias
ti, kompozicijoms teikia daugiau dekoratyvumo ir dinamiškumo.
ypatumas, skiriąs šį kūrinį nuo tradicinės liaudies skulptūros, kur
Mūsų liaudies skulptūroje nėra dažnos daugiafigūrės siužetinės
paprastai figūros būna statiškos, judesys turi daugiau simbolinę reik
kompozicijos (dažniau jos sutinkamos Žemaitijoje), o juo labiau
šmę ir nėra emociškai įprasmintas. Šiame cikle figūrų judesį iš dalies
sudėtingų kompozicijų ciklai. Skaistgirio Kryžiaus kelių stotys yra
papildo ir veidų mimika, tačiau ji liaudies skulptoriaus perteikta
menkiau. Pabrėžtinai groteskiškai pavaizduotų neigia
mų personažų - Kristaus kankintojų - veidai dažnai
išdrožti prašieptomis burnomis, kyšančiais dantimis ir
liežuviais - taip truputį naivokai sustiprinama agresy
vumo, žiaurumo išraiška. Šiaipjau personažų veidai,
kaip dažnai būna liaudies dailininkų kūriniuose, labai
panašūs ir yra autoriaus braižo charakteringa žymė:
čia krinta į akis apačion siaurėjantis kiaušiniškas veido
ovalas, gana plati burna, aštri, vos kumptelėjusi nosis,
siauros, smailais kampučiais akys.
Figūros lieknos, kiek pailgintos: jų anatominė san
dara nėra skrupulingai išlaikyta ir deformacijos (pa
vyzdžiui, pailgintas ir labiau palenktas bei pasuktas
kaklas) dažnai dar paryškina judesio ekspresiją. Gru
pėse pasitaiko gana nevienodo didumo figūrų, tačiau
tas skirtumas atrodo veikiau atsitiktinis, ne^u turįs
kokią simbolinę reikšmę.
Figūrų plastika gana raiški; įvairovės teikia ir skir 
tingas personaž ų apdaras - paprastai jis trijų tipų: ilgas
laisvas tunikos pavidalo drabužis, papildytas apsiaustu,
skraiste ir pan., panašus trumpas drabužis ir itin deko
ratyvi kareivių (R om os legionierių) apranga; šiuos ti
pus autorius išradingai varijuoja pridėtiniais aksesua- -
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Meistras, pyktelėjęs, kad žydas dėl
skolų eina skųstis pas kleboną, padarė
vieną stacijų figūrėlę labai panašią į tą
žydą - smuklininką. Visi žm onės juo
kėsi, o žydas persigandęs prašė: "Tu
būk geras, tik į tą staciją manęs ne
dėk!"
Skulptūrėlės į stacijas buvę sudėtos
nedažytos. Tokios jos ir buvo visą laiką
maždaug iki 1920 metų.
Skaistgiriečiai dažnai džiaugdavę
si: "Į kokius tik atlaidus nuvažiuojam,
kokiose bažnyčiose tik nesam buvę,
bčt tokių gražių stacijų kaip Skaistgiry
- niekur nėra".

unikalus mūsų senosios liaudies dailės
reiškinys.
Duomenys apie šio paminklo autory
stę, datavimas, žinios apie restauraciją
pateikiamos remiantis vietos mokytojos
dailėtyrininkės F.Ramonienės surinkta
medžiaga. Stočių koplytėlės geros bū
klės, tačiau skulptūras reikia šiek tiek
restauruoti - kai kurių aplūž usios plašta
kos, pirštai, VI koplytėlėje dalis figūrų
nuvirtusios ir tik atsirėmusios į lango
stiklą; kai kur nunykusi polichromija.
1988

Algimantas PATAŠIUS

Papasakojo
Ona
Dantienė,
gim.1891 m.,gyv. Skaistgiryje

PAAIŠKINIMAI:
1. Taip pat nebėra seniau buvusių užrašų:
"Pinkta", "Vienolikta" ir kt. - iš F.Ramonienės
už rašų.
2. Pagal vietinių žmonių pasakojimus
stočių skulptūrėlės galėjo būti padarytos
apie 1860-uosius metus. - Iš F.Ramonienės
užrašų.
3. Apie 1920-25 m. skulptūrėlėmis susi
domėjęs Šiaulių "Aušros" muziejus ir norėjęs
jas nupirkti. Tačiau tuo metu klebonas suma
nė stotis suremontuoti (jos jau buvę gerokai
aptriušusios). Buvo padirbtos trūkstamos fi
gūrų dalys, užglaistyti plyšiai, visos skulptū
rėlės nudažytos. Tūomet muziejus jų nebepageidavęs. - Iš F.Ramonienės užrašų.
4. Karo ir pokario metais Kryžiaus kelių
stotys vėl gerokai nukentėjo. Apgriuvo ko
plytėlės, išdužo jų stiklai, ėmė virsti ir lūži
nėti skulptūrėlės. Tliomet jos buvo suneštos
į bažnyčios sandėlį, o koplytėlės paliktos li
kimo valiai. Ir tik 1967 m. stotys buvo restau
ruotos, pagal galimybes suteikta pirmykštė
išvaizda. - Iš F.Ramonienės užrašų.

1968 m. kovo 2 d.
XXX

Tėtušis yra papasakojęs, kad vienas
iš mūsų giminaičių - prosenelių - A u
gustinas Ulčinas buvęs menininkas. Jis
daręs Skaistgirio bažnyčios švento
riaus stacijoms medines skulptūras.
Taip pat pasakojo, kad jis buvęs pasiry
žęs padaryti stacijas daugeliui bažny
čių nuo Skaistgirio iki Šidlavos.
Kur drož ėjo amato mokėsi, neteko
girdėti.
A. Ulčinas. Skulptūrinė grupė iš pirmosios stoties.

1969 m. balandžio 26 d.
XXX

M ano giminaitis iš mamos pusės
Augustinas Ulčinas buvo menininkas.
Jis drožinėjo skulptūrėles Skaistgirio
bažnyčios stacijoms. Vėliau, už pasi
sakymus prieš valdžią, pateko kalėji
mam Kalėjo Leningrade, Petropavlov
sko tvirtovės kazematuose. Ten ir mi
rė.

PRISIMINIMAI APIE SKAISTGI
RIO BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS
STOTIS IR MEISTRĄ AUGUSTINĄ
ULČINĄ
Mano mama pasakojo, kad kai ji bu
vo maža, jų troboje apsigyvenęs m ei
stras, kuris dirbęs Skaistgirio bažnyčiai
stacijas. Meistras buvęs lietuvis, dirbęs
vienas be padėjėjų apie dvejus metus.
Dažnai rytą mama nubudusi rasdavo
šalia savęs lovoje paguldytą kokį nors
dievuką.
Meistras mėgdavęs išgerti ir gal ne
visuomet turėdavęs smuklininkui žydui
užsimokėti. Sykį žydas, nebetekęs kan
trybės, nuėjęs pas kleboną ir sakąs: "Kle
bonėli, tas tavo "dūdininkas", "altoriaus
bizdininkas" ir "visų šventų tėvelis" man
labai daug skolingi liko. Reikia jų skolas
atlyginti". Klebonas supratęs, kad "dūdi
ninkas" tai vargonininkas, "altoriaus biz
dininkas" - zakristijonas, bet klausius,
kas tas "visų šventų tėvelis". O žydas ir
sakąs: "Nagi tas, kur tuos visus šventuo
sius drožia".
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Papasakojo Adolfas Zakattis, g.
1914 m., gyv. Mergiūnų k.

Papasakojo E.Bdbravičienė, gyv.
Vilniuje.
1969 m. birželio 28 d.

Užrašė Frozina RAMONIENĖ
IŠ MOKYTOJOS DAILĖTYRI
NINKĖS FROZINOS RAMONIE
NĖS (1931-1989) UŽRAŠŲ APIE
SKAISTGIRIO BAŽNYČIOS KRY
ŽIAUS KELIO STOTIS

A. Ulčinas. Skulptūrinė grupė iš aštuntosios stoties.
Nuotraukos iš Lietuvos kultūros paminklų sąvadui su
rinktos medžiagos.

Pagal Evangeliją Kryžiaus kelio
stotyse paprastai vaizduojama ketu
riolika scenų (vietų) iš Jėzaus Kristaus
kančių kelio nuo teisėjo Pontijaus Pi
loto iki bausmės įvykdymo vietos Golgotos kalno. Šis siužetas dailininkų
ir skulptorių interpretuojamas įvairiai.
Tačiau bet kurio autoriaus kūrinyje
kiekvienoje scenoje pagrindinė vieta

skiriama Kristui, o šalia jo - visi kiti įvykių dalyviai, priklausomai nuo
autoriaus sumanymo.
Žiūrint į Skaistgirio stotis, atrodo, kad meistras, jas gamindamas,
naudojosi kažkokiomis šios temos iliustracijomis. Tiek figūrų grupa
vime (centre Kristus, abipus po keletą įvairiai išdėstytų antraeilių
veikėjų), tiek sudėtingų judesių vaizdavime jaučiamos pastangos at
kurti kažką matyta. Ypač šis siekimas pastebimas personažų rūbuo
se. Visos figūros aprengtos gana įvairiais senovės romėnų, žydų ir kitų
rytiečių drabužiais. Ypač puošni ir detalizuota romėnų karių apran
ga.
Įdomu, kad Skaistgirio stočių skulptūrėlių apranga labai panaši į
paspalvintose graviūrose (Verlag von Herder in Freiburg /Baden/)1
pavaizduotų kryžiaus kelių veikėjų aprangą: visiškai tos pačios karių
šalmų formos, apavas, rūbų sukirpimas, papuošimai. Be to, skulptū
rėlėms suteikti tie patys išoriniai veidų požymiai: barzdos, bakenbar
dai, ūsai. Galbūt panašūs piešiniai ir pasitarnavo stočių meistrui kaip
prototipai.
Komponuojant grupes, personažai supa Kristų beveik puslankiu,
todėl dauguma figūrėlių į žiūrovą atsuktos .šonu, o kitos - beveik
nugara. (4-os stoties Veronika, 6-os stoties karys ant arklio ir kt.).
Daugelio veikėjų dėmesys ir žvilgsnis nukreipiamas į Kristų, dėl to į
pagrindinį vd^kėją susikoncentruoja ir žiūrovo dėmesys.
Figūrėlių neįmanoma perstatinėti, sukeisti vietomis - iš karto būtų
suardyta kompozicijos darna. Kiekvienai skulptūrėlei autorius numa
tė jos vietą ir veiksmą.
Tokios sudėtingos kompozicijos darbų kiti vietiniai meistrai neda
rė, o pasitaikančios grupinės skulptūros (Pieta, šv.Jurgis) yra frontalesnės ir statiškesnės. Palyginimui dar galima pažvelgti į lietuvių
liaudies skulptūros albume2 esančias liaudies meistrų drožtų Kri
staus kančios grupių iliustracijas (403, 406, 407, 416). Šiose scenose
dievadirbiai taip pat stengėsi dinamiškai pavaizduoti veiksmą, sukurti
judėjimą. Tačiau, palyginti su skaistgirietiškomis, šios figūrėlės atrodo
sukaustytos, neryžtingų judesių, veiksmas santūresnis, neturi Kry
žiaus keliams būdingos dinamikos.
Skulptūrų judesiai labai įvairūs ir sudėtingi. Vietinių meistrų dar
bai pasižymi santūrumu, mintimi, o stočių skulptorius pripažino tik
judėjimą. Nėra nė vienos ramios, nieko neveikiančios figūros. Įvai
riausiomis pozomis vaizduojamas nešantis kryžių ir parpuolantis Kri
stus; veržlūs, energingi kareivių mostai; santūresni, bet išraiškingi
moterų bei praeivių judesiai. Meistro, matyt, domėtasi anatomija ir
stengtasi medžio skulptūrose išreikšti savo išprusimą. Tačiau ne visa
da sėkmingai. Pavyzdžiui, 5-os, 6-os ir 11-os stoties Kristaus rankos
nelabai įtikinamai laiko sunkų kryžių, figūrų galvų judesiai ne visada
atitinka kūno judesį, o kitur dėl per didelio veržlumo karių figūros
netenka pusiausvyros. Tačiau bendras veiksmo vaizdas patrauklus,
paminėti netikslumai dažnai netgi labiau paryškina judrumo įspūdį.
Priešingai negu koplytstulpių skulptūros, kur meistrai labai plasti
škai išdroždavo tik priešakinę statulėlės dalį, dauguma Kryžiaus kelio
figūrų modeliuota iš visų pusių. Taip daryta dėl to, kad, sudarant
grupes, figūros išdėstytos ne tik frontaliai, bet įvairiausiomis pozomis.
Nors skulptūrėlės labai nekompaktiškos: sudėtingi judesiai, platūs
rankų mostai, - skaptuotos jos iš vieno medžio gabalo. (Vietinių
meistrų darbo figūrėlėse rankos kartais būna drožtos atskirai ir pri
durtos). Net visa keturių asmenų grupė 13-oje stotyje padaryta iš
vieno gabalo.
Figūrėlių nuogosios kūno dalys - veidai, rankos, kojos, - modeliuo
tos labai švelniai, nugludintos. Ryškūs kalto pėdsakai matomi tik rūbų
klostėse, plaukuose. Koplytstulpių meistrų darbuose apranga dažnai
būna drožta plačiomis plokštumomis, kartais visai lygiai, be raukšle
lių, apgaubia figūrą, o jeigu perteikiamos rūbo klostės, tai išsidėsto

vertikaliai, ritmingai, tarsi pabrėždamos figūros rimtį, didingumą.
Stočių skulptūrose viso to nėra. Čia vyrauja įvairi, nesuvaldomai judri
linija. Meistras jautė pagrindinę rūbo klostės kryptį, jos slinktį ir bandė
tai perteikti drąsiais kalto rėžiais, perdaug nesivaržydamas dėl nuolat
pasitaikančių netikslumų: tai raukšlės pasisuka neteisinga linkme, tai
jų lūžis ne toje vietoje ir 1.1. Dėl to kartais susidaro net amatininkiškumo, techninio įgudimo, o ne kūrybos ir meniškumo įspūdis. Tačiau
bendras rūbo judesio vaizdas labai padeda paryškinti pačios figūros
judesį. Nepaprastai kruopščiai meistras išdrožė rūbų papuošimus.
Ypač tai pastebima karių figūrose, kurios labai puošnios. Įvairūs
švarkai ir liemenės, išradingai ornamentuoti trumpi sijonėliai. Daug
dėmesio skirta šalmų formoms ir papuošimams. Jie visi skirtingi,
nesikartojantys. Taip pat kruopščiai apdailinti kardai, ietys, indai, vė
liavėlės.
Figūros palyginti proporcingos, liktai pagrindinėje kompozicijoje
Kristaus figūra gerokai ištęsta. Jai suteikta kuo daugiau didingumo,
santūrumo. Norint pabrėžti kareivių ir žydų nuožmumą, jų figūros
ypač didelės ir stambios. O likusių veikėjų: moterų, ypač praeivių,
pagonių figūrėlės gana smulkutės. Pavyzdžiui, antros stoties raitelis su
visu arkliu tokio pat aukščio, kaip greta stovintis karys, o penktos

A. Ulčinas. Moters figūrėlė iš keturioliktosios stoties. Fotografuota lauke
1967 m. restauracijos metu.
M. SAKALAUSKO nuotrauka iš F. Ramonienės archyvo.
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skaistgirietiškąsiassavo veržliais, tik ne tokiais laisvais judesiais, tokio
pat tipo, tik dar grubesniais veidais. Figūros gerokai stambesnes,
nelabai tikslių proporcijų, drožyba panašios į Skaistgirio stočių skul
ptūrėles. Negalima tvirtinti, kad tai to paties meistro kūrinys. Vieti
niai gyventojai apie jų sukūrimą taip pat nieko neprisimena. Todėl
tegalima tik spėlioti, jog yra kažkoks ryšys tarp Kriukų ir mūsųštočių
kilmės.
Iš kaimo dievadirbių tarpo Skaistgirio kryžiaus kelių meistrą išski
ria savita, drąsi drožimo maniera, palyginti tikslios kūno dalių pro
porcijos, nevietinis tipažas. O ypač į akis krinta užmojis suteikti
figūroms kuo daugiau judrumo, pozų įvairumo. Matyt ir Skaistgirio
stočių skulptorius, kaip kad apie liaudies tapytojus rašo P.Galaunė,
buvo "kažkur pas kažką šiek tiek pasimokęs liaudies menininkas".3
Tikriausiai patraukliomis stočių skulptūrėlėmis žavėjosi ne tik
eiliniai tikintieji - dar daugiau jos domino apylinkės dievadirbius. Gal
ne vieną iš jų įkvėpė ir paskatino kurti medinius stebuklus.
Skaistgirio šventoriaus stočių skulptūrinės grupės papildo nelabai
gausų vietinių liaudies meistrų palikimą, praturtindamos jį naujais
plastinio modeliavimo bruožais, išradinga, darnia kompozicija, veik
smo dinamika.
Frozina RAMONIENĖ
Skaistgiris, 1968 m.
A. Ulčinas. Keturioliktoji stotis. Fotografuota 1991 m. Skaistgiris.
Ramūno VIRKIJCIO nuotrauka.

stoties Simonas Kirenietis, padedantis nešti kryžių, beveik dvigubai
mažesnis už Kristų.
Veiksmo ir personažų įvairovei šiek tiek kliudo neišradingai mo
deliuoti figūrų veidai. Visi jie vienodos formos, pilni, lygūs, be raukšle
lės ar grimasos. Nepastebimi etniniai bruožai, vyrai tik barzdoti ir
nebarzdoti. Nosys, tiek vyrų, tiek moterų, - trumpos, stambios. Tik
truputėlį švelnesni bruožai suteikti Kristui ir kai kurių moterų vei
dams.-Norėdamas pabrėžti karių žiaurumą, meistras kai kuriuos jų
pavaizdavo prasišiepusius, berodančius viršutinius dantis. Nei veikėjo
charakterio, nei jo amžiaus iš veido nustatyti negalima. (Nuotraukose
visa tai pastebėti sunku, ries įspūdį keičia polichromavimas). Matyt,
meistras buvo įgudęs drožti vieno tipo veidą ir daug nesvarstydamas
pritaikė jį visoms figūroms. Vietinių dievadirbių skulptūrėlėse to
nėra. Nors ir jų darbai nepasižymi ryškiais charakteriais, bet nerasta
to paties meistro skulptūrų, kurios nesiskirtų veidų modeliavimu.
Pagal savo išgales ir talentą Kryžiaus kelių autorius tiksliai laikėsi
krikščioniškos ikonografijos, stengėsi, kad jo kūrinys derintųsi su
dogmatiniais bažnyčios reikalavimais. Dėl to jis galėjo būti tikras, kad
jo darbą užsakovas klebonas įvertins teigiamai. Šiaip kai kurie dvasi
ninkai į liaudies skulptorių darbus žiūrėjo nepalankiai. Pavyzdžiui,
pasakojama, kad dievadirbys M.Šinickas norėjęs Skaistgirio kapinėse
pastatyti koplytėlę su dievukais, bet klebonas Kazimieraitis atsakęs,
kad "į šventą vietą balvonų neįsileisiąs". Tuomet koplytėlė buvusi
pastatyta Reibenių kaimo kapinaitėse.
Išradinga kompozicija, drąsi meninio drožimo forma rodo Augu
stiną Ulčiną buvus įgudusiu meistru, su patirtimi. Norisi manyti, kad
Skaistgirio Kryžiaus kelių skulptūros buvo ne pirmas ir ne paskutinis
jo darbas. Tokias mintis sukelia to paties Joniškio raj. Kriukų švento
riaus stotys. Jos kurtos dviejų liaudies meistrų: nuo I-os iki VI-os
stoties vieno, o nuo VII-os iki XIV-os stoties - kito drožėjo. Paskuti
niųjų aštuonių skulptūrėlių drožyba, palyginti su skaistgirietiškomis,
švelnesnė, ne tokia drąsi. Figūros neatrodo judrios, veikiančios. Skai
stgirio autoriaus stotyse pavaizduotas veiksmo momentas, akimirka,
o Kriukų meistro figūrėlės, atrodo, specialiai pozuoja kiekvienai nu
matytą judesį. Jos ryškiai skiriasi ne tik nuo Skaistgirio skulptūrėlių,
bet ir nuo savo kaimynių iš I-VI stočių. O pastarosios panašios į
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PAAIŠKINIMAI:
1. Išleidimo data nepažymėta.
2. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra, t.2.- V, 1965.
3. Lietuvių liaudies menas. Grafika, tapyba.- V., 1968.
Nežinomas skulptorius. Dvyliktoji stotis. Kriukai.

KRIUKAI
IŠ 'LIETUVOS KULTUROS PAMINKLŲ SĄVADĄ
RENGIANČIOS LMA KUL
TŪROS IR MENO INSTI
TUTO DAILĖTYROS IN
FORMATIKOS
GRUPĖS
SURINKTOS MEDŽIAGOS
Joniškio rajonas, Kriukų
apyl., Kriukų bažnyčios šven
torius D R 519
Skulptūrinės stotys (14
daugiafigūrių kompozicijų)
Skulptoriai Augustinas Ul
činas ir nežinomas liaudies
meistras
XIX a. II p.
Medis (koplytėlės - mūras)
Koplytėlės 352x174x94; fi
gūros h vidut. 60-70 cm.

A. UlČinas. Pirmosios stoties skulptūrinė grupė. Kriukai.

A. Ulčinas. Ketvirtosios stoties skulptūrinė grupė. Kriukai.

Kriukų bažnyčios Kristaus
kančių kelią vaizduojančios
skulptūrinės grupės yra šven
toriuje, 14-oje tinkuotų plyti
nio mūro koplytėlių, prišlietų
prie tvoros. Koplytėles papra
stų formų, stačiakampio pla
no, su išryškintu cokoliuku pa
žemėj; priekiniame fasade yra
beveik kvadratinis dvivėris įsti
klintas langas, kurio kiekviena
pusė suskaidyta į 8 vienodus
langelius; šoniniuose fasaduo
se yra po siaurą aukštą langelį
iš keturių tokio pat formato
stiklų. Virš langų pastatą juo
sia pusapvalio profilio atbrailėlė, po stogeliu eina panašaus
profilio vienos juostos karnizėlis. Stogelis keturšlaitis su
šelmeniu (valminis), jo vidury
je įtaisyta profiliuota (cilindro
ir kriaušės pavidalo) smailė,
ant kurios iškeltas paprastas
kryželis.
Koplytėlėse
išdėstytos
skulptūrinės grupės sudaro
siužetų ir kompozicijos požiū
riu vientisą, tačiau stilistiškai
dvilypį ciklą - darbas, matyti,
pradėtas vieno liaudies skul
ptoriaus, užbaigtas kito.
Pirmosios 4 kompozicijos
labai artimos Skaistgirio šven
toriaus Kryžiaus kelio stotims
ir jų autorius matyt tas pats
meistras Augustinas Ulčinas tokią prielaidą patvirtina skul-
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Nežinomas skulptorius. Penktosios stoties skulptūrinė grupė. Kriukai.

ptūrų plastika, drožybos maniera, būdingas tipažas, kai kurios deta
lės (pavyzdžiui, ir čia, ir ten Kristaus nešamas kryžius sunertas iš
apvalių, neapdrožtų šakalių, tik nulupus nuo jų žievę). Paralelinėse
abiejų ciklų scenose laikomasi panašios siužetinės schemos, tačiau
grupių sustatymas, figūrų pozos nekartojamos (tiesa, pirminis grupių
sukomponavimas nėra aiškus, kadangi figūrėlės buvo perstatinėja
mos).
V-XIV stotys sukurtos kito meistro. Kūrinio vientisumas dėl to iš
esmės nepažeistas - išlaikytas tas pats figūrų didumas, komponavi
mo, formos modeliavimo principai, pagrindinė atributika; tačiau
individualaus stiliaus skirtumas pastebimas. Nežinomo antrojo mei

stro braižas monumentalesnis, skulptūrinės formos stambėlesnės,
labiau apibendrintos, drožybinė faktūra ramesnė, lygesnė. Figūros,
panašiai kaip ir A.lJlčino darbuose, kiek ištęstos, juosmuo paaukštin
tas (tai personažus daro grakštesnius, prakilnesnius); bet figūrų ju
desiuose, stambių ilgo laisvo apdaro klosčių sandaroje, nuogo kūno
formų perteikime (nukryžiavimo scenose) matyti stipresnis profesi
nės dailės poveikis, gal ir sekimas konkrečiais ikonografiniais proto
tipais, nors, pavyzdžiui, smulkios rankovių garankštys ir pan. mode
liuojamos liaudiškai supaprastintu būdu - trumpom aštriom įkartom.
Bene labiausiai krintantis į akis individualus bruožas, skiriąs anonimo
darbus nuo A.lJlčino išdrožtų, yra charakteringas veido tipažas platus, keturkampis, akcentuotais skruostikauliais ir masyviu sma
kru. Kitas ypatumas - greta pavienių figūrų kai kuriose scenose
įkomponuotos išvien horeljefiškai išdrožtos 3-4 figūrų grupės. Šiaip
jau anonimo stotys nėra tiek dinamiškos ir ekspresyvios, kaip A.Ulčino (įdomi vertikali nuėmimo nuo kryžiaus scenos kompozicija galėjo
būti tiesiog nusižiūrėta iš žinomo Rubenso paveikslo reprodukcijos).
Nežiūrint stilistinių profesinės dailės įtakų, pastebimų abiejų au
torių darbuose, jie vis dėlto nepraradę liaudiško charakterio.
Daugelyje koplytėlių, kaip rodo ankstesnių metų fotofiksacijos
medžiaga, 1986 metais figūrinės grupės buvo nepilnos. Kai kuriose
iš stočių trūksta net iki trijų skulptūrėlių, dviejose nebėra pagrindinio
personažo. Buvusi gyva, spalvinga, nors neperdaug marga ir ryški
skulptūrų polichromija dabar apiblukusi, aptrupėjusi.
1986
Algimantas PATAŠIUS
Parengė Martynas POCIUS

Nežinomas skulptorius. Devintoji stotis. Kriukai. Nuotraukos iš Lietuvos kultūros paminklų sąvadui surinktos medžiagos.
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IN MEMORIAM

LAIKAS KANKLĖMS M EDĮ KIRSTI
'

Nori padaryti gerą dirbinį-kirsk
medį žiem ą. Tą žino visi. Bet tik
kanklininkas pasakys, kad kan
klėms medis kertamas ištikus dide
lei nelaimei, žm ogui mirus ar pan.:
tada kanklių skambėjimas bus
i
graudus, ilgesingas.
Šią žiem ą, sausio antrą dieną
mus paliko Antanas Degutis. Kan,
klininkas plačiausia žo d žio pra
sme: kankliavęs, mokęs kankliuoti,
vadovavęs kanklininkams, kūręs
dainas, rašęs eilėraščius.
Buvo gimęs 1899 metais. Tėvas,
apsišvietęs žm ogus, ruošėsi tapti
mokytoju, mokėsi Veiverių moky
tojų seminarijoje, bet sutrukdė tar
nyba caro armijoje. Baigęs tarnybą,
dirbo Marijampolėje raštininku, o
iš ten jį, darbštų, pareigingą, graž iai
rašantį, pakvietė dirbti į gubernato
riaus raštinę Suvalkuose. Bet vis
traukė žem ė, tad ir grįžęs prie jos.
Jaunasis Antanukas sekė tėvo pė
Antano Degučio vadovaujamas Skriaudžių ansamblis 1924 m. Kaune. A. Degutis sėdi viduryje,
domis - lankė Veiverių seminariją.
penktas iš kairės.
Mokymasis nutrūko prasidėjus Pir
majam pasauliniam karui, seminarijai persikėlus į Voronežą.
Bet šviesos ir grožio sėkla jau buvo pasėta. Tėvelis vos šešerių
metų sulaukusį Antanuką buvo išmokęs ir lietuviškai skaityti. Skaity
Antanas DEGUTIS
davo jis namiškiams sunkiai gaunamą 'Varpą” ar kokią iš rankų į
rankas einančią lietuvišką knygelę, nors ir reikėjo labai saugotis caro
žandarų.
Potraukis menui suteikė drąsos dešimtmečiui Antanukui pasibel
sti į tuo metu Skriąudžiuose apsigyvenusio kanklininko Prano Pusku
nigio namų duris. Štai kaip apie tai rašė pats A .Degutis savo atsimini
Pavasarėlio šilto sulaukę,
muose "Mūsų šeimos ir mano trumpas gyvenimo aprašymas” (1988
Jau sužaliavo beržai palaukėje.
m.): "Aš labai P.Puskunigio nedrįsau - galvojau, kad jisai yra puikus,
didelis ponas ir su manim visai nebekalbės. Aš žinojau, kad jisai mūsų
Jau medžiai krauna pumpurus žiede,
bažnyčioje (...) groja vargonais, tai labai mokytas yra, tai gal ir už
O ją viršūnėj - strazdelis gieda...
mūsų mokytoją yra mokytesnis, bet kada pamačiau, tai buvo visai
Vos tik aušrinei aušti pradėjus,
paprastas žm ogus, be jokios puikybės. Buvo didelis aukštas žmogus,
visas stambus vyras, iš karto pamatęs lyg bijojau, bet jis tuoj mane
Aukso saulutei dar netekėjus,
paklausė kaip aš vadinuosi, pasakiau savo pavardę ir paprašiau gra
Melsvoj padangėj, aukštai iškilęs,
žiai, kad parodytų kankles, kurių dar buvau nematęs. Puskunigis man
Linksm ai čirena jau vyturėlis...
sakė, kad mano tėvelį pažįsta ir žino, kad jisai mokytas žm ogus yra.
Tuoj jis man parodė kankles ir gražiai paskambino, net padainavo
Šilta saulutė, lietučio lašas,
apie senovę. Man labai patiko kanklių muzika, aš paprašiau ir mane
Rytais sidabru ž vilgančios rasos
pamokyti taip skambinti. Jis man parodė kaip reikia dėstyt pirštus ant
Gaivina, prausia žemelę pilką,
stygų ir sakė: "Jeigu nori išmokt skambint, tai gali pas mane ir dažniau
už eiti, kad ir vakare, tai aš tave pamokysiu. Ir po to aš pas jį kelis kartus
Kad būt jos rūbas kaip žalias šilkas.
vis užeidavau, ir jis mane mokino..."
Dobilo žalią gležną lapelį,
Perpratęs savo mokytojo aiškinimus. Antanukas toliau žengė vie
Jauno rugelio šilko laiškelį
nas: kankliavo, rašė pirmuosius kūrinėlius. Jo gabumus pastebėjo
draugai ir kaimynai, ir kai 1918 metais Lietuvai atgavus nepriklauso
Saulė bučiuoja, kad greičiau augtų,
mybę visuomenė, o ypač jaunimas sukruto šviestis, telktis į įvairius
Kad jau su žiedu vasaros lauktų...
ratelius, - Antanas pradėjo mokyti kankliuoti savo bendraamžius,
burti juos į ansamblį, kuriam vadovavo iki 1929 metų. Pasitenkinimą
šia veikla savo užrašuose jis taip išreiškė: "Aš labai mylėjau kankles,
jų švelnų stygų skambėjimą... Būdavo pavasario, vasaros tyliais vaka
1970
rais po darbų mėgdavau sodelyje ilgas valandas pasėdėti po žvaigždė-

PAVASARĖLIO SULAUKĘ.
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tu dangumi: skambindavau kanklėmis, dainuodavau, svajodavau... Ir
taip beklausant švelnių kanklių stygų garsų ir lakštučių giesmelių,
įsipynė mano širdyje meilė gamtai, menui, poezijai, dainai ir mūsų
brangiai Tėvynei Lietuvai - ir tas pasiliko širdyje amžinai".
Šias savo mintis A .Degutis įprasmino ir eiliuotoje kūryboje. Kai
kuriems savo ankstyviesiems eilėraščiams pats sukūrė melodijas, ir
jos, virtusios liaudiškomis dainomis, bemat įsitvirtino kanklininkų
repertuare.
*
A .Degučio vadovaujamas kanklininkų ansamblis vis populiarėjo:
dalyvavo 1924 metais Kaune įvykusioje Dainų dienoje, 1927 metais Lietuvos Katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" antroje Dainų šven
tėje, kurios metu konkurse laimėjo antrąją vietą ir prizą - kankles.
Apie šį konkursą straipsnyje "LKJ "Pavasario" Sąjungos Il-oji dainų
šventė ir chorų konkursas" (Pavasaris,- 1927.- Nr.12) JJakučionis
rašė: "Be galo gražiai pasirodė Skriaudžių kuopos kanklių orkestras
vadovaujant p. A.Degučiui".
1929 metais A .Degutis ansamblio vadovo pareigų laikinai atsisa
kė, bet kanklių ir plunksnos nepadėjo, nors likimas vieną po kito
siuntė įvairius išbandymus: tėvų netektis, gaisras sodyboje, sunkios
artimųjų ligos, karo ir pokario pavojai. Visa tai tik taurino jo sielą, dar
ląbiau stiprino prieraišumą prie savosios žem ės.
i 1956 metais A .Degutis kartu su Skriaudž ių mokyklos direktorium
K.Orlausku vėl atkūrė kanklininkų ansamblį ir pradėjo jam vadovau
ti. Čia labai pravertė jo užrašuose ir atmintyje išsaugotos dar prieška
rio laikais kankliuotos liaudies dainos, šokiai, geriausi P.Puskunigio
kūriniai, paties sukurtos melodijos. Ir vėl ansamblis sparčiai stiprėjo,
populiarėjo, vėl buvo visur kviečiamas, gerbiamas ir vertinamas. Va
dovas ne tik daug koncertavo su senaisiais kanklininkais, bet ir rūpi
nosi jaunųjų mokymu. Susikviesdavo juos prieš ar po repeticijų ir
mokydavo neskaičiuodamas laiko, nesitikėdamas jokio atlyginimo.
N uo 1963 -jų dvejus metus vadovavo kanklininkų rengimo būreliui
Skriaudžių mokykloje.
Daug kanklininkų išmokė, atjaunino ansamblį darbštusis vadovas,
išsaugojo jį autentišką, nors buvo pagundų pasukti ir lengvesniu keliu.
Matyt todėl taip sunkiai išgyveno atsisveikinimą su ansambliu 1979
metais. Bet ir toliau, kiek leido sveikata, rašė atsiminimus, kompona
vo savo eilėraščiams melodijas. 1989 metais A.Degučio sukurtų dainų
pagrindu ansambliečiai sudarė iškilmingo koncerto, skirto savo ilga
mečio vadovo devyniasdešimtmečiui, programą. Džiaugėsi tuo pa
gerbimu senasis kanklininkas iki graudulio, tačiau savo eilėraščiuose
vis dažniau mąstė apie žm ogaus būties ir amžinybės esmę.
Jautė garbusis senelis, kad atėjo laikas aptarti ir paskutinius rūpe
sčius. Su manim ir kitais jį lankančiais artimesniais žm onėm is tarda
vosi, kam pavesti saugoti rankraščius, vyriausybinių ir kitokių raštų
kolekciją, suvenyrus. Tačiau labiausiai, atrodo, rūpėję jo kanklių liki
mas: ką šis instrumentas reiškė jo gyvenime - patyriau ir neužmiršiu
niekada...
Kai eilinį kartąjį aplankiau vieną 1991 metų rudens dieną, paliepė
žmonai atnešti kankles ir jaudindamasis papasakojo, kad jas apie
1925 metus jam padarė J.Alenskas. N uo to laiko jomis vienintelėmis
ir kankliavo. Liepė man jas imti, kankliuoti ir saugoti kaip jo, Antano
D egučio ir mano tėvelio Jurgio Alensko atminimą. Priėmiau šią
brangią dovaną, pažadėjau saugoti, bet išvažiavau neramus. Netru
kus gavau jo laišką (kito ranka rašytą), kuriame skundėsi, kad be
kanklių jam liūdna, prašė grąžinti, ir tik po jo mirties pasiimti. Skubiai
nuvežiau kankles (antrąją Šv. Kalėdų dieną), bet nusiminusi žm ona
pasakė "...nekalba jau Antanėlis... nuo vakar - tik miega...". Bandėme
žadinti, kalbinti, bet vis neatsiliepė. N ežinodam as ką daryti, užgavau
vieną kitą kanklių stygą, pradėjau tyliai skambinti. Jis atsibudo, pasi
klausė ir tarė: "Thi gražiai skamba..." Apsidžiaugiau, pradėjau drąsiau
kankliuoti, ten buvusi giminaitė jį užkalbino:"... o gal padainuotumėt,
tetėnai?.." Ir ligonis silpnu, bet aiškiu balsu uždainavo savosios "Ru
dens dainelės" posmelį. Dar kiek pasidžiaugęs gražiu kanklių skam
bėjimu, vėl pamažu nurimo ir užsnūdo. Šis jo miegas tęsėsi iki sausio
antrosios dienos.
Daug žm onių lydėjo Kanklininką į paskutinę kelionę. Buvusį savo
Sąjungos narį pagerbė šauliai, daug atvyko liaudies muzikos mylėtojų,
kankliavo jo mokiniai ir ansambliečiai.
Rašau šias eilutes, vis pažvelgdamas į velionio A .Degučio relikviją
- kankles, ir neapleidžia mintis: ar bus kam kanklėms medį kirsti?..

Vytautas ALENSKAS
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MONOLOGAS BUS ILGAS

"Mirusiajam (...) svarbu, - jei iš viso jam kas svarbu, - kad kas
nors į jį kalbėtų, kad jis kam nors rūpėtų, kam nors būtų reikalin
gas (...) jų mirtis gali tada kartais išsprogti naujais, kad ir popieri
niais pumpurais", 1973 m. rašė A.J.Greimas straipsnyje A.KossuAleksandravičiaus mirčiai paminėti.
Kokius popierinius pumpurus sukrausime mes mirus dideliam
lietuviui, žinomam visame pasaulyje semiotikui ir lietuvių mitolo
gijos skleidėjui ALGIRDUI JULIUI GREIMUI?
Regis, Profesoriaus monologas bus ilgas. Priežasčių tam yra.
Viena - mes tik dabar turim galimybę giliau jį studijuoti. Antra
vertus, ne taip paprasta iš savo provincialios varpinės vienu ypu
peržengti pusę šimtmečio, pereiti visus XX a. pasaulio pergyven
tus mokslo, pasaulėjautos etapus ir savo darbais bei minties
naujumu atsistoti šalia didžiųjų protų. Taigi ką mes kalbėsime
Profesoriui?
Juolab kad ir šiandien mums aktualūs tokie dalykai, apie
kuriuos A. J.Greimas rašė dar 1947 metais:
"Visi kalbėjom, per daug kalbėjom kadaise apie lietuvišką
kultūrą. Kokia ji sena, kokia ji gili ir prasminga, kiek daug galima
iš jos pasisemti, kokius neišsemiamus turtus mūsų tauta išsau
gojo per amžius savo laimingiems nepriklausomiems vaikams.
Ir patati, ir patata, kaip sako prancūzai. Tačiau, nepagalvoję apie
tai, kad kultūra yra organiška - taigi neišmatuoįarpas ir neseikėjamas - dalykas, tik lėtais lašais teišsunkiamas iš individualių filtrų
eliksyras, mes puošėm juostų rėžiais Kauno pastatus, iš liaudies
dainų rėžėm operas, patarlėm vertėm kalbėti savo romanų hero
jus ir Paryžiaus parodoj raginom pasaulį žavėtis mūsų sm ake
liais, kuriuos publika iš tiesų pripažinowįdomiais, nė kiek ne
menkesniais už Kongo negrų dievukus. - Žavingas naivumas, su
kuriuo gal ir galima mulkinti "mokslus einančią jaunuomenę",
keliant jos patriotinius jausmus, kuris tačiau gali būti pražūtingas
tiek liaudies kultūros mistika užkrėstiems geros valios tautie
čiams, tiek ir pačiam lietuviškos kultūros formavimosi procesui."
Neturėtume suprasti Profesoriaus neteisingai. Tai nėra šven
tvagiški žodžiai, nes kas gi parašė "Dievus ir žmones", "Tautos
atminties beieškant"?
Paprasčiausiai šiandien svarbu ne plepėti, ne paviršutiniškus
patriotinius jausmus ugdyti idealizuojant vieną ar kitą lietuvių
kultūros istorijos tarpsnį, - geriau mes iš tiesų sutvarkytume savo
paveldą, apleistų muziejų fondus, per individualius filtrus ir šiuo
laikinę mokslo metodologiją perleistume liaudies kultūros paliki
mą, kad jis ne trukdytų mums, o padėtų "suprasti, kaip lietuviai
gerai jaučiasi kartu, kokias vertybes ir kokiomis figūratyvinėmis
formomis jie jas pasirenka."
Tai būtų pats gražiausias, ALGIRDO JULIAUS GREIMO vertas
pumpuras.

IŠ KULTŪRINĖS ANTROPOLOGIJOS

PRIMITYVUSIS MENAS
Franz BOAS
Primityviojo ornamento reikšmės buvo tirtos ir kitaip.
Daugeliu atvejų paaiškėjo, kad galima sudėstyti nuoseklią
eilę taip, jog viename jos gale būtų realistinis objekto

109 pav. Molinių indų kojelės. Čirikiai. Kosta Rika

110 pav. Polinezijos ornamentai

A
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vaizdas. Palaipsniui galima pereiti į vis simboliškesnes
formas, kurių kiekviena aiškiai panaši į ankstesnę, o šią
eilę užbaigia grynai sąlyginis, geometrinis ornamento mo
tyvas, kuriame sunku, jeigu apskritai įmanoma, atsekti
pradinę formą. Pirmasis tai pastebėjo Frederic Ward Putnam. Jis aprašė Kosta Rikos čirikių (Chiriųuian) molinių
indų tuščiavidurių įpjautų kojelių puošybos raidą nuo žu 
vies atvaizdo iki grynai abstraktaus ornam en to (109 pav.).
Juo sekė kiti, tyrinėję panašius perėjim us kitose pasaulio
vietose. VViIliam H.Holmes aprašė čirikių vad in am ąsias
aligatdriškas vazas, parodydamas ryšį
tarp aligatoriaus atvaizdo ir keistų netaisy
klingų tapytų ornamentų. (129 pav.). Hjalmąr Stolpe ir m a ž d a u g tuo pat m etu Char
les H.Read (110 pav.) aptarė ryšį tarp ž m o 
gaus figūrų ir geometrinių m otyvų Poline
zijos ornamentuose; Haddon tyrė vadina
mąsias krokodiliškas strėles (111 pav.) ir
Naujosios Gvinėjos fregatos - pau k ščio motyvus (112 pav.), - kaip palaipsniui pe
reinama iš grynai realistinių formų (kuriose
krokodilas ir paukštis lengvai atpažįstami)
į geometrines figūras, kuriose prototipas
beveik neaiškus. Panašios tendencijos pa
stebimos priešistorinių laikų antropomorfi
nėse urnose. Ant kai kurių urnų veidas yra
aiškus ir suprantamas (113 pav.), o ant kitų
jį primena tik keletas atsikišimų atitinkamo
se vietose. George Grant Mac Curdy, nau
dodamasis muziejaus kolekcijomis, suda
rė čirikių ornamentų grupes, prasidedan
čias šarvuočio atvaizdu, o užsibaigiančias
smulkiais dekoratyviais taškeliais (114
pav.). Von den Steinen pastebi panašų
reiškinį markuzaniečių tatuiruotėse.
Keletu atvejų ypatingas elementų pa
našumas, nors jų pavadinimai ir labai skir
tingi, rodo esant tarp jų istorinį ryšį. Galima
pateikti bušongų antilopės ir vabalo pavyz
dį (115 pav.). Antilopės galvos (a) ir vabalo
(d) panašumas akivaizdus. Vis dėlto nebū
tina galvoti apie perėjimą iš antilopės į va
balo motyvą, - reikia išsiaiškinti, kaip stili
stiškai šie du atvaizdai susiliejo į vieną mo
tyvą arba, antra vertus, kodėl ornamento
motyvas gali turėti bruožus, vienu atveju
vaizduojančius antilopės galvą, o kitu - va
balo kūną.1
Iškyla svarbus klausimas: ar mes turime
manyti, kaip dažnai būdavo teigiama, kad
visos šios formos išsivysčiusios iš realisti
nių iki konvencionalių (sąlyginių). O gal
vyko priešingas procesas, t.y. egzistavo
geometriniai motyvai, kurie palaipsniui vy
stėsi į realistinę formą... buvo "perskaityta"

Pabaiga. Pradžia 1 nr.
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111 pav. Krokodiliškosios strėlės. Naujoji Gvinėja.

112 pav. Ornamentai su paukščiu ir krokodilu

114 pav. Ornamentai su šarvuočiu, Čirikiai.

113 pav. Urnos su veidais
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115 pav. Ornamentai su antilopės galva ir
vabalu. Bušongai

geometrinių raštų prasmė ir tokiu būdu
sukurtos reikšminės formos. Deja, istori
niai įrodymai nepasiekiami, todėl privalo
me pasikliauti netiesiogiais duomenimis.
Mes negalime pasekti puikiu Riegl pa
vyzdžiu, kaip jis savo kruopščiame dar
be tyrinėjo kreivų linijų pasirodymo isto
riją Viduržemio jūros pakrantės mene.
Tačiau galime taikai geografinį meto
dą, vienintelį, leidžiantį atskleisti istori
nės raidos dalį tų tautų, kurios neturi
rašytinių šaltinių, irtų kultūrų, kurių raida
negali būti atkurta pagal archeologinius
radinius. Labai sąlygiškai galima api
brėžti ryšį tarp kultūros formų ir laipsni
ško jų paplitimo, tiriant etninių reiškinių
pasiskirstymą bei variantus tose arealo
vietose, kur jie sutinkami. Šis metodas
visiškai analogiškas biologų taikomam
laipsniško augmenijos ir gyvūnijos paplitimp tyrimo metodui.
O mes turime ištirti ornamento motyvų
paplitimą kartu su jų interpretacijomis,
pateiktomis įvairių genčių. Jei didelėje
teritorijoje rastume nekintančias tos pa
čios formos (galbūt realistiškesnės cen
trinėje jos dalyje ir abstraktesnės pakra
ščiuose, bet visais atvejais vienodai įvar
dintos) interpretacijas, tai būtų mums pa
kankamas įrodymas, kad sąlyginiai orna
mentų motyvai yra kilę iš realistinių. Antra
vertus, jei paaiškėtų, kad visoje teritorijo
je realistinės ir sąlyginės formos paplitu-

sios nenuosekliai ir kad, be to, identiškų arba panašių formų reikšmės
nesutampa, sąlyginių formų kildinimas.iš realistinių atrodytų abejoti
nas. Tada turėtume sutikti su viena iš dviejų galimybių; arba vaizdinė
forma palaipsniui paplito visoje teritorijoje, ir jai kiekviena tauta suteikė
reikšmę savarankiškai, - kitaip tariant, buvo "perskaityta" ornamento
motyvo reikšmė, arba dominuojantis stilius realistinių vaizdų įvairovę
pavertė vienodesniais geometriniais raštais.
Pastaruoju atveju turėtume atsižvelgti j procesus, kaip realistinės
formos turėjo palaipsniui virsti neatpažįstamais ženklais, o ankstesniu
atveju - j procesus, kaip iš sąlyginės formos vystosi realistinė.
Kad abu keliai galimi, lengva parodyti. Lygumų indėnai vaizduoja
bizoną sustingusia kampuota forma, kaip ištiestą odą su kojomis, galva
ir uodega (116 pav.). Jeigu stačiakampis be tų pridėjimų taip pat yra
vadinamas bizonu, tai kartu galėtų reikšti ir apipjaustytą bizono odą,
taip sakant reikšmė "bizono oda" jau būtų perskaityta stačiakampyje.
"Perskaitymo" reiškinys nėra visai mums nepažįstamas. Mes įžiūrime
realistines formas kalnų ir debesų kontūruose bei žymėse ant uolų, ir
mums patinka šis fantazijos žaismas, suteikiantis natūralioms formoms
naujas reikšmes. Nėra prasmės abejoti, kad ta pati tendencija vyravo
ir tarp primityvių tautų. Koch-Grunberg2 tyrinėjimai Pietų Amerikoje tai
patvirtina. Jis teigia, kad indėnai, apsistoję pervalkoje ir laukdami kol
upė patvins, Įsidėmi atsitiktinius ženklus ant uolų ir kirstuku suformuoja
juos j vaizdus, asociatyviai kylančius iš natūralių kontūrų. Arba jie
naudojasi iškaltomis linijomis prieš tai čia buvusios grupės, kuri linksmi
nosi tuo pačiu būdu ir kurios
žaidimas buvo nutrauktas
atsiradus galimybei tęsti sa
vo kelionę. Turime daug pa
vyzdžių, kad tos neįprastai
suformuotos uolos vaizduo-

117 pav. Šiaurūs Amerikos indėnų ornamentų motyvai; pir
mieji devyni - arapahų, kiti šeši - rytų algonkinų; paskutinė
je eilėje - hopių, antras, trečias - archeologiniai pavyzdžiai.
Pueblo vietovės

nepriklausomų šaltinių. Jis
yra neatskiriama šios vietovės
meno stiliaus, kuris išsivystė
arba vienoje vietoje, arba (kas
atrodo įtikinamiau) keleto
genčių meninęs veiklos sąvei
116 pav. Motyvas, vaizduojantis bizoną. Arapahai
koje, dalis. Prieš 30-40 m., vei
kiami evoliucionistinės teori
jos, psichologinės pakraipos
ja ne tik gyvūnus, bet ir žmones ar žvėris,
etnologai būtų aiškinę šj iden
virtusius akmenimis. Pueblo indėnų legen
da pasakoja, kad nuo kankinančios, ilgos
tiškumą žmogaus minties re
akcijos į tuos pačius arba ana
kelionės pavargęs žmogus ar gyvulys at
sisėsdavo ir virsdavo akmeniu. Yra minimi
logiškus aplinkos reiškinius
panašumu.
Taip
Daniel
t/anago, vyro, meškos, pintinę nešančios
moters vaizdai. Vankuverio saloje yra išli
G.Brinton komentavo algonki
nų ir irokėzų mitologijų pa
kusios pėdos didvyrio, užlipusio ant kal
našumą. Vis dėlto etnologijos
vos. Sakoma, kad didžiulis akmuo Britų
Kolumbijoje yra kojotų (Coyote - indėnų
mokslo vystymasis nuo to lai
118 pav. Trikampis motyvas, priešistoriniai laikai.
Pueblo
gentis) pintinė.3
ko aiškiai (tvirtino tiesą, kad
Tai aš pailiustruosiu aptardamas orna
reikia atsižvelgti j tai, jog net
mentus, plačiai paplitusius tarp Šiaurės
pačios primityviausios kultū
Amerikos indėnų. Jų dekoratyviam menui būdingos tie
ros patyrė istorinę raidą, ir tas procesas buvo ne mažiau
sios linijos, trikampiai ir stačiakampiai, sutinkami įvairiuo
sudėtingas kaip mūsų civilizacijoje. Beveik identiškų rei
se deriniuose. Viena tipiškiausių formų - lygiašonis trikam
škinių gretimose teritorijose nepriklausomos kilmės teorija
pis su stačiakampiu viduje, kartais su atšakomis nuo
negali ilgiau gyvuoti. Jos atsisakė visi rimti mokslininkai.
pagrindo (117 pav.). Šis motyvas sutinkamas didelėje
Tyrinėdami ornamento motyvų reikšmes, randame di
teritorijoje, dažniausiai didžiosiose lygumose, taip pat
delius prasmių skirtumus. Kaip aukščiau minėjome, įvai
vakarinėse plynaukštėse ir tarp Pueblo indėnų (118 pav.).
rūs vienos genties asmenys nurodo skirtingas reikšmes,
Vakaruose jis sutinkamas tarp miškingų vietovių genčių,
bet daugiau ar mažiau aiškias tam tikrų interpretacijų
o kai kurie saviti Naujosios Anglijos ir Labradoro viduje
tendencijas galime sutikti kiekvienoje gentyje. Trikampis
esančių sričių ornamentai labai jį primena. Stilistinis mo
motyvas kartais yra stačias (smailas), ir jo kraštinės prasi
tyvo panašumas ar teisingiau identiškumas lygumų vieto
tęsia šiek tiek virš viršūnės. Taip vaizduojama palapinė su
vėse yra toks aiškus, kad raštas negalėjo išsivystyti iš kelių
stulpais, durų anga su kabliukais palapinės uždangalui
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prikabinti. Kitais atvejais trikampis yra bukesnis ir žymi
kalvą. Jis gali būti baltame fone, simbolizuojančiame snie
gą arba smėlį; mėlynos juostos, nusidriekiančios nuo pa
grindo, vaizduoja vandens šaltinius. Kartais didelių trikam
pių viduje jpiešiami maži. Tokiu atveju trikampis tampa
mitine kalva, kurioje pasaulio pradžioje buvo laikomi bizo
nai ir kuri yra iškilusi apsnigtoje lygumoje. Jos šlaitai apau
gę medžiais. Ir vėl visai skirtingą interpretaciją pateikia
puebliečiai. Jų sausringam kraštui labiausiai reikdavo lie-

nam ųjų formų. Taigi mes galim e daryti išvadą, jog formos
p an ašum as, o reikšm ės skirtingum as priklauso ne nuo
realistinių formų geom etrizavim o, bet nuo jau egzistuojan
čių abstrakčių ornam entų m otyvų reikšm ės "perskaity
mo". Šį požiūrį patvirtina tarp genčių paplitusios ab ejo n ės
dėl daugelio reikšmių. Clark W issler nuom one,4 juodakojai neturi beveik jokio supratim o apie šių orn am en tų reik
šmę. Kiek kitaip įvairiais atvejais elgiasi arapahai. Apeigi
niai reikm enys gali turėti n u staty tas (apibrėžtas) reik
šmes, o rūbai, krepšiai, maišeliai ir kiti daiktai interpretuo
jami subjektyviai, ir todėl yra d a u g individualių skirtumų
Socialinės p ad ė tie s sv arb ą a rb a tiksliau daikto savinin
ko socialinius intęresus, apibūdinant ornam en tų prasm ę,
aiškiausiai galim a pam atyti tarp siuksų indėnų. S en ais
laikais raštai buvo siuvinėjami dygliakiaulės dygliais, bet
d ab a r dyglius pakeitė karoliukai. Vyrai ir m oterys tam tikru
m astu puošiasi tais pačiais račtais, tik skiriasi jų reikšm ės.
Rom bo form os motyvas, papildytas dvigubais trikam
piais, pavaizduotas ant lopšio a rb a ant m oteriškų antblauzdžių, vadinam as vėžliu. Vėžlys - tai simbolis, g lau d 
žiai susijęs su gimimu ir m oters branda. Tas p ats o rn a
mentas ant vyriškų antblauzdžių reiškia nužudytą
priešą.5
Paminėsiu dar vieną reikšmių “perskaitymo" atvejį. Sy
kį, lankydam asis Britų Kolumbijoje, iš senos moteriškės
įsigijau a u stą maišelį. Jis buvo puoštas rombų eilėmis ir

Pav. VII. Austi maišeliai. Britų Kolumbija

taus. Be jo pasėliai džiūsta, ir badas gresia žm onėm s.
B endruom enps gyvenim as sukasi apie derliaus, pasiekia
mo su lietaus gausum u, idėją. Dėl to šj simbolį jie aiškina
kaip d ebesį, iš kurio lyja lietus. Kadangi jų m ene mažiau

kam puotų formų n egu lygum ų indėnų, jie dažnai pakeičia
trikampius pusskrituliais ir p ad a ro p a n a še sn iu s į debesis,
tris pusskritulius u žd ėd am i vienas ant kito su nuo jų ž e 
myn nusitiesiančiom is linijomis. V akarinėse plynaukštėse
šo šo n ų gentyje paplitęs taisyklingas bukas trikampis ai
škinam as geografinėm is sąvokom is; jis jiem s prim ena kal
nų perėjas ir statinėm is tvorom is aptvertus fortus. Toliau į
šiaurę stačiakam pis viduje dingsta, bet išlieka trikampis su
atšakom is. Jis vaizduoja m eškos letenas; trikampis - kojos
pėdą, o a ta u g o s - leteną su nagais. Rytinėse m iškingose
ž e m ė s e atsiran d a naujų darinių. Š iose vietovėse trikampis
y p ač siauras, jam e n e b ė ra vietos stačiakam piui, tad jis
paverčiam as trikampiu. Trikampio šo n in ės kraštinės pra
tęsiam o s virš viršūnės ilgiau nei siuksų indėnų mene. Be
to, prie kraštinių p rid ed am a d au g beveik tiesių vertikalių
linijų. Motyvas savo form a iš dalies primena žuvies u o d e 
gą. Taip jis ir aiškinam as. Dar neįprastesni N aujosios An
glijos dariniai. Čia būtinai yra trikam pis ir jo viduje stačia
kampis, p rid ed am os ir kreivės, būdingos Rytų Amerikai.
Interpretacija vėl kita. Kompozicija simbolizuoja m iestą
arb a gentį ir jos vadą.
Nė vienoje šių genčių n eran d am e jokio požymio, kad
egzistuoja realistiškesnės formos, iš kurių galėtų būti kil
dinam as ab strak tu s trikampis. Vakarinių genčių realistinės
formos yra beveik b e išimties grynai piktografinės, ir n e
galima atsekti jokio perėjim o nuo piktografinių į ornam en
tines, g eo m etrin es figūras. Rytinių genčių realistinės for
m os y p ač d a ž n o s dem bliuose ir audiniuose. Jo s taip pat
neturi jokio ryšio su m ūsų aptariam ais trikampiais moty
vais. Faktai nepatvirtino teorijos, kad ornam ento motyvas
išsivystė veikiam as vyraujančio stiliaus, sujungusio įvai
rias realistines form as į vieną šabloną, n es trūksta perei
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smulkiais siuvinėtais kryžiaus pavidalo ornam entais.
K lausinėdam as sužinojau, kad m aišelis pirktas iš kaimy
ninės genties ir kad naujoji savininkė nieko n ežino apie
originalią pirminę ornam entų reikšm ę - jei ji apskritai eg
zistavo, kas yra abejotina, n e s ta gentis nebuvo linkusi į
interpretacijas. Naujajai savininkei atrodė, kad rom bai - tai
upeliu sujungti ežerai. Skirtingos rom bų sp alv o s siūlė jai
mintį apie e ž e rų spalvas, žalias pakraštys vaizdavo p a 
krančių augm eniją, geltoni ploteliai viduje - seklum ą, m ė
lynas vidurys - gilumą. Tokia interpretacija jai d ar nebuvo
pakankam ai pilna, ta d ji papildom ai išsiuvinėjo link e ž e rų
skrendančius paukščius. Taip ji savo koncepcijai suteikė
daugiau realizmo ir p a d a rė ją aišk esn ę savo d rau g am s
(Pav. VII)

119 pav. Aliaskos adatinės

Puikių pavyzdžių, kaip geometrinės formos išsivysto į
realistines, galima rasti pas Aliaskos eskimus. Privalu at
minti, kad visos eskimų gentys, rytinės ir vakarinės, labai
mėgsta drožybą. Jos drožinėja mažas gyvulių figūrėles
kurios neturi jokios praktinės paskirties, - jos darytos kū
rybos džiaugsmui. Daugeliui smulkių įrankių taip pat yra

suteikiamos zoomorfinės formos. Dramblio kaulo meistras
irgi yra įkvėptas gyvūnų vaizdavimo idėjos. Didžioji dalis
adatinių Aliaskoje yra stereotipinės (šabloniškos) formos
(f f 9 pav.). Tai vamzdeliai, šiek tiek išgaubti per vidurį, su
antbriauniais viršuje ir šoniniais atsikišimais apačioje. Ant
vamzdelio tarp briaunų pavaizduotas ilgas, siauras, įdu
bęs veidas. Jis atskirtas nuo adatinės pakraščio ir vam
zdelio lygiagrečiomis linijomis su smulkiais atsišakojimais,
galuose briaunų šonus ir apačias, taip pat ir viršutinę
įdubusio veido dalj aprėmina kontūrinės linijos. Papildoma
juosta su atšakomis yra vamzdelio apačio
je. Šis tipas labai artimas senajam Hudzono įlankos vietovių adatinių tipui, kuriam
būdinga vamzdelio forma, antbriauniai vi
ršuje ir pora plačių sparnų per vidurį. Pa
starieji, tikiu, yra Aliaskos adatinių mažų
šoninių atsikišimų prototipai. Kartais tie atsikišimai tokie smulkūs, kad vos įžiūrimi,
nors gali juos užčiuopti pirštui švelniai sly
stant formos paviršiumi. Vis dėlto galbūt
dauguma pavyzdžių iš Aliaskos priklauso
tam pačiam tipui. Geometrinės formos va-

atvaizdų, siūlo prielaidą, jog geometrinė forma yra pirmi
nė, nepaisant kokios kilmės būtų antbriauniai ir gumbeliai.
Matyt įprotis drožinėti gyvūnų atvaizdus paskatino mei
strus sukurti čia aptartus motyvų variantus.
jdomūs ir Aliaskos eskimų lankčiai. Jų prototipas - elnio
ragas, išpjautas taip, kaip parodyta (120 pav.). Vėliau jis
virto zoomorfinėmis formomis. Viename pavyzdyje pavi
ršius dekoruotas geometriniu ornamentu, trijuose galuo
se pavaizduotos gyvūnų galvos. Kitame pavyzdyje dviem
smaigaliams suteiktos ruonio galvos formos, sujungtos

v
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121 pav. Akių gaubtai ir indas. Amasalikas (Ammassalik)

riantai skiriasi
labai
nežy
miai.6
Daugeliu at
vejų visa adati
nė arba jos da
lis ką nors vaiz120 pav. Aliaskos eskimų lankčiai

dUOja.

KellUO-

se
pavyzd
žiuose atsikišimai yra ruonio galvos formos. Nedidelis išplatinimas su
akimis ir burna (119 c) sukelia šj efektą. Kitais atvejais
antbriauniai vaizduoja jūrų vėplio galvą (119 d) arba kitas
zoomorfines, šią adatinės dalj atitinkančias formas (119
e). Pridėjus taškus - akis ir padarius išpjovas vidinėje
antbriaunio dalyje, siluetas išlieka ir įgauna stambios vė
plio galvos su didelėmis iltimis pavidalą. Jūrų vėplio moty
vas gali būti pakartotas taip, kad visai pasikeičia pradinė
adatinės forma. Ruonio galvą pridėjus apatinėje dalyje, ši
iš dalies įgauna ruonio formą.
Svarbu pažymėti, kad visiems šio tipo pavyzdžiams
būdingi dvigubi atsikišęelementai, nors jie ir trukdo ruonio
galvos atvaizdui, dažniausiai pridedamam apačioje. Ma
žai tikėtina, kad daugelis su šiomis adatinėmis susijusių
zoomorfinių formų būtų pirminės, iš kurių išsivystė geome
trinės figūros. Priešingai, geometrinių formų paplitimas ir
populiarumas, jų atitikimas eskimų geometriniam stiliui,
šio stiliaus buvimas ant daiktų, neimituojančių gyvūnų

ilga linija su pelekais, kurie parodyti priešingoje pusėje.
Dar kitas pavyzdys traktuojamas kaip iškreipta vilko figū
ra. Viename gale vienas smaigalys yra galva, kitas smai
galys - priekinės kojos, du smaigaliai kitame gale - užpa
kalinės kojos.
Panašius dalykus galime stebėti ir ant Aliakos eskimų
strėlių kotų tiesintojų ir peilių sniegui.7
Iš mano pateiktų pavyzdž ių matyti, kad egzistuoja geo
metrinėms formoms reikšmę suteikiantis "perskaitymo"
procesas ir nebūtina kiekvienu atveju geometrinį orna
mentą kildinti iš realistinio atvaizdo. Hjalmar Stolpe, ku
riam turime būti dėkingi už primityvaus meno tyrimus,
ypatingą reikšmę teikė realistinėms formoms, nes tikėjo,
kad kiekviena geometrinėfigūra turi būti kilusi iš realistinio
vaizdo. Taip pat mano ir Stephan. Galiu pailiustruoti Stol
pe požiūrį vienu pavyzdžiu. Rytinės Grenlandijos eski
mams būdinga puošti akių gaubtus įpjautais mamuto
kaulo gabaliukais, sudedant juos vienas šalia kito. Stolpe
šj papuošimą kildina iš ruonį vaizdavusios drožybos, kuri
abstrahavosi ruonio motyvą ritmiškai kartojant. (121 pav.).
Tačiau mes žinome, kad eskimai, darydami smulkius blo
kelius iš kaulo (pavyzdžiui, naudojamus brūzgulių ar kitų
panašių daiktų gamybai), gauna jūrų vėplio ilties formą.
Taigi techniniai procesai gali turėti įtakos puošybos moty
vo susiformavimui. Vadinasi, ornamento motyvo kilmė
nebūtinai realistinė.
įdomu palyginti mūsų aptariamą klausimą su kitais
analogiškos svarbos etniniais reiškiniais. Pagrindinė išva-
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da, kurią galima padaryti iš mūsų analizės, yra ta, kad tai
pačiai formai gali būti suteikiamos skirtingos reikšmės,
kad forma pastovi, o interpretacija kinta ne tik atskirose
gentyse, bet ir tarp individų. Galima parodyti, kad ši ten
dencija būdinga ne tik menui, bet ir mitologijai, apeigoms,
kur išorinė forma taip pat išlieka, o
interpretacijos labai skiriasi. Mitologi
joje, kaip ir ornamentikoje, - tie patys
mitų motyvai ar net siužetai (kaip ir
raštai) sutinkami didelėse teritorijose.
Pavyzdžiui, populiari pasaka apie ste
buklingą skridimą - labiausiai paplitusi
Ijaudies pasaka - sekama daugelyje
Šiaurės Amerikos vietovių. Eskimai ja
aiškina rūko kilmę, Britų Kolumbijoje kai kurių kanibalistinių apeigų kilmę.
Kitas pavyzdys - žvaigždės-vyro istori
ja: pasaka apie dvi merginas, kurias
žvaigždės pasiėmė j dangų. Pasaka
labai paplitusi, ir ja aiškinami įvairūs reiškiniai. Vienos iš tų
moterų vaikas tampa didvyriu ir nugali pasaulį užtvindžiu
sias pabaisas. Šia pasaka aiškinami papročiai, apeigos ar
klanų privilegijos, priklausomai nuo to, kaip tai siejasi su
svarbiausiais genties interesais. Tokių pavyzdžių pilna
Dahnhardt8 iš viso pasaulio surinktuose mituose apie
gamtą: tos pačios pasakos paaiškina prieštaringiausius
dalykus. Tai rodo, kad mintis, jog pasakos formavosi tie
siogiai stebint gamtos reiškinius, nepagrįsta. Labiau tikė
tina, kad priėjau esamų pasakų aiškinamoji dalis prideda
ma vėliau, lygiai taip pat, kaip ir mene egzistuojančios
formos reikšmė suteikiama priklausomai nuo to, kokios
mintys kyla individui ar visai genčiai.
Taip pat ir apeigose. Vadinamąjį saulės šokį šoka beveik
visos didžiųjų lygumų gentys. Bendra apeigų eiga iš
esmės visur vienoda, nors įvairios gentys sugalvojo savitų
būdingų detalių. Antra vertus, reikšmė yra žymiai įvaire
snė. Vienu atveju veiksmas atliekamas, kad išsipildytų
įžadas, duotas nelaimėje šaukiantis antgamtinių jėgų pa
galbos, kitu atveju - kad įgytų nuosavybės teisę šventam
ryšuliui, trečiu atveju tai tiesiog genties
kalendorinė apeiga.9
Iš šių pavyzdžių matyti, kad papro
čio psichologinis aiškinimas ir jo istori
nė raida yra skirtingi. Atvirkščiai, me
tams bėgant atsiranda antrinės inter
pretacijos, kurių bendras pobūdis pri
klauso nuo žmonių kultūrinių interesų,
taigi psichologinis aiškinimas yra visi
škai nepriklausomas nuo konkretaus
istorinio vyksmo. Pats faktas, kad gen
tis aiškina formas pagal tam tikrą mo
delį, neįrodo, jog tos formos išsivystė
iš objektų, kuriuos jos dabar vaizduoja.
Galbūt galima pasakyti, kad mūsų
aptartas konkretus Šiaurės Amerikos
trikampio motyvo pavyzdys tai įrodo,
nes nerasta jokių pereinamųjų formų.
Tačiau jeigu galėtume sudaryti nenu
trūkstamą eilę vaizdinių formų, prasi
dedančių realistiškiausiomis, o užsi
baigiančių grynai geometrinėmis for
momis, tai neįmanoma būtų išvengti
išvados, kad formos vystėsi iš realisti
nių į sąlygines. Aš jau buvau pabrėžęs,
kad, kol nėra istorinių įrodymų, ši seka
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gali būti pakeista. Visais čia aprašytais atvejais, kurie yra
pagrįsti primityvių genčių žmonių apklausa apie orna
mentų reikšmes, realistinės ir sąlyginės formos egzistavo
greta. Todėl reikėtų paaiškinti, kodėl vieni puikūs meninin
kai naudoja vieną stilių, kiti, tokie pat puikūs, kitą, arba

kodėl net tas pats menininkas jungia du stilius.
Dažnai teigiama, kad nevalyvas atlikimas sudarko or
namentą, tai ir yra jo nesupratimo priežastis. Aš nemanau,
kad šis aiškinimas logiškas, turint omeny primityvių žm o
nių gyvenimo pobūdį. Gamindamas reikmenis sau, žmo
gus atmestinai nedirba. Von den Steinen tirti Pietų Ame
rikos indėnų indai ir piešiniai, Naujosios Gvinėjos kroko
dilo formos strėlės, fregatos paukščio drožiniai padaryti
labai kruopščiai. Sužinojome, kad dažnai žmonės bloge
snius dirbinius iškeičia kaimyninėse gentyse, o geresnius
pasilieka sau. Pavyzdžiui, Vankuverio salos gyventojai į
uogų pyragus, skirtus pardavimui, pridėdavo šeivamed
žio uogų, o namams pyragai buvo kepami su vertinge
snėmis uogomis, - amerikietiška mėlyne ir kt., - papildomai
nenaudojant jokių prastų produktų. Ši tendencija, ypač
kai norima greitai pagaminti didelį kiekį dirbinių, paskatina
blogai dirbti. Kyla klausimas, kas tokiais atvejais atsitinka?
Ar prastas darbas skatina neteisingą vaizdinių formų su
pratimą ir konvencionalumą? Balfour stengėsi šį reiškinį
išaiškinti. Jis paprašė žmogaus nukopijuoti raštą. Tą ko-

piją panaudojo kaip originalą antramkopijavimui ir t.t. Taip Balfour gavo
nuostabių transformacijų. Tokių rezul
tatų galima pasiekti, kai tobulai atliktą
dirbinį kopijuoja menkesnių sugebėji
mų žmonės. Tipiškas pavyzdys - grai
kų monetų iškraipymai, kopijuojant jas
keltų imitatoriams10: buvo visai suar
dyta originali kompozicija. Tačiau šis
pavyzdys nelabai tinkamas, nes mes
kalbame ne apie ornamento kompozi
cijų, pasiskolintų iš aukštesnį techninį
lygį pasiekusių žmonių, kopijas, bet
apie ornamentus, priklausančius vie
nai genčiai.
Aš turėjau gerą progą stebėti fabri
kinės gamybos ir nerūpestingo darbo
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125 pav. Raštai ant molinių indų.
žiniu laku. Šio be
Kuluakanas
spalvio proceso ei
goje indai yra puo
šiami raštais žaliu laku. Tokia technika tikriausiai kilusi iš
Ispanijos. Senieji mediniai pavyzdžiai yra aukšto meistri
škumo. Jie dekoruoti daugiausia gyvūnų - elnių, žuvų ir
pan. - atvaizdais. Šiuo metu darbas yra prastesnės koky
bės, ir gaminiai parduodami turguose, pavyzdžiui, Oksakoje (122 pav.). Kai kur vis dar naudojamas senasis žuvies
motyvo tipas, bet taip pat randame, net žymiai dažniau,
lapo motyvus. Šiuo atveju stebime Balfour aprašytą orna
mento nesupratimo reiškinį. Lapo motyvai atsiranda mi
škingose vietovėse. Žuvies galva atitinka lapo pagrindą,
pelekai - pakraščius, o kaulai - gysleles. Kadangi pasitaiko
naujų tiek žuvies, tiek lapo variantų, galima abejoti, ar
turime reikalą su tikrąja transformacija, su tikruoju nesu
pratimu. Taip pat gali būti, kad šis painus psichologinis
procesas yra tiesiog seno objekto pakeitimas naujuoju,
procesas, kuriame naujasis objektas y ra tvirtai kontroliuo
jamas senos stereotipinės formos. Pamatysime, kad sąly
gos tam dažnai yra labai palankios.
Kitas geras pavyzdys - senųjų Meksikos slėnio gyven
tojų moliniai indai, gaminami pardavimui. Kaip rašė Sahagun11, puodai čia buvo gaminami dideliais kiekiais ir
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128 pav. Molinių indų ornamentai. Kuluakanas

pardavinėjami turguose. Iš jų aiškiai matyti serijinės gamy
bos ir jos, sąlygoto nerūpestingumo pasekmės. Actekų
keramika iš esmės yra vienos rūšies. Kuluakane (Culhuacan), mažame kaimelyje Sierra de la Estrella kalno papė
dėje buvo gaminami grubesni indai. Pelkėtose žemėse
yra rasta daug šukių, kurios ankstesniais laikais buvo
naudotos kaip daržo loveliai. Indai stori, tamsiai oranži
niai, padažyti juodai. Jie yra aiškiai vietinės formos, tam
sesni neiTekskoko (Texcoco) (123 pav.) indai; spalvotos
linijos plačios ir grubios, o Tekskoko puodų žymiai subti
lesnės. Ornamentai pastovūs, tačiau gamybos sparta su
formavo savitą, rašysenai artimą stilių. Kiekvienas piešė
jas savaip valdo teptuką, todėl jo individualumas lengvai
atpažįstamas.12 Čia parinkau keletą pavyzdžių, kad pa
rodyčiau nerūpeštingo piešimo pasekmes ornamentui.
Svarbu pažymėti, kad vienodų indų linijos visada nubrė
žiamos vienodai, t.y. piešėjo ranka dirba automatiškai.
Vienas iš paprasčiausių ornamento motyvų yra geras
nerūpestingo piešimo ir individualaus stiliaus raidos pa
vyzdys. Dekoratyvinis elementas sukomponuotas iš eilės
S formos susijungiančių figūrų (124 pav.). Verta pažymėti,
kad 124 b pavyzdyje linijos, susiformavusios iš Š elemen
tų, virsta tiesiog elementariomis kreivėmis, o 124 c pav.
linijos piešiamos kruopščiau. 124 d pav. vaizduoja puošy
bą ant indo išorinio paviršiaus, joje S formos kreivės
rūpestingai sujungtos ir pavirtusios nauju motyvu.
Kitas paprastas, sparčios gamybos poveikį iliustruo
jantis pavyzdys - kreivės ir dviejų vertikalių brūkšnelių
ritmiškas pasikartojimas. Atrodo, kad motyvas kilęs iš
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pavyzdyje, tik apatinė horizontalė kilstelėta ir staigiai už
apskritimo su jį lydinčiais vertikaliais brūkšneliais, kaip
baigta, o viršutinė ir vidurinioji sudaro pasagos formos
pasitaiko dailiai ištapytoje Tekskoko keramikoje (125 aj,
kreivę; j ir k spiralė tokia pat, tačiau horizontalios skaičiaus
Atitinkami Kuluakano motyvų pavyzdžiai parodyti 125 b ir
trejeto formos linijos pieštos atskirai; I ir m pavyzdžiuose
c pav. Nors keliuose pavyzdžiuose kreivė yra daugiau ar
visa kreivė yra kaip vientisa linija, dėl to vidurinė horizon
mažiau rūpestingai nubrėžtas apskritimas (b,c), tačiau
talė daro kilpos formos vingį; n visos trys horizontalės
apskritai ji yra spiralės pavidalo. Vienas įdomiausių šio
gana skirtingos; viršuje prasidedanti ilga S formos kreivė
rašto raidos bruož ų - tendencija keisti vertikalių brūkšnelių
kairėje pakeičiama linijomis, prijungtomis prie apatinės
pasvirimo kryptį (126 pav.). Priklausomai nuo meistro noro
brūkšneliai pasvirę iš dešinės vi
ršuje į kairę apačioje (a, b viduje,
c,d išorėje), o e,f pav. brūkšneliai
nuožulnūs iš kairės į dešinę.
Sparčiame šių formų kūrybos
procese vertikalios linijos tran
sformuojamos į kablelius. Jie to
kie charakteringi, kad, atrodo,
dirbiniuose lengva atpažinti to
paties meistro ranką.
Galima ir kitaip keisti orna
mentą. 127 a paveikslėlyje spira
lė nupiešta priešinga negu pa
prastai kryptimi; tarp dviejų spi
ralių nupiešiama vertikali skirian
ti linija; pirmos spiralės pabaiga
sutampa su antra vertikalia linija.
Keliuose pavyzdžiuose spiralė
staigiai neužsibaigia, o tęsiasi
vertikalių brūkšnelių apačioje
(b). Dar kitu atveju atskira vien
guba arba dviguba horizontali
linija nupiešiama po spirale (c).
Daž nas ornamento motyvas spiralė su kreivėmis. Matyt ji kilu
si iš apskritimo ir tiesių linijų (128
a). Greitai piešiant, apskritimo
centras susijungė su apskritimo
linija taip, kad virto spirale. Kar
tais spiralės tampa paprastais
kabliukais (b), o apatinė apskri
timo linija yra pratęsiama į besi
jungiančią horizontalę. Daugeliu
atvejų ryškus apskritimo ir linijos
atsiskyrimas, kurį galima atpa
žinti iš staigaus posūkio arba
bent jau perėjimo į žemesnę ho
rizontalią liniją (c). Ornamento
variantai, susiformavę origina
laus motyvo pagrindu, visiškai
priklauso nuo menininko indivi
dualaus vingio teptuku. Dažnai
(b,c) spiralė, susijungianti su
129 pav. Aligatoriaus motyvai ant indų. Čirikiai
apatine horizontalia linija ir vėl
grįžtanti į centrinę horizontalę,
horizontalės. Panašus principas taikomas ir o variante,
nupiešiama vienu brūkštelėjimu, o viršutinė horizontali
kuriame trys horizontalės yra spiralės formos, pasibai
linija - atskiru rankos judesiu, sujungiant su viduriniąja ir
giančios
beveik vertikalia atšaka; p pavyzdyje S formos
suformuojant kabliuką. Kartais (d,e) spiralė ir apatinė ho
kreivė piešta atskirai; per vidurį pridėta papildoma hori
rizontalė brėžiamos vienodai. Vis dėlto horizontalios lini
zontali linija, be to, apatinė S dalis sujungta su apatine
jos piešiamos atskirai, suformuojant dešinį kampą, matyt,
horizontale. q pavyzdyje ornamentas yra apverstas, pri
iš viršaus žemyn, ir pridedant centrinę liniją. Šiais atvejais
dedant
S formos kreivę prie spiralės centro; suformuoja
horizontalė pasibaigia tolimoje smailaus kampo pusėje.
mas
išskirtinis
motyvo variantas.
128 f pavyzdyje dvi horizontalios linijos atskirtos nuo kreiAš manau, kad daugumą netaisyklingų formų indų
vės; g pav. - jos labai ilgos, ir vidurinioji, matyt, nupiešta
ornamentikoje reikia aiškinti tokiu pat būdu. Kitas šios
vienu brūkštelėjimu kartu su spirale, h pav. ornamento
rūšies pavyzdys būtų čirikių indai su aligatoriaus atvaiz
variantas nubrėžtas taip pat, kaip b ir c, tik viršutinė
dais (129 pav.), kuriais W.H.Holmes argumentavo palaiphorizontalė trumpesnė. Tas pats metodas taikytas ir i
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loginių laikų reljefinėje keramikos puošyboje (barbotine)
snj realistinių formų degradavimą ir virtimą sąlyginėmis.
randame kažką panašaus į amerikietišką puošybą prilipNors pati puodynė nulipdyta kruopščiai, piešinys daž
dant, bet kadangi naudojama pusiau skysta medžiaga,
niausiai yra nerūpestingas - akivaizdus masinės produk
su ja nesielgiama taip laisvai. Europietiškoje priešistorinė
cijos rezultatas. Būdingiausi šių indų puošybos elementai
je keramikoje pasitaikantys bumbulai, matyt, buvo dau
- linija ir taškas. Visoms ornamentų kompozicijoms cha
giau štampuotų bronzinių papuošimų imitacija ir priklauso
rakteringos juodos ir raudonos linijos, atskirtos taškais.
vėlesniam periodui. Pritvirtintos molinės gyvūnų figūros,
Geometriniai raštai lygiai taip pat kaip ir zoomorfiniai at
panašios j randamas Gemeinlebame, taip pat, atrodo, yra
vaizdai yra negrabiai nupiešti. Profesorius Holmes atkrei
metalinių dirbinių imitacijos ir niekada nebuvo pasieku
pė dėmesj jtai, kad taškai yra naudojami aligatoriaus odos
raginiams skydeliams pavaizduoti, bet tai neįrodo, kad šis
sios centrinei Amerikai taip būdingo keramikos meno
išsivystymo lygio.
ornamento elementas kilęs iš aligatoriaus odos atvaizdo.
Ornamentai, parodyti 129 pav. dešinėje viršuje, gali būti
Charakteringa įpjauta barškuolės gyvatės formos koje
suprasti apskritai kaip siekimas papuošti juodomis ir rau
lė čirikių induose geriau negu siaurų juostelių ir bumbulų
panaudojimas parodo, jog šios provincijos meno formas
donomis linijomis bei taškais, tik nedailiai nupieštais. Tai
atrodo įtikinamai, nes trikampis su taškais yra plačiau
reikia manyti esant patyrus ypatingą, daug platesnei teri
paplitęs nei krokodilo motyvai. Tokiu atveju aligatoriaus
torijai būdingą vystymąsi. Šio tipo puodų kojelės paplitu
atvaizdas gali būti jž iūrimas priklausomai nuo geometrinių
sios didesnėje teritorijoje nei tos, kuriose vyravo žuvies
motyvų technikos. Prastai piešiant, gyvūno forma gali
forma.18
išsigimti, priklausomai nuo individualaus menininko mo
Taigi galima daryti išvadą, kad bumbulų ir siaurų juo
torinių jgūdž ių. Vis dėlto tai negali įrodyti, kad aligatoriaus
stelių elementų panaudojimas formuojant šarvuočio mo
motyvas yra senesnis nei linijos ir taško ornamentai. Rei
tyvus istoriškai susijęs su indudekoravimo būdu, pritvirti
kia turėti omeny, kad užriestas į viršų aligatoriaus snukis,
nant atskiras puošybos dalis. Šarvuočio motyvas gali būti
pagal kurj buvo nustatomas aligatoriaus motyvas, yra
tik tikslingai pritaikytas uždėjimas padarant zoomorfinę
žymiai plačiau paplitęs nei pats motyvas. Tą patį galima
formą. Pačių elementų, bumbulų ir juostelių nereikia laikyti
pasakyti apie beždžionės ir jos kūno dalies atvaizdus,
pirminiais šarvuočio simboliais, lygiai taip pat negalima
kuriuos sutinkame Kosta Rikos ir Pietų Amerikos orna
visų gyvūnų, nulipintų iš šių elementų, laikyti šarvuočiais.
mentuose.
Esminis šio svarstymo momentas yra techninių ir for
Tą patį galima pasakyti ir apie bumbulus bei siauras
mos motyvų paplitimas didelėse teritorijose, nors jų deta
juosteles indų puošyboje, kuriuos daktaras C.C.Mac Curlės įvairiose vietovėse ir skiriasi. Šie techniniai ir formos
dy aiškino pakitusiomis šarvuočio figūromis.13 Pagrindi
motyvai - tai medžiaga, kuria disponuoja menininkas ir
nis visos šios keramikos bruožas yra mažiukai bumbulai
kuri nulemia, kokj konkretų ornamento pavidalą - geome
ir siauros juostelės, puošiančios indo arba jo dalių - pako
trinį ar natūralųjį - jis pasirinks. Jei rantyta juostelė ir
jų, kaklelio, rankenos - paviršių. Šios dalys yra dekoruoja
bumbulas - medž iaga menininko rankai ir minčiai, jis visur
mos trumpų paralelinių atspaudų eilėmis. Ovalinis bum
juos naudos.
bulas su viena arba keliomis linijomis per vidurį dažnai
Tyrinėtojai, siekę įrodyti, kad sąlyginės formos kilusios
simbolizuoja akį; panašus bumbuliukas su keliomis para
kintant vaizduojamosioms formoms, matyt, apskritai pa
lelinėmis linijomis vaizduoja koją; mažų siaurų juostelių
miršo stiprią motorinių įgūdžių ir formalaus elementų sut
eilė su trumpomis kertančiomis linijomis pridedama prie
varkymo (kompozicijos) įtaką iš jų išplaukiančiam stiliui.
puošybos motyvų, vaizduojančių gyvūnus, be to, jie su
Kai dekoratyvinius elementus siekiama sukomponuoti
tinkami ir ant puodų paviršiaus. Daktaras C.V.Hartman14
stačiakampio, apskritimo formos ar kitaip apibrėžtame
ir G.K.Lothrop15 aprašo tuos pačius motyvus iš kitų Kosta
lauke, rezultatas bus kitoks negu tada, kai menininkas
Rikos vietovių. Techniniu požiūriu jie yra labai panašūs j
įprastai pritaiko motyvus didelėje erdvėje ar nepertraukia
čirikių pavyzdžius, kad mes vargu ar galime abejoti, jog
mose juostose. Indų dekoravimo būdas lipdant ir pride
jie nėra kilę iš tos pačios schemos. Šis puošybos būdas
dant reljefines formas duos kitokį rezultatą puošybai negu
plačiai paplitęs - jis peržengia centrinės Amerikos ir Vest
piešiant arba raižant. Stiliui turi įtakos ir linijų panaudoji
Indijos ribas. Taip pat jis būdingas archaiškiems dirbi
mas, ir įprotis puošti taškais ar apskritimais. Manau, nėra
niams, ypač šio laikotarpio statulėlėms, kurios yra mode
abejonės, kad jei menininkas mėgsta piešti su linijomis
liuojamos pridedant bumbuliukus, juosteles. Tada akis
suderintų taškų motyvus, tai jis juos panaudos ir vaizduo
dažniausiai buvo vaizduojama bum
buliuku su viena ar daugiau įpjovų. Ši
technika visai neseniai dar buvo sutin
kama Ekvadore.16 Joltekų laikais ji bu
vo itin tobula. Šiaurės Amerikoje
puošyba bumbulais ir juostelėmis ne
populiari. įpjautos juostelės randamos
iškasenose iš vidurio Misisipės regio
130 pav. Kinų siuvinėjimo ornamentas, vaizduojantis šikšnosparnį
no, bet net čia jos nėra ryškiausias
bruožas. Turtingoje ankstyvojo laiko
tarpio centrinės Amerikos keramikoje šios formos daž nos,
damas gyvūną. O motorinių įgūdžių kilmės reikia ieškoti
techniniame procese - to proceso eigoje ir įprastų formų
tačiau retos Afrikoje, kur keramika nėra jvairi ir kur puodų
įrankių panaudojime.
dangčių reljefinės gyvūnų figūros, atrodo, yra tik ranke
Iš masinės gamybos dirbinių tyrimų matyti, kad prastas
nos, o ne puošmena.17 Tą patį galima pasakyti apie
darbas ar nerūpestingas motyvų atlikimas paskatina pir
priešistorinę Europos keramiką. Bumbuliukais puošiama
Michelsbergo kultūros keramika Jaispitze (Moravija) ir kai
miausia individualių bruožų vystymąsi, kuriuos galima
palyginti su rašysena. Aiškiai išreikšta maniera leidžia
kuriose kitose vėlesnio laikotarpio vietovėse. Tik archeo
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mums atpažinti menininko ranką. Naujos formos, analo
giškos Balfour aprašytoms, gimsta tik tada, kai su tradici
ne medžiaga dirba labai kruopštus ir darbštus meninin
kas. Tačiau primityvioje visuomenėje taip būna nedažnai.
Manau, kad ornamento motyvai kinta dėl kitos prieža
sties. Raštai turi būti pritaikyti prie dekoruojamos erdvės.
Retai menininką patenkina objekto dalies pavaizdavimas
ir jos nutraukimas ten, kur baigiasi puošiamoji erdvė. Jis
verčiau deformuos ir išdėstys šias dalis taip, kad jos sutil
ptų tame paviršiuje, kuriuo jis disponuoja. Jei vaizduojamo
paukščio išskleisti sparnai užimtų kvadratinį lauką, o de
koruojama erdvė yra ilga ir siaura, menininkas gali išvin
giuoti j ilgj kūną ir uodegą ir tada piešti sparnus, taip
įspausdamas motyvą į turimą erdvę. Henry Balfour19 pa
teikia pavyzdį, kaip kiniečių šikšnosparnio figūrėlės įkom
ponuojamos į juostos ornamentą (130 pav.).
Šiaurės vakarų pakrantės indėnai, kurie visada laisvai
elgiasi su išorinėmis formomis, lengvai suardo jas, kad
galima būtų įkomponuoti į dekoratyvinį lauką.
Ant kriauklinių diskų iš Tenesio kalvotų vietovių šitaip
vaizduojama barškuolė gyvatė (131 pav.). Jos galva su
pakeltu viršutiniu žandikauliu lengvai atpažįstama 131 a
pav. Už burnos galima matyti keletą apskritimų, vaizduo
jančių akį. Kūnas tęsiasi palei apatinį kraštą į dešinę ir
baigiasi uodegos žiedais kairėje. Analogija tarp b ir a
piešinių akivaizdi; pagrindinis skirtumas yra tas, kad b
paveikslėlyje kūnas nedekoruotas, o gyvatė sukompo
nuota virš akių ir po akimis. Pavyzdyje c išsaugota ta pati
forma, bet prie ankstesnių ornamentų pavyzdžių pridėta
ilga kilpa su nedidukais apskritimais aplink akį. Gyvatės
padėtis d piešinyje kiek kitokia. Akis čia aiškiai matoma, o
į dešinę aukštyn nuo jos šiek tiek stačiau nei kituose
pavyzdžiuose pavaizduota burna su geluonimi. Kūno pa
dėtis tokia pati kaip ir ankstesniuose variantuose - eina
palei kraštą ir baigiasi uodegos žiedais, e paveikslėlyje
burna
labai
trumpa,
akis
sumažinta ligi
vieno mažo ap
skritimo, o kū
nas ir uodega
išlaikę savo pa
grindinius
bruožus.
Formalūs
elementai, ku
riuos aptarėme
knygos prad
žioje, daro di
delę įtaką de
koratyvinėms
formoms.
Si
metrijos deko
ruojamoje erdvėj€f būtinu
mas gali ryškiai
modifikuoti
vaizduojamą
formą. Savoti
škas apverstos
simetrijos efek
tas pastebimas
Borneo
sky
duose, kur vi131 pav. Diskas su barškuolės gyvatės atvaizdu

42

S3S

sk yd as

vaizduoja demono veidą20 - vertikali linija dalija jį pusiau,
kairioji veido pusė vaizduojama teisinga kryptimi, kita pusė
- atvirkščia.
Kur kas svarbesnė už formos pritaikymo būtinumą yra
tendencija, skatinanti vaizdines santrumpas, kuriose vaiz
dai yra paverčiami ženklais, t.y. simboliais. Ankstesnėje
diskusijoje matėme, kad simboliniai atvaizdai labai dažni
ir daugeliu atvejų atsitinka taip, kad pats simbolis pateikia
mas perspektyvoje - yra realistiškesnis. Kai menas svyruo
ja tarp simbolinės ir vaizduojamosios tendencijų, atsiran
da galimybė gyvuoti realistinėms ir abstrakčioms formoms
šalia. Šiai grupei priklauso antropomorfinės urnos, prieši
storinės akmeninės žmogaus skulptūros. Galime sakyti,
kad šią tradiciją tęsia netgi mūsų biustai ir portretai, todėl,
kad jie fragmentiški, kadangi vaizduoja tik tą kūno dalį, kuri
aiškiai išreiškia individo charakterį; iš dalies ir todėl, kad
likusioji kūno dalis visada pridengta neišraiškingais rū
bais, slepiančiais individualybę. Pagrindinis šios grupės
bruožas būtų tendencija pateikti objektą ženklais, išrei
škiančiais keletą būdingiausių jo savybių. Šiuo atveju kly
stume kalbėdami apie laipsnišką realistinių formų laužy
mą ir jų virtimą sąlygiškomis, nes taip nėra. Abi jos egzi
stuoja viena šalia kitos.
fš anglų kalbos vertė Vida BĖKŠTIENĖ
Parengė Auksė ČEPAITIENĖ
Boas.F. Primitive art.- N.Y., 1955.-113-143.
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nuolį dykumoje.
,
Keleto Italijos miestų, įskaitant Florenciją, ir Medičių
šeimos globėjas.
Mene Šv.Jono Krikštytojo gyvenimas vaizduojamas ciklais
ar atskirais kūriniais. Siužetai:
1. Apreiškimas Zacharijui (Lk I,
5-22)
2. Gimimas ir vardo suteikimas
(Lk I, 57-64)
3. Dykumoje (Lk 1,80) - atsisveiki
na su tėvais arba eina į dykumą, lydi
mas angelų. Dažnai vienas besimel
džiantis, prie jo kojų - ėriukas. XVIXVII a. italų ir ispanų mene - gražus
vaikas ar jaunuolis, kartais su jaunu
Kristumi.
4. Pranašauja miniai. Stovi ant uo
los arba improvizuotos pakylos, ap
suptas klausytojų. Gali laikyti ritinėlį
su užrašu: "Vox clamanti in deserto"
("Balsas, šaukiantis tyruose").
5. Krikštija (Mt 5-6). Stovėdamas
ant Jordano kranto, pila vandenį ant
besikrikštijančių galvų, kiti nuogi lau
kia ant kranto arba įsibridę į upę.
6. Priekaištai Erodui (Mt 6,17-20).
Tėtrarchas ir žmona soste, šalia - Sa
lome, šv.Jonas Krikštytojas jiems kal
ba.
7. Erodo puota, Salomės šokis (Mk
6, 21-28). Viduramžiais Salome vaiz
duojama stovinti ant rankų, vėliau Šv. Jonas Krikštytojas. Skuodas, Kretingos
šokanti, pusnuogė. Matyti muzikantai
apskr. LVDM Lv 722
su birbyne ir tamburinu. Kartais šoka
su lėkšte, kurioje - Šv.Jono Krikštyto
jo galva.
8. Nukirsdinimas. Kalėjimo kieme
šv.Jonas Krikštytojas klūpo prieš bu
delį surištomis už nugaros rankomis.
Gali būti vaizduojami šią sceną ste
bintys Erodas su Erodiada arba bude
lis, tiesiantis nukirstą galvą Salomei.
9. Salome įteikia Šv.Jono galvą
Erodui. Nukirsta galva imta vaizduoti
Viduramžiais - kaip šventojo simbo
lis. Buvo tikima šio simbolio gydomą
ja galia.
10. Palaikų sudeginimas. Romos
imperatorius Julijus Apostatas, norė
damas išgyvendinti sv.Jono kultą,
iškasė jo palaikus ir viešai sudegino.
Siužetas paplitęs Viduramžiais Siau
rės Europoje.
Lietuvių liaudies menas iš šios gau
sybės temų pasisavino tris: a) šv.Jonas
vaikas kartu su Šventąja šeima. Šis
siužetas būdingesnis grafikai ir tapy
bai; b) Kristaus krikštas - žinomas vi
sose sakose, populiariausias siužetas
(žr.: Liaudies kultūra.- 1991 m.Nr.2); c) atskira Šv.Jono Krikštytojo
figūra. Paprastai vaizduojamas tradi
Šv. Jonas Nepomukas. Dalgių km. Rietavo
ciniu apdaru ir atributais: kailine tuvlsč., Telšių apskr. KVDM Lv 643

ŠV.JONAS KRIKŠTYTOJAS

Iki paskutinysis Senojo Tėstamento
pranašas ir pirmasis Naujojo testamen
to šventasis. Jam - "tyruose saukiančiojo
balsui" - Evangelijose skirta daug vietos.
Kunigui Zacharijui, einančiam tarnystę
šventykloje, pasirodęs Viešpaties ange
las ir paskelbęs, jog turėsiąs sūnų Joną.
Zacharijas suabejojęs, kadangi buvo be
vaikis, o jo žmona jau sena. Kaip bau
smė už netikėjimą Dievo pažadu, jam
buvo atimta kalba iki sūnui gimstant.
Šv.Jonui Krikštytojui buvo skirta ypa
tinga misija - paruošti žmones Kristaus
atėjimui, krikštijant juos atgailos krik
štu ("O tu, vaikeli, būsi vadinamas Auk
ščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma
Viešpaties jam kelio nutiesti; tu mokysi
jo žmones pažinti išganymą iš nuodė
mių atleidimo" - LK I, 76-77). Erodas
Antipas įmesdino jį į kalėjimą, nes Jo
nas prikišo jam nužudžius savo brolį ir
vedus jo žmoną Erodiadą. Erodiados
duktė Salome, kurios šokis sužavėjo
Erodą, paprašė kaip dovanos Jono
Krikštytojo galvos. Laikydamasis paža
do įvykdyti bet kokį jos pageidavimą,
Erodas šv.Joną Krikštytoją nukirsdino.
Šv.Jono Krikštytojo kultas išplito
nuo IV a. Jo garbei dedikuota Laterano
bazilika. Kristaus krikšto scenos randa
mos jau II a. katakombų freskose, šiaip
jau mene jo paveikslas pasirodo V-VI a.
Bizantijos bažnyčių dekore, krikštykių
reljefuose, Venecijos, Florencijos mo
zaikose. Žinomos trys D žoto freskos.
ŠvJonas Krikštytojas paprastai vaiz
duojamas dvejopai: 1) kaip vaikas su
kūdikiu Kristumi šv.Šeimos scenose. Ši
tema pirmą kartą pasirodė Renesanse,
ji neturi biblinio pagrindo. 2) Kaip
suaugęs vyras. Paprastai apsirengęs žvė
rių kailių tunika, perjuosta odiniu dir
žu. Gali turėti rankoje medaus korį
("Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų
apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odi
niu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir
lauko medus" - Mt 3,4). Ant rankos ėriu
kas su kryžiaus formos nimbujypač an
kstyvuosiuose paveiksluose) ir vėliavėlė
"Ecce Agnus Dei" (Rytojaus dieną, ma
tydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo:
"Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pa
saulio nuodėmes!" - Jn I, 29). Beveik
nekintantis Šv.Jono Krikštytojo atribu
tas - nendrinis kryžius plonu, ilgu stie
bu. Bizantijos tradicija vaizduoja šv.Jo
ną Krikštytoją sparnuotą. Rečiau mato
me idealizuotą tipą - vienišą gražų jau
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ypač Žemaitijoje. Šv.Jonas Krikštytojas
yra gerbiamas, bet jis lyg ir tolimesnis.
Šv.Jonas Nepomukas labai savas, arti
mas, tarsi koks geras kaimynas ar bičiu
lis, į kurį galima "Joneliu" kreiptis. "Jo
vieta dažniausiai prie upelių tarpukal
nėse. Retai tepasitaiko sausoje vietoje.
Šv.Jonelio nerasi atvirose vietose. Nėra
šventoriuose, kapuose (...), prie sodybų
(...). Daugiausia Jonelių koplytėlėse ant
žemės. Čia yra ir aukšto vyro ūgio. Ma
žas jis koplytėlėse ant stiebo (...). Pasitai
ko šv.Jonelis koplytėlėse, kur keturi
šventieji - į visas pasaulio puses bet ku
riam po vieną langelį. Neapsakomai re
tas jis koplytėlėse, prie medžių prikalto
se. (...) Žmonės jį labai gerbia - savu
laiko. Tbks tiesiog akiplėšiškumas vadin
ti šventąjį šventu Joneliu. Jis savas, jis
brangus, jis itin mylimas, dėl to jį taip
malonybiniai vadina, kad tuo savo
nuoširdumą jam parodytų".3
Šv.Jonas Nepomukas dažnas skul
ptūroje. Jis ir šiandien sugrįžta, tiek pa
rodiniais darbais, tiek šių dienų koplytė
lėse (reikėtų išskirti Anykščių Biliūno
kelio, Raseinių rajono Maironio tėvi
škės koplytėles su šv.Jonu Nepomuku).
Klasikinėje grafikoje yra keletas raiž inių
- jis vaizduojamas atskira figūra ir keliafigūrėje kompozicijoje "Šv.Juozįapas ir
šventieji".

nika, nendriniu kryžiumi. Dažniausiai,
kaip ir "Kristaus krikštas”, sutinkamas
koplytėlėse prie vandens.

ŠV.JONAS
NEPOMUKAS
(1340/50-1393)
Čekų šventasis. Kunigu įšventintas
1380 m. Studijavo kanonų teisę Prahoje
ir Paduvoje. Dirbo Prahos arkivyskupo
kanceliarijoje,
vėliau
arkivyskupo
JJenšteino generaliniu vikaru. Kilus
ginčui tarp karaliaus ir arkivyskupo dėl
vienos abatijos pavertimo vyskupija,
švJonas Nepomukas gynė arkivyskupo
jurisdikciją. Buvo suimtas ir po kanki
nimų 1393 m. naktį iš kovo 19-os į 20ąją nustumtas nub Karolio tilto į Mol
dovos upę. Paprastai jo mirties prieža
stimi nurodomas atsisakymas pasakyti
karaliui karalienės nuodėmes. Konflik
tą su karaliumi atskleidžia šv.Jono Nepomuko skundas popiežiui, kuris buvo
surastas jau po kanonizacijos, - XVII a.
Jo, kaip nuodėmklausio, kankinystės
versija ypač buvo paplitusi reformaci
jos, kuri neigia išpažintį, metu. 1693 m.
ant tilto, nuo kurio šv.Jonas Nepomu
kas buvo numestas į upę, buvo pastatyta
jo statula. Nuo tada jis imtas laikyti tiltų
globėju ir saugotoju nuo potvynių. Be
to, šv. Jonas Nepomukas yra neteisingai
kaltinamų žmonių globėjas.
Šv.Jono Nepomuko paveikslas ypač
populiarus čekų dailėje, atsiradęs jau
X V-XVI a. Plačiau paplito nuo XVIII a.
Žinomi jo paveikslai Austrijos, Bavari
jos, Lenkijos, Lietuvos mene. Yra su
kurta ištisų jo gyvenimą vaizduojančių
ciklų, tačiau dažniausia atskira figūra,
paprastai kunigo drabužiais su berete.
Vienoje rankoje palmė, kitoje - kryžius,
galvą juosia penkių žvaigždžių nimbas
(padavimas kalba, kad žvaigždės ant
vandens parodė, kur šventasis pasken
dęs). Lietuvoje šv.Jono Nepomuko kul
tą išplatino jėzuitai, kovoję su prote
stantais, kurie neigė išpažintį.
Lietuvių liaudies mene švJonas N e
pomukas vienas populiariausių šventų
jų, ypač Žemaitijoje. Išorinis paveikslas
išlaiko pagrindinę ikonografinę sche
mą: kunigo drabužiai, kryžius, palmė,
žvaigždžių nimbas. Juoda, pilka, mėly
na spalvos atitinka apeiginių rūbų spal
vą. Jo koplytėlės paprastai statomos
prie vandens. Liaudyje ne visada skiria
mas nuo šv.Jono Krikštytojo, einant pro
juos meldžiamasi daugmaž vienodai:
"Šv.Jonai, krikštiji žmones, pakrikštyk
ir mane, kad neįpulčiau nei ugnin, nei
vandenin" (Panemunėlis, Miroslavas,
Ukmergė ir kt.).1 Šį sutapatinimą yra
pastebėjęs ir P.Galaunė.2
I.Končius randa nemažų skirtumų
ž monių santykyje su šventaisiais Jonais,
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ŠV.ROKAS
(1295-1327)

Šv. Rokas. Pavandenės Varnių vlsč. Telšių apskr.
ŠAIFMNg 11997

Šv. Rokas. 'Teka", XIII, Nr. 1027

Biografinių ž inių išliko nedaug, už tat
jo paveikslas apipintas legendomis. Ti
kra yra tai, kad Šv.Rokas kilęs iš senos,
turtingos Monpelje giminės. Tėvams mi
rus, paveldėjo didelius turtus, tačiau
išdalijo juos vargšams, o pats iškeliavo į
Romą. Pakeliui, susidūręs su maro epi
demija, ėmė tarnauti nelaimingiesiems.
Romoje išgydė vieną kardinolą. Paaiškė
jo nuostabi jo gydomoji galia. Pats užsi
krėtęs maru, pasitraukė į mišką. Išgijęs
panoro grįžti į Tėvynę. Įtartas kaip šni
pas, buvo įkalintas (jis buvo taip pasikei
tęs, kad gimtinėje niekas neatpažino ir
nepatikėjo jo žodžiais). Po penkerių
metų kalėjime mirė. Priėjo rado laišką,
kuriame jis aprašė savo gyvenimą.
Šv.Roko kultas išplito XV a. Prancū
zijoje ir Italijoje siaučiant epidemijoms
ir marui. Jis laikomas gelbėtoju nuo ma
ro, tarpininku, prašant Marijos pagalbos
ir apsaugos nuo epidemijų. Įsisteigė
Šv.Roko brolijos, ligoninės, koplyčios ir
bažnyčios. Lietuvoje jo kultas išplito
XVII a., vyskupui Bžostovskiui įkūrus
rokitų vienuoliją.
1485 m. Šv.Roko palaikai perkelti į
Veneciją. Tėn įkurta Šv.Roko brolija, ku
rios paskirtis buvo rūpintis vargšais.
Dailėje Šv.Rokas paprastai vaizduoja
mas piligrimo rūbais ir atributais - su
lazda ir kelionmaišiu, kartais su kiauku-

tu (kaip piligrimo ženklu), nors tai apa
štalo šv.Jokūbo atributas. Pakėlęs tuni
ką, šventasis rodo žaizdą ant kojos - pir
mąjį maro ženklą. Šalia jo - šuo, kuris,
kaip pasakojama, buvęs su juo miške,
nesdavęs jam maistą. Be to, dar gali būti
vaizduojamas dalijantis savo turtus var
gšams, gabenantis ligonius į ligoninę,
Romoje stovintis prieš popiežių, kalėji
me su angelais ir kt.
Lietuvių liaudies dailėje šv.Rokas po
puliarus, ypač skulptūroje. I.Končiaus
nuomone, šv.Rokas netgi populiaresnis
už šv.Izidorių: "Šventas Rokas labiau
mėgiamas už šv.Izidorių. Šv.Izidorius,
mat, kasdienio paprasto darbo palydo
vas, eilinis, taip sakant, kaimo darbinin
kas. Jis aria, sėja. Dirba tau ką dirba bet
kuris kaimo darbininkas. Šv.Rokas ke
liautojas. Pavargęs, sužeistas. Nebegalįs
kelionės tęsti, šunelio maitinamas.
Šv.Rokas paslaptingesnis, neįprastas.
Nė žemaičių padangės žmogus (...).
Kartais į šv.Roką žiūri kaip į žaizdų gy
dytoją, - ne vien kūniškų žaizdų (Purvai
čiai, Plungė), bet ir širdies žaizdų - mei
lės padarinius. Tačiau daugiausia jis ke
liautojų globėjas".4 Štai tokia liaudiška
šio personažo interpretacija.
Šv.Roko koplytėlės, I.Končiaus liudi
jimu, statomos klaidžių vietų kryžkelė
se, prie mažų keliukų miškuose. "Papra
stai įis ne priešakinėje vietoje, bet užta
tai išdidžiai žiūri į tolį, su viena ranka
drąsiai laikydamas ilgą lazdą, su kita, pa
kėlęs rūbą, rodydamas virš kelio kojos
žaizdą"^. Dažniausiai šalia šv.Roko šuo,
nešantis dantyse duonos gabalą arba lai
žantis žaizdą. Šv.Roko skulptūrėlė kar
tais gali būti ir koplytėlėje prie medžio.
Dabartinėje liaudies dailėje šv.Roko
siužetas gana retas - matyt jis gerokai
primirštas.

grafinius bruožus. Skulptūrėlės visada
ant stulpo, kad saugotų sodybas nuo au
drų ir ugnies. Jos gana plačiai paplitu
sios žemaičiuose, statomos dažnai mie
stelių, kaimų aikšėse. Vaizduojamas
kaip romėnų karys su šalmu, vėliava,
gesinantis degantį pastatą. Be to, žemai
čiuose jis vadinamas Pliurijonu. "Pliurijonai statomi miesteliuose nuo ugnies ir
gaisro apsisaugoti. Žemaičiai niekuo
met nesako šv.Pliurijonas, bet tiesiog
Pliurijonas. Pro jį eidami kepurės ne
mauna".7
Šv.Florijono paveikslas sutinkamas
ir tapyboje - kaip atskiras personažas
arba grupinėse kompozicijose su šven
taisiais, neturinčiais su juo istorinio
ryšio, kartais netgi Nukryžiavimo sce
noje. Dabartinėje liaudies skulptūroje
šis personažas atsirado dar iki Atgimi
mo laikų - skulptūra, išlaikanti pagrin
dinius ikonografinius bruožus pastatyta
Palūšėje. Matyti šv.Florijonas ir tarp pa
rodoms skirtų skulptūrų ir kt.

ŠV.PRANCIŠKUS
ASYŽIETIS
(1182-1226)

Šv. Pranciškaus stigmatizacija. Dr., ak,
CDM I .vg 161

ŠV.FLORIJONAS
Romėnų karys, vyresnysis, Diokletiano laikais nukankintas ir paskandintas.
Austrijos globėjas, be to, populiarus Ba
varijoje. "Šventųjų gyvenimai" poetiškai
vaizduoja jo kankinystę. Upė išmetusi
šventojo kūną, o erelis jį saugojęs, kad
žvėrys nesudraskytų. Apsireiškęs krik
ščionei Valerijai, nurodė, kur palaidoti.
Ėmė reikštis stebuklai. Lenkų karalius
Kazimieras parsisiųsdino šv.Florijono
kaulus ir padėjo juos Krokuvos bažny
čioje, vėliau palikta tik ranka, o likę pa
laikai perkelti į Vavelį. Pagarsėjo stebu
klais. Manoma, kad šv.Florijonas stebė
tinai apgynė miestą nuo ugnies, užtat
labai gerbiamas.6
Vėlyvosios gotikos ir XV a. skulptū
roje vaizduojamas kaip šarvuotas riteris,
vienoje rankoje ietis, kita lieja vandenį
ant liepsnos. Lietuvių liaudies mene jo
paveikslas išlaiko pagrindinius ikono

Šv. Pranciškus. Mozaika Raguvos
bažnyčios fasade.
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos

"Pranciškus garsus dvasios evoliucija,
kurią jis atnešė į pasaulį ir atnaujino
tikinčiųjų gyvenimą tuokart gerokai su
pasaulėjusios Bažnyčios viduje, dėl tojo
meilės, neturto ir paklusnumo reforma
laikoma pasaulinio masto įvykiu".8 Re
formacijos laikais jo reikšmė buvo su
menkinta, XIX a. romantizmas vėl jį
iškėlė kaip poetą, gamtos mylėtoją ir
dainininką.
Ajūe šv.Pranciškųyra daug rašyta, to
dėl čia priminsime tik kelis gyvenimo
štrichus. Gimė 1182 m. Asyž iuje, turtin
goje Pjetro Bernardonės šeimoje. Moti
na - prancūzė, iš čia - Francesco, nes
buvo krikštytas Jonu. Jaunystę praleido
linksmai ir nerūpestingai, tapo riteriu.
Patekęs į nelaisvę susirgo, o pasveikęs
visiškai pakeitė gyvenimo būdą - supra
to šaukimą atnaujinti baž nyčią ir tiesio
gine, ir dvasine prasme. Prasidėjo jo el
getos
pamokslininko
gyvenimas.
Sv.Pranciskus Asyžietis netruko su
laukti pasekėjų, daž nai iš turtingų ir kil
mingų šeimų. Viena pirmųjų buvo šven
toji Klara, įkūrusi seserų klarisių ordi
ną. Iš viso yra trys pranciškonų ordinai:
mažesniųjų brolių, klarisių, tretininkų
(pasauliečių). Mirė 1226 m. 1228 m. ka
nonizuotas. Thi pirmas krikščionybės
istorijoje stigmatizuotas šventasis. Ka
talikų akcijos ir Italijos globėjas.
Autentiško šv.Pranciškaus portreto
neišliko. Pirmasis jo biografas T.Celanas
liudija jį buvus silpno kūno sudėjimo,
silpno regėjimo, susivėlusią barzda
žmogų. Paprastai jis vaizduojamas rudu
abitu, sujuostu virve su trim mazgais,
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reiškiančiais neturto, skaistybės ir paklusnumo įžadus. Len
gvai atpažįstamas iš stigmų. Kiti atributai kryžius, lelija ir
kaukolė (ypač kontrreformacijos mene). Žinomiausi jo gy
venimo ciklai yra Asyžiaus bažnyčioje, priskiriami Džotui,
daug jo paveikslų yra nutapęs EI Grekas ir kt. Dažniausiai
pasitaikantys siužetai:
1. Plūduriuojantys rūmai. Pasakojama, kad šv.Pranciškus
atidavė savo rūbus vargšams ir naktį susapnavo ore plaukian
čius rūmus su karo vėliava. Suvokė, kad tai Dievo balsas tapti
kareiviu, tačiau jam buvo pasakyta, kad tai reiškia dvasinę
veiklą.
2. Pas vyskupą. Tėvui užprotestavus dėl jo labdaringos
veiklos, jis vyskupo akyse nusirengė, atidavė tėvui rūbus,
pareiškęs, jog turįs vieną Tėvą - Dievą Tėvą danguje. Papra
stai vaizduojamas nuogas, o vyskupas dengia jį savo apsiau
stu.
3. Laiko Laterano baziliką. Popiežius susapnavo, kad
griūva Laterano bazilika, o ją laiko menkos išvaizdos vienuo
lis.
4. Neturto vizija. Pranciškus matė viziją - jis sutinka tris
moteris ir sveikina jas: Sveika, ponia Neturte!” (Neturtas metaforiška šv.Pranciškaus sužadėtinė. Neturto draugės tyrumas ir jiaklusnumas.) Gali būti vaizduojamos mistinės
vedybos - sv.Pranciškus užmauna žiedą; arba ceremonijai
vadovauja Kristus.
5. Išbandymas ugnimi. Pranciškus siūlo kaip tikėjimo
išbandymą Egipto sultonui pereiti per ugnį, siūlosi pats per
ją eiti, tačiau jam atsakoma.
6. Pamokslas paukščiams. Šv.Pranciškus vaizduojamas sa
kantis pamokslą paukščiams.
7. Prakartėlė. Sv.Pranciškus atkūrė Kristaus gimimo sceną
kalno grotoje, įją įjungęs gyvą asilą ir jautį.
8. tyrumas. Sv.Pranciškus kovojo su savo "demonais" vo
liodamasis sniege arba puldamas į erškėčių krūmus. Legenda
sako, kad ten, kur nutikšdavo lašas jo kraujo, atsirasdavo
rožės.
9. Stigmos. Jas šv.Pranciškus gavo 1224 m. Alavernoje,
kai, pagal T.Celaną, jis pamatė vyrą su šešiais kaip serafimo
sparnais, kurio išvaizda priminė kryžių. Vėliau šis įvaizdis
pasikeitė į Nukryžiuotąjį, linkstantį klūpančio ir IGistaus
kančią medituojančio Pranciškaus link.
10. Mirtis.
Lietuvą šv.Pranciškaus kultas pasiekė XV a. pabaigoje.
Yra krikštavardžių (trumpinamas Pranas). Vietovardžių ir
pavardžių nėra gausu. Lietuvių liaudies mene būdinga
šv.Pranciškaus stigmų gavimo scena (šios scenos labiausiai
mėgtos Renesanso ir baroko dailėje). Yra šio siužeto skul
ptūrų, paveikslų. Paprastai sceną sudaro prieš Nukryžiuotąjį
klūpančio šv.Pranciškaus figūra. Kristus kartu su kryžiumi
svyra jo link. Dažnai vaizduojami nuo Kristaus žaizdų šven
tojo link einantys spinduliai, paliečiantys šv.Pranciškaus ran
kas, kojas ir šoną.

TAUTINIS DRABUŽIS

PINTINĖS JUOSTOS
Aukštaitijoje, ypač rytiniuose jos rajonuose, labiausiai
paplitusios pintinės juostos. Kitose etnografinėse srityse,
bent jau XIX a., matyt, pintinių juostų neryšėjo. Pinama
buvo iš naminių vilnonių siūlų, taip pat iš pirktinių "skaisgijų". Siūlus dažydavo ryškiomis, sodriomis spalvomis. Pin
tinės juostos - tikra aukštaičių kolorito mokykla. Mėgsta
miausios spalvos - raudona, dažniausiai šviežio kraujo
atspalvio, žalia - |vairūs žolės, samanų ir kitokie šilti auga
liniai tonai. Prie šių pagrindinių spalvų paprastai dar pri
dedamos mažesniais kiekiais 1-2 papildomos, dažniau
siai geltona, balta, violetinė, juoda. Tai vyraujantis derinys.
Naudoti ir mėlyni, alyviniai, tamsiai raudoni, rožiniai siūlai.
Vienoje juostoje paprastai susipina nuo dviejų iki penkių
spalvų (dažniausiai 3-4). Kai juostoje spalvų daugiau, dvi
ar trys is jų paprastai priklauso tai pačiai gamai, pavyzd
žiui, gretinamos šilta ir šalta violetinė, alyvinė ir tamsiai
raudona, tamsiai ir šviesiai žalia. Juostų spalviniai deriniai
kontrastingi, tačiau darnūs, nerėžiantys akies.
Patogiausia juostą pinti iš naminių suktų vilnonių siūlų.
Jei siūlai ploni (pavyzdžiui, šiandien daug kas pina juo
stas iš kiliminių pusvilnonių siūlų), galima juos sudėti po
du, tačiau tai kiek apsunkina pynimą. 2,5 m ilgio juostai
apmetami apie 4 m ilgio siūlai. Storų siūlų juostai reikia
ilgesnių apmatų, plonų - trumpesnių. Jei norime, kad
pynimas būtų gražus, juostos kraštai lygūs, siūlus imkime
vienos rūšies, vieno storio. Apmestus siūlus per vidurį
tvirtai perrišame virvele ir pritvirtiname prie kablio sienoje,
stalo kojos, kėdės atlošo ar pan. Juostą tokiu būdu pra
dėsime pinti nuo vidurio - bus lengviau išpainioti susipy
nusius siūlų galus. Prisirišę siūlus, suskirstome spalvas
taip, kaip esame numatę jas išdėstyti juostoje, ir surenka
me nytis, eilės tvarka užvyniodami siūlus ant pagaliuko vieną siūlą per viršy, kitą per apačią (1 pav.). Toliau, kaip
parodyta tame pačiame piešinėlyje, rankomis išpiname
pirmąją eilę. (Juoda lentelė piešinėliuose yra rankos atitik-
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1 pav.

muo, suapvalintas jos galas atitinka pirštų galus). Pirmoji
eilė visų rūšių juostose pinama dvinytai.
Pagal pynimo būdus juostos skirstomos j eglines ir
kryžines. Be to, eglinė juosta dar gali būti dvinytė arba
milinė.
Dvinytei eglinei juostai imamas lyginis siūlų skaičius.
Spalvos išdėstomos simetriškai juostos centrui. Pavyzd
žiui, piname juostą iš raudonų (žymima R), žalių (Z) ir
juodų (J) siūlų. Apmetame 20 raudonų, 24 žalius, 16 juodų
siūlų. Surinkdami nytis išdėstome juos taip:
10 R, 8 J, 24 Ž, 8 J, 10 R

(neskaitant tos, kuri buvo išpinta prieš siūlų perskyrimą)
išpiname dvinytai j abi puses, kaip dvinytėje eglinėje juo
stoje. Antroje eilėje, taip pat nuo vidurio, pradedame
milinį pynimą: aukštyn keliame ir žemyn leidžiame po du
siūlus (3 pav.).
Kryžinei milinei juostai apmetamas porinis siūlų skai
čius. Atskirų spalvų siūlų skaičius taip pat porinis. Jei
norime, kad raštas būtų simetriškas centrui, centre ir
pakraščiuose dedamų spalvy siūlų skaičius gali būti bet
koks porinis, o kitų - dalintis is keturių. Pavyzdžiui, juosta
apmetąmajš 8 juodų (J), 12 baitųJB), 12 raudonų (R), 6
žalių (Z) siūlų. Isdėstymo tvarka būtų tokia:
4 J, 6 R, 6 B, 6 Ž, 6 B, 6 R, 4 J.
Tačiau tik centre ir kraštuose dedamos spalvos (šiuo
atveju - juoda ir žalia) persipindamos sudaro grynos spal
vos rombus. Norint, kad ir kitos spalvos taip persipintų,
reikia dėti jas kas antrą siūlą, simetriškai centrui:
4 J, 6x(1 R, 1 B), 6 Z, 6x(1 B, 1 R), 4 J
Pirmoji eilė išpinama dvinytai (1 pav.). Kairę ranką
laikome susidariusiose žiotyse, kaip parodyta 4 pav. (Pa
veikslėliuose 4-8 pilka ir balta spalva žymi tik siūlų padėtį
mums pradedant pinti juostą: balti siūlai - viršuje, ant
delno, pilki - apačioje.) Antrąją eilę pradedame pinti iš

Išpynę pirmąją dvinytę eilę kaip aukščiau parodyta,
perskiriame siūlus pusiau. Kairįjį pluoštą paimame į kairę
ranką, dešine ranka perrenkame dvinytai siūlus nuo vidu
rio iki krašto. Kraštinį siūlą pertraukiame per susidariusias
žiotis ir pridedame prie dešinėje palikto pluošto. Tada

3 pav.

lygiai taip pat piname nuo vidurio į dešinį kraštą (2 pav.).
Miline eglinė juosta pinama panašiai. Tačiau jai apme
tamas nelyginis siūlų skaičius. Paprastai pridedamas vie
nas papildomas siūlas tos spalvos, kurios juostoje yra
daugiausia. Pavyzdžiui:
10 R, 8 J, 24+1 Ž, 8 J, 10 R
Išdėstę siūlus, išpiname pirmąją dvinytę eilę. Tada siū
lus padalijame pusiau. Kuriame nors pluošte bus vienu
siūlu daugiau. I tą pusę ir pradėsime pinti. Pirmąją eilę
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dešinės j kairę: apatinį antrąjį siūlą užsidedame ant deši
nės rankos smiliaus, pirmąjį nuleidžiame po smiliumi (5
pav.). Toliau piname kaip parodyta 6 pav.: siūlą iš apačios
dedame virš smiliaus, apatinį leidžiame žemyn. Kai pasie
kiame kairįjį juostos kraštą, mums dar lieka neperpinti du
viršutiniai siūlai. Baigiame pinti eilę paskutinįjį siūlą už kel
dami ant smiliaus, priešpaskutinį nuleisdami žemyn (7
pav.). Dabar siūlus laikome dešinėje rankoje. Kitą eilę
pinsime iš kairės į dešinę. Dirbame kairiaja ranka, perpindami siūlus tokia pat tvarka kaip ankstesnėje eilėje (8
pav.).
Pinant juostą, tokiu pat budu persipina ir palaidi siūlų
galai žemiau mūsų rankų. Todėl kartas nuo karto tenka
perrišti pinamos juostos siūlus virvele, perkišant ją per
žiotis, kad šios nesusipainiotų, ir išnarplioti palaidus siūlų
galus. Kad tie palaidi siūlai būtų kiek įmanoma trumpesni,
ir pradėjome juostą pinti nuo vidurio. Nupynę pirmąją
pusę, juostą atrišime, apgręšime, pritvirtinsime už nupin
tosios dalies, ištrauksime pagaliuką, naudotą žiotims su
daryti ir pinsime antrąją dalį. Jei juosta eglinė, bus žymus
rašto„sudūrimas: nuo vidurio "eglutė" eis į priešingas pu
ses. Ši savybė turi irtam tikrą privalumą: susijuosus, abiejų
žemyn krintančių juostos galų raštas bus tos pačios kryp
ties.
Pintinė juosta užbaigiama kukliais kuteliais, surišant
metmenų siulus po du arba didesnėmis grupė
mis. Siauros juostelės metmenų siūlai gali būti
visivperrišti vienu mazgu.
Žemiau pateikiami keli pintinių juostų, esan
čių Lietuvos dailės muziejaus fonduose, metirpų
pavyzdžiai. Spalvos žymimos: R - raudona, Z žalia, M - mėlyna, B - balta, G - geltona, V violetinė, A - alyvinė, O - ryški rožinė.
Milinės kryžinės juostos:
1. 8 M, 12x(1 B, 1 Ž), 28 R, 12x(1 Ž, 1 B), 8 M
Kupiškio raj., Vilniaus km
Matmenys 200x10 cm
2. 16x(1 R, 1 Ž), 12 V, 16x(1 Ž, 1 R)
Kupiškio raj.
Matmenys 163x7,5 cm
3. 10B, 10 V, 14 R, 28 Ž, 14 R, 10 V, 10B
Kupiškio raj., Jutkonių km.
Matmenys 147x8 cm

L

4 .1 0x(1 Ž , 1 R), 14 G, 10x(1 p, 1 Ž)
Biržų raj., Vabalninko apyl., Cypėnų km.
Matmenys 163x7 cm
5. 6 G, 20 Ž, 10 R, 8 V, 10 R, 2 0 Ž , 6 G
Kupiškio raj., Puožo apyl., Juodupėnų km.
Matmenys 185x10 cm
6. 8 G, 16x(1 R, 1 Ž), 10 B, v16x(1 R, 1 Ž), 8 G
Kupiškio raj., Puožo apyl., Civonių km.
Matmenys 171x12 cm
Dvinytės eglinės juostos:
1. 8 M, 10 A, 4 R, 8 0, 4 R, 10 A, 8 M
Biržų raj., Vabalninko apyl., Unčiškių km.
Matmenys 199x4 cm
2. 10 A, 8 Ž, 24 V, 8 Ž, 10 A
Kupiškio raj., Šimonių apyl., Migonių km.
Matmenys 252x4 cm
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Norėtųsi dar pridurti keletą pastabų. Standartinė "Dai
lės" kombinatų produkcija įpratino mus prie tam tikrų (2,5
m ilgio, 8-12 cm pločio) juostų matmenų. O liaudies ko
stiume tik pačios plačiausios juostos, skirtos, greičiausiai,
viršutinei aprangai susijuosti (pavyzdžiui, kailiniams, vyrų
sermėgoms), siekdavo tokį piotį. Vasariniame (su lieme
ne) moters kostiume tokiai juostai tiesiog nėra vietos.
Reiktų nepamiršti siauresnių (3-5 cm) pintinių juostelių.
Be to, jos bus kur kas gražesnės, jei pinsime jas ne is
piršto storio (kaip šiandien daug kas daro), o iš plonesnių
siūlų. Na, ir nepamirškime, kad pintines juostas ryšėti
dera tik prie aukštaitiško kostiumo.
Teresė JURKUVIENĖ

V E R B O S ,

D I D Ž I O J I

Verbų sekmadienį kiekvienas turi būti su verba apmuštas, tai tuos
metus bus sveikas. Kalesninkai, LM D 1 474/453.
Verbų dieną, parnešę pašventintas verbas, jomis kerta per galvas
tiems, kurie buvo namie, ir sako: "Liga, lauk: Sveikata, į vidų!"
Raseiniai, LTA 1496/45.
Didįjį ketvirtadienį kiekvienas stengiasi išsimaudyti, tai visus m e
tus bus labai švarus kūnas. Žasliai, LTA 1316/183.
Kas yra gimęs Didįjį ketvirtadienį, negali eiti į šermenis (dvasias
mato). LMD 1 187/6.
Kas Didįjį ketvirtadienį nupjaustys sode nuo obelų visas sausąsias
šakas, tai kirmėlės nekliudys nei vaisių, nei lapų. Tverečius, LTA
339/3-65.
Kad duona nepelytų, tai reikia kepti prieš Velykas ketverge - visą
metą nepelija. Naumiestis, LM D 1 190/8.
Prieš Velykas Didįjį šeštadienį iššluoja gryčią ir šiukšles išmeta
svetiman daržan - kaimynui teks blusos. Antalieptė, LTA 1893/77.
Didįjį šeštadienį mergaitėms reikia paberti grūdų ir pasišaukti
gaidį: iš kurios merginos grūdų greičiau ims lesti, toji greičiau ištekės.
Židikai, LTA 1279/354.
Tik parnešus švęstos ugnies kurdavo pečių ragaišiui ir kitiems
Velykų valgiams kepti bei virti, taip pat ir pirtį kurdavo. Velykų
kiaušinius būtinai reikia virti švęsta ugnimi. (Visur Lietuvoje.)
Didįjį šeštadienį neša namo ugnį ir užkuria ant svetimo lauko,
tada sudeginsi visas savo lauko bjaurybes ir joks įkandimas gyvuliams
nekenks. Antazavė, LTA 1418/496.
Velykų naktį reik iššauti, tai sako - savo neprietelius atmuši.
("Živaja starina", 1906, IV, p.201, nr.210. iš Šiaulių.) - Seniau Velykų
naktį bažnyčios šventoriuje šaudydavo ir mušdavo būgnus.
Velykų rytą prieš saulės tekėjimą reikia visam nusiplauti, kad
nebūtų vočių, skaudulių ir t.t. (Šiauliai, ŽS 1906, IV. 195).
Kas pirmas pasikels Velykų rytą, tam geriausia seksis darbas.
Melagėnai, LMD I I 14/8-14.
Kad apsaugotų laukus nuo audrų, seniau gaspadorius Velykų rytą
per prisikėlimą, pasiėmęs Velykų švęsto vandens, krapydavo laukus
ir peržegnodavo visas kertes. Židikai, LTA 1513/33.
Pirmą Velykų dieną einant kunigui į bažnyčią reikia pavogti iš jo
drabužių nors siūlą. Jeigu tu esi muzikantas ir panorėsi atkeršyti
kitam muzikantui už konkuravimą, tai perkąsk tą siūlą, ir jam sutrū
kinės visos stygos. Kaniava, LM D III 78/4-5.
Kad vasarą nebūtų blusų, reikia pirrrią Velykų dieną anksti rytą
išeiti laukan ir pro langą klausti viduj esančių: "Ar yra blusų?" Viduj
esantis atsako: "Nėra". Trečias priduria: "Kad jų ir nebūtų". Varėna,
LTA73a/191.
Velykų rytą važiuojant iš bažnyčios namo, kuris daugiau aplenkia
žmonių, tas greičiau apsidirba darbus. Vilnius, LTA 415/143-22.
Bėdoje prisimink tą vardą, su kuo Velykose perpus kiaušinį valgei,
bus pagelbėta. D usetos, LTA 56/94.
Kiaušinius dažo todėl, kad Pono D ievo kūnas buvo sudaužytas,
žaliai mėlynai margas, tai ir kiaušiniai buvo marginami. Tauragė, LTA
1284/309.
Velykų margučių lukštus reikia atiduoti vištoms sulesti, kad vištos
būtų dėslesnės. Veliuona, LTA 745/95.
Velykų pirmą dieną galima kiaušiniais mušti tik smaigaliu, o antrą
dieną jau abiem galais. Šiaulėnai, LTA 455b/171-26.
Kad pelės javų nekapotų, reikia vež ant iš lauko pirmą javų vež imą
patiesti prie klojimo pastyrę (staltiesę), ant kurios buvo sudėti Velykų
valgiai, ir per ją pervažiuoti. Aukštadvaris, LTA 1580/959.
Velykų rytą turi šeimininkas nuėjęs į tvartą paglostyti ir paglamo
nėti visus gyvulius, kad jie per metus būtų jaukūs ir nepikti. Veliuona,
LTA 745/105.
Jei nori, kad avys po porą vestų, tai Velykų rytą reikia praustis po
porą iš vieno bliūdo. Biržai, LTA 305/211.
Kad nepasigadintų karvių pienas, reikia pirmos Velykų dienos rytą
melžti karves per šermukšnių šakeles. Veliuona, LTA 746/103.

Iš: Balys J.Lietuvių kalendorinės šventės. - Silver Spring, Md.:
Lietuvių tautosakos leidykla, 1978.- RISI.

SAVAITĖ,

V E L Y K O S

Ramūno VIRKUČIO nuotrauka

Atsiprašome
1992 m. 1 - o nr. publikacijoje 'Gero apetito linki žemaičiai' - pusinę košę aprašė
kraštotyrininkai Bronė ir Ignas Jablonskiai (ES331).
Prie R. Apanavičiaus strp. Ten, kur buvo senoji Šėla' žemėlapio nepateikti sutartiniai
ženklai.

1- rytų aukštaičiai 'pantininkai'
2 - rytų aukštaičiai 'pontininkai'
3 - rytų aukštaičiai vakariniai 'puntininkai'('grynieji')
4 - rytų aukštaičiai ’puntininkai' ('dadininkai')
5 - rytų aukštaičiai 'žalininkai' ir 'žadininkai'
—

- kanklės, skudučiai
- ragai, daudytės, sekundinės, keturinės, sekundinės kanoninės, sutartinės

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ - monodinės, heterofoninės, bifoninės, kanoninės sutartinės
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Kuiną 2,50 rub,

Kaina su akcizu mokesčiu - 2,88 rub.
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