Atsiveriantys lituanistikos
paveldo aruodai
Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje
vykdomas jau daugiau nei 15 metų. Per tą laiką sukurta beveik 100 skirtingų
informacinių struktūrų. 2011 m. turėjome 87 veikiančias (ar kuriamas)
paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų bazes.1 Viena iš jų – lituanistikos
paveldo informacinė sistema „Aruodai“.1 (prieiga per internetą: <http://
www.aruodai.lt>) Apie šią visuomenei atvirą lietuvių kalbos, tautosakos,
etnologijos, archeologijos, istorijos duomenų saugyklą, jos kūrėjus telkusias
idėjas ir patirtus iššūkius kalbamės su šio sumanymo autore ir projekto
vadove humanitarinių mokslų daktare Daiva VAITKEVIČIENE.
Kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos institute randasi lituanistinio paveldo skaitmeninimo idėja? Kodėl tai
reikia daryti?
Pirmieji skaitmeninimo bandymai neatsitiktinai
susiję su folkloristika ir tautosakos šaltiniais. Folkloristika XX a. yra klasifikacijų mokslas – tai duomenų
telkimas ir jų dalijimas „į stalčiukus“ – klasifikavimas,
aprašymas. Tautosakos tyrimai vos ne šimtmetį buvo
tiesiogiai susiję su kortelių duomenų bazėmis, mes jas
ir kaupiame. Dainų, mįslių, patarlių, pasakų ar sakmių
kartotekos – jau savaime yra duomenų bazės (tik ne
skaitmeninės, o kortelinės), mes tik ir svajojome, kaip
tuos duomenis kuo geriau išnagrinėti, padaryti kuo
lengviau prieinamus ir pan., todėl ir skaitmeninimo
idėja LLTI greitai rado terpę.
Visos popierinės kartotekos institute sudėliotos
taip, kad informacija pasiekiama vienu pjūviu – pagal
siužetus, pagal tekstų tipus ar kitus svarbius teksto turinio ir struktūros bruožus. Bet visada norėjome šią informaciją sisteminti ir kitais pjūviais – ir pagal regionus,
užrašytojus, pateikėjus ir kt.
Pati skaitmeninimo idėjos pradžia buvo prof. Bronislavos Kerbelytės bandymai klasifikuoti lietuvių
pasakojamąją tautosaką, ji jau 8-ajame dešimtmetyje bendravo su informatikais, turėjo žmogų, kuris
bandė jos pasiūlytą pasakojamosios tautosakos klasifikavimo būdą – elementariųjų siužetų sistemą apra-

šyti kompiuteriu, t.y. grupuoti pasakų elementus, jau
naudojantis skaitmeniniu formatu. Tuo metu kompiuterinės sistemos buvo dar gana primityvios, bet visi
suprato: tik laiko klausimas, kada folkloristika savo
duomenų apdorojimui pradės taikyti moderniąsias
technologijas.
Kazys Grigas 1998 m. pradėjo projektą „Patarlių
duomenų banko kūrimas“. Tai, regis, lituanisto Petro
Skirmanto, kuris tuo metu institute rūpinosi kompiuterine technika, idėja. Netrukus, taip pat Kazio Grigo
paskatinta, aš ėmiausi rengti projektą užkalbėjimų
duomenų bazei kurti. Tai buvo pirmoji mano duomenų
bazė, sukurta paprastai, naudojant „Microsoft Access“
programą. Teko dirbti daugiau kaip 5-erius metus, kol
ši duomenų bazė su daugiau nei 1,5 tūkst. užkalbėjimų
tekstų buvo išleista kaip kompaktinė plokštelė.2
Pirmasis projektas padėjo daug ką suprasti – kaip
grupuoti informaciją, kaip sieti struktūrines dalis, kaip
jas aprašyti, taip pat leido pamatyti tokio duomenų
skelbimo privalumus ir trūkumus…
O K. Grigo pradėto projekto metu (vėliau jam vadovavo patarlininkė Lilija Kudirkienė, o paskutiniame
etape teko ir man pačiai prie jo prisidėti) buvo sukurta didžiulė patarlių duomenų bazė, apimanti apie 110
tūkst. patarlių korpusą – suskaitmeninta maždaug
pusė patarlių kartotekos, ji prieinama per internetą,
nors gal mažai žinoma…3 Taip pat šiuo metu Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute jau suskaitmeninta
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apie 70 tūkst. mįslių, bet dar nesukurta šios duomenų
bazės vartotojo prieiga. Šio užmojo iniciatorė ir mįslių
duomenų bazės kūrėja yra dr. Aelita Kensminienė; jos
darbą per artimiausius 3-ejus metus tikimės pamatyti
internete, ir ši medžiaga bus prieinama visiems.
Jau pirmosios duomenų bazės suteikia galimybę atskirus folkloro žanrus tyrinėti keliais skerspjūviais, bet
tuo pat metu atsiranda ir daugiau nei vieną žanrą aprėpiančių duomenų bazių poreikis?
Nuo žanrų išties pereinama prie bendresnių dalykų. Pradėję kurti skaitmenines duomenų bazes pamatėme, kad mūsų kartotekos, arba popierinės duomenų bazės, dėl žanrinio medžiagos pobūdžio yra labai
izoliuotos, o jos ir negalėjo būti sudarytos kitaip dėl
specifinės folkloristinės klasifikacijos logikos. Bet kai
sukūrėme patarlių ir užkalbėjimų duomenų bazes, pastebėjome, jog yra labai daug koreliuojančių duomenų,
supratome, kad jie ne tik gali, bet ir turi būti susieti tarpusavyje. Buvo akivaizdu, jog tai ne vien folkloro žanrai
– tai yra mūsų kultūros klodai, kuriuos privalu jungti.
Tada labai aiškiai supratome, kad neverta kurti atskirų duomenų bazių tautosakos žanrams, kad apskritai
tautosaka – tai tik viena šaltinių rūšis. Taip nuo folkloristikos, tautosakos perėjome prie bendrų kultūrinių
užmojų – susieti skirtingus savo etninio paveldo šaltinius – kalbos, archeologijos, istorijos, etnologijos…
Racionalu ir teisinga būtų visa tai jungti į viena, nes
labai daug duomenų koreliuoja – dažnai jie skelbiami
tuose pačiuose literatūros šaltiniuose (jei yra publikuoti), tie patys užrašinėtojai užrašo ir kalbos duomenis, ir
tautosakos, tarkim, Balys Buračas yra ir tautosakos rinkėjas, ir etnografinių artefaktų, ir archeologinio kraštovaizdžio fotografas – šie duomenys papildo vieni kitus.
Dabar tai atrodo savaime suprantama, o 2003 m.,
kai buvo pateikta „Aruodų“ projekto paraiška Lietuvos
mokslo ir studijų fondui, tai atrodė labai nauja idėja.
Verta prisiminti, kad dar 2002 m. buvome sumanę
kurti skaitmeninę tikėjimų kartoteką. Tikėjimai – tai
folkloro tekstai, kurie kartais pavadinami prietarais,
bet tai nėra vien prietarai, nes juose išlikę ir etnomedicinos, ir botanikos, ir liaudies meteorologijos, ir daug
kitų duomenų. Tas sumanymas jau buvo „Aruodų“
prototipas – jau tada galvojome apie įvairių rūšių duomenų talpyklą, siejančią folklorą, etnologiją, etnografiją su lingvistika (augalų pavadinimai, ligų pavadinimai)
ir su mūsų kultūra apskritai. Bet paraiška buvo atmesta, nesuprasta, ir per metus mes subrandinome kitą –
„Aruodų“ idėją.
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Šis sumanymas išsyk nustebino savo užmojais... Visų
pirma dėl aprėpiamų duomenų gausos ir įvairovės: telkiama labai įvairi medžiaga – istorijos, kalbos, etnologijos, folkloro, taip pat skirtingos prigimties duomenys –
tekstai, garsas, vaizdai (fotografija, brėžiniai, piešiniai
ir kt.). Jų negali tiesiog sumesti į krūvą, jų skelbimui
reikia kurti naują tvarką, ieškoti būdų, kaip tuos duomenis susieti, aprašyti ir pan. Ar patys suvokėte, kokios
apimties tai bus darbas, kur jūs brendate?
Iš tiesų mes nežinojome, kaip tiksliai tai įgyvendinsime, ir mūsų paraiška buvo gana lakoniška. Bet mes
manėme, kad projekto tikslas ir yra išsiaiškinti ir sukurti geriausią būdą, sumanyti tinkamiausią duomenų bazės struktūrą. Tačiau nebuvo jokios baimės, nes
akivaizdu, jog tie duomenys tarpusavyje susiję. Kita
vertus, aiškiai supratome, jog etnologijos, lingvistikos, folkloro mokyklos yra skirtingos, kiekviena turi
savo požiūrį, mokslo tradiciją. Turėjome galimybę
peržiūrėti, kaip duomenis sistemina skirtingų lituanistikos mokslo sričių atstovai (projekto vykdytojai buvo
puikūs savo sričių specialistai – kalbininkė Gertrūda
Naktinienė, archeologas Vykintas Vaitkevičius, etnologai Žilvytis ir Rasa Šakniai, istorikė Jolita Sarcevičienė) ir ieškoti bendrų vardiklių. Tai buvo nepaprastai
įdomu ir labai išplėtė mūsų, kaip atskirų disciplinų atstovų, akiračius.
Mes suvokėme, kokios vis dėlto ribotos yra pavienės mokslo šakos ir kaip ilgai išlaikomi tam tikri mokslo tradicijos dalykai, negalvojant apie pakeitimus,
kurie galėtų suteikti daug naudos ir šviežumo. Duomenis klasifikuojame laikydamiesi tradicijos – vieni
jų parametrai aprašomi, kiti visiškai neliečiami. Buvo
matyti, kaip tai reliatyvu, o mes kuriame naują, irgi
reliatyvią sistemą (suvokdami, kad klasifikacijos sistema yra viso labo įrankis), bet matydami ją plačioje
lituanistikos duomenų perspektyvoje.
Dabar retas žmogus nežino, kas yra tezauras,
kontroliuojantis žodynas, raktažodžių visuma, o
tada visa tai tiktai gimė mūsų diskusijose, mes tai
atradome. Negaliu sakyti, kad tai darėme nuo nulio
– nemažai skaitėme, žiūrėjome, kaip kitur daroma...
Bet buvo labai įdomu bandyti sudėlioti turimą atskirų mokslo sričių medžiagą į platesnius „bendralituanistinius“ rėmus.
Norėčiau pridurti, kad buvo labai svarbu ir įdomu
bendrauti su informatikais – Nerute Kligiene, Evaldu
Ožeraičiu, Donatu Saulevičiumi, nes jie mus vertė išjudinti kiek vienpusišką humanitarinį požiūrį, pasižiū
rėti į šaltinių masyvus iš informacinės paradigmos,

suvokti jų struktūrą – kaip tikslingiausia tuos duomenis aprašyti, išdėlioti (t.y. parengti struktūrą metaduomenims aprašyti).
Pavyzdžiui, iš informatikų atėjo supratimas, kodėl
verta skirti objektą ir jo fiksaciją. Žmonės, dirbantys su struktūromis, kartais labai gerai mato tai, kas
mums atrodo pernelyg akivaizdu, kad pastebėtume...
Tarkime, praleidome daug valandų diskutuodami apie
tokius dalykus kaip kultūros objekto nuotrauka: pvz.,
objektas yra piliakalnis, o jo archeologinė nuotrauka
yra fiksacija. O kas, tarkime, yra piliakalnio piešinys –
ar tai fiksacija, ar naujas meno objektas? Iki galo gal
ir nesutarėme, bet folklorininkams tai tapo pretekstu
imti skirti, jog yra, tarkim, folkloro kūrinys – daina, ir
yra įvairios jo fiksacijos: dainos aranžuotė yra ir naujas
objektas, ir perdirbinys.
Daug laiko sugaišome kurdami struktūrą, kad duomenų bazės vartotojui būtų patogu ja naudotis, surasti ir atsirinkti informaciją.
Žvelgdami tik iš vartotojų pozicijos, dažniausiai net
nežinome, koks didelis darbas padaromas prieš pradedant duomenų bazes pildyti, kiek reikia intelektinių pastangų, naujų tyrimų, tiesiog susivokimo, kaip tą duomenų bazę sukonstruoti...
Tai buvo kapitalinis mūsų šaltinių, mūsų klasifikacijų peržiūrėjimas. Pamatėme, kad kai kurie mokslai iš
viso neturi duomenų bazei tinkamų klasifikacijų. Tarp
projekto rezultatų buvo ir visos Istorijos instituto etnologų grupės parengtas straipsnis, kuriame paskelbta
pirmoji lietuvių etnologijos duomenų sistematika.4 Su
panašiomis problemomis susidūrė ir istorikai, kadangi paaiškėjo, jog jie neturi jokio instrumento savo šaltiniams sisteminti, tad nėra kam vienus ar kitus duomenis priskirti... Šis projektas inicijavo ir kitas veiklas,
kurios atsirado todėl, kad pamatėme daug baltų dėmių
lituanistikos tyrimuose.
Pastebėjau, kad buvo peržiūrėtas bei atnaujintas ir
folkloristikos rūšių bei žanrų sisteminimas, pasiūlyta
kiek kitokia klasifikacija.
Tai taip pat buvo iššūkis – kai pabandėme sukurti
folkloristikos klasifikatorių, t.y. sugrupuoti šaltinius pagal žanrus ir rūšis, pasirodė, kad neturime tokios klasifikacijos kaip sistemos, kaip baigtinio produkto. Yra
keletas veikalų, keletas vadovėlių, kur atskiri autoriai
siūlo vieną ar kitą poziciją, bet jos skirtingos. Yra ir visiškai baltų dėmių. Pavyzdžiui, smulkioji tautosaka (tai, ką

Dr. Daiva Vaitkevičienė. Dalios Rastenienės nuotrauka.

mes šiandien vadiname trumpaisiais pasakymais) apskritai neturėjo vidinės klasifikacijos. Vienintelis šaltinis
buvo Kazio Grigo parengtas šaltinių leidinio „Lietuvių
tautosaka“ 5-as tomas, kuriame skelbiamiems šaltiniams pabandyta suteikti žanrinius pavadinimus ir juos
tuo atžvilgu suskirstyti: ten ir greitakalbės, ir skaičiuotės, ir atvirkštinė kalba, ir nesusikalbėjimai, ir atsidūsėjimai, ir visokie keisti žanrai, kurių net apibrėžimų nėra,
ir negali suvokti, kas tai…
Ta proga nemažai buvo nuveikta ir pabandyta suprasti, kokie yra tie mūsų tautosakos šaltiniai. Stengėmės dirbti labai nuosekliai, kadangi, pagal terminų
tezaurų kūrimo standartus, kiekvienas terminas turi
būti tiksliai apibrėžtas. Reikėjo terminams sukurti apibrėžimus, pateikti jų terminologinius atitikmenis užsienio kalbomis. Ne vertimus, bet atitikmenis – o kaip
jie vartojami kitose kalbose, gali išmanyti tik specialistai. Vėl paaiškėjo, kad mums trūksta literatūros, kad
yra visai netiriamų sričių. Dabar atrodo tiesiog nesuvokiama, kaip per labai trumpą laiką pavyko nuveikti
iš tiesų nemažai.
Gaila, kad ta iniciatyva greitai nutrūko, projektas
baigėsi po 4-erių metų ir tiems, kurie rūpinasi mokslo
plėtra, visiškai liovėsi rūpėti tai, kas buvo sukurta, kas
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ketverius metus labai sistemingai daryta, atveriant
daug naujų sričių, kurias būtų galima plėtoti.
Lietuvos mokslo politika – tai atskira labai įdomi
tema. Bet norėtųsi tęsti kalbą apie konkretų „Aruodų“ įdirbį, apie sukurtas naujas saugyklas – tezaurus,
duomenų bankus, skirtus įvairialypės medžiagos metaduomenų aprašymui. Teko stebėti šio darbo etapus,
pasikartosiu, drąsa aprėpti neaprėpiama užimdavo
kvapą…
„Aruodai“ – tai tekstų, garso įrašų, fotonuotraukų
ir kitų vizualinių duomenų saugykla.
„Aruoduose“ tie šaltiniai yra „aplipdyti“ papildomais instrumentais, kurie padeda susirasti rūpimą
informaciją, bet kiekvienas papildomas instrumentas
labai svarbus ir pats savaime. „Aruodai“ parodė, ko
mes neturime – pvz., neturime lituanistikos mokslinių
terminų tezauro. O tai labai svarbu Lietuvos humanitariniams mokslams, nes turime lituanistikos terminiją aprašyti ir suprasti, ką tiksliai kuo vadiname.
Kitas dalykas – Personalijų bankas. Būtų labai paprasta įsivaizduoti, kad tai yra tik vardų, pavardžių,
asmenų identifikavimo priemonė, kuri padeda išsiaiškinti, kas sukuria ar užrašo vieną ar kitą kūrinį (pvz.,
įrašo tarmišką tekstą, nufotografuoja etnografinę
sodybą ir t.t.). Bet kai įtraukiame į Personalijų banką visus pateikėjus, jų užrašytojus, žmones, kurie tą
medžiagą tiria ir pan., sukuriamas mūsų kultūrai nusipelniusių asmenų sąrašas. Ne tik sąrašas, bet ir aprašymas, ką jie padarė, susietas su jų užrašytais tekstais, sukurtomis nuotraukomis, garso įrašais ar kitais
dalykais, parodant, koks jų įnašas į lituanistiką. Labai
įvairūs žmonės – nuo LDK kunigaikščių iki tautosakos
pateikėjų – yra įsirašę į mūsų kultūros istoriją. Mums
tai buvo savotiškas proveržis galvojant apie asmenis
ir kuo jie mums svarbūs.
Pasižiūrėję, kaip atrodo vieno asmens aprašymas,
pamatytume, kad jame labai daug langelių, kuriuos
vertėtų užpildyti – iš kur tie žmonės kilę, kur gyveno,
kur dirbo... Pavyzdžiui, daug diskutavome, ar reikėtų
minėti tik į Personalijų banką įrašyto asmens mirties
vietą, ar ir palaidojimo vietą, nes ir to žmogaus kapas
yra svarbus mūsų kultūrai kaip memorialinė vieta...
Ginčijomės, kuriame langelyje turi būti įrašyta tokio
pobūdžio informacija, kaip Juzefo Pilsudskio atveju,
kai širdis yra palaidota atskirai nuo kūno Rasų kapinėse
Vilniuje, o jo paties kapas – Krokuvoje, Vavelyje (o tai
keičia aprašymo struktūrą – ar palaidojimo vietų gali
būti tik viena, ar keletas)...
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„Aruoduose“ šiuo metu nėra daug asmenų, kurie
būtų išsamiai aprašyti (tai buvo neįmanoma padaryti per trumpą projekto laikotarpį), bet, pasirinkdami
skirtingo pobūdžio personalijas, bandėme parodyti
išsamaus aprašymo teikiamas galimybes. Personalijų banke šiuo metu daugiausia tautosakos ir kitokių
žinių pateikėjų. Jų įrašai irgi atlieka svarbią misiją –
svarbu jiems grąžinti garbę, kurios nusipelnė. Tautosakos ar etnografinių, archeologinių, kalbos duomenų pateikėjai aprašyti kukliai, nes neretai stokojame
duomenų. Kita vertus, neturime projektų, kurie leistų
susieti duomenis apie asmenis iš skirtingų institucijų
archyvų. Pvz., jeigu tautosakos pateikėja padainavo dainą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
mokslininkams, o Lietuvių kalbos institute yra iš jos
įrašytų tekstų arba žodžių žodyno kortelėse, būtų labai gražu šiuos duomenis matyti kaip visumą
Svarbūs ir ryšiai tarp atskirų asmenų. Kadangi
LLTI buvo vykdomas ir kitas projektas – skaitmeninama Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka5, yra
suregistruoti visi jo pateikėjai, o „Aruodų“ Personalijų banke suvesti ryšiai tarp jų – kas kieno tėvas, brolis, sesuo. Tai labai įdomi medžiaga tyrimams, deja,
per mažai šioje srityje dirbančių žmonių, mažai jėgų
ir žmonių, kurie galėtų „Aruodus“ tokiais duomenimis pildyti.
Labai svarbu paminėti dar dvi atskiras saugyklas –
Geografijos banką ir Raktažodžių banką.
Geografijos banku stengiamasi susieti dabartinius
geografijos duomenis, vietoves, pradedant nuo kaimų, miestelių, apylinkių, seniūnijų, su istoriniais vietovardžiais, kad žinotume, kurioje tikslioje vietoje jie
yra. Svarbu įtraukti ir upių, miškų, pievų, šaltinių pavadinimus – mikrotoponimiką, kad galėtume lokaliąją
geografiją pamatyti iš labai arti, ir matytume ją tiksliai... Čia toks milžiniškas užmojis, jei jis būtų įgyvendintas, visi šie skirtingi duomenys būtų susieti į viena.
Raktažodžiai taip pat nėra tik priemonė indeksuoti tekstus. Su kalbininkais ilgai diskutavome, kas
yra raktažodis – ar tik mūsų bendrinės kalbos žodis,
ar ir archajizmas, tarmybė ir t.t. Nuėjome sudėtingesniu keliu. Manome, kad indeksuodami tekstus ar
vaizdus, turime tai daryti kuo tiksliau, tarkim, jeigu
tekste yra žodis „arklys“, negalime jo indeksuoti raktažodžiu „žirgas“ (nes tai du skirtingi objektai), bet
šie raktažodžiai tarpusavyje susiejami, kad, ieškodami
informacijos, gautume ją visą. Sinonimiški žodžiai yra
jungiami į grupes. Todėl tas raktažodžių vardyno kūrimas – sudėtingas procesas, reikalaujantis ryšių tarp
žodžių tyrimo, jų susiejimo tarpusavyje.
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Neretai žodis turi daug reikšmių, ir tik iš teksto
paaiškėja tikroji, tad mes turime naudotis žodynu,
kad tiksliai suprastume ir indeksuotume jį kaip atskirą raktažodį. Labai daug tokių pavyzdžių yra iš
liaudies medicinos, nes etninė ligų nomenklatūra
nebuvo standartizuota ir pats žodis gali reikšti kelias skirtingas ligas, pvz., „grižas“ reiškia ir sąnario
skausmą, ir vidurių skausmą, ir moterų ginekologinę
ligą. Susidūrus su tokiomis situacijomis ir žodynas ne
visada padeda, tenka konsultuotis su etnomedikais
ar kitų sričių specialistais...
Jau aprašant duomenis buvo pasitelktas visas
„Aruodų“ kūrėjų įdirbis, išmanymas. Atsekti žodžių sąsajas, išsiaiškinti žodžio reikšmes nepaliekama pačiam
vartotojui. Duomenų bazėje išties pateikiamos užuominos, kurios gali tapti ir pavienio individualaus tyrimo
atspirtimi... Vėl enciklopedijų instituto užmojis...
Manau, kad tai ateina iš mūsų, kaip mokslininkų, vidinės sąrangos, iš didelio smalsumo ir noro pasidžiaugti tais atpažįstamais ryšiais, o kadangi skaitmeninė terpė mums suteikia tą galimybę, labai norisi ją išnaudoti.

2012.04.04 15:46
Nežinau, kaip bus toliau su raktažodžių vardynu,
bet turime jau daugiau nei 17 tūkst. žodžių ir pradedame suprasti, kad, norint įvairialypę medžiagą tirti ir turėti greitą, efektyvią, informatyvią paiešką, nepakanka
ją indeksuoti raktažodžiais, labai maga juos daryti vis
labiau rafinuotus ir pereiti prie žodžių junginių. Tarkim,
žodis „juodas“ yra normalus būdvardinis raktažodis.
Bet indeksuodami tekstus imame matyti, jog yra tipiniai žodžių junginiai, tokie kaip juodos marios, juoda
karvė, juoda ožka. Aprašant ritualines praktikas, akcentuojamas būtent juodas gyvulys, o gydant naudojamas
juodos katės kraujas ar juodos ožkos pienas. Aiškėja,
kad žodžių deriniai yra tam tikros kombinacijos ir tai,
duomenis įvedant į sistemą, norisi atskleisti, kad einantįjį kultūros pėdsakais užvestume ant kelio. Galbūt
kitaip jis niekada nesupras, kurie semantiniai junginiai
yra būdingi mūsų kultūrai, o profesionalai, žinodami,
kas būdinga būtent lietuviškiems tekstams, gali parodyti takus. Kyla begalinis noras, kad bet kuris lietuvis,
besidomintis savo kultūra, galėtų matyti, kokios mūsų
marios – baltos ar juodos, ir kokiose situacijose jų spalva keičiasi. Yra labai daug žodžių su spalvomis, bet yra
ir derinių, kurie niekada nepasirodys mūsų kultūroje.
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Mąstydami apie žodžių junginius, išeiname į visai
kitą lygmenį, kur dirbame su kultūrinėmis kategorijomis, o ne vien su raktažodžiais, padedančiais surasti
tekstus. Tokiu būdu mes kuriame tam tikrą kultūrinių
kategorijų korpusą. Juk smagu, ieškant žodžio juodas,
išsyk matyti sąrašą – šiuo metu jame apie 40 pozicijų,
kur yra ne tik gyvūnai ( „juoda kiaulė“, „juoda ožka“
ar „juodas katinas“, bet ir gydymo, ir maginės priemonės („juoda vilna“, „juodoji knyga“), mitinės būtybės
(„juodas ponaitis“), maisto produktai („juoda duona“,
„juodas vynas“) ir kt. Peržiūrėdami šiais prasminiais
žodžiais indeksuotus duomenis, galime pamatyti visus
tekstus arba vaizdus, kur šie objektai yra. Mus, kaip tyrinėtojus, labai traukia išsyk analizuoti tai, ką skaitome
ar ką pamatome...
Čia daug tyrinėtojų dosnumo, matyti ir atsiveriančios
galimybės... Bet vis dėlto projektas 2006 m. baigėsi, o
tokios apimties darbai, kur darbuotųsi visas būrys profesionalų ir jų talkininkų, be paramos jau nebeįmanomi.
Kas nutinka – juk nuveikta buvo išties labai daug, ir visi
turėjo progą tuos darbus įvertinti (atsimenu ir leidinius,
ir konferencijas, ir projekto pristatymus...).
Man atrodo, kad mūsų idėja buvo nesuprasta,
„Aruodai“ buvo nesuprasti. Juk tai ne vien duomenų
bazė, bet ir kultūros, mokslo reiškinys – mokslo plėtros
procesas.
Užbaigę pirmąjį projektą, teikėme dar keletą paraiškų, kuriomis norėjome tęsti skaitmeninimo darbą
toliau bendradarbiaujant skirtingų lituanistikos sričių
specialistams. Deja, visi tokio pobūdžio projektai buvo
atmesti, – galbūt nesuprantant tokio bendradarbiavimo reikšmės skaitmeninimo srityje. Paraiškų ekspertų
išvados atskleidė Lietuvos mokslo tarybos nuomonę,
jog 2003–2006 metais turėjo būti ne tik sukurti „Aruodai“, bet ir baigtas lituanistikos šaltinių skaitmeninimo juose darbas... O 2011 metais atmetant „Aruodų“
plėtros projekto paraišką buvo priekaištaujama dėl
nesklandžios „Aruodų“ paieškos, nors informacinės
sistemos palaikymui ir inovacijoms nuo 2006 metų nebuvo gauta jokios paramos.
Grįžtant prie kultūrinių užmojų – buvo nesuprasta
ir dabar nesuprantama, kad kurdami „Aruodus“ kūrėme fundamentalią infrastruktūrą, su kuria būtų patogu dirbti vėliau. Buvo sukurtas lituanistikos paveldo
duomenų tinklas, kuris vėliau būtų vystomas ir pildomas – juk turime milžiniškus archyvus, ir jie vis dar
kaupiami... Mūsų sumanymas buvo sukurti struktūrą,
susiejančią skirtingų rūšių lituanistikos duomenis vie-
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noje informacinėje sistemoje, ir ją testuoti. Mes tai ir
padarėme, sudarę didelį kultūrinių duomenų apie žirgą pluoštą iš visų etninio paveldo sričių.
Ne taip gaila, kad „Aruodai“ nuo 2006 metų nėra
įvertinami, kad neskiriama jokia parama jų plėtrai, svarbiau, kad nesuprantama, jog tai yra kultūrinė idėja,
reikšminga ne tik mokslui, – ji ypač svarbi visuomenei.
Gal ir atskiros institucijos nėra suinteresuotos tam tikru kultūriniu procesu – skirtingų kultūros ir mokslo
institucijų tikslai, misijos yra skirtingos, izoliuotos. Viena institucija turi vieną duomenų bazę, kita – kitą, ir jos
nėra suinteresuotos spręsti bendras Lietuvos kultūrai
ir mokslui svarbias problemas. Liūdna, kad ta kultūrinė
iniciatyva visiškai neįvertinta.
Manau kad išeitis tokia:
„Aruodai“ neturėtų priklausyti jokiai žinybinei institucijai, kuri, savo ruožtu, pavaldi aukštesnei valstybinei
institucijai ir yra priklausoma nuo tam tikrų direktyvų…
Galbūt tai galėtų būti kultūrinės organizacijos – draugijos, sąjūdžio – veiklos sritis, kur žmonės nebūtų suinteresuoti rodyti darbo rezultatus kaip produkciją balais,
kreditais, atsiskaitymais, kad jie nebūtų įsprausti į formalius rėmus, kurie tą iniciatyvą slopina, jei ji neatitinka tuo metu dominuojančių direktyvų.
Manau, kad „Aruodai“ galėtų veikti „Vikipedijos“
principu – tai galėtų būtų ir duomenų, kuriuos teiktų
patys žmonės, saugykla. Duomenys galėtų ateiti ir iš
atskirų institucijų, o „Aruodai“ galėtų juos retransliuoti, nesisavindami atskirų archyvų ar saugyklų indėlio,
bet jį skleisdami. Tinklo idėja tvyro ore, tai rodo ir Rimvydo Laužiko darbai bei projektai, pradėta mokslinių
duomenų tinklo „Historius“ iniciatyva, kuri, deja, irgi
labai sunkiai skinasi kelią...
Ar kuriamos naujos duomenų bazės naudojasi Jūsų
sukurtais įrankiais – tezaurais, duomenų bankais, prasminiais žodžiais?
Naudojasi tik tos, kurios vienaip ar kitaip susijusios su buvusių „Aruodų“ bendradarbių vykdomais
projektais. Tai lokalus reiškinys, apsiribojantis Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu ir Vilniaus universitetu. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas naudoja „Aruodų“ tezaurus Lietuvių tautosakos
rankraštyno duomenų bazėje.6 Archeologai, kurie
anksčiau dirbo „Aruoduose“, o VU vykdo projektą
„CARARE“, kelia į „Aruodus“ anksčiau vykdyto skaitmeninimo projekto „Archeolitas“ duomenis – šio
projekto vykdytojai sukaupė skaitmeninių paveikslėlių kolekcijas, bet jų neaprašė, nesukūrė duomenų

Aruodai. Lietuvių kultūros šaltinių elektroninis sąvadas

bazės, kur jie būtų prieinami. Dabar tuo aprašymu
rūpinasi visai kiti žmonės…

http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=1151&back=ho

VAIZDAI

Taigi ketverius metus keturių institucijų kurti „Aruodai“ lieka tarsi be šeimininko – viena vertus, jie atveria
visuomenei lituanistikos šaltinius – į aruodą grūdų jau
pripilta, kiekvienas iš jo gali semtis žinių, bet lyg ir nėra,
kas tuos aruodus saugotų, prižiūrėtų ir toliau pildytų...
Kartais išties apima nusivylimas: atrodo, nieko negali padaryti, po to vėl pradedi galvoti...
Kai 2006 m. projektą baigėme – duomenų bazė
buvo sukurta, mes įgyvendinome savo sumanymą – ką
žadėjome projekto paraiškoje ir ką norėjome padaryti:
visų pirma buvo sukurta pati „dėžutė su stalčiukais“,
kurioje buvo galima išdėlioti įvairialypę informaciją,
labai išsamiai ją aprašant; tarp atskirų stalčiukų buvo
labai daug kryžminių ryšių – kas su kuo susiję; bet kurį
stalčiuką atsidarius, buvo galima lengvai pereiti į kitos
spintos stalčiukus…
Mums tai pavyko padaryti pagal to meto technines galimybes. Tuomet tokia duomenų bazė buvo originali, buvo naudotasi atviro kodo programine įranga, kurią pasitelkus, sukurta speciali programa būtent šiai „Aruodų“ informacinei sistemai. Taigi mūsų
sumanymo įgyvendinimui buvo sukurtas originalus
produktas, atitinkantis mūsų, lituanistų, tuometinį supratimą, kaip tie duomenys turėtų būti aprašyti. Jau
projekto paraiškoje buvome numatę per vieną vaizdinį (įvairialypių duomenų kompleksą) parodyti, kaip ta
sistema gali sklandžiai veikti ir kokios jos galimybės –
kaip folkloro, archeologijos, etnologijos, kalbos istori1 of 1
jos duomenys gražiai dera ir gali vieni kitus papildyti.
Pasirinkome žirgo vaizdinį. Buvo pateikta labai gražių, įdomių duomenų iš Lietuvos istorijos – pvz., apie
žirgų palydas valdovų ir didikų laidotuvėse (Žygimanto Augusto laidojimo ceremonijoje buvo vedama 20
žirgų), lietuviško Vyčio atvaizdų kolekcija, iš archeo
logijos – duomenys apie žirgų laidojimą kapuose. Iš
kalbos – visa rinktinė arklių pavadinimų pagal spalvas
ir net arklių tikriniai vardai, iš etnografijos – aprašai
apie arklius, vežimus, kitus žemės ūkio padargus, nemažai fotografijų. Folkloro duomenų rinkinys pateikia žirgą mininčias dainas, pasakas, sakmes, mįsles
ir tikėjimus. Stengėmės surinkti įvairių rūšių ir žanrų
duomenis. Susirinko labai įdomi kolekcija. Norėjome
parodyti, kad, įvedus raktažodį, galima lengvai surasti
labai daug įdomios informacijos, leidžiančios parengti nedidelį tyrimą – šios medžiagos pakanka suprasti,
koks svarbus žirgas mūsų kultūroje.
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Iš IS „Aruodai“ vaizdų archyvo.

Baigus projektą, buvo pasirengta tolesniam duomenų kaupimui ir bendradarbiavimui.
2007 m. visi partneriai teikėme naują paraišką, bet ji
nebuvo priimta, motyvuojant, jog sistema jau sukurta
ir nebėra reikalo tęsti šito projekto – rezultatas tarsi
jau pasiektas.
Didžiąją dalį projekto laiko iš esmės užėmė pačios
duomenų bazės kūrimas…
Taip, mes ją koregavome visą laiką, nuolatos išryškėdavo, ko trūksta. Vis susidurdavome ir su programavimo klaidomis, nes sistema yra originali, iš pradžių
buvo labai daug programinių klaidų, kurios trukdė
darbą ir labai jį lėtino. O iš mūsų partnerių informatikų
nuolat girdėjome, jog tokios sudėtingos sistemos jie
dar nėra matę... Kai po kurio laiko pradėjome aiškintis,
kaip būtų galima šią sistemą perkelti į kitą programinę
platformą, kiek reikėtų įdėti triūso, suskaičiavome, kad
šioje sistemoje yra 2000 laukų, galime tik įsivaizduoti,
koks sudėtingas tas aprašas. Kadangi duomenys skirtingi, jiems aprašyti pakanka riboto laukų skaičiaus,
bet buvo kuriamos galimybės įvairią medžiagą aprašyti
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Atgal
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pakankamai specifiškai, jei to reikalauja vienos ar kitos
mokslo šakos nuostatai, poreikiai...
Pabaigus šį etapą, visos jėgos galėjo būti skirtos
medžiagos skaitmeninimui. Bet, sukūrus tokią sudėtingą sistemą, šiam darbui reikėtų pasitelkti visą armiją
kvalifikuotų tyrėjų – kiek tokie žmonės gali skirti laiko
būsimiems tyrėjams, galbūt kitoms kartoms svarbios informacijos aprašams kurti? Kokių reikėtų pajėgų, kad tie
darbai judėtų norima sparta?
Galima įvairiai samprotauti. Akivaizdu, kad kruopštus darbas užima daug laiko, bet kruopščiai padaryto
darbo dalelė gali būti naudingesnė negu paviršutiniškai aprašytas didelis skaitmeninis masyvas. Tuo metu,
kai jau buvo sukurti „Aruodai“, dar ne vienerius metus
LMT finansavo projektus, kurie apsiribojo tik paveikslėlių kūrimu – t.y. skenuotų tekstų ar vaizdų kūrimu, kurie guldavo į stalčius ar diskus, bet nebuvo prieinami,
nes nebuvo aprašomi jų metaduomenys. Taigi jie nepasiekiami per internetą, ir paieška tokiame masyve užtrunka taip pat labai ilgai ir nelabai skiriasi nuo popierinių atitikmenų peržiūros, tik prarandamas malonumas
rankomis prisiliesti prie rankraščių ar senų fotografijų.
Kita vertus, lituanistai arba kultūros tyrinėtojai vis
tiek dirba su šaltiniais ir neišvengiamai susiduria su jų
leidyba, klasifikacijomis. Tai rodo ir mūsų institute sukaupti masyvai, didžiulės spintos su tūkstančiais kortelių. Gal tas klasifikacijų laikas jau praėjęs, bet mes
niekada nesiliausime skelbti tekstus. O tekstų rengimas spaudai visada suteikia ir naujų idėjų – tai nėra tik
teksto perrašymas.
Ir archyvinių duomenų skaitmeninimas vyksta nepriklausomai nuo to, ar „Aruodai“ pildomi, ar nepildomi...
Galima galvoti ir apie skaitmeninę prieigą prie jau leidiniuose paskelbtų tekstų. Jei sukeltume į „Aruodus“ 22
„Lietuvių liaudies dainyno“ tomus ir juos aprašytume,
informacinės naudos turėtume daugiau nei iš penkiasdešimties tipografinių leidinių. Tų tekstų turinys būtų
visiškai kitaip pasiekiamas, o vidiniai ryšiai tarp tekstų
leistų jį daug giliau suvokti.
Tuo galime įsitikinti ir naudodamiesi neseniai pradėjusia veikti Lietuvos virtualia biblioteka7, teikiančia
mums kokybišką informaciją – pagal prasminį žodį ieškodami kokio mokslinio straipsnio ar knygos, gauname
visą jų sąrašą, taip pat ir kitų pasiūlymų: štai atrandu
man reikalingą Viktorijos Daujotytės straipsnį, o šalia
siūloma atkreipti dėmesį ir į kitus jos straipsnius. Įvedus prasminį žodį – vietovardį, tuojau pat pasiūlomos
ir tą vietovardį mininčios knygos, kitos publikacijos.
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Taip keliaudamas po jau skaitmeninių leidinių masyvą, gali rasti tai, ko galbūt nesitikėjai. Tai rodo tokios
paieškos nepaprastą efektyvumą – kruopščiai aprašytas nedidelis masyvas išties yra žymiai vertingesnis už
milijoną kortelių ar tūkstančius puslapių, kurių informacija mums uždara, kol knygos ar rankraščių medžiagos neperskaitome, neperverčiame kartotekos.
Skaitmeninės duomenų bazės gali ir pagilinti, ir
pagreitinti tyrimą. Puikus pavyzdys – J. Basanavičiaus
tautosakos biblioteka. 15-a jos tomų išėjo kaip knygų
serija, iš jų 13-a tomų – tautosakos tekstų knygos. LLTI
projekto „Skaitmeninė J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka“ vykdytojai, vadovaujami pasakų tyrinėtojos
Jūratės Šlekonytės, sukėlė šios unikalios bibliotekos
tekstus į „Aruodus“. Darbo sąnaudos buvo nemenkos – trejus metus apie 10 žmonių, galintys šiam darbui
skirti 3–4 valandas per dieną, šiuos tekstus ir su jais susijusius duomenis iš L. Saukos ir K. Aleksyno parengto
leidinio kėlė į „Aruodus“. Kiekvieno teksto aprašymas
užėmė daug laiko, jis buvo peržiūrimas dviejų žmonių –
vienas įkelia tekstą, o kitas jį tikslina, komentuoja, aiškinasi papildomą informaciją. Duomenų masyvą sudarė
apie 7 tūkst. vienetų – nuo pasakų, dainų iki mįslių, patarlių ir užkalbėjimų. Tai nėra didelis skaičius – per trejus metus didelis projektas padaro lyg ir nedidelį darbelį, juk knygos jau parengtos, tekstai suredaguoti, bet
dabar, kai ko nors prireikia iš pasakojamosios tautosakos, išsyk tikriname suskaitmenintą „J. Basanavičiaus
biblioteką“ – tai mūsų aukso fondas ir čia informaciją
randame labai greitai ir lengvai, ir ji aktuali visiems. Tad
J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka šiuo metu tapo
svarbiausiu pasakojamosios tautosakos šaltiniu.
Taigi kruopščiai parengtas darbas gali būti daug
kartų vertingesnis nei greitai suskaitmenintas didelis
informacijos kiekis. Mes nebijome to lėto ir kruopštaus
darbo, nes tai atsiperka. Mums, kaip informacijos vartotojams, kaip tyrinėtojams, apskritai kaip žmonėms,
kurie nori kažką sužinoti apie savo kultūrą.
Vis dėlto kaip įsivaizduoti idealų modelį – kaip toks
darbas galėtų vykti toliau...
Dėl tautosakos tekstų – mes kalbamės, tariamės su
kolegomis, nors šiuo metu tai dar tik svajonės – galėtume pereiti nuo tradicinių leidinių, kuriuos dabar rengiame, prie šaltinių pateikimo internete – t.y. internetinių
publikacijų, pagal kurias galėtų būti rengiamos ir knygos.
O šaltinius, kuriuos anksčiau esame parengę, labai
reikėtų kuo greičiau perkelti į skaitmeninę terpę, kur
jie būtų skaitomi ne tik kaip elektroninės knygos, bet ir

aprašyti pagal tinkamus metaduomenų standartus. Tai
leistų mums įvairiais pjūviais matyti visą folkloro masyvą, ir ne tik folkloro, bet ir etnologinį, kultūrinį. Man
atrodo, kad tai nepaprastai prasmingas darbas, ir tos
pastangos, kad ir kokios būtų didelės, vis tiek atsiperka
– ne ekonomine, o informacine prasme.
Internetinė erdvė atrodo visiems pasiekiama ir amžina, bet kiekviena duomenų bazė iš tiesų saugoma
konkrečiame serveryje. „Aruodai“ buvo kuriami keturių institucijų, kas jais galėtų rūpintis šiandien?
Čia galime pritaikyti skirtingus kriterijus duomenų ir
metaduomenų atžvilgiu – atskirose institucijose galėtų
būtų savos sistemos, o viena jas jungtų į tinklą. Tinklo
idėja labai svarbi, bet reikia sistemos, kuri leistų tuos
duomenis sutraukti į vieną masyvą. Gal vartotojui net
nėra taip svarbu, ar tie duomenys jį pasiekia iš LLTI, ar
iš Istorijos instituto, ar iš kažkur kitur.
Kaip tai įgyvendinti? Buvo visokių svarstymų. Iš pradžių galvojome, kad tai galėtų būti kažkokia nacionalinė tarnyba, kuri galėtų surinkti iš įvairių institucijų duomenis ir juos rodyti, o kiekviena atskira institucija juos
saugotų pas save. Bet naujos tarnybos kūrimas visada
problemiškas – valstybinė institucija reikalautų iš valstybės tam tikrų investicijų, be to, svarbu, kad ta institucija netaptų tik valdiška įstaiga, kuriai visai ir nerūpėtų
suplaukiantys kultūros duomenys, kad jie netaptų tik
gigabaitais, megabaitais ir kitais ataskaitoms svarbiais
skaičiukais, svarbu, kad išliktų pasiryžimas ir noras tą
sistemą kurti žmogui, kuris nori tuos duomenis pasiekti,
matyti, girdėti.
Kita idėja gal realesnė – galbūt „Aruodai“ galėtų
keisti profilį ir labiau orientuotis į visuomenę, pabandyti atlikti funkciją, kurios neatlieka jokia valstybinė institucija – bandyti gauti iš žmonių jų archyvuose ar atmintyje, jų senuose fotoalbumuose saugomą informaciją.
Matome tokių pavyzdžių ne tik iš „Vikipedijos“, bet ir
iš socialinio tinklapio „Facebook“ puslapio „Lietuva senosiose fotografijose“, į kurį žmonės labai noriai kelia
savo fotografijas, o kiti jas peržiūri, komentuoja, nes
visiems labai įdomu.
Bet tokie iš pavienių žmonių ar nedidelių organizacijų gaunami duomenys taip pat reikalautų kruopštaus
peržiūrėjimo, tikrinimo, koregavimo ir tik po to būtų
publikuojami internete...
Išlieka ir tinklo idėja – kad „Aruodai“ būtų, kaip pasakytų Rimvydas Laužikas, vienas iš tinklo mazgų, kuris
keistųsi informacija su kitomis institucijomis, kitomis
informacinėmis sistemomis.

Labai svarbu pasakyti, kad tai, ką jau turime sukūrę,
ir ką dar galėtume sukurti, tas programas, kurios leistų
talpinti duomenis, galėtų naudoti bet kuri institucija –
ar ji būtų valstybinė, ar privatus muziejus, ar asmuo...
„Aruodų“ iniciatyva iš pat pradžių buvo susijusi su
laisvos prieigos programų iniciatyvomis idėjine prasme, ir ta pozicija nesikeičia. Tai, ką mes sukuriame, ką
finansuoja valstybė arba ką sukuria patys žmonės, turi
būti atvira. Ir mūsų sistema atvira, ir turėtų teikti naudą
tiek savo duomenimis, tiek instrumentais. Ir jeigu nusišypsos laimė, galbūt mes rasime tokių partnerių, kurie
mums padės tą idėją tęsti ir grąžinti duomenis tiems, iš
kurių jie buvo gauti, grąžinti laisvai, už dyka, kaip dovaną, kaip atsilyginimą...
Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ
NUORODOS:
1. LAUŽIKAS, R., VISILIŪTĖ, I., RAČKAUSKAITĖ, N., ZABLOCKIS, S.,
ZUBINAS, M., „Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų
skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija“, 2011 (mašinraštis).
2. VAITKEVIČIENĖ, D. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: Elektroninis
sąvadas, [CD-ROM], Vilnius: LLTI, 2005.
3. „Lietuvių patarlės ir priežodžiai: elektroninis sąvadas <http://
www.aruodai.lt/patarles>
4. ŠAKNYS, Ž., ŠIDIŠKIENĖ, I., SAVONIAKAITĖ, V., ŠAKNIENĖ, R.,
SVIDINSKITĖ, D., „Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija. Iš:
Liaudies kultūra, 2005, nr. 1, p. 14–27.
5. Knygadvaris: skaitmeninė Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka <http://www.knygadvaris.lt>
6. Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazė <http://www.
tautosakos-rankrastynas.lt>
7. Lietuvos virtuali biblioteka <http://www.lvb.lt>

Opening the “Granaries”
of Lithuanian Heritage
This interview with Lithuanian literature and folklore
researcher Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ is meant to present
the Lithuanian heritage information system Aruodai
(“granary”). This project brought together representatives of various disciplines of Lithuanian science – folklorists, linguists, ethnologists and historians – for the
creation of an integrated, multi-dimensional data-linking
database. In 2003–2006, unique instruments were created, necessary for the digitization of this scientific data:
a systematic keyword registry, personality bank, geography bank, thesaurus of terms, and others; the database
began to fill up. However, further work was no longer
funded, the innovative initiative wasn’t evaluated, so
today Aruodai is supported only thanks to other folklore digitization projects and private initiatives. Digitization of Lithuanian scientific data has been carried out in
Lithuania for more than 15 years. During that time, close
to 100 different IT infrastructures were created. In 2011
we had 87 active (or under construction) Lithuanian heritage and scientific data digital databases. Compiled by
Saulė MATULEVIČIENĖ
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Sekminės Gervėčių krašte. 2010–2011. Arūno Baltėno nuotraukos.
Vladas Kiškelis sėja miežius. Gėliūnų k.
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Albina Lukšienė pastatė Sekminių berželį. Girių k.

Vladas Kiškelis ruošiasi pas bites. Gėliūnų k.

Vladas Kiškelis sėja miežius. Gėliūnų k.

Marija Mažeikienė. Sekminės Petrikų kaime.
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Paveldo skaitmeninimas:
nuo duomenų banko iki Second life
Rimvydas Laužikas
Straipsnio objektas – kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo tyrimų duomenų skaitmeninimas plačiąja
prasme. Remiamasi loginės indukcijos mokslinio tyrimo metodu. Analizuodamas skaitmeninių technologijų taikymo kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo tyrimų duomenų fiksavimui istoriją bei praktiką,
straipsnio autorius aptaria dabartinę skaitmeninimo
situaciją Lietuvoje, svarbiausias problemas, jų priežastis, pagrindines skaitmeninimo raidos tendencijas.
Straipsnyje pristatomos skirtingos mokslo ir kultūros
sektorių skaitmeninimo strategijos, šiuose sektoriuose naudojamos informacinė ir komunikacinė paradigmos. Remiantis M. Castelso „tinklaveikos visuomenės“ teorija, apibūdinamos skaitmeninimo veiklų
ateities perspektyvos.
Prasminiai žodžiai: kultūros paveldas, skaitmeninimas, atminties institucijos, mokslo institucijos,
informacinė paradigma, komunikacinė paradigma,
skaitmeniniai duomenys.

Įvadas
Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų
skaitmeninimo1 tema Lietuvoje populiari. Šioje erdvėje
dirba vis daugiau žmonių, tam skiriamos didelės lėšos,
kuriamos duomenų bazės ir informacinės sistemos, įgy
jama daug techninės bei programinės įrangos. Kadangi
skaitmeninimas Lietuvoje vyksta jau du dešimtmečius,
galime pažvelgti atgal ir pamąstyti apie strategines to
lesnės raidos kryptis. Straipsnio atsiradimą paskatino
ir taikomojo pobūdžio problemos, kylančios skaitme
ninimo projektų kūrėjams, vykdytojams, recenzentams
ir partneriams. Neretai susidaro įspūdis, kad paveldo ir
mokslo duomenų skaitmeninimo problematika suvokia
ma paviršutiniškai, o skaitmeninimo projektai traktuoja
mi kaip būdas įsisavinti dalį projektinių lėšų, nebendra
darbiaujant, vadovaujantis uždaru instituciniu požiūriu
ar net didinant institucinį uždarumą, apsunkinant priei
gą prie suskaitmenintų duomenų, neretai – nesuvokiant
skaitmeninimo tikslų ir esmės. Todėl dažnai veiklos yra
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dubliuojamos, o dalis skaitmeninimo projektų virsta
„juodosiomis bedugnėmis“.2
Šiuolaikiniame pasaulyje skaitmeninimas traktuoja
mas kaip mokslo ir atminties institucijų bendradarbia
vimo ir tarnavimo bendruomenei priemonė bei įrankis,
didinantis mokslo ir paveldo apsaugos procesų skai
drumą, jų prieinamumą visuomenei. Štai 2003 metais
UNESCO generalinės konferencijos 32–ojoje sesijoje
priimtoje „Skaitmeninio paveldo apsaugos chartijoje“3
teigiama, kad: „Skaitmeninio paveldo išsaugojimo tikslas – užtikrinti, kad jis būtų prieinamas visuomenei.
Vadinasi, skaitmeninio paveldo medžiagai, ypač viešai,
neturi būti taikomi jokie nepagrįsti apribojimai“. Pana
šų požiūrį galime aptikti ir 2005 m. patvirtintoje vadi
namojoje Faro konvencijoje.4 Konvencijoje teigiama,
kad „šalys įsipareigoja plėtoti skaitmeninių technologijų taikymą siekiant gerinti prieigą prie kultūros paveldo“. Analogišką teiginį rasime 2011 m. parengtoje
ataskaitoje „New Renaisance“.5 Dokumente teigiama:
„Kultūros institucijos turėtų užtikrinti kuo platesnes
galimybes susipažinti su valstybės lėšomis suskaitmeninta viešojo sektoriaus medžiaga ar ją pakartotinai
naudoti“. Bendradarbiavimo ir atvirumo prioritetai ak
centuojami taip pat ir ESFRI (Europos strateginio tyri
mų infrastruktūrų forumo) „Mokslo infrastruktūrų stra
tegijos atskaitoje“6 bei ES aukščiausiojo lygio moksli
nių duomenų ekspertų grupės ataskaitoje“.7
Šio straipsnio objektas yra kultūros paveldo ir li
tuanistinių mokslo tyrimų duomenų skaitmeninimas
plačiąja prasme. Straipsnio tikslas – išanalizuoti skait
meninimą istoriniu ir teoriniu požiūriais, išryškinant
taikomosioms ir projektinėms skaitmeninimo veikloms
aktualius akcentus. Siekiama parodyti dabartinę pa
veldo ir mokslinių duomenų skaitmeninimo situaciją
ir nubrėžti kai kurias perspektyviausias ateities gaires.
Straipsnyje taikomas loginės indukcijos mokslinio ty
rimo metodas. Dalį straipsnio teiginių galima traktuoti
kaip indukcines hipotezes.8
Paveldo ir mokslinių duomenų skaitmeninimo tyri
mų tikrai daug. Tačiau dauguma jų skirti labai konkre
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čių taikomųjų problemų, tyrimo metodų, veiklų anali
zei arba yra strateginiai ir galimybių studijų pobūdžio
dokumentai. Remiamasi ir fundamentaliais straipsnių
rinkiniais, skirtais teoriniams paveldo skaitmeninimo
aspektams9 bei analizuojantiems paveldą naujųjų me
dijų kontekste.10 Lietuvoje paveldo ir mokslinių duo
menų skaitmeninimo problematiką nagrinėja keletas
mokslininkų. R. Varnienės-Janssen darbai skirti biblio
tekų ir kitų atminties institucijų rinkinių skaitmeninimo
problematikai,11 paminėtini Z. Manžuch skaitmenini
mo strategijų ir teorijos tyrimai,12 I. Petravičiūtės ar
chyvų rinkinių skaitmeninimo tyrimai,13 N. Kligienės
skaitmeninimo teorijos ir metodikos tyrimai,14 taip pat
ankstesni straipsnio autoriaus darbai.15

Trumpa istorinė apžvalga
Bene pirmąja užuomina apie kompiuterių nau
dojimą humanitariniuose moksluose galime laikyti
1951 m. jėzuito tėvo Roberto Busa pradėtą rengti Šv.
Tomo Akviniečio veikalų konkordacijų indeksą.16 Apie
1960 m. Jungtinėje Karalystėje ir JAV buvo atlikti pir
mieji bandymai optimizuoti humanitarinių mokslų įs
taigų vadybą bei analizuoti archeologijos šaltinius, pa
sitelkus mašinines priemones. Maždaug tuo pat metu
kompiuteriai pradedami naudoti muziejuose. Apie 1970
m. Jungtinėje Karalystėje buvo pradėtas kompiuterinis
archeologinių lauko tyrimų duomenų registravimas, ta
čiau to meto metodika (informacija iš lauko tyrimų vie
tos į universalias ESM buvo perduodama mechaniniais
teletaipais per telefono linijas) ir techninės priemonės
(didžiuliai, lėtai dirbantys kompiuteriai, primityvios
programos) šį darbą apsunkino.17 Ilgą laiką humani
tariniuose moksluose kompiuteriai buvo naudojami
vien lingvistinei teksto analizei. Tik apie 1980 metus,
atsiradus nedideliems personaliniams kompiuteriams ir
didėjant kompiuterių galimybėms (greičiui, atminčiai,
atliekamų operacijų skaičiui), šis darbas įgavo pagreitį.
Tolesnis skaitmeninių technologijų taikymas susijęs
su grafinių duomenų įvedimu į duomenų bazes. Pirmo
sios (aštuntojo dešimtmečio) reliacinės duomenų bazės
tik saugojo nuorodas į grafinės medžiagos bylas ir tega
lėjo pateikti 2D grafinę informaciją tokią, kokia ji buvo
įvesta, daugiau neatlikdami su ja jokių veiksmų.18 Vė
lesnėse duomenų bazėse jau buvo galima pateikti 3D
grafinę informaciją, taip pat atlikti įvairiapusę kiekybi
nę bei kokybinę jos analizę bei eksportavimą.19 Tokiam
poslinkiui didžiulės įtakos turėjo pirmųjų kompiuteri
nės grafikos priemonių (CAD – Computer Aided Design) platesnis naudojimas. Tik aštuntojo dešimtmečio

pabaigoje CAD priemonės įgalino generuoti ir valdyti
vektorinius grafinius vaizdus (žemėlapius, brėžinius),
juos saugoti, analizuoti ir spausdinti, atlikti grafinį imi
tacinį modeliavimą.20 Imitacinio modeliavimo metodo
taikymo humanitariniuose moksluose pradžia galėtu
me laikyti Doran 1970 m. publikaciją apie kompiuteri
nį imitacinį modeliavimą archeologijoje.21
Dar viena skaitmeninių technologijų taikymo hu
manitariniuose moksluose ir paveldo erdvėje inovacija
buvo GIS (geografinių informacinių sistemų) sukūri
mas. GIS – tai kompiuterinės bei programinės įrangos,
geografinių duomenų ir dirbančio personalo visuma,
sukurta efektyviam darbui su visomis erdvėje orien
tuotos informacijos formomis. Pagrindinis GIS priva
lumas – operavimas erdvine (koordinuota, orientuota
erdvėje) informacija, kai informacija apie tam tikrą
erdvinį objektą ar jo dalį pateikiama kaip konkrečios
teritorijos teminiai žemėlapiai, atspindintys tam tikrą
vietovės bruožą.22 GIS archeologijoje pradėtos naudoti
JAV 1981 m.23
Grafinių duomenų pateikimas ir GIS plėtra neatsieja
ma nuo daugialypės terpės projektų (nuo 1992–1993 m.:
Perseus (1992), The Wadi Ziqlab Project (1993), The
Electronic Rough Ground farm (1992)).24 Apie 1995
m. atsiranda internetiniai humanitariniai projektai, vie
nas pirmųjų – nuo 1995 m. leidžiamas žurnalas „In
ternet Archaeology“.25 Apie 1995 m. pradedamos kurti
specializuotos kompiuterinės programos, skirtos hu
manitariniams mokslams.26
Septintojo – aštuntojo dešimtmečių sandūroje ima
rastis specializuotos organizacijos, leidiniai, rengiamos
tarptautinės konferencijos šia tema. 1966 m. amerikie
čių mokslininkas Josepas Rabenas įkuria pirmąjį žur
nalą, skirtą kompiuterių naudojimui humanitariniuose
moksluose – „Computers and the Humanities“ (nuo
2004 m. – „Resources and Evaluation“27). Jis paskati
no kompiuterių naudojimą Šiaurės Amerikos ir Vakarų
Europos antropologijos, archeologijos, meno istorijos,
istorijos, muzikologijos, lingvistikos ir literatūros tyri
muose. Panašiu metu kuriasi mokslinio tyrimo centrai
(bene pirmasis – CETEDOC, Centre de traitement élec
tronique des documents“, Louvain universitete, Belgi
joje). 1972–1980 metais įkurtos pirmosios tarptautinės
kompiuterių naudojimo humanitariniuose moksluose
asociacijos: Association for Literary and Linguistic
Computing, Association for Computers and the Huma
nities, Association for History and Computing, Compu
ter Applications in Archaeology. Tuo metu kompiute
rinės technologijos pradedamos dėstyti humanitarams.
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Vienas pirmųjų – kompiuterinės archeologijos mokymo
kursas, 1973 m. dėstytas Paryžiaus universitete, o aš
tuntojo dešimtmečio pabaigoje – tai jau įprasta akade
minė disciplina. 1985 m. išleistas pirmasis šios srities
vadovėlis.28 1995 m. Jungtinėje Karalystėje įkurta Art
and Humanities Data Service (AHDS) – viena pirmųjų
nacionalinio paveldo ir humanitarinių mokslų duomenų
skaitmeninimo organizacijų.29
Naujas skaitmeninių technologijų taikymo Europos
mokslui ir paveldui etapas prasidėjo 2002–2005 me
tais, jis susijęs su Europos Sąjungos plėtra bei tinkla
veikos visuomenės30 formavimusi. Specifinis šio eta
po bruožas – tarptautinių tinklų kūrimasis.31 2002 m.
mokslo infrastruktūrų erdvėje buvo sukurtas ESFRI;32
2005 metais pradėtas kurti skaitmeninio paveldo porta
las Europeana.33
Šiuo metu pasauliniai humanitarinių mokslų ir pa
veldo skaitmeninimo lyderiai – anglosaksų šalys – JAV,
Jungtinė Karalystė bei Australija. Nuo jų nedaug atsi
lieka Prancūzija, Skandinavijos šalys, Italija ir Ispanija,
Vokietija. Tuo tarpu Vidurio ir Rytų Europoje skaitme
ninimo veiklos pradėtos vykdyti vėliau ir jų apimtys
kur kas mažesnės.34
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo ištako
mis galime laikyti 1992 m. pradėtą kurti Nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos elektroninį katalogą, vėliau,
1993 m., pristatytos Eugenijaus Jovaišos ir Mariaus
Jovaišos programos „Dangus“35 ir „Archeologo darbo
kamputis“36; 1997 m. – Kultūros vertybių apsaugos
departamento (dab. Kultūros paveldo departamen
tas) duomenų bazė „Archeologiniai tyrimai Lietuvo
je“; 1999 m. – Kultūros paveldo centro „Voruta“; nuo
2003 m. – mokslo institutų konsorciumo informacinė
sistema „Aruodai“37, nuo 2005 m. – Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos informacinė sistema „ePaveldas“,
2006 m. Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA).38
Nuo pat skaitmeninimo pradžios programas, duome
nų bazes, informacines sistemas kūrė labai skirtingos
institucijos, net privatūs asmenys, kurie nekoordinavo
veiklos tarpusavyje, retai naudojo kokius nors standar
tus. 2011 m. pradžioje paveldo ir lituanistinių moksli
nių duomenų skaitmeninimo erdvėje turėjome ne ma
žiau kaip 40–50 skirtingų faktiškai veikiančių įvairaus
lygmens, skirtingos institucinės ir sektorinės priklau
somybės duomenų bazių ir informacinių sistemų, kurių
dauguma nenaudojo jokių standartų, o jų kūrėjai nepro
jektavo sąveikumo39 ir nebuvo jam pasirengę.40
2005 m. autoriaus atliktas skaitmeninimo situa
cijos tyrimas parodė svarbiausias problemas, kurių
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dalis neišspręstos iki šiol. Tai daugumos institucijų
norai skaitmeninti didelės apimties turimus duome
nis, neretai nepagrįsti ekonominiais ir žmogiškaisiais
ištekliais; finansinės skaitmeninimo problemos ir,
neretai, prastos techninės galimybės; skaitmeninimo
veiklų koordinavimo trūkumas; menkas tarpinstituci
nio bendradarbiavimo lygis; menkas standartizavimo
ir standartų praktinio taikymo lygmuo; teorinių darbų
kultūros paveldo skaitmeninimo tema ir išsamių situa
cijos analizių trūkumas. Svarbios paveldo ir lituanis
tinių mokslinių duomenų skaitmeninimo problemos
yra susiję su skirtingomis šias veiklas kuruojančio
mis institucijomis. Lituanistikos duomenys, mokslo
institucijos ir jų infrastruktūros kuruojami Švietimo
ir mokslo ministerijos, o atminties institucijos41 ir
svarbiausių mokslo tyrimo šaltinių (paveldo) infor
macinės infrastruktūros – Kultūros ministerijos. Dėl
to mokslo ir atminties institucijose beveik nekoordi
nuojamas specializuotų kultūros paveldo informaci
nių sistemų ir duomenų bazių kūrimas, nekuriami ir
netaikomi bendri standartai, panašios srities duomenų
bazės nesiejamos tarpusavyje, neužtikrinama bendra
paieška nutolusiose duomenų bazėse, nekoordinuoja
mas tarptautinis bendradarbiavimas, mažai įsigyjama
technologinių infrastruktūrų, o jų įsigijimas nekoor
dinuojamas, dubliuojama veikla, tad nepakankamai
racionaliai panaudojamos lėšos, mokslinis potencia
las, žmogiškieji ištekliai. Tarpsektorinio nebendra
darbiavimo trūkumus galime iliustruoti archeologijos
pavyzdžiu, kur nekilnojamasis archeologijos objektas
(piliakalnis, kapinynas) apskaitomas ir skaitmenina
mas Kultūros paveldo departamento Kultūros verty
bių registre, archeologinių tyrimų moksliniai duome
nys (ataskaita) išsaugoma Lietuvos istorijos institute
ir neskaitmeninama (dalis ataskaitų duomenų skait
meninama IS „Aruodai“), o archeologiniai radiniai
atsiduria muziejuje ir turėtų būti skaitmeninami šiuo
metu kuriamoje Lietuvos integralioje muziejų infor
macinėje sistemoje (LIMIS). O archeologinio projek
to metu atliktų antropologinių, paleobotaninių, paleo
zoologinių ir pan. tyrimų duomenys atsiduria institu
cijose ir duomenų bazėse, apskritai nepriklausančiose
humanitariniams mokslams.
Kultūros paveldo skaitmeninimo situaciją iš esmės
pagerino 2009 m. Vyriausybės patvirtinta „Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategija“;42 2010 m. kultūros
ministro patvirtintas „Skaitmeninio turinio kūrimo,
saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų
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sąrašas“43 bei 2011 m. patvirtintos „Skaitmeninio turi
nio kūrimo rekomendacijos“.44 Tačiau šie dokumentai
nepanaikino tarpsektorinės atskirties, nes jie iš esmės
negalioja už Kultūros ministerijos ribų, tai yra, netai
komi mokslo duomenų skaitmeninimui. Lituanistinių
mokslo duomenų skaitmeninimo strateginiai dokumen
tai ir norminiai dokumentų sąrašai iki šiol nepatvirtinti.

Skaitmeninimo paradigmos
Kultūros paveldo duomenų ir mokslo duomenų
skaitmeninimą skiria ne vien administracinė (Kultū
ros ministerija – Švietimo ir mokslo ministerija) ar
institucinė (atminties institucijos – mokslo instituci
jos) priklausomybė. Kur kas svarbiau, kad abu mi
nėtieji sektoriai remiasi skirtingomis skaitmeninimo
tradicijomis, kurių ištakų galime ieškoti paradigmų45
lygmenyje. Mokslo duomenų skaitmeninimas yra vei
kiamas informacinės paradigmos, o paveldo duomenų
skaitmeninimas – komunikacinės paradigmos. Istori
niu požiūriu šias paradigmas galime sieti su „objekty
vių“ tikrovės fiksavimo technologijų ir nuotolinių in
formacijos perdavimo technologijų atsiradimu XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje (fotografija, filmavimas,
kurios dar XIX a. taikliai vadinamos „naujosiomis
atvaizdavimo technologijomis“ (angl. „new imaging
technologies“) bei telegrafas, telefonas, radijas). Šios
technologijos iš esmės pakeitė visuomenės santykį
su tikrove.46 Jos skatino diskusijas, ar galima tiks
liai atvaizduoti tikrovę bei per atstumą perduoti ne
iškraipytą informaciją. Informacinės paradigmos iš
takos – kiekybiniai informacijos perdavimo telefonu
ir telegrafu tyrimai. Jų metu suformuluota matemati
nė informacijos teorija, kuri koncentruotai išdėstyta
1948 m. dabar jau klasika laikomame C. E. Shanonno
straipsnyje „Matematinė komunikacijos teorija“.47
Komunikacinės paradigmos ištakos – XIX a. pab. –
XX a. pradžios mokslininkų, semiotikos pradininkų
Charleso Sanderso Peirce ir Ferdinando de Saussure
ženklų ir jų reikšmių tyrimai.48
Tačiau tik XX a. pabaigoje, išplėtojus kompiuteri
nes technologijas, „objektyvus“ tikrovės fiksavimas
ir informacijos perdavimas per atstumą virto masiniu
reiškiniu. Kompiuterinių technologijų dėka fotografa
vimas, filmavimas, telekomunikacijos tapo prieinamos
absoliučiai daugumai visuomenės narių, net vaikams.
Nieko nebestebina šeima, kurioje kiekvienas turi po
nuosavą mobilųjį telefoną, fotografuoja, filmuoja ir
transliuoja spalvotus vaizdus. O vos prieš 20–30 metų
tik dalis namų ūkių turėjo laidinį telefoną, o spalvotoji

fotografija bei filmavimas buvo „išrinktųjų“ privilegija.
Masiškai išplitę technologijos informacinę ir komuni
kacinę paradigmas pavertė kasdienybe, apie kurią retai
susimąstome, tačiau galime tai tirti.
Informacinė paradigma, aktuali mokslo institu
cijoms, bet kurį tikrovės objektą (taip pat ir pavel
dą) teigia esant mokslo tyrimams svarbių objektyvių
duomenų laikmena, tad empirinių duomenų rinkimo
tikslas – kuo detalesnis ir išsamesnis šių duomenų
„nuskaitymas“. Remiantis šiuo požiūriu, humanita
rinių mokslų tyrimams būtinų duomenų kaupimui
(šaltinių tyrimams) taikytinos visos įmanomos prie
monės – ne tik tradiciniai humanitarinių mokslų me
todai (dedukcija, indukcija, lyginimas ir kt.), bet ir
nehumanitarinių mokslų metodai (istorinė antropo
logija, paleobotanika, Mesbauerio spektroskopija ir
kt.) bei techninės ir programinės kompiuterinės prie
monės (3D skanavimas, georadaras, infraraudonoji
fotografija, kompiuterizuota turinio analizė, matema
tinė statistika, informacinės entropijos skaičiavimas).
Informacine paradigma grįstas skaitmeninimas yra
orientuotas į mokslinių (objektyvių) duomenų kūrimą,
t.y. maksimaliai daug išsaugomos informacijos, kuo
didesnę ir gilesnę informacijos aprėptį, maksimaliai
tikslų duomenų fiksavimą (paprastai daugiau dėmesio
teikiant ne pačiam šaltiniui (paveldo objektui), bet iš
jo „ištrauktiems“ duomenims) ir griežtai moksliškai
pagrįstas interpretacijas. Informacinės paradigmos pa
grindu projektuojamos mokslinių duomenų informa
cinės sistemos. Jose paprastai numatomos skirtingos
mokslinių interpretacijų galimybės ir kuriami analiti
niai posistemiai. Tačiau radikalus informacinės paradi
gmos laikymasis komplikuoja skaitmeninimo procesą,
nes siekiant nuskaityti kuo daugiau (iš esmės nebaigtinį
kiekį) duomenų, keliami aukšti moksliškumo kokybės
kriterijai, o tai lėtina skaitmeninimo procesą, tad ne
retai mokslinės informacinės sistemos labai lėtai pil
domos duomenimis, o duomenų skaitmeninimas rei
kalauja daug laiko, aukštos kvalifikacijos specialistų
ir, žinoma, labai didelių finansinių išteklių. Lietuvoje
informacine paradigma grįstos informacinės sistemos
pavyzdžiais galėtų būti LiDA, IS „Aruodai“, Europoje
panašiais principais projektuojami CLARIN, DARIAH
tinklai. Ilgalaikėje perspektyvoje informacinė para
digma praplečia humanitarinių mokslų tyrimų instru
mentarijų, skatina humanitarinių mokslų tarpdiscipli
ninius ryšius su fiziniais, technologijos, biomedicinos
mokslais, tačiau skatina objektyvistinio, gamtamoks
linio požiūrio, taip pat empirinės ir eksperimentinės
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metodologijos stiprėjimą humanitariniuose moksluose.
Gresiantis pavojus – humanitarinių mokslų kaip humanitas esmės praradimas.
Atminties institucijoms būdingos komunikacinės
paradigmos požiūriu, bet kuris tikrovės objektas (taip
pat ir paveldas) yra subjektyviai interpretuojamas
„ženklas“ („tekstas“), kurio interpretavimas priklauso
ne tik nuo auditorijos, bet ir nuo pateikimo kontekstų.
Čia empirinio duomenų rinkimo tikslas tampa „teisin
gas“, bet iš esmės subjektyvus, ženklų ir tekstų perskai
tymas. Remiantis šiuo požiūriu skaitmeninamo objekto
duomenys (kurie yra iš esmės subjektyvūs) kur kas ma
žiau svarbūs nei pats objektas, todėl komunikacine pa
radigma grįstas skaitmeninimas yra orientuotas į paties
paveldo objekto pateikimą fotografuotu, skenuotu ar
kitokios fiksacijos pavidalu, tuo tarpu duomenys apie
objektą minimalizuojami iki siauriausių metaduomenų
(pvz., Dublin Core metaduomenų standarto) lygmens.
Komunikacinės paradigmos pagrindu projektuojamos
paveldo informacinės sistemos. Tačiau ir radikalus
komunikacinės paradigmos laikymasis komplikuo
ja skaitmeninimo procesą, nes, siekdami pateikti patį
objektą ir kuo mažiau duomenų (sudaryti kuo didesnę
interpretavimo galimybę vartotojui), minimizuojame
sistemą iki vartotojui nieko nesakančių „fotografijų al
bumo“ lygmens. Iš tikrųjų tam, kad vartotojas galėtų
savarankiškai interpretuoti tikrovės objektus, jam būti
nas išankstinis pasirengimas, kompetencijos, kurių jis
dažniausiai neturi. Paveldo informacinės sistemos kur
kas greičiau pildomos duomenimis, tačiau, vartotojo
požiūriu, dažnai būna sunkiai suprantamos. Lietuvoje
informacine paradigma grįstos informacinės sistemos
pavyzdžiu galėtų būti IS „ePaveldas“, Europoje pana
šiais principais sukurta Europeana. Ilgalaikėje pers
pektyvoje komunikacinė paradigma skatina humanita
rinių mokslų kontekstualumo plėtrą ir subjektyvistinio,
menams būdingo požiūrio stiprėjimą humanitariniuose
moksluose (kažkuria prasme grįžimą prie humanitari
nių mokslų ištakų, plg. mūzos, artes liberales). Tačiau
tai reiškia ir humanitarinių mokslų kaip scientia esmės
praradimą, artėjimą menų link, balansavimą ant moks
liškumo ribos.

Skaitmeninami duomenys
Nepriklausomai nuo to, kokia paradigma (informa
cine ar komunikacine) yra grindžiamos skaitmeninimo
veiklos, bet kuriuo atveju dėmesio centre – skaitmeni
namas tikrovės objektas ir jo duomenys. Neretai tei
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giama, kad skaitmeninėje aplinkoje kuriama jo kopija.
Klasikiniu tokio požiūrio pavyzdžiu gali būti ant popie
riaus fotografine technologija sukurtų nuotraukų ske
navimas ar rankraštinių dokumentų skaitmeninis per
fotografavimas. Iš tikrųjų skaitmeninimo metu vyksta
ne kopijavimas, o perkodavimas iš tolydžiaisiais duo
menimis grįstos tikrovės į diskrečiaisiais duomenimis
operuojančią skaitmeninę (dirbtinę) aplinką. Skaitme
ninimo metu neišvengiamas duomenų praradimas, tad
sukuriama ne kopija, o visiškai naujas skaitmeninis
dokumentas. Rankraščio skaitmeninio perfotografavi
mo metu neturime jokių galimybių perkoduoti visus
tolydžiuosius duomenis (pvz., popieriaus paviršiaus
faktūrą, popieriaus cheminę sudėtį ir pan.), dar daugiau
duomenų prarandama, kai dvimatėje erdvėje (pvz.,
skaitmeninėje fotografijoje) fiksuojami trimačiai tikro
vės objektai (pvz., pastatai ar muziejų eksponatai). Iš
esmės duomenų praradimas yra tiesiogiai proporcingas
skaitmeninamų tikrovės duomenų tolydumo lygiui.49
I. Prigogine sisteminiu požiūriu,50 tiek tikrovė, tiek
suskaitmenintas objektas yra savarankiškos evoliucio
nuojančios sistemos, jos susiję skaitmeninio objekto
sukūrimo metu, tačiau vėliau negrįžtamai ir tolydžiai
tolsta viena nuo kitos. Rankraščio skaitmeninio fo
tografavimo metu mes užfiksuojame to momento jo
faktinį vaizdą. Laikui bėgant rankraštis gali supely
ti, sudegti, būti suteptas rašalu, kaip ir skaitmeninis
objektas gali būti pažeistas kompiuterinių virusų, tap
ti nenuskaitomu dėl kompiuterinės įrangos senėjimo
ar skaitmeninių laikmenų fizinio sunaikinimo. Tačiau
akivaizdu, kad rašalo išpylimas ant rankraščio neturės
jokio poveikio skaitmeniniam objektui, kaip ir progra
mišių ataka prieš skaitmeninį objektą tikrai nepažeis
rankraščio.
Paveldo ir lituanistinių mokslinių duomenų skait
meniniame įraše turime atskirti trijų lygių skaitmeni
namus objektus, jų duomenis ir metaduomenis: au
tentišką objektą, įvairių laikotarpių autentiško objekto
fiksacijas ir fiksacijų pagrindu sukurtus skaitmenintus
dokumentus. Kaip jau aukščiau aptarta, kiekvienas jų
yra savarankiška evoliucionuojanti sistema, tik jos se
mantiškai susietos tarpusavyje. Tad informacinėje sis
temoje turi atsispindėti tiek paties paveldo objekto (pa
minklo), tiek jos analoginių ar skaitmeninių fiksacijų
(archivalijų) duomenys. Archivalijomis vadinamos pa
minklo (autentiško paveldo objekto) įvairių laikotarpių
fiksacijos (piešiniai, brėžiniai, fotografijos, 3D vaizdai
ir kiti). Kiekvieno lygmens dokumentas yra apibūdina
mas skirtingų duomenų aibėmis (1 lentelė).
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1 lentelė. Trijų lygių dokumentų metaduomenys
(pateikiami metaduomenys yra išgalvoti).

Dublin core
elementas

Paveldo
objektas
(paminklas,
1-o lygmens
dokumentas)

Fiksacija
(archivalija,
2-o lygmens
dokumentas)

Suskaitmenintas
dokumentas
(archivalija,
3-o lygmens
dokumentas)

Objektas

Pilis

Fotografija

Skaitmeninė
vaizdo byla

Pavadinimas

Memelio/
Klaipėdos
pilis

Memelio
pilies
fotografija

Klaipėdos pilies
suskaitmeninta
fotografija

Kūrėjas

Nenustatytas

Klaus
Holbach

Jonas Petraitis

Data
(sukūrimo)

1252

1912

2009

Formatas
(medžiaga)

Plytos,
rieduliai,
kalkių
skiedinys

Fotografinis
popierius

Skaitmeninė byla,
TIFF

Formatas
(technika)

Statyba,
mūrijimas

Fotografinė

Skenavimas

Formatas
(matmenys)

500 kv. m.

10 X 15
centimetrų

600 dpi, 10 X 15
centimetrų

Apimtis
(vieta)

Memel,
Teutonų
ordino
valstybė,
Europa

Memel,
Vokietijos
imperija,
Europa

Klaipėda,
Lietuvos
Respublika,
Europa

Į informacinę sistemą talpiname tik trečiojo lygmens
dokumentą, tačiau, jei sistemoje skelbsime vien šio doku
mento metaduomenis ir duomenis, tai nebus geras spren
dimas. Reiškia, reikia rasti galimybę patalpinti ir pirmojo
lygmens (paminklo), ir antrojo lygmens (jei reikia) doku
mentų metaduomenis ir duomenis, tačiau jų nepainioti tar
pusavyje. Lygiai taip pat svarbu eksportuojant duomenis
iš vienos sistemos į kitą ar vykdant bendrą paiešką keliose
sistemose, rengiant metaduomenų ir duomenų žymėjimo
(ang. „mapping“) taisykles ir rengiant sąsajas (angl. „crosswalk“), išlaikyti semantines sąsajas tarp visų trijų lygių
dokumentų, bet nepainioti jų metaduomenų bei duomenų
rinkinių tarpusavyje.
Skaitmeninimas, kaip perkodavimo procesas, atitinka
matematinėje informacijos teorijoje aptariamą C. E. Sha
nonno informacijos perdavimo proceso schemą.51 Iš esmės
yra vykdomas tarpmedijinis (transmedijinis) perkodavi
mas, kuriame tikrovės objektas yra informacijos šaltinis
(orig. information source), o skaitmeninis objektas – tiks
las (orig. destination). Tarp jų įsipainioja triukšmų šaltinis
(orig. noise source), kurio paveikis lemia duomenų prara

dimą. Skaitmeninimo procese svarbu, kad triukšmų
šaltinis didžiąja dalimi priklauso nuo skaitmenintojo
pasirinktos paradigmos (informacinė ar komunika
cinė), duomenų (tolydieji ar diskretieji), skaitmeni
nimo metodo, skaitmenintojo požiūrio į duomenis ir
skaitmeninimo priemonių. Tikrovės paveldo objekto
skaitmeninimo požiūriu įprasta manyti, kad skai
tmeninami objektai gali būti dvimačiai (2D) arba
trimačiai (3D). Dvimačiais vadinami objektai, kurių
duomenys yra išdėstyti plokštumoje, dviejų mata
vimų (ilgis ir plotis) erdvėje (rankraščiai, knygos,
fotografijos). Trimačiais vadinami objektai, kurių
duomenys yra išdėstyti trijų matavimų (ilgis, plotis
ir aukštis) erdvėje (pastatai, muziejiniai ekspona
tai). Akivaizdu, kad didžiausius duomenų praradi
mus patiriame tuomet, kai perkoduojame trimačius
objektus į dvimatę erdvę (pvz., muziejų eksponatų
skaitmeninis fotografavimas), todėl trimačių objektų
fiksavimui taikytinas trimačio skenavimo metodas,
kuris leidžia sukurti vadinamąjį objekto taškų debesį
(ang. „point cloud“). Tačiau greta šių dviejų modelių
galimas ir dar vienas, vadinamasis 2D+ erdvės suvo
kimas. 2D+ vadinami objektai, kurių duomenys nors
ir išdėstyti dvimatėje (ilgis, plotis) erdvėje, yra ga
limi skaidyti sluoksniais (angl. „layers“). Paprastai
tokie gali būti kartografiniai ar skirtingu laikotarpiu
sukurti to paties rankraštinio dokumento duome
nys,52 kai kiekvienas plokštumos sluoksnis yra ski
riamas kitam chronologiniam laikotarpiui (skirtingų
laikotarpių tos pačios vietovės žemėlapiai, to paties
rankraščio vėlesni pataisymai, trynimai, teksto pa
pildymai, palimpsestai, vandenženkliai, popieriaus
faktūra ir pan.). Duomenų apie objektą (taip pat ir
mokslinių duomenų) skaitmeninimo požiūriu svars
tytinas kelių lygmenų duomenų pateikimo modelis.
Pirmiausia turime skirti skaitmeninamus „žalius“
(RAW) duomenis (tyrimų šaltinis, moksliškai nea
nalizuoti, neinterpretuoti duomenys) ir „antrinius“
duomenis, kurie yra mokslo tyrimų rezultatas. „Ža
lių“ duomenų skaitmeninimo metu paprastai 2D,
2D+ ar 3D erdvėje fiksuojamas tikrovės (paveldo)
objekto faksimilinis vaizdas ir greta jo, duomenų
bazės lentelėje, pateikiami objekto metaduomenys.
Tačiau galimi ir sudėtingesni tikrovės objekto fiksa
vimo būdai: transkripcija / transliteracija (jei galima,
taikomas kompiuterizuotas automatinis teksto nus
kaitymas su nuskaityto teksto redagavimu); trans
kripcija / transliteracija su vidinėmis teksto žymomis
(pvz., XML); tekstinių duomenų struktūravimas ir
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perkėlimas į duomenų bazės lenteles ir laukus. Kiekvie
nas žingsnis didina duomenų struktūravimo lygį (suke
lia didesnę triukšmų grėsmę), tačiau didina analitines
informacinės sistemos galimybes. Greta skaitmeninto
objekto pateikimo pasirinkta forma paprastai pateikiami
objekto metaduomenys – savotiškas pasas, duomenys,
trumpai aprašantys objekto intelektinį turinį. Kokybiš
kas metaduomenų pateikimas ypač svarbus tuo atveju,
kai pasirenkamas mažai struktūruotas (objektinis53) tik
rovės skaitmeninimo būdas. Paprastai sistemoje meta
duomenys pateikiami standartizuotais formatais, kurių
pasirinkimas yra priklausomas nuo skaitmeninamo tik
rovės objekto ir formatų tarpusavio suderinamumo.54
„Antriniai“ duomenys, pateikiami informacinėje siste
moje, tai mokslinės analizės rezultatai (pvz., interpreta
vimas, lyginimas, datavimas ir kt. įmanomi mokslinių
„žalių“ duomenų tyrimų rezultatai). Humanitariniams
ir socialiniams mokslams būdinga kelių lygiaverčių to
paties objekto interpretacijų galimybė. Todėl informa
cinėse sistemose būtina sukurti priemones, leidžiančias
išsaugoti kelias lygiagrečias interpretacijas ir rekon
tekstualizuotus55 duomenis.

Svarbiausios šiuolaikinės
plėtros tendencijos
Aptardami skaitmeninių technologijų taikymo pa
veldui ir lituanistiniams mokslams perspektyvas ga
lime išskirti konceptualias tendencijas ir taikomosios
plėtros sritis. Konceptualios tendencijos – tai tinkliš
kumo plėtra ir atvirojo kodo požiūrio stiprėjimas.
Teorinėje literatūroje56 teigiama, kad kompiuterinių
tinklinių technologijų išplitimas sukėlė pokyčius vi
suomenėje ir žmonių mąstysenoje. Ankstesnei, indus
trinei visuomenei būdingas hierarchinis mąstymas ir jo
sąlygotas pasaulėvaizdis, vadyba, gyvenimo principai
nyksta, o jų vietą užima tinkliniu mąstymu grįsti požiū
riai ir sprendimai. Skaitmeninimo erdvėje tai reiškia,
kad kuriami kompiuteriniai infrastruktūrų57 tinklai,
sudaryti iš tarpusavyje sąveikaujančių, lygiaverčių sis
temų. Paprastai toks tinklas organizuojamas per tinklo
mazgus, kurių kiekvieną sudaro konkreti institucija
su savo valdomomis informacinėmis ir technologinė
mis infrastruktūromis. Valdomos infrastruktūros lieka
institucijų nuosavybe, tačiau, besijungdamos į tinklą,
institucijos įsipareigoja bendrai dalytis turimomis,
tinklui priskirtomis informacinėmis bei technologinė
mis infrastruktūromis, duomenimis, informacija bei
ištekliais, mainais tą patį gaudamos iš kitų tinklo maz
gų, taip pat gaudamos finansavimą tinklo infrastruktūrų
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plėtrai. Tinklo komponentų skaičius neribojamas ir pri
klauso nuo tinklo poreikių. Lietuvoje, finansuojant Lie
tuvos mokslo tarybai, buvo atliekta tokio Lituanistinių
mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo galimy
bių studija.58 Greta tinkliškumo plėtros yra stebimas ir
atvirojo kodo požiūrio stiprėjimas, kurį galime anali
zuoti filosofiniame ir programinės įrangos lygmenyse.
Filosofiniame lygmenyje59 – savanoriškas dalyvavi
mas, bendruomenės saviugda, vidinių paskatų (viešojo
sektoriaus) prioritetas prieš išorines paskatas (materia
lūs interesai), statistiškai didelė dalyvių imtis, t.y. ma
žesnė interesų grupių įtaka, sąlygojanti nepriklausomy
bę. Programinės įrangos lygmenyje – kūrėjas dovanoja
savo kūrinį bendruomenei, kad visi galėtų naudotis jo
veiklos rezultatais, nesvarbu, kokiu tikslu – asmeni
niu ar susijusiu su organizacija, nesiekiant ar siekiant
pelno. Kiekvienas bendruomenės narys turi galimybę
tobulinti kūrinį, pritaikyti jį savo poreikiams.60 Galime
teigti, kad atvirojo kodo programinės priemonės savo
atliekamomis funkcijomis, vartotojo sąsaja, galimy
bėmis iš esmės niekuo nebenusileidžia uždarojo kodo
programinei įrangai ir jų naudojimas artimiausiais de
šimtmečiais tik didės.
Taikomosios plėtros sritys – tai neintervenciniai
tyrimai, duomenų fiksavimas, ekspertinės sistemos ir
imitacinis modeliavimas, duomenų valdymas ir komu
nikacinės technologijos. Neintervencinių tyrimų61 erd
vė pasižymi ypatingu technologizavimu. Dalis neinter
vencinių tyrimų priemonių, kurios buvo žinomos jau
keletą dešimtmečių, skaitmeninių technologijų dėka
tapo lengvai prieinamos. Galėtume paminėti infra
raudonąją ir ultravioletinę fotografiją, sinchrotroninių
rentgeno spindulių tyrimus. Kitos priemonės yra sukur
tos kaip skaitmeninės technologijos arba skaitmeninės
technologijos ženkliai išplėtojo jų galimybes. Tai kom
piuterinė tomografija, geoprospekcija, magnetometrija,
kompiuterinis garso ir vaizdo filtravimas, trimatis ske
navimas ir trimatis spausdinimas.62 Trimatis skenavi
mas gali būti taikomas ir kaip neintervencinė analitinė,
ir kaip duomenų fiksavimo technologija. Galima teigti,
kad trimatis skenavimas – geriausias trimačių objektų
(net labai didelių – kaip pastatai, piliakalniai, archeo
loginių tyrimų perkasos) fiksavimo metodas. Tai tiks
liausias fiksavimo metodas, kuris leidžia objektą sieti
su GPS koordinačių sistema, apimti visą objektą (brė
žiniai ir fotografijos kuriami selektyviai, tik kai kurių
objekto dalių) ir santykinai nebrangus. Gautas trimatis
vaizdas63 leidžia atlikti tolesnius veiksmus: kurti antri
nius brėžinius, pjūvius, atlikti GIS ar 3D analizę arba,
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pasinaudojus interneto tinklais, tirti objektą nuotoliniu
būdu.64 Trimatis spausdinimas gali būti taikomas ir
kaip analitinė, ir kaip komunikacinė technologija.
Kompiuterio galios stiprėjimas, maksimalių vienu
metu atliekamų operacijų skaičiaus augimas įgalino
kurti ekspertines sistemas ir atlikti tikslų imitacinį di
delės apimties procesų modeliavimą. Ekspertinė siste
ma, skirtingai nuo informacinės sistemos, operuoja ne
informacija, o žiniomis ir pateikia vartotojui galimą
sprendimą. Archeologijoje tai gali būti radinių data
vimas ar priskyrimas konkrečiai kultūrai.65 Senesnių
kompiuterių galimybės neleisdavo kurti daugiafaktori
nių modelių, nes kompiuteriai nebuvo pajėgūs apdoroti
tokio didelio kiekio duomenų. Pastarojo dešimtmečio
superkompiuteriai leidžia sukurti modelius, kurie pa
gal faktorių skaičių yra maksimaliai artimi tikrovei,
galima pakankamai tiksliai modeliuoti dabarties gamti
nius (pavyzdžiui orų prognozės) ar praeities socialinius
(priešistorės visuomenės raidos) procesus.66
Duomenų valdymo, paveldo fiksavimo, saugojimo,
taip pat humanitarinių ir socialinių mokslų erdvėje
randasi teoriniai požiūriai, metodai ir įrankiai, būdingi
informatikai ir informacijos vadybai: tai ontologijos,
standartai, informacijos gyvavimo ciklas, žinių organi
zacijos, semantiniai tinklai, skaitmeninės bibliotekos,
3D ir GIS informacinės sistemos, kompiuterių debesys.
Nuo 1994 m. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM)
Dokumentavimo komitetas (CIDOC) ėmėsi duomenų
modelių, skirtų muziejų objektų aprašymui, kūrimo.
Jų veiklos rezultatas buvo CIDOC–CRM informacijos
modelis,67 kuris 2006 m. buvo patvirtintas kaip tarp
tautinis ISO (International organization od Standattiza
tion) standartas: „ISO 21127:2006 Information and do
cumentation – A reference ontology for the interchange
of cultural heritage informatikon“, o 2008 m., išsiver
tus, jis perimtas kaip Lietuvos standartas: „LST ISO
21127:2008 Informacija ir dokumentavimas – kultūros
paveldo informacijos mainų ontologija“. Šio, paveldo
skaitmeninimui pamatinio, standarto tikslas – sukurti
konceptualų pagrindą kultūros paveldą saugančių or
ganizacijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) ir paveldą
tyrinėjančių mokslo institucijų bei mokslininkų infor
maciniam bendradarbiavimui – iš esmės tam, kad ins
titucijos, mokslininkai, valstybės, turinčios skirtingas
paveldo aprašymo, skaitmeninimo, tyrimų tradicijas,
galėtų susikalbėti tarpusavyje, o jų sukurtos informaci
nės sistemos būtų aukšto semantinio sąveikumo lygio.
Semantiniai kompiuterių tinklai (vadinamasis „web 3.0
internetas“) yra labai perspektyvi kryptis, užtikrinanti

duomenų sąveikumą prasmių lygmenyje.68 Paveldo
skaitmeninimo požiūriu tai priemonė, padedanti susi
gaudyti terminijos labirintuose, susieti istorines ir da
bartines terminų formas, tarmybes, geografinius, chro
nologinius, personalijų duomenis. Remiantis semanti
niais principais, Lietuvoje VEPS (Virtualios elektroni
nio paveldo sistemos) plėtros projekte69 yra kuriamas
bendras istorinių asmenvardžių, vietovardžių ir istori
nės chronologijos tezauras, kurio diegimas paveldo ir
lituanistinių mokslinių tyrimų sistemose leistų seman
tiniais požymiais susieti istorinę erdvę, laiką, veikusius
asmenis ir jų grupes. Tolimesnis tinklo technologijų
plėtros žingsnelis gali būti tik teoriškai projektuojamas
„web 4.0 internetas“ – dar vadinamas intelektualiuoju
internetu. Jo sukūrimas reikštų, kad aukščiau paminė
toji ekspertinių sistemų technologija yra perkeliama į
internetą ir tampa masine.
Iš komunikacinių technologijų bene intensyviau
siai plėtojamos daugiaterpės technologijos ir dirbtiniai
pasauliai.70 Skaitmeninę komunikaciją turime supras
ti kaip naująją mediją,71 kuri nuo kitų medijų skiriasi
specifinėmis sąvybėmis: daugiaterpiškumu, seman
tiškumu ir interaktyvumu. Skaitmeninių technologijų
taikymo komunikacijai nesėkmių priežastimi gali būti
jų medialumo specifikos nesupratimas, bandymai jas
taikyti industrinei visuomenei įprastais knygos, radijo,
televizijos metodais. Pavyzdžiui, pateikiant dokumen
tus pdf formatu dažniausiai imituojama spausdintos
knygos struktūra (tekstas, statiškos iliustracijos), visiš
kai neišnaudojant skaitmeninių technologijų galimybių
(pdf dokumente galima pateikti filmuotą vaizdą, garso
įrašus, virtualiosios realybės bylas).72
Apibendrindami skaitmeninių technologijų po
veikio paveldui ir lituanistiniams tyrimams ateities
tendencijas dažnai klausiame: ar skaitmeninės tech
nologijos yra tik mokslo įrankis, ar iš esmės mokslinę
veiklą keičiantis veiksnys? Paprasčiausias atsakymas į
šį klausimą – tai tik priemonė. Naudojame kompiuterį
ar ne, kultūros paveldo ar lituanistinių tyrimų objek
tas ir mokslinės problemos bei funkcijos išlieka tos
pačios. Kinta tik informacijos valdymas. Informacinės
sistemos, grindžiamos skaitmeninėmis technologijo
mis, aptarnauja mokslininkų ir institucijų poreikius ir
praplečia metodologinę bazę, tačiau dėl to neatsiranda
nauja institucija, kurią galėtume vadinti „skaitmeniniu
muziejumi“, ar nauja mokslo šaka, kurią galėtume va
dinti „skaitmenine archeologija“. Tačiau skaitmeninės
tinklinės technologijos sukėlė ir didžiulius pokyčius
visuomenėje, leidžiančius teigti naujos – tinklaveikos
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visuomenės – formavimąsi.73 Paveldo išsaugojimas
ir mokslo tyrimai yra nuo visuomenės priklausomi ir
didžiąja dalimi visuomenės (per valstybės biudžetą)
finansuojamos veiklos. Todėl pasikeitusi visuomenė
verčia keistis ir mokslo tyrimus bei mokslo ir atminties
institucijas, didinti institucijų ir tyrimų viešumą, leisti
visuomenei aktyviau dalyvauti šių institucijų veiklo
je.74 Taigi, vertindami technologijų poveikį atminties
ir mokslo institucijoms, turėtume atkreipti dėmesį į vi
suomenės pokyčius, kurie iš tikrųjų leidžia kalbėti apie
technologijų paskatintą naujo tipo viešojo sektoriaus
institucijų kūrimąsi.
Ilgainiui turėtų keistis ir skaitmeninimo suvokimas.
Turėtų vykti skaitmeninimo evoliucija nuo praktinės
veiklos savarankiškos mokslo šakos link. Šiuolaikinėje
mokslo visuomenėje skaitmeninimas yra dažniausiai
suvokiamas tik kaip praktinė veiklos sritis, kurią vykdo
taip pat tik praktikai. Platesnis požiūris – kai skaitme
ninimas vertinamas kaip metodas, tinkamas dokumen
tavimui, saugojimui, mokslo tyrimams, komunikaci
jai. Tačiau jau dabar galime teigti, kad visuomenėje
egzistuoja dirbtiniai kultūros reiškiniai (skaitmeniniai
iš prigimties ir suskaitmeninti tikrovės objektai), ku
rie daro įtaką dabarties visuomenės gyvenimui. Vienas
svarbiausių skaitmeninimo požymių yra dirbtinių (vir
tualių) sistemų kūrimas, todėl su kai kuriomis išlygo
mis skaitmeninimo mokslinių tyrimų objektą galėtume
pavadinti emuliatyvumu. Emuliatyvumas – tai specifi
nis, kompiuterinių technologijų, virtualaus pasaulio ir
interneto atsiradimo paskatintas visuomenės reiškinys,
kurį galime nagrinėti labai įvairiai, net kaip asmens
psichologijos pasikeitimą. Jo egzistavimas bei plėtra
sukuria sąlygas naujos mokslo šakos – skaitmeninimo
– atsiradimui ir plėtrai.

Išvados
1. Paveldo skaitmeninimas pasitelkiant kompiu
terius humanitarinių mokslų reikmėms pradėtas apie
XX a. šeštąjį dešimtmetį. Jo raidos etapai yra susiję su
kompiuterinių technologijų plėtra: reliacinių duomenų
bazių atsiradimu, grafinių duomenų įvedimu į duome
nų bazes, GIS plėtra, virtualiosios realybės atsiradimu.
Aštuntajame dešimtmetyje skaitmeninimas tapo aka
demine disciplina, pradėtos jo studijos universitetuose,
rengiami ir leidžiami vadovėliai. Aštuntajame dešim
tmetyje pradedamos kurti ir tarptautinės skaitmeninto
jų organizacijos.
2. Paveldo skaitmeninimo ir kompiuterių naudo
jimo humanitarinių mokslų tyrimams pradžia Lietuvo
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je galime laikyti 1992–1993 metus, kuomet sukurtas
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos elektroninis
katalogas bei Eugenijaus Jovaišos ir Mariaus Jovaišos
programa „Dangus“. Paveldo ir lituanistinių mokslinių
duomenų skaitmeninimo problemos Lietuvoje kyla dėl
to, kad šie mokslai, mokslo institucijos ir jų infrastruk
tūros yra kuruojami Švietimo ir mokslo ministerijos,
o atminties institucijos ir svarbiausių mokslo tyrimo
šaltinių (paveldo) informacinės infrastruktūros – Kul
tūros ministerijos. Dėl to trūksta tarpsektorinio koor
dinavimo ir bendradarbiavimo, kas stabdo efektyvias
skaitmeninimo iniciatyvas.
3. Skaitmeninimo veiklos teoriniame lygmeny
je yra grindžiamos informacinės ir komunikacinės
paradigmų taikymu. Informacinė paradigma, būdin
ga mokslo institucijų kuriamoms sistemoms, yra nu
kreipta į moksliškai objektyvių duomenų kaupimą, o
komunikacinė, būdinga atminties institucijų informa
cinėms sistemoms, į kontekstinio duomenų interpre
tavimo galimybes.
4. Teiginys, kad skaitmeninimo metu sukuriama
dokumento kopija, nėra teisingas. Skaitmeninimo metu
įvyksta duomenų perkodavimas iš tolydžiųjų į diskre
čiuosius, ir sukuriama nauja, savarankiška evoliucio
nuojanti sistema, kuri yra semantiškai susijusi su realy
be, tačiau ilgainiui abi sistemos tolsta viena nuo kitos.
Skaitmeninimo procesą apibendrina C. E. Shan
nono informacijos perdavimo schema. Pagal ją, tikro
vės objektas yra informacijos šaltinis (orig. information source), o skaitmeninis objektas – tikslas (orig.
destination). Tarp jų įsiterpia triukšmų šaltinis (orig.
noise source), dėl kurio prarandami duomenys. Skait
meninant svarbu, kad triukšmų šaltinis priklauso nuo
skaitmenintojo pasirinktos paradigmos (informacinė ar
komunikacinė), skaitmeninimo metodo, požiūrio į duo
menis ir skaitmeninimo priemonių.
6. Skaitmeninių technologijų taikymo paveldui
ir lituanistiniams mokslams perspektyvos susiję ir su
konceptualiomis tendencijomis bei taikomąja jų plėtra.
Konceptualios tendencijos – tai tinkliškumo plėtra ir
atvirojo kodo požiūrio stiprėjimas. Taikomosios plėtros
sritys – neintervenciniai tyrimai, duomenų fiksavimas,
ekspertinės sistemos ir imitacinis modeliavimas, duo
menų valdymas ir komunikacinės technologijos.
7. Nepriklausomai nuo to, naudojami kompiu
teriui ar ne, kultūros paveldo ar lituanistinių tyrimų
objektas ir mokslinės problemos bei funkcijos išlieka
tos pačios. Skaitmeninės technologijos tarnauja moks
lininkų ir institucijų poreikiams ir praplečia jų tyrimų
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metodologinę bazę. Kita vertus, skaitmeninės tinklinės
technologijos sukėlė didžiulius pokyčius visuomenėje,
o pasikeitusi visuomenė verčia keisti ir mokslo tyrimus
ir keistis mokslo ir atminties institucijas.
Išnašos:
1. Kultūros paveldo samprata suformuluota Lietuvos Respublikos Nekilno
jamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. [interaktyvus]. [žiūrėta
2011 m. birželio 13 d.]. 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I–733. [žiūrėta 2011
m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=320782>.): „Kultūros paveldas – karta iš
kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros ver
tybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu“. Taigi,
mokslo duomenų požiūriu, paveldas apima humanitarinių ir socialinių
mokslų tyrimų išteklius, saugomus muziejuose, archyvuose, bibliotekose,
taip pat įtrauktus į Kultūros paveldo registrą bei kitus mokslų tyrimams
svarbius kultūros objektus. Humanitarinių ir socialinių mokslų požiūriu,
materialusis arba nematerialusis paveldas yra daugumos mokslinių tyrimų
šaltinis. Šiame straipsnyje lituanistikos samprata vartojama tarptautinės
mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ pateikta prasme. T.y. „Litua
nistika – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas
yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos
raida ir dabartis“ (Lituanistika. Tarptautinė mokslinė duomenų bazė.
[interaktyvus]. 2008–2009. [žiūrėta 2011 m. birželio 13 d.]. Prieiga per
internetą: <http://www.minfolit.lt/index.php?file=files/titulinis.html>).
Šiame straipsnyje skaitmeninimas suvokiamas plačiąja prasme, aprėpiant
visus objektus, sukurtus panaudojant dvinares informacijos kodavimo,
gavimo bei perdavimo formas. Pagal kilmę skaitmeniniai objektai gali
būti neturintys atitikmenų analoginėje erdvėje (anglų kalba jie vadinami
“born digital documents”. Tokių dokumentų pavyzdžiai – interneto
tinklalapiai, virtualiosios realybės erdvėje rekonstruotos pilys ir miestai,
kompiuteriniai žaidimai). Ir turintys atitikmenis analoginėje erdvėje
(anglų kalba jie vadinami “digitized documents”). Tokių dokumentų
pavyzdžiai – skenuoti rašytiniai šaltiniai, skaitmeninės archeologinių
radinių fotografijos ar į kompiuterinę aplinką perkelti knygų tekstai.
2. Metafora pasiskolinta iš Jono Palmo straipsnio „The Digital Black Hole“
(PALM, J. The Digital Black Hole. [interaktyvus]. 2009. [žiūrėta 2011 m.
birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tape–online.net/docs/
Palm_Black_Hole.pdf>). Taikomųjų tyrimų būdu yra apskaičiuota, kad
skaitmeninės sistemos sukūrimo ir vėlesnio jos užpildymo duomenimis
bei palaikymo sąnaudos ilgalaikėje perspektyvoje pasiskirsto santykiu
10 : 90 (t.y. sistemos sukūrimas, palyginti su jos užpildymu duomenimis
ir ilgalaikiu palaikymu, kainuoja labai pigiai). Todėl skaitmeninimo
projektai, nenumatantys lėšų užpildymui duomenimis ir ilgalaikiam pa
laikymui, anksčiau ar vėliau pasmerkti tapti „juodosiomis bedugnėmis“
(WHEATLEY, P. Modelling the digital preservation costs. [interaktyvus].
2006. [žiūrėta 2011 m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://
discovery.ucl.ac.uk/1853/1/PW.pdf>).
3. Skaitmeninio paveldo apsaugos chartija. [interaktyvus]. Jungtinių Tautų
švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), 2003. [žiūrėta
2011 m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lnb.lt/lnb/
selectPage.do?docLocator=90F4D73A018011DE8711746164617373
&inlanguage=lt#_ftn1>.
4. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural
Heritage for Society. Faro, 27.X.2005. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta
2011 m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://conventions.coe.
int/Treaty/EN/Treaties/Html/199.htm>.
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Digitization of heritage: from data bank
to the Second life
Rimvydas Laužikas
Digitization in Lithuania will soon begin the third decade of its
development, so we can already assess the current situation and
reflect on the strategic direction of future development.
The object of the article – cultural heritage and Lithuanian re
search data digitization in the broad sense. Aim of this article – to
analyze digitization from historical and theoretical perspectives,
highlighting the current focus of digitization activities. At the
same time it aims to show the current data and scientific heritage
digitization situation and to draw some guidelines for the future.
The article is based on the scientific method of logical induction.
Lithuanian cultural heritage digitization began in 1992 with the
start of developing the National M. Mažvydas electronic library
catalog. In 1993 Eugenijus Jovaiša and Marius Jovaiša presented
their programs “Dangus” (“The sky”) and “Archeologo darbo
kamputis” (“Archeologist work corner”). In Lithuania, digitiza
tion programs, databases, information systems were developed by
different institutions, even private individuals, who didn’t coordi
nate activities between each other, rarely used any sorts of stand
ards. In 2011 we had no less than 40 – 50 actually operating at
various levels, different institution and sectoral dependence herit
age and Lithuanian scientific databases and information systems,
most of which do not use any standards, and their creators didn’t
create interoperability and are not ready for it. The root of heritage
and Lithuanian scientific data digitization problems is their insti
tutional dependency. Education institutions and their infrastruc
ture are curated by the Ministry of Education and Science, while
memory institutions and major research source (legacy) informa
tion infrastructures – by the Ministry of Culture.
Both of these sectors have different digitization traditions,
based on different paradigms. Scientific data digitization is more
influenced by the information paradigms, while heritage data digi
tization – by communication paradigms.
Regardless of on what kind of paradigm (information and com
munication) the digitization activities are based, the center of at
tention is the real digitized object and its contents. During digitiza
tion, the object is not copied, but recoded from more reality-based
continuous data into discrete data (2D, 2D+ and 3D) working in a
digital (artificial) environment. During digitization, loss of data is
inevitable, since a copy isn’t created, but an entirely new digital
document. Mathematical information theory (cf. C.E. Shanonn’s
communication process diagram) talks about trans-media recod
ing, where the real object is a source of information (information
source) and the digital object is the goal (destination).
Application of digital technology and Lithuanian heritage sci
ence trends—the strengthening of reticulation development and
open code outlook. Application development areas—non-invasive
testing, data capture, expert systems and simulation modeling,
data management, and comunication technologies.
In summary, it can be argued that computer technology is only
a tool, regardless of it, cultural heritage or the object of Lithuanian
research and scientific problems and functions remain the same.
However, digital networked technology is transforming society,
and the changed society forces scientific research as well as scien
tific and memory institutions to change too, increase their public
visibility, allow public participation in institution activities.
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas,
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas,
el.p. rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt
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Lietuviškų vestuvių interpretacijos internete
Irma ŠIDIŠKIENĖ
Straipsnio objektas – lietuviškų vestuvių populiarinimo internete problematika. Tikslas – atskleisti
etnologijos publikacijų ištraukų, skelbiamų tinklalapiuose, ir internetinių straipsnių apie lietuvių vestuvių apeigas informatyvumą, patikimumą ir aptarti,
kaip interneto skaitytojai vertina pateikiamą informaciją. Lyginamosios analizės ir netiesioginio stebėjimo metodai. Išvados: iš tyrimo matyti, kad interneto
teminių portalų ir tinklalapių straipsniai apie lietuvių vestuvių apeigas, papročius dažniausiai pateikia
eklektišką informaciją, kuri yra nelabai patikimas informacijos šaltinis norintiems suprasti lietuvių vestuvių savitumus. Internetiniai straipsniai neretai atitinka skaitytojų poreikius, kurie apsiriboja siekiu daugiau sužinoti apie dabar keliamas vestuves, jų etiketą,
aplinkos papuošimą, įvairius žaidimus ir panašiai, o
istoriniai duomenys (kiek jie susiję su lietuvių ar kitų
tautų tradicijomis) juos domina dviem aspektais: 1)
tiek, kiek įdomi informacija, 2) tiek, kiek juos galima pritaikyti konkrečioms vestuvėms. Internetiniuose
straipsniuose neaptariamos lietuviškos vestuvių apeigos, pateiktos etnografiniuose tyrinėtojų aprašuose.
Prasminiai žodžiai: internetinė informacija, lietuviškos vestuvės, simboliniai veiksmai, tiltas, piršlio
teismas.
„Kibernetinė erdvė – tai vienintelė mano žinoma
vieta, kur visų galimybės yra tikrai lygios. Internete
nėra oficialios valdžios, jokių „karalių, prezidentų ir
balsavimų“, jokia institucija negali pasakyti: „Taip
turi būti, nes mes taip liepiame.“ Tačiau tai, kad nėra
„oficialios valdžios“, nereiškia, kad nėra autoritetų
[...]. Visi turi teisę būti išklausyti, tačiau ne visų kalbos
vertinamos rimtai.“1
Lietuvos kultūra XXI a. neatsiejama nuo pasaulio
konteksto, kuris dar labiau išryškėjo dėl naujų medijų
plėtros, t. y. įsigalėjus interneto, kompiuterių komuni
kacijos ryšiams. Santykis tarp perimamos, paveldimos
kultūros ir daugiabriaunės aplinkos (dažnam individui
yra įprasta migracija, naudojimasis virtualia erdve) yra
dinamiškas socialinių ir kultūrinių prasmių aspektu.
Manuelio Castellso manymu, „kompiuteriniam komu

nikavimui būdinga tai, kad jis neišstumia kitų komu
nikavimo reikšmių, o tik suartina esamus socialinius
modelius [...]. Juos varžo ir dar ilgai varžys kultūriniai,
išsilavinimo bei ekonominiai veiksniai, didžiausias
tikėtinas komunikacijos poveikis kultūrai bus kultū
riškai vyraujančių socialinių tinklų stiprinimas bei jų
kosmopolitiškėjimo ir globalizacijos skatinimas.“2
Atlikdama tyrimą, kaip forumų dalyviai vertina lietu
viškų vestuvių tradicijas,3 pastebėjau, kad internautai,
siekdami daugiau išsiaiškinti su vedybomis susijusius
klausimus, pasidalyti patirtimi, daugiau sužinoti apie
įvairias vestuvių apeigas, mielai naudojasi interneto
portalų forumais. Todėl iškilo klausimas, kokie yra
internetinėje erdvėje skelbiami specialiai vestuvių pa
pročiams skirti straipsniai. Sukaupusi duomenis apie
šiuos straipsnius,4 juos tiriu kaip informaciją – t. y.
susistemintus ir skaitytojui (anonimui) portaluose per
duodamus duomenis ar specialiuose tinklalapiuose pa
teikiamas žinias apie papročius. Šiam tyrimui atlikti
kėliau šiuos uždavinius: interneto teminiuose portaluo
se ir kituose tinklalapiuose apžvelgti straipsnius apie
lietuvių vestuves, jų vertinimą ir išanalizuoti vestuvių
apeigas, papročius, sukėlusius daugiausia diskusijų.
2009–2010 m. stebėjau šia tema tinklalapiuose skelbtą
informaciją, ją lyginau su etnologinių tyrimų rezulta
tais. Taigi taikiau stebėjimo nedalyvaujant (netiesiogi
nio stebėjimo)5 metodą. Taip sukauptą medžiagą, api
mančią 2006–2010 m. skelbtus straipsnius, analizavau
lyginimo su etnologine literatūra metodu.
Internetinių straipsnių apie vestuves informacija yra
skirta populiariai supažindinti su apeigomis, tradicijo
mis ar istorija, patarti, kaip jas švęsti. Straipsnių turinį
lemia portalų, tinklaraščių (vienos iš žiniasklaidos da
lių) stilius ir jų taikomasis pobūdis. Jie rašomi remiantis
skirtinga literatūra (dažnai moksline), internetiniais kitų
portalų straipsniais, kurie papildomi autorių interpreta
cijomis. Vienas iš pagrindinių portalų (kaip ir didžio
sios dalies žiniasklaidos) tikslų – sudominti straipsniais
(pranešimais), patraukti skaitytoją siekiant pelno ir/arba
galios. Vienuose portaluose straipsnius galima komen
tuoti, o kituose tokios galimybės nėra. Dažnai galima
matyti, kiek skaitytojų skaitė straipsnį, nors komentarų

25

MOKSLO DARBAI

nepaliko, pavyzdžiui, anonsas.lt6 portalo skyriuje „Ves
tuvės, vestuvių planavimas“ iki 2010 m. pabaigos buvo
paskelbti 27 straipsniai.7 Iš jų labiausiai skaitytas „Kaip
švęsti vestuves: scenarijų ciklas“, sulaukęs 7554 lan
kytojų,8 nemažai lankytojų skaitė straipsnius „Iššūkis
tradicijoms: trumpa vestuvinė suknelė“ ir „Mergvaka
ris/bernvakaris – šventė jauniesiems,“9 nors komentarų
nebuvo (išskyrus nurodomą straipsnį, kuriuo pasirekla
mavo paslaugų siūlytojas).

Internetiniai straipsniai apie vestuves
Internetiniai straipsniai vestuvių tema yra įvairaus
pobūdžio. Vienuose jų iš mokslinių knygų ir straipsnių
būna gana tiksliai nukopijuota nemažai puslapių10 arba
pateikiamos nuosaikios ištraukos be prasmės iškrai
pymų, arba būna atlikta įvairių aprašų sintezė.11 Kitų
portalų straipsniai kupini išradingumo, „kūrybiškumo“,
todėl kartais tradicijų pritaikymo dabarties vestuvėse
siūlymai prasilenkia su sveika nuovoka (anonsas.lt). Ne
trūksta ir straipsnių, kuriuose piršlys savo tinklalapyje
reklamuoja paslaugas ir pristato trumpą lietuviškų ves
tuvių istoriją.12 Galima rasti straipsnių, kuriuose patei
kiami interviu su vestuvių planuotojomis, nuotakomis,
piršliais.13 Jie reikšmingi ne tik kaip bendrosios infor
macijos, bet ir kaip etnografinių duomenų šaltinis. Pasi
taiko, kad kuriame nors tinklapyje paskelbtas straipsnis
nukopijuojamas kitų tinklapių kai ką sutrumpinant ir/ar
papildant naujais faktais. Taip atsitiko, pavyzdžiui, su
anonsas.lt straipsniu, kurį savaip pakoreguodamas per
rašė internetinio puslapio „Vestuvės Suvalkijoje“ auto
rius Rimantas Vosylius.14 Šiame kontekste mokslinių ty
rimų duomenys ir etnografiniai aprašai interpretuojami
pagal autorių suvokimą.
Pagal pobūdį straipsnius galima suskirstyti į tris pa
grindines grupes: sintetiniai, interviu ir esė ar kritikos
žanro. Sintetinio pobūdžio straipsniai skirti supažin
dinti su lietuviškomis vestuvėmis, paaiškinti apeigų
prasmes. Kompiliacijos būdu juose sujungiami įvairių
darbų duomenys, atrenkami ir savaip interpretuojami
simboliniai veiksmai: naujoms apeigoms nevengiama
suteikti sakralių prasmių, kartais naujoviškai interpre
tuojamos ir tradicinės apeigos. Analizė parodė, kad
sintetinant etnografinius, literatūrinius aprašus neak
centuojamas jų vyksmas laiko ir vietos atžvilgiu, su
jungiami įdomesni, gražūs ir sakralūs įvairių tautų ele
mentai, kartais pakeičiamos jų prasmės (anonsas.lt).
Straipsniai įvairiuose portaluose daug kartų perrašomi
ir „pakoreguojami“ – taip apeigų prasmės kartais tam
pa alogiškos. Pavyzdžiui, pateikiamos sumodernintos
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tradicinio mergvakario ir bernvakario interpretacijos,
iš kurių sunku suprasti, ką mergvakaris reiškė seniau
ir ką jis reiškia dabar, išgalvoti dalykai, kuriuos jaunos
merginos perteikdavo nuotakai: „Mergvakaris – jaunosios atsisveikinimas su savo mergyste, draugėmis,
jos išlydėjimas į kitą gyvenimą. Todėl jo dalyvės dainuodavo dainas apie mergelės gyvenimą, pasakodavo
savo vestuvių, mergvakarių istorijas, patardavo, kaip
susitvarkyti su vyru namuose ir kaip išvengti problemų šeimoje. Dažniausiai vyriausioji pamergė organizuodavo visą mergvakarį: užvesdavo mergvakario
dainas, graudindavo jaunąją, mokė šokti“ (anonsas.
lt) (pabraukta mano – I. Š.). Keistai teigiama, kad nuo
taką „mokė šokti“ per mergvakarį – jos šokiai kaip
tik „baigiasi“, o ne prasideda, kad reikėtų ją mokyti).
Ne mažiau išradingas mergvakario „įprasminimas“,
kai autorius sukompiliuoja įvairių tautų papročius ir
„senovines“ (t. y. maudymosi pirtyje) mergvakario ap
eigas: „Ritualas prasidėdavo padovanojant jaunajai
pinigėlį, kuris turėdavo atnešti sėkmę ir pinigus naujai šeimai. Pinigėlis būdavo paslepiamas jaunosios
batelyje“; kitas minimas paprotys – atnešti „kasos py
ragą“– žinomas rusų vestuvių apeigose, bet autorius
to nemini: „Būsimos pamergės atnešdavo savo keptus
pyragus. Populiarus būdavo „kasos pyragas“, tarsi
atsisveikinant su jaunatviška nuotakos plaukų kasa“
(anonsas.lt).
Vedybų tyrimus atlikusi etnologė prof. Angelė Vyš
niauskaitė nustatė, kad XIX a. pabaigoje – XX a. pir
mojoje pusėje per mergvakarį buvo puošiami namai,
aplinka, atsisveikinama su rūtų darželiu ir draugėmis,
išpinamos nuotakos kasos ir pinamas bei segamas rūtų
vainikėlis, apdovanojama nuotaka, ji buvo laiminama ir
vykdavo šokiai, prasidėdavę apeiginiu nuotakos šokdi
nimu. Panašiai švęstas ir bernvakaris.15 Manau, kad, jei
straipsnių autoriai būtų atidesni etnologinių tyrimų re
zultatams ir perteiktų pagrindinius per mergvakarį atlie
kamus simbolinius veiksmus, skaitytojams juos būtų
lengviau praktiškai pritaikyti vestuvėse.
Portalas vestuves.lt pasižymi tuo, kad nurašo
straipsnius iš įvairių spaudinių. Antai straipsniai, pa
rengti pagal Irenos Čepienės, Juozo Jurginio, Alek
sandro Žarskaus publikacijas, internete skelbti 2005–
2009 m., sulaukė mažiau arba palankių komentarų.16
Kurioziška situacija susidarė tekstus apie šiuolaiki
nes vestuves paskelbus tinklapyje vestuves.lt.17 Anot
šio tinklapio rengėjų, pateikiami aprašai iš „Lietuvių
kultūros istorijos“ 11 ir 12 tomų (taip jie rašo). Tačiau
tekstai imti iš knygoje „Šiuolaikinis Suvalkijos kai
mas“ esančios A. Vyšniauskaitės studijos „Vestuvės
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Suvalkijos kolūkiniame kaime“ (1981).18 Juose apra
šytos XX a. šeštojo–aštuntojo dešimtmečių suvalkie
čių vestuvės, o internetiniame variante studija sutrum
pinta, atsisakyta originale pateiktų įvairių skaičių ir
datų bei kito „balasto“, ji dar papildyta skyreliu „Keli
patarimai, kaip elgtis prie stalo“, matyt, iš kitų etike
to straipsnių. Tinklaraščio sudarytojai, matyt, patys
nesuprato, apie kokias šiuolaikines vestuves minėtoje
studijoje kalbama. Šie internetiniai straipsniai sulau
kė daugiau įvairių komentarų. Kai kurie internautai
džiaugėsi šiais straipsniais: „Labai gražus straipsnis
– labai naudingas. Parodo – kiek mes toli esame nuo
savo tikrų papročių, kaip stipriai „sueuropėję“... labai
džiugu, kad toks straipsnis yra, čia gi šnekama apie
vestuvių simboliką. Yra ko pasimokyti. Dėkoju labai“
(2007).19 Kitų internautų šie „šiuolaikinių vestuvių“ iš
rašai iš minėtos knygos buvo suprasti tiesmukai ir dėl
klaidinančio pavadinimo įvertinti kritiškai: „Nu, man
tai nepanašu, kad čia būtų šiuolaikinių vestuvių papročiai... mano tėvai taip tuokėsi... keičiasi jau papročiai
keičiasi...“ (2006). Ir jie yra teisūs.
Moksliniai straipsniai, jei nepatikslinamas pavadi
nimas arba jei jis neperpasakojamas populiariai, taip
pat sukelia prieštaringų vertinimų. Taip atsitiko su
straipsniu apie vestuvių simboliką,20 parengtu pagal
A.Vyšniauskaitės straipsnį (1990)21: „Na net nežinau,
jei tik tiek tos simbolikos vestuvėse būtų, tai labai jau
būtų jos nykios. panašu, kas(d) straipsnelio autoriai
nėra buvę tikrose lietuviškose vestuvėse... Manau, kad
dėl kompetencijos stokos Jums išvis nederėtu rašyti
tokiomis temomis...“ (2005). Tai rodo, kad informaci
ją skaitytojams reikia pateikti tiesiogiai, suprantamai,
populiariai perpasakoti etnografinių tyrimų duomenis.
Dažnas internautas žinių apie senąsias lietuvių vestu
vių apeigas internete ieško rečiau, jiems svarbiau ži
noti apie esamu laiku vykstančias vestuves Lietuvoje
ir pasaulyje: „Apie senovines prasmes, simboliką ir
papročius galima paskaityti pasiėmus bet kurią tautosakos knygą ir pan. Manau ne vien mane domina
šiuolaikiniai vestuvių papročiai“ (2006). Skaitytojai
iš tinklapiuose skelbiamų straipsnių daugiausia tikisi
įdomių idėjų, atrakcijų, kurių mielai mokosi ir iš už
sienio šalių papročių. Daugumai įdomu dabartinės ves
tuvės su naujais negirdėtais žaidimais, pramogomis,
todėl patariama: „Ieškantiems info siūlau pasižvalgyti po užsienio saitus, ten tikrai daug naujienų ir įvairių, negirdėtų žaidimų bei kitų pramogų“ (2007). „Aš
domiuosi vestuvėmis ir noriu, kad jos būtų laimingos
ir ypatingos. Taigi aš labai susidomėjau Italų vestuvių tradicijomis, ypač baltais balandžiais – tai labai

įspūdinga ir laimę neša. Bet kur Lietuvoje jų gauti?“
(2003) – tuomet klausė internautė.
Pažymėtinas interneto tinklapis santuoka.lt, ku
riame galima rasti informacijos ne tik apie tradicijas,
bet ir apie vestuvių etiketą. Straipsniai parengti gana
profesionaliai naudojantis įvairiais tyrimais, nors ne
išvengta ir savitų interpretacijų. Žinoma, atsitiktinai
atrenkami tie simboliniai veiksmai, kuriuos, kaip ma
noma, dar galima pritaikyti. Senieji papročiai pateikti
trumpai, nenurodomi regioniniai savitumai ir komen
tuojama, kaip tai būtų galima pritaikyti dabar. Naujas
tinklalapis skirtas Mažosios Lietuvos vestuvėms, jame
rašoma, kad teikiamos tokių etnografinių vestuvių
paslaugos (etnovestuves.lt).22 Tinklapyje pristatytos
„Pirmosios etnovestuvės Smiltynėje“, surengtos pagal
tokią etnografinių vestuvių propagavimo programą.
Skyrelyje „Tradicijos ir papročiai“ pateikiami sim
boliniai veiksmai, kuriuos tinklapio sudarytojai siūlo
jaunavedžiams. Tai XVII–XIX a. atrinktų vestuvių ap
eigų kompiliacija, pateikta panašiai kaip ir santuoka.
lt. portale – skiriasi tik siūlomi simboliniai veiksmai.
Deja, abiejuose tinklapiuose nėra skaitytojų atsiliepi
mų skilties.
Interviu žanro ir reklaminiai straipsniai yra infor
matyvūs nūdienos aktualijų kontekste. Vienuose jų yra
kalbinamos vestuvių organizatorės. Vytautas Malūkas
kalbino E. Mažrimaitę iš Mažeikių (2007).23 Jos pa
tirtį galima palyginti su Vilniaus vestuvių planuotojos
pasakojimu, kuriame Jolita Macelytė kalbino vestuvių
planuotoją Kristiną Kaikarienę (2005).24 V. Malūkas
pabrėžė E. Mažrimaitės novatoriškumą: „Kad neatsiliktų nuo to, kas madinga, mergina palaiko ryšius su
kolegomis iš kitų miestų, nuolat domisi, kas madinga
pasaulyje.“ Planuotojos dažnai pabrėžia, kad jos ne
nurodinėja nuotakoms, ką jos turėtų pasirinkti: „Ką aš
galiu padaryti, jei nuotaka užsimanė rožinės suknelės?
Vestuvės – tai jų šventė, gal apie tokią suknelę jaunoji
svajojo nuo pat vaikystės. Aš stengiuosi būti svajonių
pildytoja – ta geroji fėja,“ – sakė E. Mažrimaitė. K.
Kaikarienė ne tik puikiai žino nuotakų svajones, bet
ir akcentuoja naujovišką požiūrį į šventimą: „Šiuolaikinės merginos trokšta bent vieną dieną tapti pasakų
princesėmis. Juo labiau kad dabar viskas pasiekiama.
Didelių puotų scenarijai, mados atėjo iš meksikietiškų serialų, „Santa Barbaros“. Juk mes, lietuviai, iki
tol nieko panašaus nei turėjome, nei regėjome. [...]
Vestuvės – diena, kai nors kartą gyvenime gali virsti
šaunios puotos princese. Lietuviai pamatė, kad vestuvės nėra tik užstalės dainos, valgiais nukrauti stalai ir
kelios paros gėrimo. Tai gali būti puošni, graži šventė,
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liekanti porai atmintyje visam gyvenimui“. Iš šio pasi
sakymo matyti, kad K. Kaikarienė neišmano vestuvių
tradicijų ir linkusi jas neigti, užuot subtiliai siūliusi jas
pritaikyti prie naujų estetinių poreikių. Tradicinės ves
tuvių apeigos būdavo paremtos giminių, bendruome
nės šventimu, o XXI a. vestuvių planuotojos stengiasi
įtikinti, kad jos turėtų tapti privačia šeimos ir draugų
švente. Antai K. Kaikarienė sakė, kad vestuvių kėlimas
yra būtinas, tačiau pareiškė, kad giminių kvietimas į
vestuves yra nereikšmingas: „Tik neskubėkite sodinti
už stalo visų giminių. Kam to reikia? Neverta! Susituokite bažnyčioje ir šaukit ten, kur galėsite pabūti dviese
ar su pačiais artimiausiais draugais, su kuriais tikrai
norite būti. Tai jūsų šventė, o ne visos giminės, su kuria susitinkate tik kartą ar du per metus, per laidotuves. Geriau praleiskite tą dieną ant ežero kranto prie
žvakės ir vyno butelio.“ Apibendrintuose straipsniuose
stipriai jaučiami tam tikri vestuvių planuotojų nurody
mai, pamokymai, kaip elgtis organizuojant vestuves,
žinoma, nesiekiant išlaikyti lietuviškas tradicijas.
V. Malūko straipsnio komentarai rodo, kad tokia
publikacija pasiteisino kaip reklama vestuvių organiza
torei, nes dauguma komentatorių teiravosi kainų ir kur
ją galima surasti, ir tik vienas komentatorius buvo prieš
planuotojų samdymą: „Koks turi būti išsižiojęs žmogus,
jei tau, tavo tikrąją dieną, orkestrui vadovauja kažkokios vedybų planuotojos?“ (2007, santarve. lt).
Svajūnės Aleksandravičiūtės straipsnis (2005)25 buvo
pagrįstas interviu su ką tik ištekėjusiomis nuotakomis ar
neseniai vestuvėse dalyvavusių piršlių pasakojimais, o
Arnoldo Remeikos straipsnis remėsi mergvakario daly
vės ir organizatorės pasakojimais (2005).26 Straipsniai
informatyvūs ne tik tyrėjui, bet ir internautams, iš kurių
sulaukė palankių komentarų, pavyzdžiui: „Labai šaunus
straipsnis! Daug geru idėjų ir pagrindines tradicijos viename. Manau man labai pravers kai kurie patarimai
ir apskritai supratimas apie vestuvių eigą ir papročius,
kadangi dar neteko dalyvauti vestuvėse, o ruošiuosi pati
tuoktis už mėnesio...“ (2006, straipsniai.lt).
Šie straipsniai dar kartą patvirtino, kad skaitytojai
mielai dalijasi patirtimi, t. y. jiems aktuali informacija
iš esamos aplinkos.27 Be to, pastarieji straipsniai – ne
tik informacijos perteikimas, bet gali būti ir papildomu
etnografinio tyrimo šaltiniu.
Esė arba reportažo žanro straipsniai pasižymi kritišku
požiūriu į lietuviškas vestuves. Dėmesio vertas straips
nis, kurį „Verslo klasėje“ paskelbė Ernestas Parulskis, at
likęs28 „pseudomokslin(į) tyrim(ą) apie vilnietiškas vestuves. Šį mano darbą inspiravo teiginys, kad Lietuva yra
miniatiūrinės Jungtinės Amerikos Valstijos, o mentalinį
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amerikonizmą ypač lengvai galima pastebėti pagal vestuvinių papročių kaitą, [...] rėmimasis išoriškais stebėjimas neleidžia daryti net ir pseudomokslinių išvadų, bet –
suskaičiavau – per gerus 25 metus dalyvavau keliolikoje
vilnietiškų vestuvių – jose buvau ir svečias, ir liudininkas, ir jaunikis, todėl be jokios graužaties nusprendžiau
atsakyti į klausimą: „Kiek Amerikos per ketvirtį amžiaus
atsirado Vilniaus vestuvėse?“ (2007a). Šiame straipsny
je autorius akcentavo tuos dalykus, kurie, jo manymu,
kito. Nors jis pabrėžė straipsnio „pseudomokslišku
mą“ ir kad jame išdėstyti argumentai pagrįsti asmenine
nuojauta ir požiūriu (nepagrįsti tvirtinimai, iš kur kokie
simboliniai veiksmai yra kilę ar kokią turi prasmę), šiuo
straipsniu netruko pasinaudoti kitas vestuvių „patarėjas“,
papasakojęs vestuvių istoriją, kuria gal siekė aprašyti so
vietmetį.29 Pirmiausia E. Parulskis atkreipė dėmesį, kaip
kito vestuvių vyksmo vieta (namai, restoranai, kitos vie
tos), ir, jo manymu, būtent „dabar pradėti naudoti tentai“
buvo naujovė, perimta iš JAV. Tačiau „tentus“ (tiksliau,
kareiviškas palapines) lietuviai naudodavo ir sovietme
čiu, juos ištiesdavo kaime, sodybos kieme. Rašinio au
torius pastebėjo ir svečių sudėties pokyčius: vietoj visos
giminės, viršininkų, kaimynų dalyvauja bendradarbiai
(argumentas – jaunieji dirbantys). Šis pastebėjimas ver
tas dėmesio, nes svečių sudėties pokyčiai akivaizdūs. Jis
nustatė, kad liko nepakitęs vestuvių kortežas (tik auto
mobilių markių pasiūla dabar didesnė). Daug dėmesio jis
skyrė „barstymams ir mėtymams visokių daiktų į dan
gų“, kuriuos bandė sugrupuoti ir nustatyti, iš kur koks
paprotys atėjęs. E. Parulskis mano, kad dauguma jų nėra
lietuviški, tik muilo burbulus priskyrė vilniečiams. Rei
kėtų priminti, kad jaunųjų barstymas grūdais atvykus į
jaunojo namus Rytų Lietuvoje buvo žinomas jau XIX–
XX a. pirmojoje pusėje.30 Todėl ši „analizė“ klaidina
skaitytojus – akivaizdu, kad E. Parulskis visiškai nesi
domėjo lietuvių vestuvių tradicijomis. Jis aptarė piršlio
vaidmenį sovietmečiu, kuris esą buvo „pagrindinis klou
nas“, o dabar jo vietoje – muzikantai, kurie išpopuliarė
jo 1991–1993 m., kai pasikeitė vestuvių kėlimo vietos
(„vietoj butų išsikėlė į restoranus ir panašias erdves“), o
baigėsi apie 2004–2005 m. – „kai gyvenimo būdo žur
nalai pradėjo spausdinti vietinių žvaigždžių vestuvinius
reportažus, o juose žurnalistai akcentavo visiškai naujus
įpročius ir papročius“, taip pat esą „vietinės žvaigždu
tės“ išpopuliarino fotosesijas gamtoje, lauke. Straips
nyje buvo aptartas ir vaišių stalas, kuris, jo manymu,
visiškai nepakito, ir autorius daro tokias išvadas: „Bet
joks vestuvių organizatorius neprivers vilniečio atsisa
kyti bazinių vertybių – sotaus maisto, geros degtinės ir
energingo pokalbio.“31 Šiame straipsnyje akcentai apie
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vestuvių apeigas sudėlioti „vyriškai“: svečiai, automobi
liai, vestuvių vieta, mėtomi daiktai, piršlys ir muzikantai,
maistas ir fotosesijos. Iš forumų matyti, kad du pastarieji
akcentai aktualūs ir moterims,32 nors joms bene pirmoje
vietoje yra nuotakos (jaunųjų) apranga.
Loreta Glebavičiūtė eseistiniame straipsnyje
(2009)33 aptarė problemas, kurios jauniesiems sukelia
stresą: siekdami tobulų vestuvių jaunieji prisigalvoja
visokių įmantrybių, iš šventės padaro šou. Simptomiš
ka tai, kad vestuves autorė vertino kaip privačią šventę,
klausė, kodėl ji „tampa visos tautos reikalu?“ Ji mano,
kad taip siekiama pasirodyti arba kad jauniesiems svar
bu, „ką žmonės pasakys.“ Tačiau autorė neįvertino, kad
etnografiniai duomenys rodo, jog vestuvės buvo, kaip
jau minėta, bendruomenės šventė, o ne uždaras ir priva
tus šeimos renginys.
Iš trumpo populiarių straipsnių apie lietuviškas ves
tuves tyrimo matyti, kad, interpretacijų ir tikslumo po
žiūriu, jų spektras gana platus. Išryškėjo ir straipsnių
autorių (ar kalbinamų vestuvių planuotojų) noras iš
savo supratimo „varpinės“ šviesti lietuvius, kaip švęsti
vestuves, agituoti už kuklesnį pokylį be piršlių ir įprastų
muzikantų, skatinti vartoti mažiau maisto ir alkoholio
– apeigų minimizavimas yra tapęs būdingu naujoviškų
vestuvių bruožu.34 Pažymėtina, kad tokių straipsnių iš
traukas multiplikuoja ir kiti portalai, referatai juose ra
šomi remiantis aptartais internetiniais tekstais: aprašais,
prietarais ar anekdotais (mokslai.lt).35

(Ne)tinkami simboliniai veiksmai vestuvėse
Straipsnių komentaruose išryškėjo skaitytojų dėme
sys kai kuriems vestuvių simboliniams veiksmams. In
ternautai įsitraukė į diskusijas, klausė papildomos infor
macijos apie juos. Bene daugiausia komentarų sulaukė
kelionės ir nuotakos nešimo per tiltus simboliniai veiks
mai, kaip ir rūtų vainikėlio bei baltos suknelės simboliai,
kurie nagrinėti kitame mano straipsnyje.36 Diskutuota ir
piršlio teismo klausimu.
Interneto portaluose aptarta simbolinių veiksmų, su
sijusių su tiltais, tema verta tyrimo. Prieš pradėdama na
grinėti interneto tinklapių diskusijas, pirmiausia norėčiau
akcentuoti, kad jaunųjų važiavimas per tiltus ir nuotakos
nešimas per juos Lietuvoje atsirado sovietmečiu. Įvairio
se tautose žinomas nuotakos nešimas per namų slenkstį,
bet ne per tiltus.37 XIX a. rusų miestiečiai vestuvininkai
(ypač pirkliai, kitų pasiturinčių sluoksnių žmonės) po
santuokos dažnai sumanydavo pasivažinėti centrinėmis
miesto gatvėmis, po to apvažiuodavo miestą ratu ir tik po
to vykdavo namo ar į šventimo vietą.38 XX a. antrojoje

pusėje grįžo paprotys vestuvininkų kortežui su moto
ciklų palyda pravažiuoti centrinėmis miesto gatvėmis,
o apie XX a. aštuntąjį dešimtmetį išpopuliarėjo nauja
praktika vestuvininkų kortežui pervažiuoti per septynis
tiltus.39 Šis važinėjimas kaip pramoga Lietuvoje taip pat
paplito aštuntajame dešimtmetyje, o kodėl nuotaką neš
davo per tiltą (-us), dabar galime tik spėlioti. Į puotos
vietą grįžti reikėjo vakare, bet dažniausiai jaunieji namo
neskubėdavo. Galbūt kam nors iš vestuvininkų pulko
(pavyzdžiui, tūlam piršliui ar vairuotojui) spontaniš
kai ir kilo mintis ne važiuoti, o eiti pėsčiom ir perneš
ti per tiltą nuotaką. Akivaizdu, kad ši mintis daugeliui
patiko – mėgdžiodami vieni kitus šį veiksmą vestuvių
dalyviai išpopuliarino. Interneto tinklapių straipsniuose
pasitaiko naujų nuotakos nešimo per tiltus interpretaci
jų, kuriose vienus epizodus bandoma įprasminti, o kitus
atmesti kaip svetimus. Pavyzdžiui, kai kam nešimas per
tiltą atrodo negerai, bet pernešimas per septynis tiltus –
jau prasminga: „Pagal senovės tradicijas, nuotakos ir
pamergės nebūdavo nešamos per tiltą – tai sovietmečio
išmislas. Tiltas mūsų protėviams simbolizavo jungtį tarp
mirusiųjų ir gyvųjų pasaulių. Tačiau seniau vyravo sakralinis septynių tiltų pervažiavimas. Kadangi numeriai
taip pat turi maginės galios, – jais buvo sekama. Todėl
jauniesiems ir juos lydintiems būtų visai įdomu „paieškoti“ septynių tiltų tiltelių, kuriuos įveikus lydėtų laimė“
(anonsas.lt). Santuoka.lt tinklapyje simboliniai veiks
mai, susiję su tiltais, dar labiau „išplėtoti“: „Piršliai
rodo jauniesiems, kaip reikia praeiti gyvenimo tiltus...
Jaunasis privalo ginti jaunąją nuo įvairiausių gyvenimo
nesėkmių ir todėl ją neša ant rankų. Tiltas parenkamas
ilgiausias ir gražiausias. (...) Tilto tvirtumą patikrina
piršlių pora. Piršlys veda piršlienę per tiltą.“
Tiltų išpopuliarinimo „nuopelnai“ priskiriami tak
sistams, tai tampa lyg naujojo papročio atsiradimo le
genda. Apie taksistus40 užsiminė ir A. Vyšniauskaitė. Ji,
rašydama straipsnius, šį veiksmą visaip mėgino išguiti
iš vestuvių.41 Dabar internete ši „legenda“ kartojama
kaip maldelė, pavyzdžiui, portale vestuves.lt: „Tradicija – „jaunosios nešimas per tiltą“ atsirado tarybiniais
metais. Ją išpopuliarino taksi vairuotojai. Jiems reikėjo
„patempti“ laiką, „prisukti“ kilometrų. Ši apeiga turėtų
simbolizuoti jungtį tarp dviejų gyvenimų. Įvairios panašios apeigos egzistavo daugelyje tautų, etninių grupių.
Lietuviška tradicija buvo apėjimas aplink židinį, o per
tiltą nešdavo mirusįjį slavų tautų laidojimo apeigose“ –
Lina. Ją konsultavo etnografė Nemira Gutautienė. „Tie
jaunosios nešiojimai per tiltą neturi tradicijos, o yra sugalvoti taksistų apie 1950 m. Jiems tai labai pelninga.
Be to, ne visada ir estetiška,“ – antrino R. Razauskas.
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Portalo vestuves.lt skaitytojai komentaruose42 ne
sutiko su tokia interpretacija: „(M)an tai regis ponia
Lina apsėsta kažkokio tendencingo antislavizmo ir
nežinodama papročio reikšmės pridėjo gera dozę asmenines fantazijos. beje, ne pirmas kai p. Lina tokiu
būdu „atsimėto“ žodžiais, o taip atsakymo ir nesulauki. nekompetentinga jus. Neįsižeiskit - tai mano asmenine nuomone (2002).“ Pasipiktinę skaitytojai rašė:
„Kažkokia nesąmonė! Tai kodėl būtinai nešti per tiltą?
Galima buvo nešti kur nors į kalną, ar į kokį fontaną
įmesti. Ir kodėl būtinai taksistai? Prie ko čia taksistai? Pasamdytos būna mašinos su vairuotojais, kurie
žino, kad reiks važinėti tiek ir tiek. Dar negirdėjau, kad
taksistai reguliuotų vestuves. Sugalvoja staiga taksistas iš neturėjimo kur laiką pratempti, „Nešam jaunąją
per tiltą!“ Visa banda vestuvininkų laksto po mie[s]
tą, nešioja jaunąją per 7 tiltus. :)) Kažkas čia ne taip?
Kažkur čia gilesnė reikšmė šitos tradicijos paslėpta?
Galvokite p. etnografe iš naujo (2002).“
Kelionė ir nuotakos nešimas per tiltus XX a. pa
baigoje, galima sakyti, tapo papročiu: interneto portalo
vestuves.lt skaitytojai žino savų argumentų apie tilto
prasmes, jie girdėjo, taip pat iš liaudies, kitokius pa
aiškinimus, vis dažniau atsiranda žmonių, kurie turi
tvirtą nuomonę dėl šio papročio reikšmės: „Na aš esu
girdėjusi šiek tiek kitokį tos tradicijos aiškinimą. Man
ji pasakojo močiutė. Taigi seniau jaunąją nešdavo ne
per viena, o per septynis tiltus, nes pagal kažkokius
mitus yra septyni laimės ratai ar kažkas panašaus, taigi jaunasis savo išrinktąją tais tiltais į laimę nešdavo.
Dabar aišku visiems užtenka ir vieno tilto :) Taigi tiltas tarsi simbolizuoja perėjimą i šeimyninį gyvenimą,
o ne pomirtinį... (2004).“ Šiam komentarui pritarė kiti
internautai, neįsivaizduojantys „lietuviškų vestuvių be
nuotakos ir tilto (2006),“ o vienas įsižeidęs skaityto
jas sunerimo: „Įdomu ar gerb. R. Razauskas yra perskaitęs nors vieną etnografinę knygą ir giliau tyrinėjęs
senuosius vestuvių papročius... Tiltas yra labai prasmingas. Tai virsmo ženklas, perėjimo iš vienos formos
į kitą. Seniau tiltą, pernešus jaunąją, ir sugriaudavo.
Taip parodydavo, kad kelio atgal nebėra (tokio reiškinio kaip skyrybos nebuvo) (2005).“ Yra nemažai
atsisakančių nešimo per tiltą – vieni dėl praktinių su
metimų, o kai kurie kitaip vertina jo prasmę: „Mano
vestuves jau įvyko. Ir tikrai nenorėjau, kad mane jaunikis, visas suplūkęs neštų per tilta stebint žioplių miniai.
Jau vien todėl, kad čia tikrai jokių gilių tradicijų nėra
– domėjomės abu. Tai pramanas be pagrindo (2004).“
Taigi įvairiapusiai komentarai rodo, kad kiekvienas
skaitytojas pasirenka tokį simbolinį veiksmą, kokį jis
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suvokia ir kokio nori, nes jam patinka, gražu ar pras
minga. Požiūrių prieštaringumas patvirtina šio papro
čio įsigalėjimą (t. y. praktika tampa papročiu). Etno
grafinių lauko tyrimų metu (juos atlikau 2004–2009
m. Lietuvoje) pateikėjos dažniausiai teigė, kad per jų
vestuves važiavo per tiltus, nešė nuotaką, nes tai buvo
įprasta, „taip reikėjo.“
Iš portale vestuves.lt keliamų klausimų galima su
sidaryti vaizdą, kad kai kurie simboliniai veiksmai,
įprasti XX a. visos Lietuvos vestuvėse, dabar, XXI a.
pr., jaunimui (jauniesiems) tampa nežinomi. Antai su
abejota, ar dar yra XXI a. pr. Lietuvoje vestuvių, ku
riose būtų „kariamas“ piršlys. Manoma, kad dauguma
vestuves švenčia vieną dieną: „Kažin ar dar bebūna
antrą vestuvių dieną piršlio korimas, kažkaip nesigirdi
tokių dalykų. Daug kas švenčia pirmą dieną po to povestuvinė kelionė. bet šiaip tai gražus ir savaip smagus
paprotys (2007.“ Arba, kad piršlys vis rečiau būna ves
tuvėse, nes sunku rasti žmogų, kuris sutiktų juo būti:
„Baikit juokus, kas šiais laikais piršlį bekaria ir taip
jų neina rast verčiau saugot į raudoną knygą įrašyti
(2007).“ Žinoma, atsirado patvirtinančių, kad piršlys
buvo „kariamas“: „Buvau du kartus piršliene ir abu
kartus mano piršlį korė (2008).“ Komentarai patvir
tino, kad „tokių tradicijų nebenori patys jaunieji. Tiesa, kartą kaime Šiaulių rajone, būtent to ir prašė. Na
linksma buvo tikrai... (2008).“ Piršlio vaidmuo lietuvių
vestuvėse sumenko, ir jis vis labiau virsta „juokdariu“,
kalbant E. Parulskio žodžiais,43 o ne svarbus persona
žas, vadovaujantis tam tikroms vestuvių apeigoms.
Iš internautų pasisakymų matyti, kad aktualių naujų
praktikų ir tradicinių papročių likimas ypač trapus virs
mo metu. Viena nauja praktika virto papročiu (nuotakų
nešimas per tiltus), o kai kurie tradiciniai simboliniai
veiksmai (piršlio teismas) vis rečiau kada atliekami.

Išvados
Iš tyrimo matyti, kad interneto teminių portalų,
tinklapių straipsniai apie lietuvių vestuvių apeigas ir
papročius dažniausiai suteikia eklektišką informaciją,
kuri yra nelabai patikimas informacijos šaltinis norin
tiems suprasti lietuvių vestuvių savitumus. Vienuose
straipsniuose maksimaliai interpretuojamos vestuvių
apeigos ir papročiai (net kyla abejonė, ar tai lietuvių
vestuvės), kituose pateikiami sutrumpinti mokslinių
etnologinių tyrimų variantai. Kito pobūdžio informa
cija pateikiama straipsniuose, parengtuose interviu
pagrindu. Egzistuoja dar viena grupė straipsnių, ku
riuose remiantis prisiminimais pateikiamos atsitik
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tinės įžvalgos apie vestuvių kaitą arba reklamuojamos
pasirengimo vestuvėms paslaugos. Šių straipsnių ko
mentarai rodo, kad a) pasisakantieji tikriausiai ne
skaito mokslinių informacijų, nesigilina, todėl savitai
interpretuoja, supranta tradicijas; b) neigdami lietu
viškas tradicijas internautai mėgdžioja romantiškų fil
mų vaizdinius. Lietuviškų vestuvių apeigos nusibodę
(senieji „žaidimai“ nebesuprantami), todėl jaunimas
nusigręžia nuo įprastų vestuvių puotų; c) tradicijos ir
praktikos skaitytojų priimamos tiesiogiai: jei simboli
nio veiksmo nebuvo matę kitose vestuvėse, vadinasi,
tai yra nauja praktika ir, atvirkščiai, jei veiksmas ne
kartą matytas vestuvėse – tai jau tradicija; d) portalų
rengėjų pateikiami duomenys apie nederamus veiks
mus apeigose (nes jie yra ne lietuviškos kilmės, o iš
galvoti naujadarai) internautų ne visuomet vertinami
teigiamai (nėra jiems piimtini), ypač jei kalbamieji
simboliniai veiksmai yra labai populiarūs.
Internautai nori daugiau sužinoti apie dabar kelia
mas vestuves, jų etiketą, papuošimą, įvairius žaidimus,
o istoriniai duomenys (ar tai būtų lietuvių, ar kitų tautų
tradicijos) juos domina dviem aspektais: 1) tiek, kiek
įdomi informacija, ir 2) kiek tai galima pritaikyti dabar
tinėse vestuvėse. Todėl ir internetiniai straipsniai neretai
atitinka šiuos poreikius – juose nepateikiamos lietuviš
kos apeigos, nagrinėtos etnografiniuose tyrinėtojų apra
šuose ar moksliniuose tyrimuose.
Nuorodos:
1. NAUGHTON, J. Trumpa ateities istorija: interneto ištakos. Vilnius,
2006, p. 241.
2. CASTELLS, M. Tinklaveikos visuomenės raida. [Kaunas], 2005,
p. 359.
3. ŠIDIŠKIENĖ, I. Internetiniai tekstai kaip vedybų tyrimo šaltinis. Iš:
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos,
2010, Nr. 10 [19], p. 37–60.
4. Stebėjimo nedalyvaujant metu buvo sukaupta straipsnių lietuvių
kalba iš 10 svetainių. Kai kuriose jų buvo paskelbta keletas skirtingų
autorių straipsnių. Šiam tyrimui naudoju 15-os straipsnių apžvalgą.
Tiesa, portale vestuves.lt papročiai aprašyti 14-oje dalių, kurias
traktuoju kaip vieną straipsnį.
5. Plačiau šis metodas pristatytas straipsnyje: ŠIDIŠKIENĖ, I. Interneti
niai tekstai kaip vedybų tyrimo šaltinis. Iš: Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2010. Nr. 10 [19], p. 40-41.
6. Šis straipsnis, matyt, paimtas iš: lietuviškos tradicinės vestuvės 200704-07 15:39:: parašė tetasigita:: Tradicija. http://blogeriuvestuves.
blogas.lt/page4&thisy=&thism=&thisd, tačiau pastarąjį atsidaryti ne
visuomet pavyksta, todėl rėmiausi tinklalapiu anonsas.lt: Kaip švęsti
vestuves: scenarijų ciklas. 2007. Iš: http://www.anonsas.lt/portal/
categories/34/1/0/1/article/8466 [žiūrėta 2011 01]. Toliau straipsnyje
skliausteliuose nurodomas portalo pavadinimas, nekartojant prisijun
gimo adreso. Tas pats straipsnis yra ir portale 2007 m. jaunavedžiai.

com: http://www.jaunavedziai.com/pages/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=32&Itemid=24
7. http://www.anonsas.lt/portal/categories/34 [žiūrėta 2011- 01].
8. Kaip švęsti vestuves: scenarijų ciklas. Atnaujintas: 2010-06-15 16:30
Komentarai: 0 Views from 2009-08-25: 7554 // http://www.anonsas.
lt/portal/categories/34/1/0/1/article/8466
9. Mergvakaris/bernvakaris – šventė jauniesiems. Patalpinta: 200706-12 12:23 Atnaujintas: 2007-06-20 12:59 Komentarai: 1 Views
from 2009-08-25: 4932 // http://www.anonsas.lt/portal/catego
ries/34/1/0/1/article/5509. Iššūkis tradicijoms: trumpa vestuvinė
suknelė. Patalpinta: 2008-01-10 11:52 Atnaujintas: 2008-04-23
14:45 Komentarai: 0 Views from 2009-08-25: 4973. Iš: http://www.
anonsas.lt/portal/categories/34/1/0/1/article/9158.
10. Pavyzdžiui: Vestuvės, nuo...iki... Iš: http://www.vestuves.lt/vestu
viu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/ [žiūrėta 2009-04] – tekste
vestuves.lt
11. Santuoka.lt. Straipsniai. Iš: http://www.santuoka.lt/index.php?option=
com_content&task=view&id=135&Itemid=150 – tekste: santuoka.
lt [žiūrėta 2009-04] – toliau santuoka.lt
12. RATAUTAS, T. Lietuvių vestuvės. Iš: http://www.pirslys.com/
idomybes/16-lietuviuvestuves [žiūrėta 2009-04]
13. Vestuvės, vestuvių planavimas. Iš: http://www.straipsniai.lt/Vestuves/
puslapis/ [žiūrėta 2009- 04], tekste – straipsniai.lt
14. [VOSYLIUS], R. Mūsų senolių vestuvės. 2009. Iš: http://www.
santuoka.eu/readarticle.php?article_id=32 [žiūrėta 2009 m. 04] –
toliau santuoka. eu
15. Plačiau: VYŠNIAUSKAITĖ, A. Vedybos. Iš: Vyšniauskaitė, A.,
Kalnius, P., Paukštytė, R. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius,
1995, p. 305–310.
16. Pavyzdžiui: Pagoniškos vedybos ir skyrybos I–II (1) Pagal prof.
dr. Juozą Jurginį . Iš: http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/
paprociai-ir-tradicijos/pagoniskos-vedybos-ir-skyrybos-i/ ; Vestuvių
papročių Lietuvoje ištakos I–III (2). Pagal dr. Ireną Čepienę. Iš:
http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/
vestuviu-paprociu-lietuvoje-istakos-iii/
17. Šiuolaikinių vestuvių papročiai: I–XV dalis (iki 6 komentarų). Iš:
http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/
siuolaikiniu-vestuviu-paprociai-i-dalis/
18. VYŠNIAUSKAITĖ, A. Vestuvės Suvalkijos kolūkiniame kaime. Iš:
BUTKEVIČIUS, I., KULIKAUSKIENĖ, V., MILIUVIENĖ, M.,
VYŠNIAUSKAITĖ, A. Šiuolaikinis Suvalkijos kaimas. Vilnius,
1981, p. 148–151.
19. Skliausteliuose nurodomi metai, kada buvo parašytas komentaras.
20. Simbolika vestuvėse I–II (2–4) Parengta pagal A. Vyšniauskaitę. Iš:
http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/
simbolika-vestuvese-i/
21. VYŠNIAUSKAITĖ, A. Simbolika lietuvių vestuvėse. Iš: Mūsų
praeitis, 1990, Nr. 1, p. 71–90.
22. Mažosios Lietuvos vestuvės XXI amžiuje. Iš: http://www.etnoves
tuves.lt/Page.aspx?PageID=7&LngID=LT [žiūrėta 2010-10], tekste
– etnovestuves.lt
23. MALŪKAS, V. Vestuvėms mažeikiškiai užsisako ir... baleto šokė
jus. 2007. Iš: http://www.santarve.lt/article/articleview/8823/1/46/
[žiūrėta 2009-04].
24. MACELYTĖ, J. Vestuvės: beribės fantazijos ar meksikietiškų
serialų atspindys? 2005. Iš: http://www.straipsniai.lt/Vestuves/
puslapis/10426 [žiūrėta 2009-04].

31

MOKSLO DARBAI

25. ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, S. Jei tektų planuoti vestuves. 2005. Iš:
http://www.straipsniai.lt/Vestuves/puslapis/10432 [žiūrėta 2009-04].
26. REMEIKA, A. Mergvakaris: sudie, laisve! 2005. Iš: http://www.
straipsniai.lt/Vestuves/puslapis/10429 [žiūrėta 2009-04].
27. ŠIDIŠKIENĖ, I. Internetiniai tekstai kaip vedybų tyrimo šaltinis. Iš:
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos,
2010 Nr. 10 [19], p. 43.
28. PARULSKIS, E. Vilniaus vestuvės (I). Verslo klasė. 2007.
Iš: http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=386c0ff9-c8c8-43f5a432-aa5f7ab50f82&RubricID=00000000-525f-44f8-aff51e0e7a73056f&open=four [žiūrėta 2009-04].
29. JAKUTIS, R. „Vestuvės, vestuvės. Kam jos apskritai reikalingos?“
2008. Iš: http://www.siauliaiplius.lt/article/articlearchiveview/251/
2008/09/19?PrintableVersion=enabled [žiūrėta 2009-04].
30. VYŠNIAUSKAITĖ, A. Vedybos. Iš: VYŠNIAUSKAITĖ, A. KAl
NIUS, P. PAUKŠTYTĖ, R. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius,
1995, p. 347; ŠIDIŠKIENĖ, I. Kultūrinio tapatumo gairės. Sim
boliniai veiksmai vestuvėse. Iš: PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ, R.,
SAVONIAKAITĖ, V., ŠAKNYS, Ž., ŠIDIŠKIENĖ, I. Lietuvių etninė
kultūra. Aukštaitijos papročiai. Vilnius, 2007, p. 134.
31. PARULSKIS, E. Vilniaus vestuvės (II) Verslo klasė, 2007. Nr. 11,
p. 127. Iš: http://archyvas.vz.lt/news.php?id=818581&strid=1050
&rs=0&ss=c872397d952f18d05b0e91c33d87ce81&y=2007%20
10%2031 [žiūrėta 2009-04].
32. ŠIDIŠKIENĖ, I. Internetiniai tekstai kaip vedybų tyrimo šaltinis. Iš:
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos,
2010, Nr. 10 [19], p. 43.
33. GLEBAVIČIŪTĖ, L. Vestuvių apokalipsė. 2009. Verslo klasė, Nr.
7, p. 74. Iš: http://archyvas.vz.lt/news.php?id=4369462&strid=10
50&rs=0&ss=cc23eae396d6ccf447780580b7fc296f&y=2009%20
06%2030 [žiūrėta 2010-09].
34. ŠIDIŠKIENĖ, I. Vestuvių apeigų vertinimas lietuviškuose interneto
forumuose: tapatumų identifikavimas. Iš: Lietuvių katalikų mokslo
akademijos metraštis. Vilnius, 2010, Nr. 33, p.184.
35. Vestuvių etiketas. Iš: http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/ves
tuviu-etiketas-puslapis2.html [žiūrėta 2009-04], tekste – mokslai.lt
36. ŠIDIŠKIENĖ, I. Internetiniai tekstai kaip vedybų tyrimo šaltinis. Iš:
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos,
2010, Nr. 10 [19], p. 37–60.
37. ŠIDIŠKIENĖ, I. Kultūrinio tapatumo gairės. Simboliniai veiksmai
vestuvėse. Iš: PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ, R., SAVONIAKAITĖ, V.,
ŠAKNYS, Ž., ŠIDIŠKIENĖ, I. Lietuvių etninė kultūra. Aukštaitijos
papročiai. Vilnius, 2007, p. 132.
38. ЖИРНОВА, Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и
настоящем. Москва, 1980, c. 53.
39. ЖИРНОВА, Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и
настоящем. Москва, 1980, c. 110.
40. Spėjimas, kad taksistai išpopuliarino šią praktiką yra tik vienos pa
šnekovės, apklaustos A. Vyšniauskaitės, nuomonė. Tačiau taksistai
toli gražu ne taip dažnai vežiodavo vestuvininkus.
41. VYŠNIAUSKAITĖ, A. Vedybos. Iš: VYŠNIAUSKAITĖ, A., KAL
NIUS, P., PAUKŠTYTĖ, R.. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius,
1995, p. 391.
42. Tinklapyje į įvairias užklausas dažniausiai atsakė R. Razauskas,
pavyzdžiui: Kaip yra išlydimi jaunieji iš jaunosios tėvų namų
pagal papročius? (5) http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/
paprociai-ir-tradicijos/kaip-yra-islydimi-jaunieji-is-jaunosios-tevunamu-pagal-paprocius/

32

43. PARULSKIS, E. Vilniaus vestuvės (II) Verslo klasė, 2007. Nr. 11,
p. 127. Iš: http://archyvas.vz.lt/news.php?id=818581&strid=1050
&rs=0&ss=c872397d952f18d05b0e91c33d87ce81&y=2007%20
10%2031 [žiūrėta 2009-04].

Lithuanian wedding interpretations
on the Internet
Irma ŠIDIŠKIENĖ
The object of the article – the problem of popular
izing the topic of Lithuanian weddings on the internet.
The goal – o reveal the informativeness and reliability of
excerpts from ethnological publications on the internet,
online articles about Lithuanian wedding ceremonies,
and discuss how Internet readers evaluated the informa
tion presented. Comparative analysis and indirect obser
vation methods are used.
Online articles on the theme of weddings are of a vari
ous nature. The studied articles are separated into three
main groups according to their nature: synthetic, inter
views and essay or critic genre. Articles of the synthetic
nature familiarize with Lithuanian wedding, explain the
meanings of the rituals. The interview genre and adver
tisement articles are informative in the sense of being
relevant today. Essay or report genre articles are charac
terized by a critical approach to Lithuanian weddings. A
study of short popular articles on the study of Lithuanian
weddings showed that their spectrum is relatively wide in
the sense of interpretation and accuracy. However, the au
thors highlighted their desire (or from the lips of the wed
ding planners) to educate Lithuanians on how to celebrate
weddings. There is a campaign for a more modest feast
without traditional matchmakers and musicians, less food
and alcohol consumed – minimization of rituals is a char
acteristic feature of modern weddings. Article comments
reveal the readers’ focus on some symbolic wedding ac
tions: this study examines Internet reader evaluations of
carrying brides over a bridge and the matchmaker’s court.
Internet readers highlighted that the fate of relevant new
practices and customs is fragile especially when their
transition takes place. One new practice becomes custom
(bridges), while other traditional symbolic actions (match
maker’s court) are rarely ever done.
The study showed that thematic web portals, internet
articles on Lithuanian wedding ceremonies and customs
provide eclectic information and is not a reliable source
of information for those who wish to understand the pe
culiarities of Lithuanian weddings. Online articles often
meet the needs of readers who limit themselves to the de
sire to learn more about modern weddings, their etiquette,
decorations, various games and the like, while historical
data (whether it Lithuanian traditions or those of other
nations) interests them in two aspects: 1) as much as the
information is interesting, and 2) how this can be applied
to specific weddings. Online articles do not include Lithu
anian wedding ceremonies, analyzed in ethnographic re
searcher descriptions.
Lietuvos istorijos institutas, Etnologijos skyrius, Kražių g. 5,
LT-01108 Vilnius, el. p. irmasidiskiene@gmail.com
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Botagas.

Darbo įrankis, papročių atributas, simbolis…
ir muzikos instrumentas?
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Tyrimo objektas – botagas, įvairiose tradicijose žinomas kaip darbo (ganymo) įrankis,
svarbus papročių atibutas ir, kad ir kaip atrodytų keista, – muzikos instrumentas. Tikslas –
atskleisti botago daugiafunkciškumą ir įvairias
simbolines reikšmes, išsiaiškinti šio įrankio
vietą ir prasmę lietuvių tradicijoje, lyginant su
kitų tautų tradicijomis. Metodai – istorinis, tipologinis lyginamasis, analitinis aprašomasis,
struktūrinis. Išvados: botagas laikytinas vienu
iš populiariausių buities ir apeigų įrankių, pasižyminčiu dideliu funkcijų ir semantikos spektru:
vaisingumo užtikrinimo, apsaugos, piktųjų jėgų
išvarymo, dominavimo, paklusnumo užtikrinimo, baudimo ir kt.
Prasminiai žodžiai: botagas, mušimas, išvarymas, pliaukšėjimas, garsas, skambinimas varpeliu, pyragas.

kaime: „Persirengėliai, eidami per kaimą, rankose turėdavo
virvinius votegus (botagus) ant ilgų kotų. Morės nebūdavo,
kiaušinių nerinkdavo“; Raguviškio kaime: „Paskutinis šaunus
Užgavėnių karnavalas Raguviškyje vyko apie 1895 m. [...]
Karnavalo dalyviai buvo su kaukėmis, įvairiai persirengę,

Įžanga
Mintis parašyti straipsnį apie botagą išsiru
tuliojo pamažu. Bene pirmuoju postūmiu tapo
prieš kelerius metus Austrijoje įsigytas DVD
Carnascèr1 – savitas vaizdo katalogas, kuriame
pristatytos įvairių Europos protestantiškų šalių
Užgavėnių karnavalo tradicijos. Bežiūrėdama
autentiškus vaizdo siužetus, atkreipiau dėmesį,
kad daugelyje tradicijų vienas iš būtinų karna
valo personažų – „botago pliauškintojas“ (1, 2
pav.). Tuomet ir pagalvojau apie persirengėlių
tradicijas Lietuvoje. Ar nebūta ir pas mus kažko
panašaus? Besvarstant apie tai, lyg tyčia į rankas
papuolė šviežiai išleista Juozo Mickevičiaus kny
ga „Tėvų ir protėvių žemė“ (Mickevičius 2008).
Joje, skaitydama apie Užgavėnių persirengėlių
tradicijas įvairiose Žemaitijos apylinkėse, apti
kau daugybę detalių aprašymų, kuriuose dažnai
minimas botagas, antai Kulsodžio Skaudalių

1. Aksamo (Tirolis) Užgavėnių Tukseris (Tuxer), išvarantis žiemą botagu:
<http://www.wampelerreiten.com>.
2. Aksamo (Tirolis) Užgavėnių Juokdarys (Buijazzl, iš it. Bajazzo):
<http://www.wampelerreiten.com>.
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Norint atkurti visuminį botago
įvaizdį lietuvių tradicinėje kultūroje,
tenka remtis įvairių sričių tyrinėto
jų (mitologų, kalbininkų, etnologų,
etnomuzikologų ir kt.) darbais, be
to, aprėpiant platų tarptautinį papro
čių kontekstą. Tai nėra paprasta, nes
skirtingose kalbose botago pavadini
mai turi skirtingas semantines asoci
jacijas, užtat iškyla nelengvas paties
daikto atpažinimo ir jo funkcijų nu
statymo uždavinys.
Botagas – mušimo ir garsinio
efekto sukėlimo priemonė
Botago simboliką ir ritualines
funkcijas lemia du vienodai svarbūs
dalykai: juo atliekamas veiksmas (mušimo, plakimo)
ir juo sukeliamas garsas. Be abejo, turi reikšmės ir pati
botago forma, leidžianti jį gretinti su grandine, juosta,
diržu, virve ir netgi gyvate (Плотникова 1999a, 515) –
gyvybingumo simboliu.
Botago kirtis asocijuojasi su žaibu – šviesos plyks
telėjimu. Beje, vertėtų prisiminti, kad lie. veiksmažodis
plakti reiškia ne tik ‘mušti, pliekti (botagu, rykšte, dir
žu...)’, bet ir ‘plieksti, tvieksti’: Žaibai plakė dikčiai,
perkūnas palengva dudeno (Žalioji, Vilkaviškio r.);
Žaibai tep dažnai plaka, kad net baisu darosi (Virbalis,
Vilkaviškio r..) ir pan. (LKŽe). Be to, žaibas savo for
ma irgi primena gyvatę. Pastebėtina, kad gyvatės nu
gara paprastai būna išmarginta įvairiaspalve zigzago,
ar žaibo, pavidalo juosta, vingiuojančia išilgai kūno.
Vokiečių kalbos Silezijos tarmėje paplitę frazeologiz
mai, kur žaibas tiesiog vaizduojamas kaip gyvatė: es
kam eine Schlange „pasirodė gyvatė“ = „sužaibavo“;
schmeißt Schlangen „svaido gyvates“ ar „svaidosi gy
vatėmis“ = „žaibuoja“. Šiuose frazeologizmuose, ma
tyt, susipynė gyvatės ir senojo vokiečių Hausdrache,
pažodžiui „naminio drakono“, vaizdiniai: Hausdrache,
kaip ir lietuvių aitvaras, dažnai įsivaizduojamas ugni
nės juostos, ugninės šluotos ir pan. pavidalo (Masiulio
nytė 2007, 77–78).
Kita vertus, sukeliamo garso atžvilgiu, botago kir
tis asocijuojasi su griaustiniu, griausmu – t. y. žaibą
lydinčiu garsu. Užtat jis apskritai siejamas su audros
ir griausmo dievais, yra vienas iš perkūnijos dievo
atributų (beje, suomių griaustinio dievo Uko simbolis
yra laužytos kaip žaibas formos gyvatė). Pats anks

3. Žemaitijos Užgavėnių karnavalo dalyviai (Mickevičius 2008).

pasiėmę ilgus, storus botagus, spragilkočius. Jie vežda
vo Morę, kuri rankoje turėjo spragilą. Muzikantas gro
jo smuika. Kiaušinių nerinko, tik pinigus. [...] Vėliau
karnavalas prastėjo“ (Užgavėnės: Mickevičius 2008,
373, 375) ir pan. (3 pav.) Taip pamažu ir kilo noras
susipažinti su botago vartojimo aplinkybėmis lietuvių
tradicinėje kultūroje, atskleisti jau pamirštas šio įrankio
naudojimo įvairiuose papročiuose prasmes.
Botagas – daiktas, pasižymintis labai plačia varto
sena ir įvairiomis simbolinėmis reikšmėmis. Tradicinių
simbolių enciklopedijose jis visų pirma siejamas su
valdžia, taisyklėmis, (elgesio) normomis, valdymu ir
vyravimu, taip pat bausme, baudimu. Tai vaisingumo,
derlingumo, kaip vyriškos galios įvedimo, simbolis.
Botagas asocijuojasi su žaibavimu ir kai kuriais audrų
dievais, jis taip pat yra Didžiosios Motinos (jos žiaurio
jo aspekto) atributas. Kai botagas ir kablys vaizduojami
drauge, botagas reprezentuoja gyvulininkystę, kablys –
žemdirbystę. Botagas yra Menatės,2 Osirio3, Apolono,
Dioniso, Kibelės ir erinijų4 atributas (4 pav.). Krikš
čionybėje jis yra vienas iš Kristaus kančios, taip pat
jo atlikto šventyklos apvalymo simbolių. Papročiuose
plakimas juo stimuliuoja derlingumą, vaisingumą.5
Dėl tokio plataus vartosenos ir simbolikos spektro
botagas privalo būti tyrinėjamas kaip daugiafunkcis,
daugiaprasmis daiktas-simbolis. Kartais viename ir
tame pačiame paprotyje gali pasireikšti kelios botago
simbolinės reikšmės, nors kartais jos gali būti sunkiai
atskiriamos, persipynusios, o vienokiõs ar kitokios
simbolinės reikšmės iškėlimas, be to, iš dalies priklau
so nuo tyrinėtojo interpretacijos.
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tyviausias Babilono griausmo dievo, tikėtina – Iš
kur-Adado atvaizdas rastas senojo Akadijos periodo
gliptikoje. Kaip įprasta, dievas stovi dviračiame ko
vos vežime, kurį traukia liūtas-drakonas. Dievas „mo
sikuoja botagu, simbolizuojančiu griausmą ir žaibą,
botago pliaukštelėjimą (smūgį) ir šviesos drykstelė
jimą (plyšį)“ (Schwemer 2008, 32). Žaibą sukeliantis
griaustinio dievo botagas žinomas ir germanų mitolo
gijoje: griaustinio dievas čia apibūdinamas kaip tas,
der mit der blauen Peitshe verfolgt den Teufel (d.i.
die Riesen) „kuris su mėlynu botagu persekioja velnią
(t.y. milžinus)“; taigi Perkūno botagas, greta kitų –
ratų, žirgų ir kt., yra būdingas jo atributas (Laurinkie
nė 1996, 102). Antai ir latvių folkloro Perkuonas vaiz
duojamas kaip turintis kardą, geležinę lazdą (vytinę),
aukso botagą, ugnies vėzdą, taip pat šautuvą, peilį
ir „Perkūno kulką“. Šiais ginklais Perkūnas sukelia
griausmą bei žaibus ir persekioja Velnią.6 Norberto
Vėliaus pastebėjimu, manoma, kad ir lietuvių „Perkū
nas velnius ir kitus savo priešus muša akmenimis, iš
kurių pilasi žiežirbos, pliekia botagu. [...] Griaudžiant
manoma, kad Perkūnas kalvis kausto arklius, pliaukši
botagu“, užtat, „žinant šiuos tikėjimus, darosi supran
tama, kodėl velniai pasakose išsigąsta girnų ūžimo,
botago pliaukšėjimo, bijo, kad žmogus kūjo neįmes
tų į dangų“ (Vėlius 1987, 131, 132). Pasak lietuvių
tautosakos, Perkūnas važiuoja su ratais per dangų,
turi ilgą botagą; kuomet botagu pliaukšteli, tai žaibuoja (LTR 1001/465/; cit. iš: Laurinkienė 1996,
89). E. Kiškienės duomenimis, sakoma, jog „žaibas
– tai ant Perkūno galvos deganti ugnis (Skaudvilė),
pliaukštelėjimas botagu (Marijampolė), sušvytravi
mas kalaviju (Raseiniai)“.7
Manoma, kad pavasarį augalai pradeda augti, ve
šėti tada, kai perkūnija sutrenkia, sujudina žemę. Kai
kuriose Austrijos vietovėse ankstyvą pavasarį smarkiai
pliauškinama botagais per žemę, taip siekiant užtin
krinti vaisingumą; dar ir šiandien, kai saulė nutirpdo
sniegą ir „išvaduoja“ žolę, valstiečiai sako: „atidaryta“
(Es wird aper, nuo lo. apertus ‘atidarytas’).8 Lietuvoje,
beje, perkūnija „sutranko ir atitrenkia ne tik žemę, bet
ir medžius“, ir tuomet jau nuo medžių imamos plėš
ti karnos ir sukamos dūdelės: sakoma, kad Pirmasis
griaustinis pavasarį atitrenkia žilvitį, ir vaikai tada
gali iš žilvičio dūdas suktis (LTR 757/80/) (Laurinkie
nė 1996, 119–120), taigi muzikavimo instrumentus.
Tad iš pradžių pabandykime detaliau paanalizuo
ti atitrenkimo, sutrankymo, (su)mušimo, plakimo ir
pan. veiksmus. Tarp kitko, lie. apiplakti reiškia ne tik

‘apipliekti, apmušti’, bet ir ‘kiek suslėgti, apiplūkti’,
o šis veiksmas gali būti siejamas ir su geresniu augi
mu: Kai lengvas lietus apiplaks žemę, geriau ir vasarojus augs (LKŽe).
Mušimas botagu – maginė priemonė,
užtikrinanti gyvybingumą, vaisingumą
Įvairių tautų apeigose, papročiuose ir magijoje
pliekimas botagu nuo seno naudotas ir dabar tebe
naudojamas kaip maginė priemonė gyvybingumui,
derlingumui, vaisingumui skatinti. Apskritai mušimas
(plakimas) yra ritualinis maginis veiksmas, kurio viena
iš svarbiausių funkcijų – gyvybinė. Mušimas skatina
gimstamumą, gyvulių prieauglį, augalų vaisingumą,
augimą, sveikatą ir sėkmę. Mušimo įrankiai gali būti
patys įvairiausi – pagalys, rykštė arba gluosnio šake
lė („verba“), beržo, lazdyno, sedulos šakelė, dilgėlės,
šluota, juosta, ližė, lanktis, vėrinys ir kt. (Морозов,
Толстой 1995, 177). Daugelyje tautų buvo žinomas
mušimas per kalendorines šventes, kartais jis susijęs

4. Dionisas: <http://www.usu.edu/markdamen/
1320Hist&Civ/chapters/12CULTS.htm>.
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su vedybų magija. Antai Kinijos kazachai musulmonai
per šventę Corban (arab. ‘aukojimas’ arba ‘pašventi
nimas’), kurios metu skerdžiami gyvuliai, švenčiamą
pagal islamo kalendorių gruodžio 10 d., rengia įvairias
varžybas. Tarp jaunimo ypač populiarus merginų gau
dymo žaidimas, tai tarsi piršlybos. Žaidimo pradžioje
vaikinas ir mergina joja greta. Tuomet mergina sušeria
savo žirgui, ir vaikinas vejasi ją iki nustatytos vietos.
Pasiekusi tam tikrą nustatytą vietą, mergina apsisukusi
pradeda gaudyti vaikiną. Jeigu ji pagauna vaikiną, gali
jam sukirsti botagu. Jeigu mergina myli tą vaikiną, ji,
kad ir smarkiai užsimoja, tik švelniai jam kepšteli. Prie
šingu atveju ji pliekia botagu be jokio gailesčio. Tokia
pramoga dažnai baigiasi tikra meile ir vedybomis.9
Moravijoje per Naujuosius metus merginos, kad pas
jas atvažiuotų piršliai, plakdavo pavogtas akėčias (dėl
dantų ir angų derinio akėčios turėjo vedybinę, erotinę
simboliką).10 O per Kalėdas, Velykas ir kai kurias kitas
kalendorines šventes Moravijos Valachijoje vaikinai
žadindavo merginas suduodami beržo arba karklo ša
kelėmis; šv. Ignoto dieną motinos keldavo savo vaikus
lengvais vaismedžių šakelių smūgiais. Čekijoje antroji
Velykų diena tradiciškai vadinama „Plakimo pirmadie
niu“, nes šią dieną vaikinai simboliškai plaka merginas
per kojas iš karklo vytelių supintu botagu, vadinamu
Velykų pomlázka.11 Jį sudaro devynios, dvylika arba
net dvidešimt keturios karklo šakelės, priklausomai
nuo vaikino meistriškumo (kuo daugiau šakelių, tuo
sunkiau vytinį supinti) (5 pav.). Jie paprastai būna nuo
pusės metro iki dviejų metrų ilgio. Velykų pirmadienio
rytą vaikinai vaikšto nuo durų prie durų, pliaukštelė
dami merginoms botagu per kojas. Pliekimo simboliš
kumą išreiškia pats Velykų botago pavadinimas, kilęs
iš žodžio pomládit ‘pajauninti’. Tikima, kad šakelių
šviežumas, jaunumas ir tvirtumas persiduoda mergi
nai, taigi kiekviena mergina trokšta būti nuplakta, idant
būtų sveika ir graži visus būsimus metus (neaplankytos
merginos gali net įsižeisti). Ir šiandieninėje Čekijoje
visų vaikinų ir vedusių vyrų beveik pareiga yra nu
plakti savo mylimąsias Velykų botagu. Vaikinai palydi
plakimą specialia Velykų giesme, paprastai prašydami
vieno ar dviejų kiaušinių. Mergina atsidėkoja Velykų
margučiu arba prie botago pririšdama kaspiną. Kuo
daugiau margučių ir kaspinų vaikinas turi, tuo geriau.12
Bulgarijoje per Jurgines (gegužės 6 d.) gyvavo mergi
nų sūpimo(si) sūpuoklėmis paprotys, turėjęs užtikrinti
jų sveikatą, vaisingumą ir grožį. Būdavo supamos ne
tik jaunos, netekėjusios merginos, bet ir senmergės, kiti
tuo metu plakdavo jas dilgėlėmis, kad jos tais metais
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ištekėtų (Plöchinger, Beitzl 1999, 60). Gavėnios iš
vakarėse bulgarų kukeriai, lankydami namus, mušda
vo šeimininkus, „kad būtų sveiki“. Serbijoje, Čačkos
apylinkėse, taip pat Juodakalnijoje ir kai kur kitur ragu
mušdavo nevaisingus vaismedžius, sakydami: „Aš tau
ragu, tu man vaisiais (rodom)!“. Vaismedžių mušimas
žinomas ir lenkų, slovakų. Lenkų Pomorėje medžius,
„kad jie gerai vestų“, muša varpeliais (varpelių ir bota
go ryšys bus aptariamas toliau). Kai kur slavų tautose
per Sekmines gyvavo ir kapų plakimo beržo rykštė
mis paprotys, vadinamas „perti senius, kelti numirėlį“
(Морозов, Толстой 1995, 177).
Lietuviams bene žinomiausias yra žadinimas pla
kant verba. Verbų sekmadienį prieš Velykas kiekvienas
stengiasi anksčiau atsikelti ir kitą nuplakti, kartodamas
tokius žodžius: „Ne aš mušu, verba muša, už nedėlios
bus Velykos“. Mušdavo blindės, žilvičio, kadagio, kar
tais – išsprogusio beržo šakelėmis. Kai rinkdavo verbai
medį, taikydavo, kad būtų su daug pumpurų (kuo dau
giau pumpurų – tuo daugiau metų gyvensi). Manyta,
kad Verbų sekmadienį kiekvienas turi būti su verba
apmuštas, tai tuos metus bus sveikas (Kalesninkai);
apie Raseinius, mušdami verba, sakydavo: Liga, lauk!
Sveikata, į vidų! (Balys 1993, 113, 114). Manoma, kad
kadaise išplaktasis už tai, kad jį plaka ir tuo suteikia
gyvybinės jėgos, atsidėkodavo dovanomis; vėliau už
nuplakimą per Velykas tikėdavosi margučio. Taip pat
Lietuvoje pavasarį plakdavo piemenis, kad būtų tvirti,
sveiki, kad bandą ganydami neužmigtų. Verba plakda
vo ir aprūkydavo pirmąkart išgenamus gyvulius (per
Jurgines), pirmąkart į laukus išeinantį artoją, jo arklius
ar jaučius. Šiaulėnų vls. visus gyvulius rūkydavo švęs
tomis žolelėmis, paplakdavo beržine rykštele ir perže
gnodavo. Liepiškių k. šeimininkė, piemenį su banda
išlydėdama, gyvulius plakdavo beržine rykšte. Paskui
tą rykštę įsmeigdavo tvarte. Sakydavo, iš tos rykštės
pienas bėgąs (Buračas 1993, 44).
Vaisingumą skadinantis mušimas slavuose plačiai
žinomas ir vestuvių papročiuose. Šiaurinėje Rusijo
je pajaunys botagu mušdavo jaunuosius vedybiniame
guolyje, Baltarusijoje – keliant košę ant pečiaus. Kai
kada jaunikis mušdavo botagu svečius, bučiuojan
čius jaunąją (Плотникова 1999а, 517). Šiaurės Rusi
joje (Beloozerje) pirmąją vedybų naktį, jauniesiems
tik atsigulus ir apsiklojus, pajaunys juos погонялкой
хвощет „muša botagu“; Serbijoje (Šumadija) šešuras
triskart suduoda botagu nuotakai vestuvinių pietų metu
ir vakare prieš sugultuves; be to, jauniesiems šokant
vestuvių ratelyje (kolo), vedantysis muša juos juosta,
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o po to jaunieji iškart bėga į vestuvinį guolį. Pskovo
krašte, siųsdami pas jaunąją piršlį, jį mušdavo juos
ta, sakydami: „Ne aš mušu, sėkmė muša!“ (ši maginė
formulė, beje, labai artima minėtai lietuvių formulei,
sakomai Verbų sekmadienį mušant verba). Volynės
Polesėje (Liubešovo r.), kol buvo kepamas karvojus,
senos moterys šokdavo su liže, nestipriai suduodamos
ja viena kitai. Kai kuriose Baltarusijos ir Ukrainos vie
tovėse per sutartuves svotas jaunosios namuose muš
davo bizūnu (pagaliu, spragilu, puodšakėmis) per sieną
(Морозов, Толстой 1995, 177).
Baltarusijoje žinomas paprotys pabroliui kelti jau
nuosius iš patalo botago kirčiu. Anot rusų etnografo ir
folkloristo Nikolajaus Sumcovo, šio papročio prasmė
atsiskleidžia sulyginus jį su atitinkamu romėnų pa
pročiu. Romoje per Luperkaliją (Lupercalia) miesto
gatvėmis vaikščiodavo jaunikaičiai luperci. Jie pliek
davo sutiktuosius diržais, ir daugelis moterų mielai pri
imdavo kirčius, manydamos, kad jie turi stebuklingos
galios (Сумцов 1996, 79). Kitąsyk teigiama, kad šven
tės metu šokantys apsinuoginę vaikinai visas sutiktas
moteris mušdavo ožkos odos botagais. Vergilijus, pa
sakodamas apie šią šventę, pastebi, kad moterys, beje,
pačios atkišdavusios delnus kirčiams, nes tie kirčiai esą
skatina gimdymo galią.13 Kaip pažymi N. Sumcovas,
daugelyje Europos šalių tebegyvuoja apeiginės gatvių
eitynės su botagais, kurių kirčiai laikomi užtikrinan
čiais sėkmę. Etnografas primena ir senovės indų dievų
Ašvinų botagą, trykštantį medumi. Kirtis šiuo bota
gu atnešdavo visokeriopą sėkmę (Сумцов 1996, 79).
„Rigvedos“ himnas I.22.2–3 sako: „O puikiaračiai,
geriausi iš vadeliotojų, / Abu dievu, dangų liečiančiu,
– / Šiuodu Ašvinus mes mes šaukiame. / Jūsų medaus
botagas, / Ašvinai, gerovę teikiantis, – / Apšlakstykit
juo auką!“.14 Kaip žinoma, Ašvinai ne tik teikia laimę,
ilgą amžių, gydo ligas, prikelia iš numirusiųjų ir atlieka
daug kitų funkcijų, bet ir kviečiami į vestuves palai
minti santuokos (ME I, 334). Taigi jaunosios (jaunųjų)
mušimo per vestuves paprotys turi labai gilias šaknis.
Manoma, kad mušimas, plakimas vedybų rituale kaž
kada galėjo antrinti sėkmės palinkėjimui ir šia prasme
buvo tolygus apibėrimui grūdais.15
Beje, ir plakimosi rimbu, vadinamosios flageliacijos
(iš lo. flagellum ‘rykštė, rimbas, botagas’) ištakos, kaip
manoma, yra ritualinės, galiausiai susijusios su tuo pa
čiu vaisingumo skatinimu.16 Mazochizmo ir sadoma
zochizmo – saviplakos arba kito asmens plakimo, taip
siekiant sukelti seksualinį pasitenkinimą, – šaknys, ko
gero, irgi slypi senuose vaisingumą skatinančiuose mu

5. Pinama Velykų pomlázka.

šimo (plakimo) papročiuose (tarp kita ko, nūdien sekso
reikmenų parduotuvėse ypač didelis yra rimbų ir kitų
plakimo įrankių pasirinkimas17).
Pliaukšėjimo garsas kaip maginė priemonė
Įvairių tautų papročiuose ir apeigose dažnai ne tiek
svarbu, koks konkretus objektas (gyvas ar negyvas)
botagu mušamas, kiek pats botago pliaukšėjimas – jo
skleidžiamas ypatingas garsas. Garsus pliaukštelė
jimas susidaro kertant botagu per orą. Kuo stipresnis
smūgis, tuo labiau botagas akimirksiui suslegia orą.
Staigus oro suslėgimas ir paskleidžia atitinkamo daž
nio garso bangas, todėl pasigirsta šaižus, sprogimą pri
menantis pliaukštelėjimas.18 Neatsitiktinai pliaukšėti
reiškia ‘išduoti trumpą garsą (botagu, kultuve)’; ‘plo
ti (delnais), pliauškinti’; ‘pykšėti, pokšėti (šautuvu)’,
pavyzdžiui: Nepliaukšėkit iš šautuvų! (iš nepatikslin
tų raštų) (LKŽe). Štai ir apie Perkūną, įsivaizduojamą
greitai riedantį ratuose ir pliaukšintį botagu, sakoma:
Šauna kaip Perkūnas (LMD I 677/141/).
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Smarkus (šūvio) garsas – viena svarbiausių gero
botago savybių ir būtina jo panaudojimo kai kuriose
situacijose prielaida. Ne veltui prie botago galo, kad
botagas geriau pliauškėtų, dar pririšama virvutė (pa
pliauška): Prisitaisiau gerą papliaušką prie botago,
tai kad pliaukšteliu, – kaip iš šautuvo šovęs! (Mari
jampolė) (LKŽe). Panašiai, norint išgauti efektingą
garsą, daroma ir kitose tautose. Pavyzdžiui, altajiečių
ilgojo botago kamčy, naudojamo gyvuliams gany
ti, gale yra tampriai supintų arklio plaukų šmaikštis
kajyš, kuris, perskrosdamas orą, sukelia šūvio efek
tą (Фомин 2007, 35). Bavarijos-Zalcburgo regione
pintas kanapinės botago virvės galas sutvirtinamas
tam tikru šilko arba karnos antgaliu, kuris sustiprina
pliaukšėjimo garso stiprumą (Seestaller). Ir t.t. Toks
„šaudantis“ botagas – būtinas kalendorinių švenčių ir
vestuvių apeigų atributas.
Antai lietuviai Užgavėnių Morę lydi išverstais
kailiniais apsivilkę, ilgus botagus rankose nusitvėrę,
nuolatos jais šaudo, pliauškina ore; Šilalės apylinkė
se šalia Kotrės joja užgavėnininkai raiti, eina pėsti,
pliauškindami botagais, skambindami, švilpaudami
ir kitokiu būdu triukšmą keldami, kad visi pažiūrėtų
į „pasileidėlę Kotrę“ (Balys 1993, 77 ir 66). Ana
logiškas „šaudymas“ botagais būdingas ir kitų tau
tų papročiams. Pavyzdžiui, Silezijoje čekų vaikinai
(piemenys) jau po rudeninės šv. Nikolajaus šventės
slapta pradėdavo ruošti botagus, „kad deramai pa
garbintų Jėzų“: iškart po Kūčių vakarienės susirinkę
į kaimo centrą, jais „pliaukšėjo“, „pliekė“, „šaudė“
(Плотникова, 1999а, 516).
Apeiginiame kontekste garsas (bažnyčios varpo,
botago, šautuvio šūvio19 ir kt.) yra suvokiamas „daik
tiškai“. Garsas, kaip ir įvairūs gamtos ir buities objek
tai (pavasario žaluma, kiaušiniai, audimo įrankiai ir
pan.), tampa priemone, veikiančia gyvulių vaisingumą
ir sveikatą. Pavyzdžiui, Kroatijos šiaurėje, kad arkliai
būtų stiprūs ir eiklūs, per Kūčias pasigirdus bažnyčios
varpams, ūkininkaujantys vaikinai greitai bėga iš ar
klidės ir smarkiai pliaukši botagais (Агапкина 1999,
80). Beje, pastebėta, kad rituale paprastai naudojamas
ne vienas koks nors garsas, bet visa triukšmų paletė.
Pats populiariausias, ko gero, buvo koks nors triukš
mas kartu su šūksniu arba vienu metu keli triukšmai.
Antai slovakai, Jurginių dieną ganyklose nuvarydami
piktąsias jėgas nuo kaimo ir gyvulių, pliaukšėjo bo
tagais ir šaudė; Prekmurjės (Slovėnija) vaikinai, Di
dįjį ketvirtadienį vaikydami piktąsias jėgas (škodlive
sile), pliaukšėjo botagais ir kaukė į pieno puodynes
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(Агапкина 1999, 33). Garsams, kuriems nebūdingas
nei ritmas, kaip organizuojantis elementas, nei gražus
skambesys, apeigose paprastai suteikiama apsauginė
funkcija. Tatjanos Agapkinos pastebėjimu, apeigų
garsinė erdvė maksimaliai chaotiška, paremta diso
nansais, kai kiekvienas iš apeigoje dalyvaujančių
veikia – arba, tiksliau, „skamba“ – visiškai savaran
kiškai, neklausydamas kitų arba sąmoningai prieš
priešindamas save jiems. Garsai čia tyčiomis kakofo
niški: tai šūksniai, stenėjimai, riksmai, taip pat skar
dūs metaliniai triukšmai ir kt. Pavyzdys – Pavolgyje
gerai žinomos „rusalkų išlydėjimo“ apeigos, vykusios
prieš Petrines (ПР). Procesiją su arkliu persirengusia
rusalka lydėjo būrys, mušdamas keptuvėmis, puodais
ir dalgiais, grodamas dūdelėmis, armonika ir birby
ne, švilpdamas, pliauškėdamas botagais, šaudydamas,
tarškėdamas tarškynėmis, šaukdamas ir kvatodamas,
o pati „rusalka“ skimbčiojo prie drabužių prikabin
tais varpeliais, ir visa tai vyko kartu (Агапкина 1999,
36). Čia galima prisiminti ir kai kuriuos lietuvių pa
pročius, pavyzdžiui, Užgavėnių persirengėlių eiseną,
lydimą analogiško garsinio chaoso. Užgavėnininkai
kelia didelį triukšmą, visą kaimą sukelia ant kojų, visi
šunes loja, vaikai klykia; anot Jono Balio, Užgavėnių
„muzikai“ daryti tinka viskas, kas tik skamba ar barš
ka; seniau tai turėjo rimtą tikslą: triukšmo kėlimas
visur laikomas geriausia priemone piktoms dvasioms
nuvyti (Balys 1993, 76).
Tas pat, beje, pasakytina ir apie lietuvių vestuvių
papročiuose keltą triukšmą, kuris suvoktas kaip vie
nas iš simbolinių būdų apsiginti nuo pikta. Antai apie
Obelius, pasitinkant jaunikio pulką, seniau buvę šau
doma (prisiminkime, kad šaudymas – pliauškinimo
botagu garsinis atitikmuo), bet jau XIX a. tas paprotys
nunykęs. Žemaitijoje marti į vyro namus buvo veža
ma itin iškilmingai – su muzika, dainomis, palydima
šautuvų šūvių. XIX a. pabaigoje Platelių apylinkėse
„šiokias tokias šaudykles“ turėdavę visi vestuvinin
kai vyrai, o jų neturintys net buvę pravardžiuojami
„mergvyriais“. Visa tai – šaudymas, skambinimas,
dainos, triukšmas – atbaidydavo visokias nešvarias
dvasias. Beje, tiek Lietuvoje, tiek kitur per vestuves
pasirodydavo ir persirengėliai. Dzūkijoje vaikščio
davo čigonautojai, pasipuošę svogūnų „karoliais“,
„auskarais“, jie pliaukšėdavo botagais, landžiodavo
pakampiais, „vagiliaudavo“, krėsdavo visokius pokš
tus (Vyšniauskaitė 1990, 71; Vyšniauskaitė 1995,
303, 311, 342, 372). Pietų Rusijoje (Voronežo sr.)
vestuvių persirengėliai (jaunosios giminės) pakeliui į
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jaunikio namus „užeidavo į kiekvieną namą, tarškė
dami tarškynėmis, belsdami, mušdami, juokaudami“.
Šis paprotys labai artimas apeiginio kiemų lankymo
tradicijai per kalendorines šventes ir atlieka tą pačią
funkciją. Šeimininkai visada kuo nors atsimokėdavo
jaunimui – saldainiais, pinigais, kiaušiniais, višta ir
kt., jaunosios giminės linkėdavo šeimininkams laimės
ir sėkmės (Христова 2006).
Ypač svarbų simbolinį vaidmenį garsas įgauna ka
lendorinių švenčių, žyminčių vieno laikotarpio pabai
gą ir perėjimą į kitą laikotarpį (iš žiemos – į pavasarį,
iš pavasario – į vasarą ir t.t.), ritualuose. Besibaigian
tis metų laikotarpis, kurį žmogui dar reika „įveikti“,
sutapatinamas su simboliniu personažu, įkūnijančiu
blogį, chtoniškas jėgas. Ne veltui „bendravimui“ su
tomis jėgomis žmogus pasirenka jų „kalbą“ – chao
so ir disharmonijos kalbą, taip tarsi paryškindamas
ribą tarp savęs ir kito pasaulio. Anot T. Agapkinos,
kalendoriaus garsinė erdvė grindžiama dviem pagrin
dinėmis opozicijomis: tylos (tylėjimo) ir garso, taip
pat „kultūrinio“ ir „laukinio“, arba anapusinio, garso
(Агапкина 1999, 45).
Kalendorinių ritualų garsus panašiai interpretuo
ja ir kroatų etnomuzikologas Krešimiras Galinas,
teigdamas, kad karnavalų ritualuose įgyvendinamas
perėjimas iš įprasto (kasdienio) laiko į ypatingą (Ga
lin 1988, 203). Chaotiškas triukšmas dažniausiai ke
liamas ideofonais (tarškynėmis, terkšlėmis, lėkštėmis,
galvijų skambalais, daužomais puodais) ir atsitikti
niais aerofonais (botagu). O statuso pasikeitimas, t.y.
nauja harmoninga būsena išreiškiama muzikos instru
mentais, kuriais atliekama darni muzika, pasižyminti
ritmu, melodija, harmonija. Kroatų tradicijoje tai ae
rofonai (armonika, akordeonas, sopile ‘fleita’, misnjice ‘dūdmaišis’, diplice ‘dvigubas klarnetas’) arba
chordofonai (smuikai, tamburos: prim, brae, bugarija
ir berda, taip pat cimbolai). Svarbiausia visų šių cha
otiškų ir muzikinių garsų prasmė ir funkcija – išreikš
ti perėjimą nuo chaoso, netvarkos prie tvarkos. Taigi
triukšmo–muzikos opozicija yra socialinės opozicijos
netvarka–tvarka atspindys garsu.20
Vadinasi, galima būtų teigti, kad botagas, kaip
vienas iš priemonių triukšmui sukelti, atstovauja
priešingai opozicijos muzika–kakofonija pusei ir
neabejotinai priklauso chtoniškajam pasauliui, tai
gi yra jo garsinis simbolis. Kitaip tariant, botago
pliaukšėjimas („kalbėjimas“ ano pasaulio „kalba“)
yra vienas iš magijos elementų, skirtų anapusinėms
jėgoms įveikti.

Botagas – demonų ir anapusinio pasaulio
atstovų požymis
Kai kada botgas laikomas demonų žyme (reikme
niu). Pavyzdžiui, rytų Serbijoje žinoma vandens dva
sia tartor rankose turi botagą ir būgną: botagu ji ap
juosia skenduolius, paleisdama juos ant dugno, arba
baudžia savo pavaldinius. Vakarų slavų tikėjimu, su
botagu rankose pasirodo vidurdienį įkūnijanti Polu
dnica: jos nupliektas botagu žmogus greitai mirsiąs.
Lenkų manymu, botago pliaukšėjimas yra malonus
velnio klausai. Be to, lenkų padavimuose apie milži
nus šie nešioję milžiniškus botagus, kurių kotais buvę
aukšti kėniai (Плотникова 1999а, 517). Manoma net
gi, kad mitinių būtybių atributai pasirenkami pagal
agresyvius veiksmus, kuriuos su tais daiktais galima
atlikti. Antai žinomoje lietuvių pasakoje „Muzikan
tas, Velnias ir Perkūnas“ Perkūną ir Velnią botagu iš
peria Laumė; važiuodama vežimėliu ir dainuodama, ji
dargi didžiuojasi savo botago garsiu pliauškesiu: Geležiniai rateliai, / Dratinis botagėlis! / Kai supliauškėsiu – / Visas miškas suskambės! (Dovydaitis 1987,
374–380). Vienas iš baltarusiškų undinės pavadinimų
– smolianka: „Ja gąsdina vaikus, kad nebraidytų ru
gių. Personažo atributai – botagas, geležinė piesta ir
grūstuvas: pagavusi vaiką, undinė gali jį primušti ar
sugrūsti piestoje“ (Gasiūnaitė 2008, 256). Zalcburgo
krašte (Austrija) gruodžio 5 d. švenčiama Krampustag (krampus kilęs iš vidurio vokiečių aukštaičių žo
džio, reiškusio ‘nagas, letena su nagais’, taigi išeitų
„Nagadienis“). Šią dieną vaikinai dėvi visokių velnių
kaukes ir laksto gatvėmis, pliekdami žmones karvių
uodegomis arba lazdomis (PEE).
Su chtoniškuoju pasauliu, kaip minėta, sietinas ir
botago skleidžiamas garsas. Pagal semantiką jį galima
būtų gretinti su švilpimu, kuris jau yra tapęs rusų etnolo
gų ir folkloristų – A. Plotnikovos (Плотникова 1999b,
295–304), N. Zelenino (Зеленин 1995, 134–135) ir
kt. – tyrimų objektu. Kaip žinoma, tarp čaižių garsų,
pažeidžiančių ramybę, ypatingą vietą užima švilpimas,
liaudies tikėjimuose susijęs su blogio, bėdos, nelaimės,
velnio prišaukimu. Vakarų ir rytų slavų tikėjimuose su
švilpimu ir vėju susiję tokie demoniški personažai kaip
velnias, miškinis. Švilpimas lydi velnio, piktosios dva
sios, pasirodančių įvairiausiais pavidalais, apraiškas.
Švilpimo dvilypumas (kaip būdingos priemonės pri
šaukti velnią ir kaip būdo jį nubaidyti) nekelia abejonių,
vis dėlto jo neigiamos pasekmės, kaip teigia A. Plotni
kova, pažymimos žymiai dažniau (Плотникова 1999b,
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6. Šaukėnų Žydas su botagu, A. Būtauto nuotrauka,
4-asis dešimtmetis (Užgavėnės Kurtuvėnuose. Sudarė
Vidmantas Lopeta, Ričardas Dailidė, Vladas Mikalauskas.
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, 2008, p. 13).

302). Panašus dvilypumas būdingas ir botagui – jis ir
chtoniškų būtybių žymė, ir priemonė joms nuvaikyti.
Švilpimo, pliaukšėjimo botagu ir kitų garsų apotropėji
nė funkcija pasireiškia daugelyje kalendorinių švenčių.
Manytina, kad čia vyksta sąmoningas apsimetimas vel
niu (kaip ir, pavyzdžiui, persirengiant), norint pasiekti
jo lygmenį ir taip įgyti galią („sakralinę“ teisę) su juo
kovoti. Anot A. Plotnikovos, negalima atmesti ir ele
mentaraus homeopatinės magijos dėsnio: „panašus pa
gydomas panašiu“ (Ten pat).
Kaip žinoma, itin populiarūs lietuvių Užgavėnių
personažai yra „žydai“ ir „čigonai“. Tai „ne lietuviai“ –
ne „savi“, bet „svetimi“, atvykę iš nepažįstamo krašto,
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t.y. atstovaujantys anapusiniam pasauliui, taigi ir vi
siškai kitokiai elgsenai. Anot Stasio Skrodenio, ne tik
kaukė turėjo skirti svetimą nuo savo, t.y. nekaukėto as
mens, bet ir kitos savybės – drabužiai, kalba, veiksmai
(Skrodenis 2011, 32). Senojoje ritualinėje tradicijoje,
kaip pažymi Arūnas Vaicekauskas, ir žydas, ir ubagas,
ir čigonas turėjo beveik identišką išvaizdą – visi jie
vaizdavo netaisyklingų veido bruožų, seną, išverstais
kailiniais vilkintį, dažnai kuprotą ir šlubą žmogų (Vai
cekauskas 2007). Būtina pridurti, kad svarbus visų šių
personažų atributas buvo botagas (jį mena ir populia
rūs lietuvių frazeologizmai: Žydo botagas, Čigono botagas, Senio botagas). Antai „arklį-eržilą“, irgi vieną
pagrindinių Užgavėnių karnavalo personažų, „lydi,
padeda vesti ir suvaldyti du žydeliai, tauškindami bo
tagais, šaukdami stoj! ir pan.“ (Balys 1993, 60); „Žydai pasidirbdavo iš medžio liečyną. Prisiriša padušką
ant nugaros, pasiima botagą“ ir t.t. (Balys 1993, 52);
arba štai per Užgavėnes Alsėdžiuose „Smulkus pirklys
žydelis ir jo padėjėjas būdavo kuproti, turėdavo medi
nes kaukes, kurių barzdos, kaip ir ūsai, juodos, plačios,
ilgos, lininės, nosys – ilgos, didelės, kumpos. [...] Ran
kose jie laikydavo po ilgą botagą nuo šunų apsiginti“
(Mickevičius 2008, 392) ir pan. (6 pav.) Tiesa, „žydų“
botagai Užgavėnių karnavale dažnai ne tikroviški, bet
butaforiniai, tarsi parodijuojantys šiuos personažus:
kartais tai tiesiog „prie grėbliakočio pririštas pantis“;
be to, botagas „žydų-muzikantų“ naudojamas ir kaip
„muzikos instrumentas“: jie „groja savo botagu, tarda
mi tam tikrus žodžius, sakydami balabaikas (nieknie
kius)“ (Balys 1993, 53). Arba vienas muzikantas, prie
palinkusio tvoros baslio prisirišęs žirnių pripiltą paršo
pūslę ir ištempęs nuo vieno iki kito baslio galo vielą,
brūžina ją įtemptu botagu kaip smičiumi; kitas muzi
kantas pučia kažkokią plonu balsu cypiančią dūdelę;
trečias būgnija, barškina pagalėliu į kokią skardinę
(Balys 1993, 77).
Taigi botago pliauškinimas, kaip ir švilpimas,
apeigose yra tarp „ydingų“, „nuodėmingų“ veiks
mų, priklausančių kairiajai opozicijų nuodėmin
gas–teisuoliškas, pagoniškas–krikščioniškas pusei
(Плотникова 1999b, 295). Tokia samprata Lietuvoje
ypač išryškėja per Velykas, „velykžydžiams“ veikiant
Žemaitijos bažnyčiose (manoma, kad šiuose papro
čiuose bažnytinė misterija yra susiliejusi su liaudies
tradicijomis, vaidintojų veiksmuose ryškus ir pramo
ginis, ir senasis maginis dėmenys). „Žydai“ čia vei
kia kaip opozicija bažnyčioje susirinkusiems tikin
tiesiems ir „Kristaus saugotojams“ – „kareiviams“,
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specialiai viską darydami atvirkščiai: „Velykų rytą,
einant procesijai aplink bažnyčią, šalia procesijos,
priešinga kryptimi traukia žydais apsitaisę pusberniai.
Vieni nešasi kopėčias, pagaikščius ir botagus, kiti re
ples, vinis ir rykštes. […] Procesija eina iškilmingai,
su didele rimtimi, o žydai, parodydami savo priešin
gumą, traukia triukšmaudami, žydiškai bardamiesi,
botagais pliauškindami ir pagaikščiais švaistydamie
si“ (Buračas 1993, 215). Botagas – būtina „žydų“
išdaigiškų, „nuodėmingų“ veiksmų priemonė: „Visi
turėdavo ilgus botagus. Kada kareiviai keisdavosi bu
dėjimu, žydai taukšėdavo savo botagais, rinkdavo utė
les iš barzdų, pakišdavo botagą kokiai senai moteriai,
kai ši kur eina“;21 „Po bažnyčią lakstydavo persirengę
žydai, maskatuodami ir pliaukšėdami ilgais botagais.
Jei kas užmigdavo, tuoj panosėn kiša negyvo paukš
čio užpakalį arba tinkspirito (nevalyto spirito)“;22
„Jie, slankiodami visais bažnyčios pašaliais, ieško
davo – bene ras kurį nors besnaudžiantį. Radę mie
gančių, pliekia didžiausiu botagu į bažnyčios grindis,
kad, rodos, šaudo, net didžiausi snaudaliai pašoka iš
miego. Jei kuris nebijo tokio šaudymo, gauna botagu
per kuprą“ (Buračas 1993, 215). Šiuo atveju botago
pliauškinimas yra anapusinio, „kairiojo“ pasaulio at
stovų „kalba“.

įverdavo virvę; ant tos lentelės anglimi ar kreida išpieš
davo silkę (silkė, kaip žinoma, simbolizuoja pasninką
gavėnios laikotarpiu), vilkdavo ją aplink bažnyčią ir
plakdavo rykštėmis; Didįjį trečiadienį taip darydavo
vieną kartą, ketvirtadienį – du ir penktadienį – tris kar
tus; anot J. Balio, šis paprotys dar buvo gyvas 1942 m.
Skaudvilės apylinkėse (Balys 1993, 117).
Botagą ypatingai laikė ir išvarymo reikmėms nau
dojo Pomorjės pusiasalio arkliaganiai: visus metus jie
rinkdavo botagams kaspinus, o Naujųjų metų dieną
gražiai išpuoštų botagų pliaukšėjimu „išvarydavo“
senus metus (Плотникова 1999а, 516). Bavarų miš
kuose, atliekant seną „vilkų išvarymo“ (Wolfauslassen) apeigą, irgi būdavo pliauškinama botagu, žy
miai didesniu nei vežikų botagas. Apeiga kilo iš tų
laikų, kada piemenys savo gyvulius kalnų ganyklose
ir Bavarijos miškų pievose turėjo saugoti nuo meš
kų ir vilkų. Karvėms ant kaklo kabindavo skambalus,

Plakimas botagu – išvarymas
Iš įvairių tautų papročių matyti, kad dažnai botago
garsas (kaip ir kitos garsinės priemonės), drauge su
įvairiomis kitomis tam skirtomis ritualinėmis priemo
nėmis, buvo naudojamas nepageidaujamiems reiški
niams arba personažams išvaryti. Pavyzdžiui, „žiemą“
išvarydavo ir veiksmu, ir žodžiu, ir neartikuliuotais
garsais: ją varė žarstekliu iš kampų, iš pečiaus arba
iš kiemo; šlavė šluota, daužė šluota arba pagaliu per
tvoras, vartus; svaidė akmenimis į vartus ir tvoras;
metė už vartų senus daiktus; švilpė; daužė puodynes
į tvoras ir namų sienas; šaukė, triukšmavo, mušėsi
(Агапкина 1999, 33). Beje, lietuvių ir pats veiksma
žodis paplakti reiškia ne tik ‘papliekti, pamušti’, bet
ir ‘mušant, plakant pavaryti, išvyti’ apskritai ‘pavaryti,
išginti’: Pàplakė iš namų seną katę (Upyna, Šilalės r.);
Tą prisimetėlį šunį gavau paplàkt (Viduklė, Raseinių
r.); Kai zuikiukai užauga, tėvai anus paplaka (Skaudvi
lė, Tauragės r.); Pàplakė savo vyrą, dabar lygu gyvnašlė (Šatės, Skuodo r.) (LKŽe). Antai Žemaitijoje gyvavo
savitas gavėnios išvarymo paprotys: Per Didžiąją sa
vaitę vaikai pasidarydavo lentelę su skylute, pro kurią

7. Iuberlingeno (Vokietija) Užgavėnių karnavalo Juokdarys
(Hänsele), Fritzo Greinerio fotografija, 1920 m.: <http://www.
plaetzlerzunft.de/geschichte/anfaenge.php>.
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kurių skambesys išvaikydavo laukinius žvėris
ir padėdavo surasti paklydusius gyvulius. Be
to, piemuo kartkartėmis, norėdamas atbaidyti
plėšrūnus, pliauškindavo savo botagu (Goaßl),
sukeldamas kurtinantį triukšmą. „Piemenavimo
metų“ (nuo kovo iki lapkričio) pabaigoje pie
muo pargindavo galvijus į ūkį ir gaudavo iš ūki
ninkų metų atlyginimą. Džiaugdamiesi sėkmin
gais piemenavimo metais, piemenys skambin
davo varpeliais ir pliauškindavo botagais. Vė
lyvą rudenį karvės būdavo suvaromos į tvartus.
Tuomet kai kurių kiemų ūkininkai ir samdiniai,
norėdami apsaugoti ūkius nuo vilkų ir meškų,
patys užsikabindavo karvių skambalus ir gar
siai skambindavo, drauge taip išreikšdami ir

8. Trumpakotis botagas (Goaßl), kuriuo Bavarijoje ir
Alpėse išvaroma žiema.
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džiaugsmą sėkmingu derliumi bei nenuostolingu karvių ga
nymu. Anksčiau „vilkų išvarymo“ paprotys turėjo apsaugoti
nuo demonų – ilgą laiką gyvavo tikėjimas tamsiomis jėgo
mis, tūnančiomis milžiniškose Bavarijos giriose. Šiandien,
kai vilkų ir meškų nebėra ko bijotis, didžiuojamasi, kad anų
„senų gerų laikų“ prisiminimas išliko dėka tradicinio „vilkų
išvarymo“ (Wolfauslassen) papročio, atgyjančio kasmet lap
kričio 9–10 dienomis.23
Bene geriausiai visoje Europoje yra žinomas žiemos
išvarymo ritualas (karnavalas). Botagų pliauškinimas, iš
varant žiemą, ypač paplitęs. Lietuvoje jis lydi Užgavėnių
pamėklės išvarymą ar simbolinį sunaikinimą: „Tas visas
karnavalas atvyksta į Šilalės miestelį, kur važinėja pas tur
tingesniuosius gyventojus ir prieš namą sustoję išdarinėja
visokius šposus, kol gauna pinigų. Vakare, plakdami Kotrę
botagais, grįžta namo. Šis paprotys išnyko prieš porą metų“
(Balys 1993, 67). Botagas yra ir Iuberlingeno (Überlingen,
Vokietija) karnavalinio juokdario (Hänsele) esminė kostiu
mo dalis (7 pav.). Juokdario botagą, vadinamą Karbatsche,
sudaro labai trumpas kotas ir ilgesnė nei 5 m virvė. Skam
bus ir ritmiškas pliaukšėjimas reikalauja ir fizinės jėgos, ir
technikos. Užgavėnių (karnavalinio laikotarpio prieš ga
vėnią) šeštadienio popietę miesto skvere ir šiandien tebe
rengiamos vaikų botago pliauškinimo varžybos.24 Botagų
pliauškinimas žinomas įvairioms germanų grupėms Bava
rijoje (Goaßlschnalzen), Alpėse (Aperschnalzen), Austrijoje
ir Vengrijoje (Ostorozás).25 Vasario mėnesį Alpių bendruo
menės rengia tradicinę Aperschnalzen šventę: jauni vaiki
nai, dėvintys istoriniais kostiumais (odinėmis kelnėmis),
pliaukši botagais, sukeldami skardų garsą, skirtą gerosioms
pavasario dvasioms pažadinti ir žiemai išvyti.26 Ritmiš
kas pliauškinimas maždaug 4 m ilgio trumpakočiu botagu
(Goaßl) – tai daugiausia tvirtų vaikinų užsiėmimas (nors
pastaruoju metu to imasi ir merginos) (8 pav.). Aperschnalzn
arba Aperschnalzen (pažodžiui „pliauškinimas nuo sniego“
arba „sniego nupliauškinimas“) reiškia Bavarijos, Zalcbur
go paprotį pliauškinti botagu; manoma, kad pagoniškoji šios
tradicijos prasmė buvo „pliaukšint botagais išvaryti žie
mą“.27 Garsiu botagų pliaukšėjimu iš pradžių buvo siekiama
išvaryti žiemą ir, pažadinus žemę, paraginti ją naujam gyve
nimui. Pliaukšėjimas dar buvo palydimas tam tikrų maginių
žodžių.28 Aperschnalzen tradiciškai vykdavo nuo šv. Stepo
no dienos (gruodžio 26) iki Užgavėnių antradienio. Dabar
Bavarijos ir Zalcburgo paribyje tai paprastai daroma sausio
pabaigoje–vasario pradžioje. Kadangi šis laikotarpis sutam
pa su karnavalu, tai ir šis paprotys dažnai apibūdinamas kaip
„karnavalinis pliaukšėjimas“ (Faschingschnalzen). Tikima,
kad norint prabudinti vaisingumo galias, reikia ne tik gar
siai pliaukšinti, bet ir botagu paplakti žemę. Senas valstiečių
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posakis byloja: Viel Schnalzen bringt ein gutes Jahr
„Smarkus pliauškėjimas lemia gerus metus“.29
Plakimas botagu – skambinimas varpeliu
Greta „botagų pliauškintojų“ daugelyje Europos
tautų tradiciniai Užgavėnių karnavalo personažai yra
„skambalininkai“. Personažai, apsikabinėję skamba
lais (Kuhglocken), daugelyje Tirolio vietovių priklau
so privalomam karnavalo repertuarui. Intalio slėny
je (Tirolio vakaruose) kasmet susirenka „skambalų
mušėjai“ (Schellenschlager). Skambalai kabinami
prie plataus diržo. Eitynėse skambalininkai žengia
ypatingu, specialiu ritmu ir taip skambina skamba
lais, pabrėždami tam tikrą ritmo kirtį.30 Ketvirtadienį
prieš Užgavėnes, arba vadinamąjį Beprotiškąjį ke
tvirtadienį (Unsinnigen Donnerstag), skambalininkai
patraukia gatvėmis nuo Lanso iki Pačerkofelio (2,25
km), esančio 8 km nuo Insbruko. Kiekvienas „skam
balininkas“ specialiai šventiškai apsitaiso, užsideda
kaukę, o juosmenį susijuosia plačia siuvinėta juosta,
prie kurios kabinamas didokas skambalas, krestelė
jus suskambantis.31 „Skambalininkų“ priešaky eina
„Gražuolė“ (Schiane, vok. die Schöne), rankose neš
dama ryžių šiaudų šluotą (beje, šluota – tai valymo,
švarinimo, kitaip tariant, šiukšlių „išvarymo“ įrankis),
ja paduodama ritmą skambalininkams. „Gražuolė“
skambalininkams „prašluoja“ taką ir veda visą eiseną
„gyvatėle“. „Gražuolė“ reiškia pavasarį, žiemos pa
baigą. Senoji šio papročio prasmė buvo žiemos išva
rymas triukšmu. Panašus „žiemos išvarymo“ paprotys
yra ir vadinamasis žolės išskambinimas (Grasausläuten), išlikęs kai kuriose Žemutinio Intalio vietose.32
Panašiai Zalcburgo apylinkėse, Zalckamerguto regi
one sausio 5 d. nuo namo prie namo keliauja „var
pininkai“ (Glöckler). Tai jauni vaikinai su milžiniško
dydžio skrybėlėmis, apšviestomis iš vidaus, ir varpais
prie diržų. Jie šoka, šitaip žadindami iš po sniego pa
talo daigus bei varydami lauk žiemą (PEE).
Šioje vietoje vertėtų prisiminti, kad daugelyje tradi
cinių ritualų bei maginių veiksmų varpelio (skambalo,
kleketo) ir mus dominančio botago funkcija, simbolinė
prasmė yra analogiška. Panašiomis aplinkybėmis gali
būti naudojamas vienas arba kitas. Antai vaismedžiai,
norint užtikrinti jų derlumą, kaip jau sakyta, buvo mu
šami varpeliu arba plakami botagu. Šiuo atveju pasi
reiškia trejopa magija – veiksmo, daikto ir garso. Var
pelis patenka ir tarp kitų lygiaverčių maginės apsaugos
priemonių, vėlgi ne tik garsinių (botago pliaukšėjimas,

keptuvių trankymas, švilpimas, šaudymas), bet ir daik
tinių (kirvis, grandinė, peilis – geležiniai daiktai). Tai
gi ir pats varpelis, ir jo skambesys, reikalui esant, gali
būti pakeičiami analogiškų funkcijų daiktais ir garsais.
Kaip žinoma, varpelius naudodavo ir šventi asmenys
bei persirengėliai, atstovaujantys kito pasaulio jėgoms,
dvasioms. Ryškus pavyzdys galėtų būti bulgarų per
sirengėlių – kukerių ir rusalijų – varpeliai (gyvulių
skambalai). Tiek rusalijai, tiek kukeriai atliko svarbų
ritualinį vaidmenį – gynė kaimą ir žmones nuo piktųjų
dvasių, tuo užtikrindami derlingumą, sveikatą, sėkmę.
Taigi varpeliai jiems buvo reikalingi, viena vertus, pik
tosioms dvasioms išvaryti, kita vertus – teigiamoms
galioms sustiprinti. Tai patvirtina ir varpelių kabinimas
prie juostos, laikomos žmogaus jėgos saugu ar net šal
tiniu, ir prie batų (Валенцова 1999, 287).
Įsidėmėtina, kad persirengėliai botagus ir varpelius
gana dažnai naudodavo drauge, ir abu šiuos maginius
atributus galėdavo turėti vienas ir tas pats personažas.
Antai Rusijoje Užgavėnes išlydėdavo persirengėliai,
apsirėdę skarmalais, išsitepę suodžiais, su botagais ir
šluotomis rankose, visą kūną, netgi kaklą apsikabi
nėję gyvulių skambalėliais bei visokiais barškalais.
Varpeliais, žvangalais apsikarstydavo ir triukšmingos
Petrinių (birželio 29 d.) eisenos dalyviai buv. Tulos
gubernijoje, per naktį grodavę, dainuodavę, mušdavę
būgnus, trankydavę krosnių sklendes, dalgius ir pan.
(Валенцова 1999, 253).
Labai panašiai Užgavėnių persirengėliai atrodė ir
Lietuvoje: jų pagrindiniai triukšmą keliantys („žiemą
išbaidantys“) įrankiai buvo botagas ir varpelis. Kaip
teigia J. Mickevičius, karnavalo palydovų būdavo 2–4.
Jie vaidinime nedalyvaudavo. „Palydovų užduotis –
švaistytis dideliais botagais ir saugoti karnavalo eise
ną. Jų kaukės būdavo medinės, vaizduodavo barzdotus,
ūsuotus žmones. Apsirengdavo miliniais drabužiais.
Turėdavo po kojinę arba po terbelę pelenų. Žemiau
‘diržų’ pančių kabėdavo po ‘kalakolčiką’ (varpelį), kad
šokant skambėtų“ (Mickevičius 2008, 367). Naujojo
je ir Senojoje Impiltyje karnavalą sudarydavo 12–15
vyrų. „Nei Morės, nei žvėrių, nei paukščių nebūda
vo. Nerinkdavo ir kiaušinių. [...] Ant kepurių viršaus
prisiūdavo po bukietą. Kai kurie tarp kojų prisikabin
davo ‘kalakolčiką’ (varpelį). Ant nugaros pasidaryda
vo dideles kupras. Rankose laikydavo po didelį bota
gą. Muzikantas su armoška, būgnamušis su būgneliu
akompanuodavo. Karnavalas būdavo nesudėtingas“
(Mickevičius 2008, 374). Klausgalvių Medsėdžiuose
„persirengėliai apsitaisydavo išvirkščiais kailiniais ir
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Cerknicos (Slovėnija) karnavalas garsėja savo pagrin
diniu tradiciniu personažu, vadinamu Poganjič ‘Bota
gininkas’. Kaimyninėje Kroatijoje žymiausio Primorjės
karnavalo pagrindiniai personažai – zvončari ‘varpi
ninkai, skambaluotojai’. Tai vyrai, prisikabinę skardžių
varpelių, su drūtomis lazdomis rankose.35
Europietiškojo karnavalo atgarsiai pasiekė ir Naują
jį pasaulį. Antai Santa Domingo (Dominikos Respubli
ka) karnavale tarp gausybės spalvų, garsų, veiksmų ir
atributų išsiskiria vejigas – įrankiai iš pripūstos pūslės
ir látigos – botagai. Pirmasis – tai į balioną panašus
daiktas, prikabintas prie persirengėlio diržo. Šiais lai
kais pūsles atstoja guminiai balionai. Jomis mušami
pakeliui sutiktieji, taikantis suduoti per apatinę kūno
dalį.36 Punta Kanoje tarp karnavalo kaukių yra Los
Diablos Cojuelos (vns. el Diablo Cojuelo) – šlubi vel
niūkščiai, lengvai atpažįstami iš įmantrių velnio kaukių
su kreivais dantimis bei ragais ir itin spalvingų kostiu
mų, papuoštų veidrodėliais, kaspinais ir varpeliais (10
pav.). Senųjų laikų karnavaluose Diablos Cojuelos
tvarkė įsisiautėjusią minią, užtikrindami laisvą kelią
eisenai. Jie turi virvės botagą ir lazdą su gale prikabinta
ta pačia kiaulės ar karvės pūsle miniai talžyti. Aptalžy
mas lemia „nukentėjusiajam“ sėkmę. San
tjago Lechones – tai kaukės su anties sna
po pavidalo burnomis ir didžiuliais ragais.
Lechones Joyeros – smailaragiai, Lechones
Pepineros – bukaragiai. Jie irgi turi bota
gus ir pūsles.37 Populiari Trinidado ir Toba
go karnavalo kaukė yra Jab Jab (iš pranc.
tarm. Diable Diable – ‘velniūkštis’, žymin
tis kaukę, panašią į viduramžių juokdario).
Kostiumą sudaro plačios satino kelnės ir
spalvingi satino marškiniai, sujuosti austa
juosta su prikabintais varpeliais. Be to, Jab
Jab turi drūtą kanapinį botagą, kuriuo grės
mingai mojuoja ir pliaukši.38
Toliau vertėtų prisiminti žiemos išvary
mui analogiškas „rusalkų palydas“, atlie
kamas kai kuriose slavų tautose. Daugeliu
simboliniu veiksmų ir garsų jos tarsi at
kartoja žiemos išvarymo ritualą: būdingas
laistymas(is) vandeniu, pliekimas botagais,
triukšmavimas, pagrindinio personažo –
„undinės“ ritualinis sunaikinimas ir kt.
Rytų slavai „rusalkos išlydėjimą“ (проводы
русалки) atlikdavo vasaros pradžioje, „Ru
salkų savaitę“ (Русальная неделя), prieš
9. Santa Domingo (Dominikos Respublika) karnavalo
„Šlubi velniūkščiai“ (Los Diablos Cojuelos).
arba po Sekminių. Kai kur rusalką vaiz

kailinėmis išvirkščiomis kelnėmis. Kojas apsiaudavo
plaukuotomis naginėmis, autais apsivyniodavo, susi
juosdavo pančiais. Kepurės būdavo aukštos, panašios į
Egipto faraonų. Ant vienų viršūnėje būdavo įtvirtintas
medinis skrabalas, ant kitų – metalinis skambaliukas
arba skambalas. Kai kurie karnavalo dalyviai tarp kojų
(žem. – į šakumą) pasirišdavo medinį skrabalą arba
metalinį skambalą“ (Mickevičius 2008, 371).
Pietvakarių Vokietijoje Tribergo karnavalo pagrin
dinis personažas – velnias. Jo kostiumo priedai – juoda
rauktinė apykaklė ir du sunkūs odiniai diržai, prie kurių
prikabinta po 11 bronzinių varpelių. Kiekvieno velnio
rankose – po botagą.33 (9 pav.) Slovėnijoje dešimt die
nų švenčiamos pavasario ir derlingumo šventės Kurentovanje pagrindiniai personažai yra kurenti (pagal die
vavardį Kurent). Jie apsirengę avikailiais, dėvi gausiai
dekoruotas kaukes. Vaikščiodami po miestelį grupėmis
nuo namo prie namo, kurentai varpeliais ir medinėmis
lazdomis (lazda šiuo atveju – botago atitikmuo) kelia
triukšmą, turintį nubaidyti piktąsias dvasias ir žiemą.
Ptujo (Ptuj) miestelio karnavale gauruoti „vyriškiai“
su ilgomis nosimis irgi dėvi diržus su prikabintais var
peliais, o kartu triukšmą kelia pliaukšėdami botagais.34
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davo šiaudinė arklio iškamša, ap
kabinėta varpeliais (žvangalais)
ir spalvotomis skiautėmis. Pas
kui ją garmėjo minia, daugiausia
moterys ir vaikai, tarškindami
tarškynėmis, mušdami dubenis
ir krosnies sklendes; taip eida
vo iki upės ir mesdavo iškamšą
į vandenį (Зеленин 1995, 258).
Rusijos pietuose rusalkas vaidi
no jauni vyrai. Jie apsirengdavo
skarmalais, slėpdavosi rugiuose
ir gąsdindavo moteris, pliauškin
dami botagais. Šios, šaukdamos
„Rusalkos! Rusalkos!“, bėgdavo,
o tie vydavosi jas ir taikydavosi
suduoti botagu.39 Voronežo sri
tyje „Rusalkos palydų“ dalyvių,
kaip ir pačios „rusalkos“, atribu
tai buvo pagaikštis, šluota, bota
gai, rykštės, krosnies sklendės,
10. Santjago (Dominikos Respublika) karnavalo „Smailiaragiai velniai“
dalgiai. Persirengėlių „rusalko
(Lechones Joyeros).
mis“ elgesiui eitynėse būdingas
siekimas kitus karnavalo dalyvius išgąsdinti, pakutenti, kino botagais, išeidami iš kaimo, šaudydavo šautuvais
uždrožti rykšte ar botagu, prajuokinti. Tambove pasi (tuščiais šoviniais) (ПР). Apeigų pabaigoje „rusalkaslėpusios rugių lauke „rusalkos“ – skarmalais apsitaisę arklys“ visų akivaizdoje parvirsdavo ant šono, vaidin
vyrai – laukdavo einančių pro šalį merginų bei moterų ir, damas negyvą. Persirengėliai nusiplėšdavo kaukes, o
pliauškindami botagais, iššokdavo iš pasalos ir pulda minia, sudraskiusi iškamšą į gabalus, išmėtydavo juos
vo, stengdamiesi uždrožti joms botagu (ПР). Simbirske į visas puses. Voronežo srityje tikėta, kad rusalką bū
„arklį-rusalką“ lydintys „šluotininkai“, pliauškindami tina sudeginti, o pelenus pakasti į žemę. Daugelyje
ilgais botagais, vaikydavosi vaikus, gąsdindami juos vietovių gyvavo paprotys laistyti vienas kitą vandeniu.
ir klausdami: „Ar tik neprašysite pieno?“.40 Rusalkų Riazanės apylinkėse viena kitą laistydavo priešingos
elgesys, jų laikysena, grimasos, išdaigos miniai kėlė dalyvių grupės. Apeiga įvairiais pavadinimais – „ve
juoką. Riazanės apylinkėse „Rusalkos palydų“ daly džioti rusalką“ (водить русалку), „išlydėti rusalką“
viai surengdavo grumtynes: pasidalydavo į dvi dalis, (провожать русалку), „laidoti rusalką“ (хоронить
ir viena dalis siekdavo atimti iš kitos moterų laikomas русалку), „išvaryti rusalką“ (прогонять русалку) –
lėles-„rusalkas“, o tos jas gindavo (ПР). Panašiai var buvo žinoma Astrachanės, Voronežo, Orlovo, Penzės,
žosi mūsų Užgavėnių Morės palydovai: „apsirengę Riazanės, Tambovo, Tulos, Saratovo, Simbirsko gu
įvairiomis baidyklėmis, šakėmis, virpčiais, pušinėmis bernijose. Nižnegorodo, Penzės, Saratovo gubernijose
šluotomis ir šiaip pagaliais apsiginklavę, saugo, kad, apeiginis veiksmas, visiškai sutampantis su vienu iš
susidūrę su priešingos pusės Užgavėnių vėzdininkais, rusalkos išlydėjimo variantų, buvo suprantamas kaip
neprarastų savo mylimos Morės. Dveji vėzdininkai su atsisveikinimas su pavasariu ir vadinamas „pavasario
sidūrę susipeša. Nugalėtojai atimtą Morę užvelka ant palydomis“ (проводы весны) (ПР).
Iš šių aprašų galima spręsti, kad botago funkcija
aukšto kalno ir sudegina“ (Buračas 1993, 171).
Tarp dalyvių veiksmų būta tradicinių nelabosios „rusalkos išlydėjimo“ rituale (kuris, kaip galima ma
jėgos išvarymo būdų. Prie jų priklauso ir triukšmo nyti, reiškė simbolines pavasario palydas) buvo labai
kėlimas. Dalyviai garsiai grodavo muzikos instrumen svarbus. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame rituale bo
tais – armonikomis, balalaikomis, dūdelėmis, tratėjo tagas yra ir pačių „rusalkomis“ persirengusių jaunų
tarškynėmis, daužė dubenis, dalgius, puodus, pliauš vyrų atributas, ir „rusalkų“ išvarymo įrankis. Taigi ir
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pats anapusinis personažas, ir jo varytojai naudoja tą
patį simbolinį įrankį, pasakytume, kalba ta pačia ch
toniškojo pasaulio „garsų kalba“. Tai gana keista ir
sunkiai paaiškinama: matyt, čia esama funkcijų, sim
bolių ir jų prasmių persipynimo. Beje, tokio pat botago
vartojimo „dvilipumo“ pasitaiko ir lietuvių Užgavėnių
papročiuose. Užgavėnių pamėklė rankose dažniausiai
laiko botagą, spragilą arba šluotą: Morei į rankas „įki
šamas spragilas, kuriuo ji vežama švaistosi kaip gyva.
Todėl, kas norėtų ją pripuolęs nupešioti, negalėtų, nes
gautų spragilu per galvą“ (Buračas 1993, 171); „Per
arti prilindęs smalsuolis, žinoma, gauna su šluota ar
spragilu nuo besisukančios Kotrės ar botagu nuo žydų“
(Balys 1993, 67); „Kuris tiktai vaikas prie Morės pri
siartino, tas gavo bent per šoną su spragilu“ (Valan
čius 1977, 58); Kretingsodėje, Gentyse ir kitur „Morei
į rankas paduoda margakotį botagą, kad ji aplinkui su
kiodamasi pliektų juo visus, kas tik lenda artyn Morės
vėžėjų“ (Balys 1993, 68); „Vežama Morė ant rato suka
si, visur aplinkui didžiausias triukšmas – paleidžiami į
darbą barškalai. Dažnai jos rankose, be botago ar spra
gilo, dar būna ir šluota“;41 „Morei į rankas įtaisomas
kuliamasis spragilas, kuriuo ji besisukinėdama ant rato
švaistosi ir kulia, kaip gyva.“ (Balys 1993, 69); „Pele
nės dieną kaimo vaikai rėdydavę ir vežiodavę Gavė
ną, – tai žmogaus pavidalo pamėklė. [...] parėdo senį,
kurį apvelka palaike sermėga, galvą apmauna kepure
su daugybe margų kasnykų. Rankose pritaiso papras
tus javų kuliamus kultuvus“ (Kupiškio apylinkės: Ba
lys 1993, 72); „Dar prieš 20–30 metų rytų Lietuvoje po
kaimus vežiodavo vad. čiučelą. [...] parėdydavo baisų
senį, tas senis ir buvo vadinamas Čiučela. [...] Į rankas
(atitinkamai pririšdavo) botagą, bizūną ar spragilą. [...]
Sukantis tekiniui, sukdavosi ir Čiučela, įvairiai krypuo
davo, prie rankos pritaisytas spragilas ar bizūnas nuo
lat mostaguodavo ir atrodydavo, kad Čiučela nori kam
spragilu suduot“ (Balys 1993, 70).
Taigi, viena vertus, pati pamėklė švaistosi spragilu,
botagu ar šluota, tarsi bandydama aplinkinius primušti
arba iš tikrųjų jiems suduodama (simboliškai suteikda
ma gyvybingumo, vaisingumo?). Kita vertus, botagais
pliekia ir pamėklės lydėtojai, jos „sergėtojai“: Karteno
je per Užgavėnes „bobą veždavo trimis gerais, baltais
arkliais. [...] Vikrūs palydovai, rankose turintys didelius
botagus, lydėdavo bobą, žiūrėdavo, kad bernai, užpuo
lę eiseną, Bobos nesudrąskytų. Palydovai Bobą visaip
gindavo“ (Mickevičius 2008, 378); Darbėnuose „vieną
kaimą Užgavėnių dieną aplankydavo kelių karnavalo
eisenų dalyviai. Juos lydėdavo piemenų, pusvaikių bū
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rys. Jų karnavalo eisena arti neprisileisdavo, paplakda
vo botagais.“ (Mickevičius 2008, 377). Morės vežio
jimo eisenos (palydos) aprašuose botagų arba kitokių
mušimo įrankių turėtojai minimi gana dažnai: jie „ap
sirėdo nežmoniškai. Apsivelka ilgavilniais išvirkščiais
kailiniais, apsisiaučia baltomis paklodėmis ar margo
mis gūniomis. Rankose nusitvėrę ilgus pagaikščius, ka
čergas, botagus ar medinius kardus“ (Balys 1993, 51).
Užgavėnių Smulkus pirklys „vienoje rankoje laikydavo
nagaiką (bizūną), o kitoje – kojinę, pripiltą pelenų ir
puodo šukių“ (Mickevičius 2008, 380); Morės sargai
būdavo su kaukėmis, aukštomis, smailomis kepurėmis,
juodomis kelnėmis, baltais apsiaustais, rankose turėda
vo po ilgą botagą (Mickevičius 2008, 388–389) ir pan.
Kartais simbolinis Užgavėnių personažas varomas ne
botagu, bet vytimi, kaip kad XX a. trečiąjį dešimtmetį
Puponių k., Kupiškio vlsč.: „Vienas vyras apsirengia
kokiu prastu skylėtu sijonu, ant galvos užsideda sietą,
išsisuodina veidą ir eina palei kiemus, kiti su vytimis
jį varo. Tai yra Gavãno vôrymas. Jo nemuša, tik varo.
Jis irgi turi vytinę ir kai jis atsigręžia, tai visi palydovai
tuoj bėga atgal. Priėjęs prie kiekvieno lango Gavėnas
sako: Nevolgykit lašinių, turiu peilį be kriaunų. Jeigu
Gavėną varant kas nors jį paliečia, tai visi varytojai
puola su vytimis jį ginti. Kiti stengdavosi Gavėną van
deniu aplieti, palydovai gindavo“ (Balys 1993, 72).
Atkreiptinas dėmesys, kad vežantieji Užgavėnių pa
mėklę neretai apliejami vandeniu. Šis veiksmas taip pat
sietinas su bendro derlingumo, vaisingumo skatinimu
(jis žinomas ir kitose kalendorinėse šventėse). Manyta,
kad vanduo pagerins ne tik linų, bet ir kitų javų derlių.
Taigi vyksta tarsi savotiškas „apsikeitimas“ magiškais
veiksmais: vieni lieja vandeniu, kiti, „gindamiesi“ arba
„gindami“ savo saugomą objektą, atsilygina aniems
botago kirčiais: „Tuojau kas tik gyvas puola Morės ve
žiotojų sutikti. Vieni juos paslapčia pila šaltu vandeniu,
kiti mėto šlapiu sniegu. Morininkai ginasi ilgais bota
gais ir pagaikščiais.“ (Kretinga, 1938 m.: Balys 1993,
74); pateikėjos Stasiūnienės, Dičiūnų k., Pušaloto
vlsč., pasakojimu, „per Užgavėnes (mergaitės) dvie
se važiavom per kaimą šaukdamos: Undenio! Turėjau
ilgą botagą, kad ėmiau poliušyti“ (Balys 1993, 74–75);
„Gavėno vežėjus taikosi kiekvienas apipilti šaltu van
deniu, kad linai geriau derėtų, bet sunku prie jų prieiti,
nes jie turi ilgus botagus, ir pats Gavėnas sukdamasis
ant rato smarkiai švaistosi kultuvias“ (Balys 1993, 74);
„...važiuojančius, kas nori, gali aplieti vandeniu. Bet jie
turi tam reikalui prisitaisę ilgus storus rimbus ir prisi
artinusį liejiką nesigailėdami peršnioja“ (Katkus 1989,
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107). Vandeniu buvo liejami „bičių“ vežiotojai – „bi
čių vežiojimo“ paprotys turėjęs užtikrinti gerą bičių
spiečių. „Kai pro šalį važiuoja toks vežimas, sodybos
šeimininkė stengiasi suspėti išbėgti su kibiru šalto van
dens ir juo apipilti mergaites, t. y. bites. [...] Na, o kad
mergiotes nuo šalto vandens apsaugotų, vežėjas mote
ris nuo vežimo tolyn botagu gena (betygaliečių tradi
cija)“.42 Aukštaičiai užkeldavo ant rogių didelį kubilą,
suleisdavo į jį vaikus ir veždavo per kaimą. Vaikai ku
bile zirzdavo kaip bitės. Šeimininkas stengdavosi kaip
nors „bites“ perlieti šaltu vandeniu. Žeimelio apylinkė
se pro rogių sijas dar iškišdavo į abi puses kartis, kad
niekas negalėtų prieiti ir važiuodavo šaukdami: „Bite
lėm, bitelėm! Vandens!“. Šiaulėnų apylinkėje vežėjas
ilgu botagu ir vandeniu su sniegais „šventindavo“ tuos,
kurie norėdavo aplieti, ir nė artyn neprisileisdavo (Ba
lys 1993, 75). Žemaitijoje koks vikrus vaikėzas pasi
taisydavo botagą ant ilgo virpčio ir lėkdavo per kaimą,
šaukdamas vandens. Kiemuose visi turėdavo pasiruo
šę vandens, kad suspėtų vežėją aplieti, o šis turėdavo
„mokėti išsisaugoti vandens ir kitus aplieti arba ilgu
botagu užtvoti per šonus, jei kas mėgindavo jį aplie
ti ar kelią pastoti“ (Balys 1993, 75); „Vežikas vežimo
priešaky atsistodavo stačias. Per kaimą važiuojant šalia
statinės sėdėdavo kelios merginos ir stovėdavo vyras,
laikydamas ilgą dvišakį botagą, kuris primindavo vėz
dą. Taip jis saugodavo bites ir vandenį statinėje. [...]
Kas pabandydavo to sujudimo metu prie bičių priei
ti, tam jų sargas botagu suduodavo, paragindavo arklį
bėgti tolyn ir nuvažiuodavo. Pasitaikydavo tokių vikrių
bičių vežėjų, kurie namo parvažiuodavo visiškai sausi“
(Mickevičius 2008, 359).
Minėtuose Užgavėnių papročiuose irgi esama ap
eiginių veiksmų dviprasmybės: viena vertus, bendruo
menė stengiasi Morę („žiemą“) paplakti, t.y. išvaryti,
kita vertus, dalis bendruomenės (Morės „šalininkai“,
persirengėliai, jos, t.y. chtoniškojo pasaulio, atstovai?)
saugo ją, neleidžia prie jos prisiartinti, pliekia susirin
kusiuosius. Tas pat pasakytina ir apie „bičių vežimo“
paprotį: važiuojančiųjų apliejimas vandeniu, viena
vertus, suvokiamas kaip būtina priemonė vaisingu
mui, derlingumui užtikrinti, kita vertus, stengiamasi to
apliejimo visaip išvengti, ginantis botagu (arba vėlgi
pliekiant aplinkinius, kaip ir vežant Morę), apsaugant
nuo vandens vežamas „bites“ ir pan. Iš aprašų susidaro
įspūdis, kad vežėjai, sugebantys apginti nuo apliejimo
savo „bites“, bendruomenėje buvo gerbiami. Kodėl?
Jie juk „trukdo“ atlikti maginį veiksmą – aplieti vande
niu (juolab kad ir pačios „bitės“ šaukiasi apliejamos)!

Gal todėl, kad jie, nors „trukdo“ laistytojams, bet ir
patys žadina gamtą, užtikrina gyvybingumą ir vaisin
gumą, pliekdami savo botagais? O gal botagų pliauški
nimas šiuo atveju teturi apsauginę prasmę? Kol kas šis
klausimas telieka atviras.
Užbaigiant botagu paplakimo bei išvarymo temą,
vertėtų prisiminti ir pliauškinimą botagais per Jur
gines. Jis irgi šiek tiek mįslingas. Kaip žinoma, Lie
tuvoje (kaip ir Baltarusijoje, Rusijoje ir kitur) per
Jurgines buvo giedamos specialios giesmės, skirtos
pavasariui prišaukti. Išskirtinis jų atlikimo bruožas
– garsus giedojimas kur nors aukštai užsilipus, daž
niausiai ant tvoros, kad garsas kuo toliau sklistų (kai
kuriose giesmėse, beje, apgiedamas kalnas kaip sa
kralios aukštos vietos įvaizdis, pavyzdžiui: O lylia
lia, kalnas kalnalis, naujas dvaralis, o lylia lia). Apie
Jurginių giesmių giedojimą išlikę keli įdomūs daini
ninkių pasakojimai. Viena dainininkė pasakojo: Per
Jurgines, kuriam lauke būna pasėti rugiai, tai einam
prie rugių, sustojam ant tvoros (mat seniau visi laukai buvo aptverti tvoromis) ir giedam dideliu balsu,
patęsdamos, kad toliau girdėtųs. Vyrai, pamatę mus,
veja, blaško, sakydami: „Ko čia rėkiat kaip varnos –
dar šaltį prišauksite!“ (MFA KTR 12/24). Anot kitos
pateikėjos, minėtą giesmę („o lylia lia“) giedodavo
moterys, užlipusios ant tvoros (atsistojusios, kad gera
tvora, tai ir atsisėdusios), ir būtinai ant tvorų, kurios
yra parugėj. Vyrai būdavo nepatenkinti, kad mergos
gieda jurgines, sakydavo: „Negiedokit, ba bus šalta,
atšals!“ O kai mergos ima giedoti, tada patys vyrai
eina arba berniokus pasiunčia su botagais mušti ir
išvaikyti, kad negiedotų. Giedotojos, norėdamos išvengti tokio „pleškinimo“, paprastai mažesnius vaikus paskiria eiti sargybą, kad, pamatę atlekiant su
botagais, praneštų, ir jos galėtų pasprukti. Botagais
pleškina ne juokais, nors ir nepiktai pliekia. Jurginių giedojimai tęsdavosi 12 dienų. Per tas 12 dienų
giedodavo vakarais jurgines. Kad ir šventą dieną, vis
tiek prietemoj giedodavo (LTR 2238/16). Čia vėl su
siduriama su maginių veiksmų daugiafunkciškumu ir
daugiaprasmiškumu. Viena vertus, garsus giedojimas
yra būtina priemonė žiemai išvaryti ir pavasariui pri
šaukti, tad vyrų draudimas giedoti („Negiedokit, ba
bus šalta, atšals!“) gana sunkiai paaiškinamas (be to,
nepaisant vyrų persekiojimo, moterų apeiginių gies
mių giedojimas tęsiasi 12 dienų). Kita vertus, vyrai
ne tik barasi, bet ir pleškina botagais („Botagais pleš
kina ne juokais, nors ir nepiktai pliekia“). Matyt, jų
pleškinimas gali reikšti ne tiek moterų baudimą už
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giedojimą (jiems „negražų“ ar „netinkamą“), kiek
analogišką moterų veiklai žiemos varymą, tik kitomis
priemonėmis – ne giedojimu, bet botagu. Taigi šiedu
abu apeiginiai veiksmai – ir vyrų plakimas botagais, ir
moterų Jurginių giesmių giedojimas – laikytini vieno
dai svarbiais gamtos pažadinimo ritualo dėmenimis.
Pastebėtina, kad visų minėtų tautų metinių švenčių
apeigose pliauškinimas (kaip ir skambinimas varpe
liais, skambalais ar pan.) yra išimtinai vyrų užsiėmi
mas. Tai jie pavasarį „išpliauškina“, „išskambina“ – t.y.
„atidaro“ – žemę.
Apsauginė pliaukšėjimo botagu reikšmė
Botagas plačiai naudotas kaip apsaugos nuo pik
tosios dvasios maginė priemonė (Плотникова 1999а,
515). Atbaidomoji botago funkcija susijusi ir su jo
sukeliamu garsu, ir su tiesiogine jo paskirtimi – muši
mu.43 Antai estai šv. Martyno dieną (spalio mėnesį) at
likdavo apeigas, užtikrinančias būsimo derliaus gausą
ir žemės vaisingumą. Po kiemus vaikščiojo persirengė
liai išverstais kailiniais, prisiklijavę šiaudų arba pakulų
barzdas, užsimaukšlinę iš šiaudų nupintas kepures, su
sijuosę šiaudų grįžtėmis. Muzikantai pasiimdavo var
pelius ir botagus (vėl varpelių ir botagų derinys!). Tikė
ta, kad varpelių skambesys ir botago čaižesys atbaido
nelabąjį.44 Moravijos Valachijoje šeimininkai pliaukšė
jo botagu ir šaudė ginklais norėdami atbaidyti piktąsias
jėgas prieš Kūčių vakarienę, šeštadienį prieš Troicą ir
pirmojo gyvulių išgynimo metu. Pomorjės vaikinai,
gindamiesi Joninių dieną nuo raganų, pliaukšėjo bo
tagais eidami iš laukų į namus (Плотникова 1999а,
516). Verta prisiminti ir senuosius prūsų laidojimo pa
pročius: kai mirusysis vežamas laidoti, jo „draugai lydi
iškeltais kardais, čaižo jais orą ir skardžiais balsais šau
kia: Begeyte, Begeyte, Pecolle – ‘bėkit bėkit, jūs vel
niai’“ (BRMŠ II, 53). Čaižymo kardu garsas semantiš
kai giminingas pliauškinimui botagu (abu – ir kardas, ir
botagas – muzikos instrumentų klasifikacijoje įvardyti
kaip laisvieji skrodžiamieji aerofonai; kardu arba bota
gu Perkūnas sukelia žaibą ir griausmą; šiais ginklais jis
ir velnią persekioja).
Altajuje botagas kamčy, V. Djakonovos liudijimu,
šamano buvo naudojamas bendravimo su mirusiuoju
apeigoje. Šamanas botagu nuvaikydavo piktąsias dva
sias, kad šios netrukdytų mirusiajam kalbėti. Šama
nas botagu vaikydavo ir kitų mirusiųjų vėles, kurios,
„sužinojusios apie vaišes, susirinkdavo pasmaguriau
ti maistu ir tabaku“. Dar visiškai neseniai, 2005 m.
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ekspedicijos Ulagano k. (Altajaus Respublika) metu,
O. Askanakovas, atlikdamas kaimo apvalymo apeigą,
greta buitinių įrankių ir muzikos instrumentų naudo
jo daugianarį kamčy (jis padarytas iš 27 įvairaus ilgio
vyčių, sudėliotų po kelias tam tikra tvarka; O. Askana
kovo žodžiais, „vienas kirtis tokiu kamčy prilygsta 27
kirčiams“) (Фомин 2007, 35).
Piemenims botagas – irgi ne tik darbo įrankis45, bet
ir nepamainomas apeigų atributas. Moravijos–Slovaki
jos pasienyje piemuo (arba piemenų grupė) lankydavo
namus ir, pliaukšėdamas botagu bei pūsdamas ragelį,
rinkdavo dovanas (Плотникова 1999а, 516). Moravi
jos Valachijoje, pirmą kartą išgenant gyvulius, šeimi
ninkai pliaukšėdavo botagu ir šaudydavo šautuvais,
šitaip baidydami piktąsias dvasias (Агапкина 1999,
79). Piemenų muzikos instrumentai ir „garso įrankiai“
plačiai vartoti kalendorinėse apeigose, turinčiose pro
dukuojančią ir apotropėjinę funkcijas. Visų pirma tai
pasakytina apie apeigas, kurių pagrindiniais veikėjais
tampa piemenys. Kalėdodamas slovakų piemuo pliauš
kino botagu ir trimitavo prie kiekvieno kiemo, už tai
moterys išnešdavo jam duonos, degtinės, pinigų. Aukš
tųjų Tatrų (Čekija) kaimų piemenys trimitavo savo tri
mitais ir pūtė ragelius, norėdami išvaryti iš kaimo ra
ganas. Kai kuriuose kaimuose piemenų „triūbavimas“
tęsdavosi nuo Kūčių vakaro iki aušros, kai žmonės
jau eidavo į bažnyčią. Visi piemenys išsirikiuoja į eilę
priešais bažnyčią, pūčia ragelius, fujarus ir pliaukši,
„šaudo“ botagais (na bicoch stržilajom). Šiose apeigo
se, anot T. Agapkinos, glūdi „nugąsdinanti“, apsauginė
piemenų įrankių funkcija, o garsinis lankytojo palydė
jimas liudija nepaprastą svečio-piemens, susijusio su
anapusybės jėgomis, statusą (Агапкина 1999, 81).
Pastebėta, kad Karpatų tradicijoje ypač ryški yra
muzikanto figūra. Kai kuriais atvejais ji dar neatsi
skyrusi nuo piemens, o grojimas muzikos instrumentu
suvokiamas kaip viena iš privalomų piemens funkci
jų (Левкиевская 1999, 306). Reikėtų prisiminti ribinį
piemens statusą slavų ir kitose kultūrose ir „ribinę“, be
veik anapusinę pačios muzikos prigimtį.46 Piemeniui,
be pagrindinių pareigų, buvo priskirtos dar ir muziki
nės, turėjusios apoptropėjinę reikšmę. Pavyzdžiui, Slo
vakijoje Liucijos dienos išvakarėse piemenys privalėjo
kuo garsiau groti savo instrumentais: vienas iš jų pūtė
ragą, karvių piemuo – trimitavo trimitu, ožkų – grojo
birbyne, avių – savo instrumentu, ir visi drauge pliauš
kino botagais, baidydami piktąsias jėgas. Tokia muzi
kinė elgsena „įėjo į jų tarnybines pareigas“ (Červenák
1966, 97; cit. iš: Левкиевская 1999, 306). Taip pat
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elgėsi ir Slovakijos Tatrų piemenys per Kūčias ir Kalė
dų vakarą (Левкиевская 1999, 306).
Kaip maginė apsaugos priemonė, botagas nepa
mainomas įvairių tautų vestuvių apeigose. Štai Ru
sijoje (Arzamaso r., Nižegorodo sr.) XX a. antrosios
pusės vestuvių papročiuose dar buvo išlikę nemažai
apsauginių ritualų ir tikėjimų. Pavyzdžiui, į cerkvę
buvo važiuojama aplinkui, ne tiesiu keliu, važiuojant
garsiai pliaukšima botagu ir švilpiama – piktosioms
dvasioms atbaidyti.47 Manoma, kad botago kirčiais
vežikai (повозники) nubaido velnius, „išvalo“ erdvę
nuo piktųjų dvasių (Медведева 1998, 202). Jaunajam
atvykstant į nuotakos namus arba jauniesiems išvyks
tant į cerkvę, botagu tiesiai arba kryžmai kertama per
sienas, duris, suolus, kelią, jaunųjų pagalves ir patalus.
Tai ypač būdinga buvo Vitebsko, Smolensko, Pskovo,
Tverės, Olonecko, Permės gubernijose ir Pietų Sibi
re (Сумцов 1996, 79). Novgorodo srities Demiano r.
jungtuvių dieną jaunikio namuose vyriausiasis pabro
lys su rankšluosčiu ant kaklo ir botagu rankoje stovi
prie pagrindinės atraminės namų sijos. Jaunikiui paki
lus iš už stalo ir pasukus durų link, vyriausias pabrolys
supliekia botagu per siją ir sako: Чтобы нам не было
ни встрешника, ни поперешника. Если попадется
красна девица, то петь и плясать заставим, а
если добрый молодец, то играть заставим. А если
старая старуха – то раком поставим „Kad nesutik
tume nieko nei priešpriešiais, nei skersai. Jei pasitaikys
graži mergelė, priversim dainuoti ir šokti, o jei puikus
bernelis, groti priversim. O jei sena senė – tai ketur
pėsčią pastatysim“; tuomet vestuvių procesija patrau
kia cerkvės link.48 Anot Tatjanos Molčianovos, pabro
lio vaidmuo vestuvėse labai svarbus. Jo atributu buvo
per petį perjuostas rankšluostis. Iš esmės jis vadovavo
vestuvių ritualui po jungtuvių. Botagu jis atliko daugelį
maginių veiksmų, skirtų jauniesiems apsaugoti, užti
krinti jų gerovei, skalsai (Молчанова 2007, 137–152).
Finougrų marių vestuvėse pagrindinis personažas – vy
riausiasis svainis (куго вене). Jo potvarkius vykdo pa
brolys (саус). Pabrolio rankose – botagas (rimbas) arba
lazda, apkabinėta kaspinais ir varpeliais (онгыр). Jis
nuolatos pakrato ją, kad varpeliai skambėtų. Praeityje
šiam garsui buvo teikiama ypatinga reikšmė: jis baidė
nuo jaunųjų piktąsias dvasias.49
Botagas – simbolis
Apsauginė, vaisingumo skatinimo ir kitokios bo
tago funkcijos dažnai pasireiškia ne tik juo pliaukšint

(mušant ir sukeliant atitinkamą garsą), bet ir tiesiog
jam esant. Taip botagas tampa daiktu-simboliu. Antai
altajiečiai botagui kamčy priskiria apsaugines galias, be
to, jo rankena (saby) daroma iš ievos (tabylgy), kuri al
tajiečių naudota šamano būgno belstuko (orbu) gamy
bai. Kamčy drauge su lūšies, erelio nagais kabinamas
virš kūdikio lopšio, prie vaikų ir suaugusiųjų lovos,
tikint, kad „piktosios dvasios trukdo miegoti, kol jų ne
išvaikai botagu“ (Фомин 2007, 35). Slovakai, lydėda
mi numirėlį į kapines, imdavo botagą su šeivamedžio
botkočiu (pats šeivamedis irgi nubaidąs piktąsias dva
sias) (Плотникова 1999а, 517). Novgorodo apylinkių
vestuvėse per jaunųjų palaiminimo apeigas pabrolys
paimdavo jaunikį ir nuotaką už rankų ir, perkryžiuo
damas botagu kelią prieš juos, vesdavo prie vestuvių
vežimo, o svočia arba kokia nors giminaitė kelią prieš
juos šluota „ardavo“ (šluodavo).50 Polesėje botagas
naudotas nepageidaujamiems reiškiniams nuginti. An
tai per Kūčias šeimininkas, prieš paduodamas kūčią,
atidaro langą, padeda indą su kūčia ant palangės ir, lai
kydamas rankose botagą, sako tam tikrus maginius žo
džius: Мороз-мороз, идзи куццю есьци, а у Петроўку
неидзи, бо пугою лытки пообжарую „Šalti šalti, eik
kūčios valgyti, o per Petrines neik, nes botagu kulnis
nuplikysiu“. Anot G. Christovos, tai kvazikvietimas,
kurio pagrindinis tikslas – nuvyti, nukenksminti šitaip
kviečiamąjį, apsaugoti nuo jo save, savo namus, gyvu
lius, pasėlius. Kitaip tariant, tai kvietimas, reiškiantis
„ateik dabar, kad neateitum paskui (ištisus metus)“.
Tokia samprata akivaizdi ukrainiečių posakyje: „Tu
taip prašai, kaip šaltį vaišintis per Kūčias“, t.y. nenoriai
(Толстая 2005, 459).
Botagas – nepamainomas piemens pagalbininkas
tiek jo kasdieniame darbe, tiek ir maginiuose veiks
muose. Štai Lietuvoje, Merkinės apylinkėse po Kūčių
vakarienės surišdavo krūvon piemenį, šaukštus, peilį,
šluotą ir botagą. Taip darydavo, kad vasarą gyvuliai
gerai ganytųsi, nesiblaškytų, neklaidžiotų po girias
ir būtų saugūs nuo vilkų (Buračas 1993, 142). Ru
sijoje, Vologdos srityje, piemuo, apeidamas bandą,
apsirūpindavo tais pat daiktais, kaip ir savo gyvulius
lankydavęs šeimininkas – šv. Jurgio ikona, degančia
žvake arba žibintu, už juostos užkištu kirviu ir bota
gu rankoje. Be jų, dar galėdavo būti švęstas vanduo,
pyragas, karklo vytelės ir kt. Jei piemuo apeidavo
bandą su pagalbininkais, tai „pirmasis, vyresnysis lai
kydavo ikoną, kirvį, juostą ir botagą, o visi likusie
ji eidavo iš paskos“. Pagalbininkai ne tik padėdavo
piemeniui nešti aplink bandą jo magines priemones,
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bet ir kartojo jam iš paskos maldas bei užkalbėjimus,
taip sustiprindami jų efektyvumą (КОФ). Slovėnijoje
pirmojo gyvulių išgynimo dieną ir didžiųjų švenčių
metu piemenys puošdavo savo botagus arba vydavo
naujus. Štirijoje (Slovėnija) piemenys, pirmą kartą
gindami gyvulius, varžydavosi, kuris iš įvairiaspalvių
siūlų arba linų pakulų nuvis geresnį botagą. Buvo tiki
ma, kad šiuo botagu galima nuginti piktąsias dvasias
(Плотникова 1999а, 515–516).
Daugeliui ritualinių ir maginių veiksmų, atlie
kamų botagu, būdinga vaisingumą skatinanti se
mantika. Pavyzdžiui, lenkai tikėjo, kad nėščia mo
teris turi dėti po lova botagą, kad sulauktų berniuko
(Плотникова 1999а, 516), nors čia botagas iš dalies
yra lyties ženklas. Greta jau aptarto mušimo ir ypatin
go garso sukėlimo, tam tikri ritualiniai daiktai botagu
būdavo aprišami. Pavyzdžiui, norint užtikrinti gyvulių
vislumą, čekų jaunuoliai Velykų savaitę turėdavo at
nešti į bažnyčią botagu surištas karklo šakeles (ten pat).
Botagas, kaip simbolis, dažnai naudojamas vestu
vių apeigose. Setų (Estija) vestuvėse jungtuvių dieną
pas jaunąją atvažiuodavo jaunikio pulkas, vadovau
jamas pabrolio (truzka). Pabrolys, turėdamas ranko
je botagą arba lazdą, užeidavo į trobą, iš kurios, pa
laiminus tėvams, išsivesdavo nuotaką, apsigaubusią
ypatinga didele skara (kaal, suurratt).51 Pskovo ves
tuvėse pajaunys įvesdavo jaunąją į jaunikio namą, iš
tiesęs jai botago galą. Minsko gubenijoje pajaunys da
lydavo jaunosios dovanas, padėdamas jas ant botago
(Плотникова 1999а, 517).
Botagas buvo ypač svarbus senosiose Belgorodo
srities pojungtuvinėse apeigose, vadinamose jaunosios
„praskleidimu“ ar „atidengimu“ (раскрывание). Ši
apeiga įvairiose apylinkėse buvo atliekama skirtingai.
Kai kur tai buvo daroma viešai, gausiai dalyvaujant
žmonėms. Jaunąją „veda į kiemą, ten stovi stalas, ant
kurio duona ir druska. Nuotaką ir jaunikį pastato už
stalėn, tuomet pabrolys ima botagą, atpjauna kriaukšlę
duonos, ant jos ir botago užvynioja skepetą. Tada pa
purto skepetą, ir visi žiūri, kaip duona nukrito: jei pluta
į viršų – pirmas gims berniukas, jei minkštimu – tai
mergaitė. Visi šaukia: ‘Valio! Nuotaka gera! Jaunikis
dar geresnis!’. Po šio veiksmo pabroliai mėto visiems
riešutus, sausainius, o jaunuosius veda į kamarą, kad
jaunasis vyras išpintų žmonai kasą“ (Молчанова 2007,
137–152). Botkočiu jaunajai nuimdavo skraistę (apdan
galą), atvesdami ją į jaunikio namus, anot N. Sumcovo,
daugelyje Rusijos ir Ukrainos vietų. Olonecko guberni
joje, vykdant šį veiksmą, visi susirinkusieji šaukdavo:
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„gera! gera!“ (panašus paprotys žinotas ir tarp gruzinų
bei kabardinų kalniečių) (Сумцов 1996, 23).
Belgorodo vestuvėse pojungtuvinį vakarą jau
noji apdovanodavo naują giminę savo rankdarbiais.
Pabrolys dalydavo dovanas, sakydamas tam tikrus
palinkėjimus, ir kiekvieną dovaną, prieš atiduoda
mas jaunikio giminėms, dėdavo ant botago koto
(Молчанова 2007, 137–152). N. Sumcovo pastebėji
mu, paprotys svečiams dalyti dovanas ant svoto arba
pabrolio botkočio (lazdos) galo plačiai žinomas Rusi
joje (Voronežo, Olonecko, Vitebsko, Charkovo guber
nijose) (Сумцов 1996, 79).
Botagas – viršenybės ženklas
Iš gausių įvairių tautų vestuvinių papročių matyti,
kad botagas buvo naudojamas ir kaip maginė priemonė
vyraujančiai padėčiai šeimoje nulemti. XVII a. lietuvių
vestuvių aprašymuose teigiama, kad „vyro namų kieme
marti kuo greičiausiai šokanti iš vežimo, o vežėjas ją
botagu įgenąs į klėtį, ir garbė marčiai, išvengusiai jo
botagų kirčių. Įdomus toks papročio, vietomis išlikusio
iki XX a. pradžios, aiškinimas: Vyro pusėn nuvažiavusi, jaunoji turi greit šokti iš vežimo, tai visada tuose
namuose bus pirmoji, viršesnė ir pagerbta (Vyšniaus
kaitė 1995, 345). Riazanės gubernijoje jaunikis, paso
dinęs jaunąją į vežimą, prieš važiuojant į sutuoktuves,
mušė botagu per vartus, kad būsima žmona jo bijotų (šį
veiksmą galima palyginti su Lenkijoje gyvavusiu pa
pročiu, kuomet šeimininkas, grįžęs namo po pirmojo
arimo, lengvai papliekdavo šeimininkę arba merginas
botagu, kad jos laiku atsikeltų ir atneštų jam į laukus
valgyti) (Плотникова 1999а, 517).
Slavų tautose žinomas paprotys – jaunosios muši
mas per vestuves rimbu. Šešuras legvai suduodavo jai
rimbu, kurį paskui perduodavo jaunikiui; šis užsikiš
davo rimbą už juostos. Panašus paprotys aptinkamas
ir Vakarų Rusijoje. Nuotakos motina paduoda žentui
vytį ir prašo nemušti jos „dukrelės kumščiu, o tik šito
kia lazdele“ (дочушки кулаком, а гетаким дубчиком)
(Сумцов 1996, 79).
Su botagu susijusi ir jaunosios arba vietos išpirki
mo apeiga, kuri daug kur slavuose vykdavo panašiai.
Vestuvininkų vežikai (пово́зники) įeidavo į trobą. Ten
merginos sėdėdavo aplinkui stalą, priešais kiekvieną
jų – po karvojų. Pačią jauniausią merginą sodinda
vo ties stalo kampu. Vienas iš vaikinų pokštaudamas
pliaukštelėdavo botagu, o merginos apsimesdavo, kad
bijo. N. Sumcovo manymu, toks „agresyvus“ vežikų
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– jaunikio pulko – elgesys yra neatsitiktinis. Tai esanti
senosios vedybų formos – jaunosios pagrobimo – lie
kana. Folkloristo nuomone, nuotakų grobimo pėdsakų
gausu vestuvių dainose ir apeigose, pavyzdžiui, pulko
apsiginklavimas botagais ir paprotys nuotakos namuo
se juo pliauškinti per suolus ir sienas. Šiandieninėse
vestuvėse pabrolys botagu veja iš už stalo pamerges,
ten sėdasi jaunojo pulkas. Anot N. Sumcovo, „daugeliu
atvejų botago kirtis parodo vyraujančią jaunikio ir jo
giminės padėtį vestuvėse“ (Сумцов 1996, 9, 20).
Šių senųjų vestuvių papročių atgarsiai, naujai
įprasminant botagu parodomą dominavimą, pastebi
mi ir šių dienų sadomazochistiniuose žaidimuose. Pa
vyzdžiui, „vergovė“, kaip seksualinių santykių būdas,
išskiriamas internetiniuose tinklapiuose. Apibūdinant
tokius seksualinius santykius, vartojamas kodinis pa
vadinimas BDSM: abreviatūra iš ang. bondage ‘ver
gija, priklausomybė’, discipline ‘drausmė’ ar ‘su
drausminimas’ (BDSM kontekste suprantamas kaip
plakimas),52 sadism ir mazochism. Tokių seksualinių
santykių metu partneriai pagal susitarimą pasidalija
vaidmenimis: „valdovo“ ir „vergo“. Dominuojantis
„valdovas“ gali naudotis įvairiomis priemonėmis,
įtaisais, leidžiančiais pajusti bei realiai įtvirtinti savo
galią (antrankiai, raiščiai, rimbai, botagai ir kiti). Par
tneris „vergas“ gali būti surišamas, plakamas, užgau
liojamas žodžiu.53 Beje, ir užgauliojimas žodžiu gali
turėti gilias šaknis – manoma, kad senosiose žemdir
bių apeigose plakimas galėjo būti palydimas ritualinio
plūdimo (keikimo), be to, plūdimas galėjo būti suvo
kiamas kaip „kirtis“.54 Manytina, kad botago, kaip
dominavimo simbolio, ištakos labai gilios.
Botagas – valdžios, taisyklių, normos simbolis
Bene pirmoji asociacija su botagu, kaip valdymo
įrankiu ir valdžios simboliu, yra iš Senovės Egipto.
Lenkta lazda (heka) ir spragilas, arba flabellum (nekhakha), – tai du svarbiausi Senovės Egipto valdžios re
galijų dalykai. Tai buvo dieviškos valdžios, įkūnijamos
faraonų valstybės šventėse, simbolis, tapęs dviem ži
nomiausiais valdžios regalijų ženklais. Lenkta lazda55
ir spragilas – skirtingi skeptrai, tačiau paprastai vaiz
duojami kartu, Osirio (tai jo emblemos) arba kitų dievų
laikomi sukryžiuoti krūtinės.56 Manoma, jog tai buvę
piemenų įrankiai – vienas iš Osirio epitetų, beje, buvo
„gerasis ganytojas“. Kai kurie mokslininkai mano, kad
tai buvęs ne spragilas, o būtent botagas (rimbas). Tuo
met jis galėtų simbolizuoti faraono kaip „žmonių gany

tojo“ vaidmenį.57 Taigi spragilas, arba botagas, drauge
su lazda laikomi Egipto faraono dvigubo vaidmens –
kaip savo pavaldinių ganytojo (prižiūrėtojo) ir baudė
jo – simboliais.58 Abu daiktai simbolizavo „taisyklės“
idėją ir buvo naudojami kaip žodžio „taisyklė, norma“
hieroglifas.59
Ir senovės tiurkams botagas buvo ryškus valdžios
simbolis. Tai liudija senovės tiurkų vakarinių žemių
valdovo Turksanfo žodžiai, kuriais jis kreipėsi į Bi
zantijos pasiuntinį Valentiną: „…tačiau varchanitai
(avarai), kaip tiurkų pavaldiniai, ateis pas mane, kada
aš panorėsiu, ir, kai tik pamatys jiems pasiųstą maną
jį arklio botagą, lėks pragaran“. Beje, tiurkų-mongolų
epe botagas kamčy figūruoja ne tik kaip arklio valdymo
priemonė, bet ir kaip rimtas ginklas. Botagu (rimbu)
užmušami priešai, neverti kardo arba kalavijo kirčio
(medžioklėje botago kirčiais per nosį užmušdavo vil
ką). Botkotį puošdavo įvairiais ornamentais. Kamčy
puošyba buvo ir jo savininko socialinio statuso rodiklis
(Фомин 2007, 35).
Botago, kaip karališkos valdžios simbolio, atspin
džių esama ir Bulgarijos persirengėlių kukerių apei
goje (kukerių žaidimais ir apeigomis užsiima tik vy
rai, daugiausia nevedę; tai vyksta Sirnicos sekmadienį
ir pirmadienį po „sūrio Užgavėnių“, vadinamąją Ku
kerių dieną, Kukerovden) (Šeitanova 2002). Manoma,
kad apeigos elementai yra kilę iš trakų. Apeiga skyla
į dvi dalis, kurių pirmoji – namų lankymas linkint sė
kmės ir dovanų rinkimas – vyksta nuo ryto iki pietų;
antroji – ritualinis arimas ir sėja – vakarop. Centrinę
vietą antroje šventės dalyje dažniausia užima „kara
lius“, kurį į aikštę atveža dviračiu vežimu, tempiamu
dažniausiai dviejų „jaučių“ (валовете) – karnavalo
dalyvių.60 Ritualinio arimo ir sėjos scenos ryšį su tra
kų ritualu patvirtina vaizdai ant VI–V a. pr. m. e. tra
kų genties deronų monetų. Ant monetų vaiduojamas
žmogus su botagu, sėdintis dvikinkėje, traukiamoje
dviejų jaučių. Savaime sunkiai paaiškinamas vaizdi
nys ant monetų tampa aiškesnis, sulyginus jį su kuke
rių apeiga. Ypač su ta scena, kurioje dviračiu vežimu,
traukiamu „jaučių“, apeiginiam arimui ir sėjai vykdy
ti atvežamas „karalius“, laikantis rankose botagą. Šis
apeigos motyvas taip tiksliai sutampa su scena, pa
vaizduota ant deronų monetų, kad jos ištakos nekelia
abejonių.61 Šiuo atveju botagas yra tiek tikrojo Traki
jos valdovo (pavaizduoto ant monetų), tiek ir kukerių
apeigų „karaliaus“ valdžios simbolis.
Turbūt neatsitiktinai ir austrų apeiginėse muštynėse
ginčus sprendžiantis (imtynėms vadovaujantis) teisėjas
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vykdo savo misiją su botagu rankoje. Turno bendruo
menė valstiečių ir piemenų globėjo šv. Jokūbo dieną
(liepos 25 d.) viršukalnėje rengia tradicines imtynių
varžybas. Nuo viduramžių vietiniai vaikinai varžosi dėl
Hagmoar titulo žiauriose muštynėse, kurios vyksta pa
gal griežtas taisykles. O muštynėms vadovauja teisėjas,
apsiginklavęs arklio botagu.62
Mįslingas yra senoje mordvių Gaverdovskio kapa
vietėje Riazanės srityje iškastas rimbas, turintis medinę
išilginės fleitos pavidalo rankeną, kurioje (vamzdyje?)
yra išgręžta skylutė. Turtingos įkapės (geležiniai strė
lių antgaliai, ietys, peilis, kirvukas, geležiniai žąslai su
variniais žiedais ir kt.), aptiktos vyro kape, anot arche
ologų, galėjo priklausyti tik labai žymiam kariui. Ar
cheologų V. Žiganovo ir V. Ščitovo nuomone, fleitos
pavidalo botkotis buvo karvedžio valdžios simbolis.
Etnomuzikologo Nikolajaus Bojarkino teigimu, muzi
kos instrumentas, kaip valdžios simbolis ir karvedžio,
genties vado atributas, folklore gana žinomas motyvas
(Ефименко 1975, 32).
Botagas (bizūnas) buvo ir mūsų tijūno – dvaro pa
skirto baudžiauninkų prievaizdo – pagrindinis atribu
tas, kaip kad matyti ir dainose: Atjojo tijūnas raitas ir
kiekvienam su bizūnu par pečius; Tijūnas – perkūnas,
urėdas – šėtonas, ir patsai ponulis – tas pats velnias
(prisiminkime aptartą Perkūno botagą!); Kas tave sugavo, sūnelaiti mano? – Tas tijūnas atėjūnas apsisuko
su bizūnu, dėdelaiti mano! (LLD I 227; LKŽe). Beje,
artimos tematikos „Oželio“ ciklo dainose sutinkamą
tijūną (vaitą ar miniklį) etnoinstrumentologas Evaldas
Vyčinas mano buvus iš istorinių šaltinių žinomą viršai
tį, aukodavusį ožį (Vyčinas 2004, 198).
Bizūnas, rimbas asocijuojasi ir su bausme, nubau
dimu. Antai liaudies dainininkas Petras Zalanskas
(Mardasavo k., Varėnos r.) prisimena: „Tačiau papras
tai skerdžius pats susitvarkydavo. Jis turėdavo botagą:
ėglio botkotis dviejų metrų, o pats botagas kanapinis,
septynių (sic!) metrų ilgio. Nei vytis jam nereikėdavo,
kad driokstelia nusikaltusiam!“ (Šorys 2005).
Pyragas ir botagas
Šis paskatinimo ir bausmės simbolis yra tapęs
populiariu frazeologizmu: vokiečių kalboje tai Zuckerbrot und Peitsche, siejamas su Otto fon Bismarko
(Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen)
politika XIX a., anglų – carrot and stick „morka ir
lazda“, lietuvių – pyragas ir botagas bei pan. Pasta
ruoju metu šis frazeologizmas Lietuvos žiniasklaidoje
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itin plačiai taikomas politikos strategijai apibrėžti:
„Dar savigarbos jausmui reikia, kad pagarbą rody
tų užsienis. Pastaruosius kelis šimtmečius to Rusija
siekia pyragu ir botagu“.63 „M. Sakašvilio strategi
ja suvienyti Gruziją yra gerai apgalvota bei paremta
‘pyrago ir botago’ metodu“.64 „Vakar vėlai vakare
Vienoje didžiųjų Europos valstybių bei JAV užsienio
reikalų ministrai po ilgų diskusijų susitarė dėl prie
monių paketo Iranui, vadinamojo ‘pyrago ir bota
go’“.65 Taip nusakomi ir atitinkami verslo principai
(žr. M. Varaškos straipsnį „Svečiam verslui – pyragai, savam – botagai?“66). Frazeologizmas pyragas
ir botagas, be abejo, tinka ir atitinkamiems auklėjimo
metodams išreikšti. Anot Daivos ir Dainiaus Elertų,
„auklėjimo ‘pyragu ir botagu’, arba Pavlovo sąlygi
nio reflekso, principai buvo taikomi dar iki bihevio
rizmo ieškojimų“.67 Psichologų manymu, „botago ir
pyrago“ metodas – tai vienas savo emocinių būsenų
reguliavimo būdų. „Kad toks metodas būtų veiksmin
gas, reikia situaciją ir savo veiksmus joje stebėti iš
šalies, tačiau tai pavyks ne kiekvienam, be to, daž
niausiai botago kirčių sau skiriama kur kas daugiau
nei pagyrų už gerą elgesį“.68
„Botago ir pyrago“ auklėjimo metodas, matyt, ga
liojo ir liaudies pedagogikoje – apie tai galima spręsti iš
populiarių lietuviškų posakių: „Ar pyragutį, ar botago
mazgutį“; „Ar pyrago raguoto, ar botago mazguoto“69
ir pan. Pyrago/botago motyvų esama ir lietuvių tauto
sakoje, pavyzdžiui, vaiko žaidinime: Cilingu cilingu,
duos pons piningų, ponia – pyragą, ponaitis – botagą.
Ūžt– ūžt;70 vestuviniame svočios apdainavime: Jei svočia neduos pyrago, / tuojau griebsimės botago, / – Oi
svočiute, pagailėki, / mums pyrago pažadėki (Kirdie
nė 2009, 141). Pavasario apeigų sūpuoklinėje dainoje
„Kas man supa“ akivaizdžiai atsispindi pamaloninimo
už supimą ir nubaudimo už apeigos nevykdymą prin
cipai, išreikšti ta pačia „pyrago ir botago“ simbolika:
…Ē, kas supa – tam pyragas, ū-cia, / Ē, kas stāvi – tam
bātagas, ū-cia…(MFA KLF 5970/9).
Botagas – muzikos instrumentas
Kaip muzikos instrumentas, botagas yra sulaukęs
bene mažiausiai tyrinėtojų dėmesio. Tai, be abejo, su
siję su jo padėtimi opozicijoje „muzika – nemuzika“,
arba „dermė – chaosas“. Vis dėlto pasaulinėje muzi
kos instrumentų klasifikacijoje jis, kaip jau minėta, yra
„įteisintas“ kaip toks. Jis priskirtas prie laisvųjų skro
džiamųjų aerofonų (pagal Ericho von Hornbostelio ir
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Curto Sachso muzikos instrumentų sisteminę klasifika
ciją, 4.11.4171). Laisvieji aerofonai pagal garso suda
rymo būdą skirstomi į sūkurinius (sukutis, ūkas), skro
džiamuosius (botagas, kardo geležtė), sprogstamuosius
(pūslė, petarda) ir pučiamuosius liežuvėlinius (žolinė,
tošelė). Laisvųjų aerofonų garso aukštį, garsumą bei
tembrą lemia instrumento medžiaginės ypatybės (ma
tmenys, masė, tankis, amplitudė ir kt.) (Karaška 2000a,
21). Tad, pavyzdžiui, kroatai botagą (bič) ir pristato
kaip aerofoninių instrumentų grupės instrumentą, kar
navalinio muzikavimo priemonę; šis paprastas aerofo
ninis instrumentas (drauge su pripūsta kiaulės pūsle)
buvo plačiai naudojamas karnavalinių eitynių fašnika
metu (Galin 1988, 185).
Lietuvių etnomuzikologų darbuose botagas iki
šiol nėra detaliai aptartas, jo nėra nė žinyne „Lietuvių
liaudies muzikos instrumentai“ (Baltrėnienė, Apanavi
čius 1991), kuriame jis turėtų būti paminėtas greta len
tos, rinkinės, birzgalo ir kitų „daiktų kaip instrumentų“.
Tiesa, botagas yra labai glaustai pristatytas „Muzikos
enciklopedijoje“. Anot muzikologo Arvydo Karaškos,
tai „lietuvių liaudies ganymo įrankis ir muzikos ins
trumentas (skrodžiamasis aerofonas). Ėglinio botkočio
plongalyje už lininės kilpos (panerklo) pririšta trilinka
kanapinė arba lininė virvelė. Prie virvelės pririšta pa
pliauška – ašutų ar vielos raizginys. […] Vaikai, pie
menys botagu pliauškindavo įvairaus ritmo ir tembro
garsus, varžydavosi garso stiprumu. Vestuvių persiren
gėliai ‘čigonai’ humoristines dainas dainuodavo ritmiš
kai pliauškindami botagu. Botagas vartotas nuo seno
iki XX a. vidurio. Panašius sūkurinius aerofonus turi
įvairios pasaulio tautos“ (Karaška 2000b, 193).
Vis dėlto, verčiant tekstus iš vienos kalbos į kitą,
dažnai kyla painiava – negalima garantuoti, kad ver
timas yra tikrai tikslus, t.y., kad tekste kalbama bū
tent apie tą ar kitą įrankį – botagą, pliauškę ir pan.
Su terminijos klausimu, matyt, susidūrė ne vienas
tyrinėtojas. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną tokių
painių atvejų, pavyzdžiui, kai kalbama apie orkestre
naudojamą muzikos instrumentą, rusiškai vadina
mą kнут-хлопушка, pažodžiui ‘botagas papliauška’.
Simfoninio orkestro instrumentų žinovo D. RogalioLevickio teigimu,72 muzikos instrumentas „botagas
papliauška“ (kнут-хлопушка) žinomas nuo senų lai
kų. Prancūzijoje šis iš dviejų lentelių padarytas ins
trumentas buvo vadinamas claque-bois, ilgainiui jis
modifikavosi į ksilofoną. Italijoje jis pavirto labai po
puliariu vaikų žaisliuku va-et-vient – tai trys mediniai
plaktukai, kurių vidurinis, pats būdamas nejudrus, yra

smūgiuojamas šoninių plaktukų. Rusijoje buvo žino
mas panašus vaikų labai mėgiamas žaisliukas „meška
ir medkirtys“. Iš či aiškiai matyti, kad kalbama visai
ne apie botagą (laisvajį aerofoną), bet apie kleketą –
idiofoną, t.y. saviskambį muzikos instrumentą. Anot
D. Rogalio-Levickio, vėlesniais laikais, pritaikant tokį
prietaisą orkestro reikmėms, jis virto „botagu“ (кнут)
ir, praradęs savo ankstesnį pavadinimą „kleketas, tarš
kynė“ (погремушка), buvo pradėtas vadinti „papliauš
ka“ (хлопушка) arba tiesiog „botago pliauškėjimu“
(щёлканье бича).73 Taigi, kaip paaiškėja, šiuolaiki
niu „orkestriniu“ supratimu „botagas“ (кнут) neturi
nieko bendra su tikru botagu, naudojamu vežiko arba
gyvulių varovo. O naujausių laikų papliauška (ru. irgi
кнут) – tai dvi lygiai nugludintos ir lankstu tarpusavy
je sutvirtintos medinės lentelės. Laikant šį instrumentą
už rankenėlės, smagiai užsimojama ir pliauškinama.
Susidaro čaižus pliaukštelėjimas, tiksliai atkartojantis
ilgo piemens botago kirtį. D. Rogalis-Levickis pats
pažymi, kad ypač didelė painiava orkestruotės termi
nijoje kyla apie šį instrumentą kalbant skirtingomis
kalbomis (vokiečių, anglų, prancūzų ir kt.).
Matyt, pagrindinis dėmesys parenkant muzikos ins
trumento pavadinimą tenka ne tiek garso išgavimo bū
dui, kiek jo keliamoms asociacijoms – botago pliauš
kėjimui. Beje, pats lie. papliauška pirmiausia reiškia
‘botago pliaukštelėjimą’, pavyzdžiui: A moki padaryt
papliáušką? (Raseiniai); taip pat ‘pliaukštelėjimą nuo
smūgio’: Davė į ausį su pãpliauška (Šatės, Skuodo r.);
taip pat pačią ‘prie botago galo pririštą virvutę, kad
geriau pliauškėtų, papaušką’: Ot gera papliáuška: kad
supliauškėsi, net par mišką skardas eina! (Kavarskas,
Anykščių r.); Bepliauškindamas visą botago papliáušką
nupliauškinau (Laukuva, Šilalės r.); plg. pliauškà ‘prie
botago galo pririšta neilga virvelė, kad botagas pliauk
šėtų ir ne taip greit spurtų’: Mano pliauškà susmušė
(sutrūko) (Leipalingis, Lazdijų r.) (LKŽe). Kaip mato
me, ir papliauška yra tiesiogiai susijusi su botagu, nors,
kaip instrumentas, garsą sukelia visai kitaip.
Geri botagai, skirti garsiam pliauškinimui, yra labai
vertinami. Antai Bavarijos, Zalcburgo regione sakoma:
„Kas smuikininkui yra jo smuikas, tas pliauškintojui
(Schnalzer) yra jo botagas (Goaßl).“ Vokietijoje yra ži
nomas net botagų gamybos didmeistris, à la Stradivarius, – tai Martinas Grundneris iš Burghauzeno. Pensi
ninkas, būdamas jau 80 metų, tebeveja vežikų botagus
iš nendrių. Tokių natūralių medžiagų naudojimas vis
dėlto jau gana retas, ir šiandieniniai botagai paprastai
vejami iš stiklo pluošto – jie nesulaužomi.74
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Šiandieninėje kultūroje pliauškinimas botagu įpras
minamas naujai. Greta senųjų papročių tęsimo ir gai
vinimo, reikšmingomis tampa botagų pliauškintojų
varžybos, kuriose svarbu ir botagu išgaunamo garso
stiprumas (pliekiant vienam asmeniui), ir botago kirčių
darna, tam tikra pliauškinimo harmonija (pliekiant as
menų grupei). Šiuo atveju jau tikrai galima kalbėti apie
ritmą, kaip apie vieną iš itin svarbių muzikos elementų.
Griežta pliauškinimo botagais tvarka, tam tikros
taisyklės kartais net primena muzikavimą kameri
niame ansamblyje. Tai galima pastebėti, pavyzdžiui,
Bavarijos kaimo bendruomenių kasmet šv. Martyno
vakarą (lapkričio 11 d.) tebeatliekamoje „Vilkų išva
rymo“ (Wolfauslassen) apeigoje; Arnbruke, Graflinge
ir Drachzelsryde ji vadinama „Vilkų išskambinimu“
(Wolfausläuten). Jaunuoliai prisikabina ant klubų arba
ant pečių po 30–90 cm didumo, iki 35 kg sveriantį var
pą ir keliauja išsirikiavę paeiliui nuo namo prie namo.
Grupės vedėjas vadinamas „piemeniu“, visa grupė (ją
sudaro piemenys, skambintojai ir pliauškintojai bo
tagais) vadinama „Vilku“ (Wolf). Drauge eina ir kiti
pliauškintojai botagais. Jie eina grupėmis nuo dviejų
iki penkių ir pliekia iš eilės tam tikru ritmu. Kas savo
„penkiukę“ taip suvaldo, kad visų botagų kirčiai ima
skambėti ritmiškai, priklauso pliauškintojų botagais
(Geißelschnalzer) elitui.75 Panašus ir Bavarijos-Zalc
burgo regione žinomas „žiemos išvarymas botagu“
(Aperschnalzen), atvirame lauke paeiliui atliekamas
nelyginio vaikinų skaičius – paprastai devynių ar vie
nuolikos. Atstumas tarp pliauškintojų toks, kad bota
gų virvės nekliudytų viena kitai. Daugiau nei trylika
pliauškintojų vienu metu dalyvauti negali, nes suyra
ritmas. Prieštaktį parodo pradedantysis (Aufdraher),
kurio botagas pats trumpiausias – jis negali taip garsiai
pliekti, kaip likusieji. Pirmiausia jis keletą kartų apsu
ka abiem rankomis botagą sau virš galvos, tada duoda
ženklą pliauškinimo pradžiai: Aufdraht – oans – zwoa
– drei – dahin geht‘s! „ Nagi – vienas – du – trys – pir
myn!“ Staigiai trūktelėjęs botagą, jis pradeda pliauš
kinti. Po jo pagal eilę bematant pradeda pliauškėti ir
kiti. Paskutinis, stipriausias grupės vaikinas, turi patį
ilgiausią, žemiausiu tonu pliaukšintį botagą (Bass). Ka
dangi šis veiksmas labai varginantis, jis niekada netrun
ka ilgai. Sudėtingiausia yra pliaukšint išlaikyti ritmą.76
Visa tai, beje, labai primena lietuvių kūlimo tradi
cijas, kuriose griežtas ritmas organizuoja darnų kolek
tyvinį darbą. Pavyzdžiui, Budrių kaime „buvo kulia
ma keturiese pagal ritmą: Pats su pa-te, šou su ka-te.
Su žodžiu šou du stipresni vyrai pakaitomis spragilais
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smūgiuodavo kuo stipriau. Šitoks smūgiavimas, tak
to paįvairinimas, tarsi būgnas orkestre pagyvindavo
kūlimo dinamiką, kūlėjams duodavo energijos“ (Ja
blonskis 1993, 115). Šioje vietoje galima prisiminti
ir Užgavėnių „žydų“ grojimą botagais. Nors tai – tik
muzikavimo parodija, vis dėlto tam tikra tvarka, ri
tminis atskirų „partijų“ koordinavimas išlieka: „Už
gavėnių žydai groja su savo botagu, tardami tam ti
krus žodžius, sakydami balabaikas. Pavyzdžiui, keli
sutartinai styguoja, vienas: Pirlim kum kum kum (grei
tai); ei šnei, ei šnei... (lėtai); kitas greitai: Ant Saugulių (kaimo vardas) kels gers...; kybar vybar mak mak
mak; šurum burum arti toli, Kajetons – kai šėtons...
(Padubysis)“ (Balys 1993, 77).
Šiandien Vokietijoje (Bavarijoje) ir Austrijoje pla
čiai populiarinamas botagų pliauškinimo paprotys,
vadinamas Goaßlschnalzen, Goaßlschnalzn, Goassl
schnoizen (esama nemažai botagų pliauškintojų aso
ciacijų). Pavadinimas kildinamas nuo vežiko botago,
kuris bavarų tarme vadinamas Goaßl, ir veiksmažodžio
schnalzen ar pan. ‘pliaukšėti’, kuriuo nusakomas stai
gus garsus pliaukštelėjimas botagu. Kadaise kiekvie
nas vežikas, norėdamas, kad vežimai skirtųsi vienas
nuo kito, botagu pliauškindavo savita, ypatinga seka.
Šiandieniniai botagų pliauškintojai (Goaßlschnalzer)
rodo koncertines programas, dažnai ne vieni, bet drau
ge su grupėmis, kuriose naudojami ir įprasti muzikos
instrumentai.77 Panašus reiškinys, beje, pastebimas ir
Altajuje. Altajiečiams švenčiant Эl-Ojyna (liaudies
žaidynės), rengiamos sportinės varžybos, per kurias
botagais (kamčy) mušama į taikinius (tanma). Kamčy
kartu su kitais garsą skleidžiančiais įnagiais bei muzi
kos instrumentais naudojami Altajaus liaudies muzikos
ansamblio „Tengri“ kompozicijose (Фомин 2007, 35).
Taigi riba tarp utilitarinės ir muzikinės-esteti
nės funkcijų iš tikrųjų sunkiai nubrėžiama. Anot
etnoinstrumentologo Nikolajaus Bojarino, funkcijos
ne staiga pakeičia viena kitą, bet ilgą laiką gyvuoja
kartu. Jų, kaip tradicinio pasaulėvaizdžio kompone
tų, santykį lemia lėtai tekintantys kultūros kontekstai
(Бояркин 2008, 67).
Vietoje išvadų
Apibendrinant botago vartojimo įvairiose tautose
ypatybes, galima konstatuoti, kad tai vienas pačių po
puliariausių buities ir apeiginių įrankių, pasižymintis
dideliu funkcijų ir simbolinių reikšmių spektru. Lietu
voje botagas naudotas:
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1) piemenų – kaip darbo įrankis (šis aspektas straips
nyje plačiau neaptartas) ir maginė apsaugos, vaisin
gumo skatinimo priemonė;
2) persirengėlių „žydų“, „čigonų“ ir kitų – kaip jų kos
tiumo dalis, svarbi anapusybės žymė, kito pasaulio
atstovų „kalbos“ priemonė;
3) kaip Morės, Gavėno ir kitų žiemą, tamsą simboli
zuojančių personažų išvarymo priemonė;
4) kaip karnavalo dalyvių apsaugos ir vaisingumo ska
tinimo priemonė;
5) Jurginių ritualinių giesmių „draudėjų“ – kaip apsau
gos ir išvarymo priemonė;
6) vestuvių dalyvių – kaip apsaugos ir vaisingumo ska
tinimo, dominavimo šeimoje simbolinė priemonė;
7) mitologinėje plotmėje – tai Perkūno, griaustinio ir
žaibų dievo, įrankis. Be to, tai ir Perkūno ratų va
deliojimo priemonė. Žmonės įsivaizdavo, kad Perkūnas yra piktas vyras, kuris, turėdamas rankoje
botagą, važinėja po orą – padangėmis; jis važinėja
raudonuose ratuose, pakinkytuose dviem arkliais;
arba pasikinkęs keturis baltus arklius...; Perkūnas
– senis, pasikinkęs į dviratį ožį ir su juo važinėja po
debesis; Anas važinėja pa dungų auksa ratais, katruos timpia trajas devyniales žilų ažių ir pan. (LTR
828/1, 739/4, 832/37, 763/40, 2281/13, cit. iš Lau
rinkienė 1996, 91, 93, 101, 103).
Taigi galima sakyti, kad botagui lietuvių tradici
nėje kultūroje priklauso visos straipsnyje apžvelgtos
funkcijos ir prasmės: gyvybės, vaisingumo skatinimo,
apsaugos, piktųjų jėgų nubaidymo, išvarymo, domi
navimo, valdžios, baudimo ir kt. Ilgainiui daugelis
buvusių botago funkcijų pamažu nunyko (drauge su
ganymo, senaisias vestuvių papročiais ir kt.), kai ku
rios jų pakito. Vertas dėmesio (nustebinęs ir straips
nio autorę) faktas, kad šiandien populiariose Sartų
žirgų lenktynėse 1939 m. svarbus lenktynių akcentas
dar buvo juokdarys, visuomet turėjęs 101-ą nume
rį. Dažniausiai jis vaikštinėdavo tarp žiūrovų ir juos
linksmindavo šmaikščiais pajuokavimais, pašiepdavo
nevykėlius lenktynininkus ir apsileidusius ūkininkus.
Turėjo juokdarys ir „ginklą“ – ilgą botagą, kuriuo
pliauškėdavo ore ir gindavosi nuo įsidūkusių ir jį er
zinančių vaikų.78 Kaip matyti, juokdario veikla labai
panaši į kai kurių Europos karnavalų botaguotų per
sonažų elgesį (prisimintinas ir Trinidado bei Tobago
festivalio personažas Jab Jab – „gerasis velniūkštis“
juokdario kauke, pliaukšintis botagu).
Buvusį botago populiarumą bei reikšmingumą

rodo gausios lietuvių patarlės: Uodega kaip velnio
botagas: ir sumezga, ir atamezga; Ant čigono botago devyni velniai suktinį šoka; Pasileidęs kaip elgetos
rimbas arba Pasileido kaip ubago botagas; Nevyk į
medį Dievo su botagu, ba neišprašysi ir su pyragu;
Botagas ne dėl gražumo, o dėl paraginimo; Pliauškina kaip botagu per balą arba Kaip su botagu per
vandenį; Geriau po jauno botagu negu po seno nagu
arba, priešingai, Geriau po seno barzda negu po jauno botagu; Senesnio ubago botagas standesnis; Šūdas
– ne pyragas, siūlas – ne botagas; Ar vėjo botagas, ar
pabastūnas; Plakas po visas šalis kaip vėjo botagas;
Liežuvėlis kaip botagėlis arba Liežuvis kaip vėjo botagas; Liežuvis kaip botagas; Geras atkirtas žodžiu geriau už botagą; Gerklę paleido kaip ubagas botagą79
ir kt. Nemažiau populiarūs ir įvairūs frazeologizmai
(ypač daug jų susiję su vėju): vėjo bizūnas, vėjo botagas, vėjo padauža, vėjo pamušalas, vėjų papauška,
vėjų papliauška ‘nerimtas žmogus, vėjavaikis, pa
dauža’; žydo botagas, čigono botagas, senio botagas
ir pan. Pliauškinimas, plakimas botagu šnekamojoje
kalboje dažnai gretinamas su kalbėjimu – „pliauški
mu liežuviu“: Tas pliauškà, ar jis žino, ką šneka?!; Jis
didelis papliáuška: kad nušneka, tai nei vienas, nei
du; Aš mėgau liežuviù papliaukšėt; Pliauškėk, pliauškale, nepliauškėjęs!; Kad paleis plakti burną!; Kad
plaka anuodu liežuvį, ir ausys raitos; Liežuvis anų
buvo išplaktas kaip kalvio an preikalo; Bobos išsiplakė liežuviais ir pan.; panašiai botago kirtis – su „skau
džiu žodžiu“, įžeidimu, nuplakimas – su apkalbomis:
Piktais liežuviais mane nuplakė ir t.t.
Botago ypatumai, pasirodo, galėjo atskleisti net ir
jo savininko etninę tapatybę: Valančiaus pastebėjimu,
„žemaičių ubagai su didele panieka žiūri į aukštaičių
ubagus: žemaičių ubags tai bent ubags – briedžio kai
lio diržu susijuosęs, o aukštaitis ubagas virvele persi
rišęs, žemaičio ubago botagas su saga gale, aukštaitis
tik vytelę rankoje turi“80.
Žinant tokią didelę botago funkcijų ir simbolinių
reikšmių įvairovę, darosi gaila šiandien visiškai pra
rastų plačių jo panaudojimo galimybių. O gal, pasi
remiant gausiais lietuviškų Užgavėnių papročių apra
šais ir kai kurių Europos tautų praktine patirtimi, vis
dėlto dar pavyktų atgaivinti pliauškinimo botagais –
simbolinio žiemos išvarymo tradicijas? Gal kada nors
ir Vilniaus, kaip ir Zalcburgo, centrinėmis gatvėmis
dar žygiuos „pliauškintojai botagais“, ne tik baisiomis
anapusinio pasaulio būtybių kaukėmis, bet ir magišku
botago garsu nugindami žiemą?
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Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Botagas: darbo įrankis, papročių atributas, simbolis… ir muzikos instrumentas?
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Whip: a tool, custom attribute, symbol,
and a musical instrument?
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
The object of this article is the whip, which, in different tra
ditions, is known as a work (herding) tool, an important custom
attribute and, no matter how strange it may seem – a musical in
strument. In Lithuania none of these aspects of the whip have been
thoroughly investigated yet. In order to restore the overall image
of the whip in Lithuanian traditional culture, the author relied on
the wide range work by other researchers (mythologists, linguists,
ethno-musicologists, etc.) as well as covering the wide context of
international customs.
The whip’s symbolism and ritual functions are determined by
two equally important things: the action performed by it (hitting,
striking), and the sound caused by it. The form of the whip itself
is also important, allowing comparisons to a belt, rope and even a
snake – a symbol of vitality.
In the rituals, customs, and magic of different cultures, whip
ping from the oldest times was used as a magical tool for pro
moting vitality, fertility, productivity. Striking a whip is one of
the ritual tools to banish adverse events or characters, such as
“winter,” in Russia and in Belarus—rusalka (spring) and so on.
In the author’s opinion, when women singing Jurginės hymns are
whipped by men, it is not to punish them for “bad” singing, but,
in their own way, to contribute to the expulsion of winter. These
two ritual actions—the men with whips and the women singing
hymns – can be considered as equally important dimensions of
waking up nature.
In many traditional rituals and magical actions, the whip’s func
tion and symbolic meaning is analogous to that of the bell. In simi
lar circumstances, either one or the other can be used. By the way,
costumed people on Užgavenės used both whips and bells, and
these two magical attributes could be had by the same character.
It was found that in Lithuania the whip was used: 1) by shep
herds – as a work tool and magical protection, a way to boost fer
tility; 2) by mummers dressed as Jews, Gypsies and others – as
part of their costume, as a tool for “speaking” as a representative
of the other world; 3) as a method of banishing Morė, Gavėnas
and other characters; 4) as a tool to protect and encourage fertility
for the carnival participants; 5) by those “banning” Jurginės ritual
songs – as a precautionary measure and a tool to help in the expul
sion of winter, 6) by wedding participants—as a tool for protection
and promotion of fertility, symbolic domination in the family; 7)
in the mythological context—Perkūnas, the thunder god’s, tool.
The author concludes that the whip in Lithuanian traditional
culture has all the functions and purposes outlined in the article:
life, fertility promotion, security, banishment and exorcism of the
forces of evil, domination, power, punishment, and so on. Over
time, many of the former features of the whip gradually disap
peared (along with the herding, old wedding customs and others),
while some of them changed.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42,
LT-01110, Vilnius, el.p. daivavy@lmta.lt
Gauta 2011-04-05, įteikta spaudai 2011-04-20
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Apeiginio javų lankymo papročiai
Švenčionių krašte
Violeta BALČIŪNIENĖ
Straipsnio tikslas – parodyti, kaip XIX a. pab.–XX
a. pr. gimusių pateikėjų pasakojimuose atsispindėjo
apeiginio javų lankymo paprotys, ir apibūdinti kai
kuriuos jo raiškos savitumus archajiškame Švenčionių krašte. Kiek plačiau aptarsiu svarbų apeiginį šio
papročio elementą – parugines giesmes, kurių tematikos bei variantiškumo gausa Švenčionių apylinkės
išsiskiria iš kitų.
Pateikėjų pasakojimai buvo užrašyti 1958–
2002 m. Seniausieji pateikėjai buvo gimę XIX a. pabaigoje, o vėliausiai (2000–2002 m.) apklaustieji yra
gimę 1920–1930 m.
Taigi kalbame apie rugių lankymo papročio gyvavimą XX a. Šis straipsnis – tik tyrimo pradžia, mėginimas apžvelgti ir įprasminti užrašytus pateikėjų pasakojimus, archyvinę medžiagą, analizuoti ir lyginti ją
su įvairių autorių mokslinėmis publikacijomis.
Parugių ir sambarių papročiai aprašyti etnologų
Pranės Dundulienės, Irenos Čepienės, Birutės Imbrasienės, Liberto Klimkos darbuose, Zenono Slaviūno
sutartinių tritomyje, etnomuzikologės Daivos Vyčinienės, etnochoreografės Dalios Urbanavičienės
veikaluose ir mažesnės apimties publikacijose. Taip
pat remtasi Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriuje (toliau – VUMB RS) saugoma
tautosakos bei etnografinių ekspedicijų medžiaga,
kraštotyrininkių Teresės Pivoriūnaitės, Palmiros Krivickienės asmeniniais archyvais bei Švenčionių Nalšios muziejaus, Švenčionių rajono kultūros darbuotojų surinktais etnografinės medžiagos pateikėjų
pasakojimais. Atrinkti ir pateikti tik patys tipiškiausi
bei įdomiausi pavyzdžiai.

Apeiginis javų lankymas ir sambariai
Javų lankymas – vienas iš svarbiausių žemdirbių
ritualų. Juo buvo siekiama užtikrinti gerą javų derlių
ir apsaugoti juos nuo stichinių nelaimių bei kenkėjų.
Tai labai senas paprotys, rašytiniuose šaltiniuose mi-

nimas jau XVI a. Rytų Lietuvoje – Švenčionių–Ignalinos areale – jis išliko gana ilgai, iki pat XX a. trečiojo
dešimtmečio. O žmonių atmintyje javų lankymas tebėra gyvas ligi šiol.
Su dirvos derlingumo bei javų augimo skatinimu
susijęs ir sambarių paprotys. Z. Slaviūno teigimu, pavasariniai sambariai dažniausiai būdavo švenčiami
antrąją Sekminių dieną ir pradedant pjūtį.1 Pagrindinis sambarių akcentas – apeiginės vaišės su alumi, jų
metu dalis alaus ir maisto būdavo aukojama dirvai.
Sekminių sambariai ir vienas iš rugių lankymo periodų – kupolia – chronologiškai sutapo (anot D. Urbanavičienės, kupolių laikotarpis truko nuo Sekminių
ligi Petrinių2).
Abi apeigos buvo pasiruošimas svarbiems agrariniams veiksmams – pavasarinei sėjai, pjūčiai. Dviejų
skirtingų apeigų paskirtys ir laikas sutapo ir ilgainiui
lėmė tai, kad jos susiliejo į visumą.

Apeiginio javų lankymo pavadinimai
Jie Švenčionių krašte skirtingi: parugės (Adutiškis), kupolios (Adutiškis), apžiūra (Vidutinė). „Javų
lankymą vadindavo apžiūra“[16]. „Parugėm nevadindavo. Sakydavo: „Einam pažiūrėt, kaip auga javai“[15].
Z. Slaviūno „Sutartinių“ antrame tome rašoma, kad
„Adutiškio, Tverečiaus, Daugėliškio, Mielagėnų ir kt.
apylinkėse sambariai vadinami kupoliomis.“3
Šiame straipsnyje apeiginiam javų lankymui apibūdinti pasitelkiame labiausiai Švenčionių krašte paplitusį pavadinimą parugės.

Apeiginio javų lankymo laikas
Švenčionių krašte pastebėta bendra tendencija
– kalendorinėmis šventėmis pabrėžiamos vasaros
ir žiemos kalendorinių ciklų pagrindinių laikotarpių
pradžios, o ne pabaigos. Tarkime, Žemaitijoje paplitusi žiemos ciklo pabaigos šventė Užgavėnės, o apie
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Švenčionis Ažugavos net nelaikomos švente, o ciklo
pradžią – Tris Karalius – atsimena bemaž visi senoliai.
Su vasaros ciklu dedasi panašūs dalykai – Švenčionių
krašte akcentuojama kupolių pradžia: viena iš pagrindinių metinių švenčių šiame krašte – ne Joninės, o
Sekminės. Joninės į šį kraštą eksportuotos kolchozų
laikais „iš Lietuvos“, o tradiciškai būtent per Sekmines būdavo pinami vainikai, buriama, apdainuojami
žolynai, kūrenami laužai, lankomi javai. Taigi Švenčionių krašte pabrėžiama kadaise ilgo, ne vieną dieną
trukusio kupoliavimo laikotarpio pradžia.
Daugelio pateikėjų tvirtinimu, Švenčionių krašte
rugiai buvo lankomi įvairiu laiku. Galima išskirti kelis
minimus laikotarpius:
1) Pradėdavo lankyti dygstančius, vos sužaliavusius rugius: „Lankyti eidavo pavasarį, kai (rugiai)
pradeda žaliuot“ [15]. „Mūsų kaime eidavo parugėm
kelis kartus – kai pradėdavo dygt ir per Sekmines. /…/
Nešdavosi, kas ką turėdavo: sūrio, sviesto, pautienę,
grikių babką [13].
2) Per Jurgines: „Laukus lankydavo ir ten keldavo
vaišes dažniausiai per Jurgines. Bet lankydavo jau nuo
kovo 25 d. ir iki balandžio pabaigos [8]. „Per Jurgines
/…/ [gaspadorius] eina aplink rugius“ [12].
3) Dar vienas įdomus paliudijimas: „Eidavo lankyti
po lietaus [pirmojo] praėjus trims savaitėms“ [16].
4) Žydint rugiams: „Eidavo nuo Sekminių, kai pradėdavo plaukti javai“ [5]. „Kai žydi rugiai, susidarydavo būrelis merginų, eidavo aplankyt rugių“ [17]. „…
[Eidavo lankyti], kai rugiai žydi, plaukia“ [18]. „Eidavo
parugėmis, kol žydi rugiai“[2].
5) Per Sekmines ir po jų. Tai patvirtina beveik
visi apklaustieji Adutiškio apylinkių pateikėjai: „Dažniausiai eidavo per Sekmines, kartais apie savaitę
nuo Sekminių“ [9].
Z. Slaviūnas, D. Vyčinienė nurodė, kad adutiškėnai
javus lankydavo net ligi pat pjūties.4 Tai palyginti ilgas laikotarpis, kurio metu apeiga buvo kartojama.
Lankymo apeigos kartojimas rodo ją turėjus ypatingą maginį poveikį. Bet vis dėlto dažniausiai pabrėžiama, kad parugėmis vietiniai žmonės eidavo per
Sekmines.
Taigi galima išskirti tris javų lankymo tarpsnius: 1)
rugiams sudygus ir sužaliavus; 2) per Jurgines; 3) per
Sekmines, kai rugiai žydi.
Per Jurgines javų laukus dažniausiai lankydavo
vienas šeimininkas. Jis javus apeidavo su duonos kepalėliu, kuriame būdavo įkeptas kiaušinis. Per Sekmines, kupolių laikotarpio pradžioje, javus lankydavo
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moterys, šeimos, jaunimas su vaišėmis, apeiginėmis
paruginėmis giesmėmis, žaidimais bei šokiais. Būtent šis, trečiasis, javų lankymas ir sutapo su Sekminių sambariais – tai, kaip minėta, du į visumą susilieję
papročiai.

Apeigos atlikėjai ir dalyviai
Javų lankymo apeiga susijusi su deivės Žemynos
kultu. Pirmykšte forma ji buvo atliekama moterų,
nes tikėta, kad slaptosios moters galios gimdyti vaikus tiesiogiai susijusios ir su žemės derlingumu, vaisingumu.5 Tai, kad javų lankymas – „moteriškas“ paprotys, patvirtina ir Švenčionių apylinkių pateikėjai:
„Moterys Sekminių dieną, susidėjusios į didelį bliūdą
kiaušinienę, sūrius, eidavo apie laukus“ [6].
Ilgainiui papročiui nykstant ir keičiantis parugėmis
Švenčionių krašte jau eidavo įvairios kaimo žmonių
bendruomenės grupės. 1) Tik gaspadorius: „Eidavo
tik šeimininkas“ [15]. „Daugiausia eidavo vyrai“ [13].
2) Mišrus lankymas: „Lankė gaspadorius su šeima“
[16]. „Daugiausia eidavo gaspadoriai, paskui juos bėgdavo vaikai. Į pavakarę eidavo jaunimas“ [9]. „Laukų
lankyti eidavo visa šeima“ [8]. „Parugėn eidavo vyrai
ir atskirai moterys su vaikais. Eidavo pusiaudieny. Viso
kaimo gyventojai eidavo kartu ir apeidavo apie viso
kaimo rugius“ [7]. „Parugėn eidavo vyrai. Nešėsi sūrio, duonos, arielkos. Su suaugusiais ėjo ir vaikiai, kurie
norėjo. Tik merginos su vaikinais eidavo atskirai nuo
senių ir kartu nesueidavo. Eidavo su savo valgiu, muzika, šokdavo. Parugėn eidavo po mišių ir išbūdavo ligi
vakaro, kol ateidavo laikas ginti namo gyvulius“[4]. 3)
Vien jaunos merginos [17]. 4) Vien jaunimas – vaikinai
ir merginos: „…eidavo bernai ir mergos su armoška“
[7]. „Eidavo jaunimas“ [5].
Matome, kad nors parugių apeigos funkcija iš
moterų perimta kitos lyties bei amžiaus grupių, tačiau išliko jų atskyrimas, ėjimas atskiromis grupėmis
(vien vyrai, šeimos ir atskirai jaunimas) ir netgi skirtingu laiku.
Pateikiame palyginti išsamų, Adutiškio–Tverečiaus arealui būdingą parugių (kupolios) pavyzdį:
„Antroj Sekminių dienoj eidavo kupolion, atskirai
vaikai, jaunimas ir seniai. Seniai tai keliukais parugėm
pavaikščiodavo. Ė senelės pusmerges pamokydavo,
kas reikia kupolioj dainuot. Kai eidavo pro rugius, kur
šeimynoj yra netekėjusių, tai dainuodavo: „Gražūs rugeliai /Kupolia rože/ Jonuko Reiks pyragai kepcie/ Kupolia rože/ Alus darycie/ Kupolia rože/ Veselia kelcie/
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Gervės virš rugių lauko. 2008 m. Zitos Šliogerienės nuotrauka.

Kupolia rože.6 Mergaitės eidavo parugėm keliais pulkais dainuodamos, nešdavos skepeton insrišę pyragą,
kiaušinių. Skepeta turėjo būt balta, krakmolyta, gražiai išsiuvinėta kampuose. Radę gražią vietą parugėj
patiesdavo skepetas, ant jų sudėdavo valgius, valgydavo ir dainuodavo. Būdavo ir bernų. Anie valgio nesinešdavo. Jei turėdavo kuo grot, grodavo ir dainuodavo. Mergos vaišindavo viena kitą savo pyragu. Tada
imdavo juokais valgius apdainuoti, reikėdavo mokėt
greit surast žodžius: „Kupolia rože / Su sviestu košė /
Mergaitėm, mergaitėm./ Kupolia rože / Su degutu košė
/ Berniukam berniukam“ [11].
Vaikams kupolion tėvai įdėdavo maisto: sūrio, kiaušinių, pyrago. Jie pasirinkdavo gražią vietą parugėj ir
padarydavo savo kupolią, kartais ugnį užsikurdavo,
apie ugnį ratelių eidavo, dainuodavo. Jei turėdavo
keptuvę, tai kiaušinienę kepdavo. Visiems būdavo labai gražu. Taip buvo iki Pirmojo pasaulinio karo“ [10].
Šiame tekste matome Sekminių kupolios (vasaros
švenčių ciklo pradinio taško) apeigas, labai panašias
į Jonines. Pastebime ir kitą įdomų faktą, patvirtinantį papročio trukmę: parugės XX a. pradžioje jau tapo

nykstančiu papročiu, bet natūraliai dar egzistavo iki
XX a. trečiojo dešimtmečio. Netrukus apeiginio javų
lankymo paprotys kaip nykstantis reiškinys buvo perimtas jaunimo ir virto tiesiog pramoga.

Apeiginio javų lankymo papročio kaita
dėl krikščionybės įtakos
Ilgainiui dėl krikščionybės įtakos javų lankymo
apeiga imta pakeisti laukų šventinimu, taigi pagrindinio apeigų atlikėjo funkciją perėmė katalikų
dvasininkas. Vėlyviausias sambarių vaišių pakaitalas, matyt, buvo „kaimo balius“: „Dar kai mama
būdavo jauna, tai vasarą kunigas su zakristijonu
šventindavo laukus, skaitydavo laukuose litaniją.
Paskui kunigą eina susirinkęs visas kaimas, visi gieda
Visų šventųjų litaniją. Po to visi susirinkdavo sodelyje vidury kaimo, darydavo balių“ [17]. „/…/ Laukus
apeidavo su Agotos duona. /…/ Apeidavo laukus,
melsdavosi. Nešdavosi, kas ką turėjo: sūrio, sviesto,
pautienę, grikinę babką /…/ /…/ apšlakstydavo laukus švęstu vandeniu“…[13].
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Šiuose pavyzdžiuose akivaizdus katalikiškųjų ir senojo tikėjimo elementų susimaišymas.

Javų lankymo apeigos elementai
ir jų semantika
Ką iš apeiginių javų lankymo elementų aptinkame
XX a. Švenčionių krašto senolių atmintyje?
1) Maginis ratas, garantuojantis apsaugą. Tai
ir lauko apėjimas ratu, ir ratelių ėjimas parugėje. Ir
galbūt net apvalus apeiginės duonos kepalėlis su vidun įkeptu apskritu kiaušiniu. „Seniau apeidavo apie
rugius su duona“ [3] „Apeidavo aplink laukus. Eidami
namo dainuodavo“ [16]. „/…/ Per paruges ėjo aplink
rugių lauką, su savimi nešdamiesi didelį sūrį. Paskui
parugėje eidavo ratelius…“ [9]. Šios pateikėjos sąmonėje aiškus asociatyvus ryšys tarp lauko apėjimo
ir apeiginių ratelių.
2) Apeiginės paruginės giesmės, senųjų pateikėjų tvirtinimu, „keliančios rugelius“. „Per Sekmines visas kaimas ėjo į paruges, nešėsi valgių, gėrė,
šoko, dainavo kokioj gražioj vietoj prie rugių. Paruginės [dainos] labai gražios. Graži buvo paruginė
„ciutelė“ [1]. „Moterys /…/ dainuodavo: „Aš ėjau
keliavau /Oi ciuta, oi ciutela /Aš mamutės ieškojau /
Oi ciuta, oi ciutela“ [6].
3) Šokiai parugėje (tam tikra žemės trypimo forma?). Tai ryškiausiai prisimenamas elementas. Jei kiti
ėjimo parugėmis epizodai traktuojami skirtingai, tai
buvus vaišes, dainas ir trankius, linksmus šokius vieningai patvirtino visi apklausti pateikėjai. „Šokdavo
polkas, valsus, „Bitelę“, krakovėką, kadrilių. Grojo armonika, smuiku, būgnu, cimbolais“ [2].
4) Aukojimas ir apeiginiai valgiai bei gėrimai: sūrio
ar apeiginės duonos su vidun įkeptu kiaušiniu nešimas aplink lauką, pakasimas dirvoje, apeiginio alaus
gėrimas.
Pagrindiniai apeiginiai kupolinio javų lankymo valgiai – duona ir sūris, o javų apėjimo per Jurgines –
duona su kiaušiniu.
Švenčionių krašte apeiginė duona – mažas apskritas kepaliukas su vidun įkeptu vienu, dviem arba trimis kiaušiniais (su lukštu). Ji buvo valgoma per visą
pavasario švenčių ciklą – Jurgines, Velykas, Sekmines. Tokia duona buvo kepama ir vaikams, kad būtų
sveiki, geriau augtų. Įduodama ir piemenims, pirmą
kartą išgindavusiems bandą. O javų lankymo metu su
tokiu apeiginiu duonos kepalėliu gaspadorius apeidavo laukus: „Per Jurgines inkepa duonon kiaušinius.
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Kai eina aplink rugius [su duona] ir sutinka kaimyną,
eina kartu namo, išgeria buteliuką. Paskui suvalgo tą
duoną“ [12]. Per Jurgines šeimininkas su kepaliuku
duonos, kuriame įkepti trys kiaušiniai, eidavo per laukus. Eidavo tik vyras. Parėjus šeimininkas suvalgo kiaušinius, o šeimyna – duoną [6].
Kiaušinis – gyvybingumo, vaisingumo, gero derliaus skatintojas. Ne menkesnė ir apeiginio sūrio
reikšmė:
– Padaboj, va sūrį padariau dzidelį.
– Kam tokis dzidelis?
– E kas, tu nežnai? Raikia su dzideliu sūriu laukai apeic, tadu i uražojus bus geras, i pieno bus daug. Ė kap
su mažu sūriu apeisi, tai uražojaus i nebus.
– I mano moma sakė tų pacį. Dzidelis sūris – dzideli
rugiai, gražūs. E mažas sūris – maži rugiai, i uražojus
mažas.7
Tai tipiškas similinės magijos pavyzdys – didelis
sūris lemia didelį derlių. Jame minimas ir maginis ratas – apėjimas aplinkui lauką su apeiginiu valgiu.
Ne mažiau svarbus vaišėse buvo ir apeiginis alus –
akivaizdus sambarių elementas:
Sekminėsui buvo kupolios. Jas darydavo parugėse.
Susrinkdavo vyrai su bobom, jaunimas atskirai. Valgio
nešdavos savo kupoliom. Brazdzinių blynų, duonos,
alaus. Gėrė visom sutkom. Adutiškiečiai sako: „Eisim
parugėn per Sekminių antrą dieną“. Tverečėnai sako:
„Eisme kupolion Sekminių untaroj dzienoj“ [11]. Papročiui keičiantis alų keitė naminė degtinė, gira.

Rugių apžiūrėjimas
Rugių apžiūrėjimas greičiausiai buvo praktinio
pobūdžio veiksmas, nes pagal krūmijimosi bei plaukėjimo stadijas būdavo galima prognozuoti būsimą
derlių: „/…/spėdavo būsimą derlių: jei veja plati ir
žalia, tai bus geras derlius. Jei rugiai silpnai išplaukia,
tai derlius bus blogas“ [15]. „…apžiūrėjau rugius, tai
rugiai kap mūras. Pernai tai žvirblis ragėjos, šiemet i
varna paskavojo.“8
Kartu stebėdavo, ar nepuola javų kenkėjai: „Labai stebėdavo, ar javų nepuola kenkėjai – skraidlys,
vabaliukai [amaras]“ [9]. „Stebėjo, ar rugiai neserga amaru. Jei pastebėdavo sergant, smukindavo
[plikydavo] pelenus ir šarmu purkšdavo javus“ [2].
„Lankydami laukus, stebėdavo, ar nepuola jų vabzdžiai. Vadino „amalu“. Kad apsisaugotų nuo kenkėjų, apie laukus kūrendavo laužus, kad dūmai gaubtų
laukus“ [8].
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Kalbėjimasis su rugeliais
Šis gražus archajiškas rugių personifikacijos pavyzdys buvo užrašytas Adutiškio apylinkės Vosiūnų
kaime 1958 m.: „Per Jurgines susiedas pasiima kukelį
duonos, druskos ir aina parugiais klausdamas: „Rugeliai rugeliai, kokių jums reiks ratų, ar medinių, ar
gelažinių?“ Kad jau gražūs rugiai, tai parėjęs sako
bobelai: „Tai rugeliai man atsakė, kad raiks gelažinių
ratų“. Tadu jau razriekia [duoną] pirkion atajįs, suvalgo. Turla Boliesius, kur aidavo, mirė jau metų maž
pinketas“ [14].

Būrimai
Jie rodo, kad rugių laukas per paruges tampa
ypatinga, sakralia vieta, kad jame užmezgamas ryšys su protėviais, žinančiais praeitį, dabartį ir ateitį.
1) Būsimo derliaus spėjimai: „/…/ Burdavo kažką su
varpomis /…/ Spėdavo būsimą derlių [kaip – neatsimena]“ [9]. „Spėdavo būsimą derlių. Burdavo pagal
žydinčius rugius“ [8]. „Spėjo būsimą derlių pagal
orą“ [16]. „Spėdavo, kokia bus tais metais duona:
jeigu tais metais pirmą kartą pamatai šviesų drugelį
– citrinuką, tai duona bus balta. Jeigu tamsų, margą
[dilgėlinuką] – su duona bus blogai: juoda, prasta,
su dirsėm, jos bus mažai“ [10]. 2) Vedybiniai ir gyvenimo trukmės burtai: „Burdavo: išrauna tris saujas
rugių ir pasideda po pagalve. Kas sapne ateis paimti
rugių, tas bus išrinktasis“ [2].
2000 m. užrašiau įdomų Eleonoros Šiekštelytės, g. 1925 m. Daukšių k., prisimintą būrimą lankant javus: „Reikia nuskinti rugių varpą, žiedus
nubraukt ir suvalgyt, kad rėmuo neėstų. O tą varpą užsikišti už ausies. Jei už ausies užkišta antrą
kartą pražys, reiškia, tais metais gyvensi arba ištekėsi (žiūrint ko klausi burdama). Jei nepražys –
mirsi arba neištekėsi.“

Paruginės giesmės, jų paplitimas
ir atlikimo būdai
Apeiginės giesmės yra neatskiriama reikšmingo
žemdirbystės ritualo – apeiginio javų lankymo – dalis. Šios giesmės labai archajiškos. Jų archajiškumą
liudija paruginėms giesmėms būdingas dainos ir
veiksmo sinkretizmas – jos buvo giedamos ratu apeinant javų lauką, kolektyviai lankant pasėlius tam,
kad rugiai geriau augtų ir grūdai būtų stambūs. Dar

vienas paruginių giesmių archajiškumo požymis yra
tai, kad jas giedojo tik moterys.
Įvairių autorių pateikti duomenys apie paruginių giesmių paplitimą šiek tiek skiriasi. D. Vyčinienė nurodė, kad „paruginės giesmės išliko tik nedidelėje Rytų Lietuvos teritorijoje – Rimšės, Paringio,
Daugėliškio, Adutiškio, Švenčionių, Tverečiaus, Obelių bei kitose apylinkėse“9. Vandos Misevičienės
„Lietuvių liaudies dainų kataloge“ buvo užfiksuota
platesnė paruginių dainų geografija. Jame pateikti
duomenys liudija, kad paruginių giesmių užrašyta
Švenčionių, Ignalinos, Biržų, Kupiškio, Rokiškio,
Ukmergės, Zarasų, Utenos, Panevėžio, Pasvalio,
Jonavos rajonuose, taigi jos aptinkamos šiaurinėje
ir rytinėje Lietuvos dalyse, „užkabina“ net vidurio
Lietuvą.
Tiek pagal paruginių giesmių variantiškumą, tiek
pagal jų tematikos gausumą išsiskiria būtent Švenčionių rajonas, jam labai artimas – Ignalinos rajonas.
Toliau eina Zarasai, Rokiškis, Biržai, kiek mažiau paruginių giesmių pagal tematiką užrašyta Ukmergėje ir Kupiškyje.10 Neradau duomenų, kad paruginės
dainos būtų užfiksuotos į pietus nuo Švenčionių. Iš
to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad pagal tematikos gausumą ir variantiškumą Švenčionys yra
tarsi paruginių dainų arealo centras, kita vertus,
geografiškai – paplitimo ribos pakraštys.
Pažymėtina, kad tik apie Švenčionis ir Ignaliną
išliko sutartiniškai giedamos paruginės. Buvo užfiksuota nemažai Švenčionių krašto paruginių giesmių,
kurių nerasime jokiame kitame Lietuvos kampelyje.
Paruginės giesmės Švenčionių rajone paplitę nevienodai. Daugiausia jų užrašyta Adutiškio apylinkėse, tačiau būta ir kitur: Daukšiuose, Toleikiuose,
Gudeliuose, Stoniūnuose.
Paruginės giesmės svarbios kultūros paveldo požiūriu, nes jų tekstų semantika glaudžiai susijusi su
apeigų ritualais, jų sakralumu. Pavyzdžiui, Adutiškio apylinkės paruginėse giesmėse apdainuojamas
apeiginio gėrimo alaus darymas iš apynio – personifikuoto augalo (D. Vyčinienės manymu, jauniausiojo griaustinio sūnaus).11 Kitose giesmėse apdainuojamas vainiko pynimas, o vainikas ir ėjimas ratu
aplink lauką turi tą pačią semantinę maginės apsaugos reikšmę.12 Paruginėse giesmėse minimi dangaus
kūnai, kosminis arba Gyvybės medis („Tu žilviteli“).
Švenčionių krašte paplitęs paruginių giesmių motyvas – žolyno skynimas ir savųjų tėvulio ir motulės papuošimas bei palyginimas su dangaus kūnais – Saule,
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Mėnuliu, žvaigždėmis (pavyzdys – trejinė sutartinė
„Lylia lyliula“).
Atlikimo požiūriu pavadinimas „paruginė giesmė“ yra labai apibendrintas, kadangi paruginių giesmių atlikimo būdai yra įvairūs. Tai ir paprastos vienbalsės refreninės giesmės, ir pakaitinės (giedamos
dviem arba trimis pulkais), ir sutartinės (dažniausiai
trejinės arba keturinės). Be trejinių ir keturinių sutartinių, kartais nurodomas ir dar kitoks atlikimo būdas – „tryninė“. D. Vyčinienės nuomone, „tryninė“
reiškia nebūtinai trejinę giesmę, nes kartais jos kanoniškai atliekamos ir dviem grupėmis, bet greičiau
tam tikrą atlikimo būdą, kai nepertraukiamai giedama, nuolat tarsi „trinantis“ tarpusavyje dviems balsams.13 Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos
rankraštyne saugomas 1960 m. užrašytas ir kitas
„tryninės“ pavadinimas – „dvaininė daina“: „Sek
minių dvaininė daina „Sesutela tekėjo“ dainuojama
dviem balsais, pirmas balsas pradeda ir dainuoja žodžius, o kai dainuoja priedainį, antras balsas pradeda
ir kartoja viską paskui. Paskutinį priedainį pirmas balsas tęsia, kol prisiveja II balsas ir abu baigia. Dainuojama per Sekmines, einant apie rugius“ [19].
Paruginių giesmių požymiai (pasak D. Vyčinienės) yra šie: 1) sinkretiškas ryšys su ėjimo aplink javų
laukus apeiga; 2) giedojimas grupėmis, t. y. atskirų
grupių „susišaukimas“, atliekantis apeiginio dirvos
žadinimo funkciją.
Išskirtinis Švenčionių krašto paruginių giesmių
bruožas yra tai, kad ta pati giesmė gali būti atliekama labai įvairiais būdais. Švenčionių kraštas išsiskiria paruginių giesmių temų, variantų bei atlikimo
būdų gausa.

Gyvoji raiška
Paminėtinos reikšmingos Lazdinių–Adutiškio
folkloro ansamblio pastangos išsaugoti parugių paprotį. Remdamasi pateikėjų pasakojimais, ansamblio vadovė P. Krivickienė sukūrė etnografinę programą „Parugės“, kuri ne kartą buvo rodoma šalies
bei tarptautiniuose folkloro festivaliuose, susilaukė
gero specialistų bei folkloro mėgėjų įvertinimo. Ansamblio repertuare yra nemažai paruginių sutartinių. Pasak Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro specialistų, tai bene vienintelis Lietuvos folkloro
ansamblis, gyvąją sutartinių atlikimo tradiciją perėmęs „iš lūpų į lūpas“.
Švenčionių Nalšios muziejaus Etninės veiklos
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skyrius nuolat renka ir sistemina papročių bei fokloro medžiagą. Muziejus siekia išsaugoti senąsias tradicijas, populiarinti jas per žiniasklaidą bei leisdamas
leidinius. Vertingos medžiagos apie apeiginio javų
lankymo papročius galima rasti Nalšios muziejaus
išleistoje monografijoje „Adutiškio kraštas“. Autentiškos, senųjų pateikėjų atliekamos paruginės giesmės skamba drauge su minėta monografija išleistoje
kompaktinėje plokštelėje „Ak tu sauliul, sauliula“.
Švenčionių krašto parugines giesmes stengiasi
išsaugoti ir 2003 m. suburtas Nalšios muziejaus senojo folkloro ansamblis „Dobile“. Ansambliui pasisekė, nes dar suspėjome bendrauti su gera mokytoja,
tikra paruginių sutartinių atlikėja Pelagija Bučeliene
iš Jakelių kaimo. Parugines giesmes ji giedodavo su
motina, gerai žinoma dainininke ir pateikėja Julija
Steponėniene, vėliau su dukra Nijole Bučelyte. P.
Bučelienė buvo atvykusi ir į ansamblio repeticiją, dainavo, pasakojo. Toks gyvosios tradicijos perėmimas
siekiant išsaugoti savitą, archajišką Švenčionių krašto veidą neįkainojamas.
Ansamblis vykdo ir išvykstamąją edukacinę veiklą.
Mokiniams pasakojame apie parugių paprotį, pasakojimus iliustruojame giesmėmis. Išleidome kompaktinę plokštelę „Giesmės Nalšios žemės“, kurioje taip
pat skamba Švenčionių krašto paruginės giesmės.

Išvados
1. Apeiginio javų lankymo bei sambarių papročiai
ilgainiui susiliejo į visumą. Švenčionių krašto pateikėjų jie vadinami „kupolia“, „parugės“, „javų
žiūrėjimas“.
2. Keičiantis gyvenimo būdui jie kinta ir nyksta. Pirmykštę moteriškąją apeigą vėliau perėmė vyras,
gaspadorius; dar vėliau atsirado mišrus jos variantas (su atskyrimu), galiausiai parugių paprotį, virtusį pasilinksminimu, perėmė jaunimas. Įsigalėjus
krikščionybei rugių lankymo paprotį kunigai pakeitė laukų šventinimo apeiga. Natūraliai parugės
egzistavo iki XX a. trečiojo dešimtmečio. Vėliau
nykstančiuose papročiuose išliko daugiau pramoginio pobūdžio elementų – vaišės gražioje vietoje
gamtoje su muzika bei šokiais.
3. Nepaisant apeiginio rugių lankymo papročio nykimo, Švenčionių r. XX a. dar buvo užfiksuoti šie
archajiški apeiginiai elementai: lauko apėjimas,
paruginės giesmės, šokiai parugėje, apeiginės vaišės, kalbėjimasis su rugiais.
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4. Švenčionių kraštas iš kitų Rytų Lietuvos vietovių
išsiskiria paruginių giesmių tematikos bei variantiškumo gausa, turtingumu. Yra paruginių giesmių, būdingų tik šiam kraštui. Tik Švenčionių ir
Ignalinos regione išliko sutartiniškai giedamos paruginės. Paruginės giesmės gali būti atliekamos
labai įvairiais būdais.
5. Šiuos nepaprastai gražius, kupinus sakralumo
Švenčionių krašto javų lankymo papročius bei parugines giesmes įvairiausiais būdais siekiama išsaugoti: paruginės giesmės bei papročiai gyvuoja
Lazdinių–Adutiškio folkloro ansamblio repertuare; Švenčionių Nalšios muziejaus Etninės kultūros
skyrius renka ir sistemina papročių bei folkloro
medžiagą. Tradicijas siekiama išsaugoti bei populiarinti žiniasklaidoje bei leidžiant leidinius: parugių
paprotys išsamiai aprašytas monografijoje „Adutiškio kraštas“, senųjų pateikėjų atliekamos paruginės giesmės skamba CD „Ak tu sauliul, sauliula“;
Nalšios muziejuje 2003 m. susikūrė senojo folkloro
ansamblis „Dobile“, giedantis unikalias Švenčionių krašto parugines giesmes, vykdantis edukacinę veiklą rajono mokyklose ir išleidęs kompaktinę
plokštelę, kurioje yra ir paruginių giesmių.
Pateikėjai:
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RS, F.81, R.52. Užrašyta 1960 m.
8. Veronika Kurkul, g.1927 m. Pavoverės k., dab. Švenčionių r. Užrašė
V. Maslianikienė 2000 m.
9. Vanda Liaudanskienė, gim. 1924 m. Gudelių k., dab. Švenčionių r.
Užrašė V. Valacka 2000 m.
10. Stefanija Pivoriūnienė, g. 1907 m. Petrošiūnų k., dab. Ignalinos r.,
gyv. Adutiškyje. Užrašė T. Pivoriūnaitė 1975 m. T. Pivoriūnaitės
asmeninis archyvas.
11. J. Povilėnas, g.1890 m. Pivorų k., Tverečiaus v., dab. Švenčionių r.
T. Pivoriūnaitės asmeninis archyvas.
12. Rakauskas, g. 1858 m., gyv. Pievų k., dab. Švenčionių r. VUMB RS,
F. 81, R.48. Užrašyta 1960 m.
13. Jadvyga Skripskienė, g. 1912 m. Milkuškų k., dab. Švenčionių r.
Užrašė N. Stuglienė 2000 m.
14. Izabelė Steponienė, g. 1888 m. Lazdynėlių viensėdyje, dab. Švenčionių r. VUMB RS, F 213 R 27. Užrašyta 1958 m.

15. Emilija Stuglienė, g. 1927 m. Sėtikės k., dab. Švenčionių r. Užrašė
N. Stuglienė 2000 m.
16. Antanina Šiekštelienė, gim. 1920 m., gyv. Vidutinės k., Švenčionių
r. Užrašė J. Paškevič 2000 m.
17. Eleonora Šiekštelytė, g. 1925 m., gyv. Daukšių k., dab. Švenčionių
r. Užrašė V. Balčiūnienė 2000 m.
18. Elena Šilinytė, g. 1921 m. Ziboliškės k., dab. Švenčionių r. Užrašė
V. Balčiūnienė 2000 m.
19. Jadvyga Turlaitė, g. 1899 m. Gudelių k., dab. Švenčionių r. VUMB
RS, F. 81, R.48. Užrašyta 1960 m.
Nuorodos:
1. SLAVIŪNAS, Z. Sutartinės. T. 2. Vilnius, 1958, p. 9–10.
2. URBANAVIČIENĖ, D. Lietuvių apeiginė etnochoreografija. Vilnius,
2000, p. 339.
3. SLAVIŪNAS, Z. Sutartinės. T. 2. Vilnius, 1958, p. 10.
4. Ten pat, p. 9.
5. VYČINIENĖ, D. Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius, 2000, p. 154.
6. Jonas paruginėse giesmėse, matyt, ne visai atsitiktinis personažas.
Kai kurių tyrinėtojų (N. Laurinkienės, D. Vyčinienės) nuomone,
pagal analogiją su latviškuoju Janyčiu (dieviškojo dvynio prototipu) ir rusų Ilja (tolima griaustinio dievo transformacija) Jonas
laikytinas mitiniu personažu.
7. KRIVICKIENĖ, P. Lazdinių–Adutiškio folkloro ansamblio etnografinės programos „Parugės“ scenarijus (rankraštis). 1996. – P.
Krivickienės asmeninis archyvas.
8. Ten pat.
9. VYČINIENĖ, D. Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius, 2000, p. 153.
10. Tai, kad Kupiškio apylinkėse būta paruginių dainų tradicijos,
patvirtino etnologas Jonas Balys. (BALYS, J. Raštai. T. 2. Vilnius,
2000, p. 203), o Ukmergės apylinkėse – Julijus Kalijus Kuznecovas. Jis 1870 m. užrašė trejinę „Ka tu bitela“ (ši giesmė giedama
ir Švenčionių r.). Žr.: VYČINIENĖ, D. Sutartinių atlikimo tradicijos.
Vilnius, 2000, p. 204.
11. VYČINIENĖ, D. Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius, 2000, p. 155.
12. Ten pat.
13. Ten pat.

REGION CULTURE

Ritual grain crop visiting customs
in Švenčionys region.
Violeta BALČIŪNIENĖ
Švenčionys’ Nalšia museum worker Violeta Balčiū
nienė’s article summarizes how the narratives of people born at the end of the 19th c. and beginning of the
20th c., written down in 1958 –2002, reflect the ritual
grain crop visiting custom. The intention was to ensure
good crop yields and protect them from natural disasters and pests. Written sources mention the custom in
the sixteenth c. and in Eastern Lithuania’s Švenčionys
– Ignalina area it survived the longest – until the 20 century’s third decade. Associated also are spring gatherings, which were often celebrated on the second day of
Pentecost. Their accent – a ritual feast with beer. Part
of the food and beer from that year were sacrificed
to the soil. Pentecost gatherings and one of the crop
visitation periods, kupolia or parugės, chronologically
almost always coincided.
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„Neturiu laiko nieko neveikti“
Su 2011 m. „Aukso vainiko“ taikomosios liaudies dailės srities laureate iš
Strūnaičio k. (Švenčionių r.), šiaudų sodų meistre, tradicinių darbų, verslų,
rankdarbių išmanytoja Janina PAVLIUKEVIČIENE kalbasi Juozas ŠORYS.
Kaip jautėtės gimtajame kaime, kai dar augote
tėvų namuos? Kiek Jūsų būsimąjį savarankišką gyvenimą nulėmė šeima ir tėvų sukaupta gyvenimo patirtis?
Gimiau Ežerinčiškės kaime. Šeima buvo didelė –
augome devyni vaikai. Keturi iš jų numirė maži, penki

užaugome (viena sesuo numirė suaugusi). Nuo mažens daug dirbome laukuose ir namuose. Septynis
metus ganiau gyvulius, o paskui ėmiau dirbti visus
lauko darbus, kokius tik tėvai paliepdavo. Ir moteriškus, ir vyriškus. Mokėjau ir šienauti, ir javus pjauti, ir
... viską, ką tik reikėdavo. Viską seniau dirbom rankom, nugarom. Bet vis tiek ir vaikystėje, ir jaunystėje buvo linksma gyventi. Buvo daug vaikų, jaunimo,
liūdėti nebuvo kada. Mūsų kaimelis buvo prie ežero.
Jis buvo nedidelis – tik septynios pirkios, bet gyvenimas, rodos, virte virė. Atrodė, kad visi žmonės buvo
savaip talentingi, išmanantys visokius darbus. Vienas
žmogus pusmetinius darė – plaukus moterims garbiniavo, kitas – kalvaratus meistravo, trečias turėjo
technikos dirbtuvę, ketvirtas namie batus siuvo arba
darė blėkeles pienui leisti. Mūsų namuose ir tėvai, ir
mes, vaikai, irgi viską, ką tik sugebėdavom ir sugalvodavom, darėme. Audėm, siuvom, siuvinėjom, tėvelis
aliejų sunkė, vailokus vėlė... Kai nebuvo pinigų, nebuvo ir už ką perka, todėl viską patys turėjom išmokti.
Pamatom, kur ką žmonės dirba, ir jau turėjom namie
mokytis tą darbą, nes galbūt galėjom iš to nemažai
uždirbti. Dar namuose kartu su mumis gyveno ir dvi
ne mūsų tėvų mergaitės – giminių našlaitės. Tėvo
brolis buvo išvažiavęs ieškotis darbo į Ameriką, o jo
žmona po to greit numirė – tik nuvažiavo Varšuvon
pas daktarą, grįžo ir... Dvi tėvo brolio mergaitės liko,
viena dabar gyvena Rygoje.
O žemės ar daug turėjot?

Janina Pavliukevičienė. 1980.
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Turėjom dvidešimt hektarų žemės. Kai vyrus paėmė į karą, tada dirbom ir kaimynų žemę, nes nebuvo kam – buvom išsinuomoję iš kelių po penkiolika
hektarų. Dirbom vasarą ir rudenį – ar saulė teka, ar
leidžias laukuos... O žiemą turėjom vėl kitus darbus.
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Be darbo nė dienos nesam sėdėję... Kol vien linus sutvarkydavom – nuo pasėjimo, nurovimo
iki visokių išskleidimų, nuplakimų, išmynimų, iššukavimų...
Vėliau linų pluoštą verpėm, audėm, siuvom, siuvinėjom... Tai
buvo išmokusios visos kaimo
mergaitės. Mokyklon beveik
nėjom, tėvai neleido. Toli buvo
iki mokyklos, o mūsų kaimelyje
mokyklos nebuvo. Tėvai nedavė
be darbo būti. Iš ko gi gyvensi?
Iš kur buvo kilę Jūsų tėvai, seneliai?
Dar diedukai buvo pirkę tuos
namus, kuriuose gimiau. Tėvai
Ežerinčiškėje jau buvo gimę ir
augę. O tas kaimas yra visai netoli nuo Strūnaičio – tik koks gal pusantro kilometro.
Tada žmonės viską darė patys. Juk ir mes visi buvom
žvejai, darėmės tinklus per visą Ežerinčiškės, arba Pekarskų, ežerą, o jis seniau buvo nemažas.
Kaip darėt tuos tinklus?
Ėmėm pagaliukus ir rišom rišom... Visi kaime tai
mokėjom. Dirbam dirbam, praeina laikas, žiūrim
– tinklas jau gatavas. Atrodo, nė nepajusdavom didesniame būryje, kad jį jau surezgėme. Mokėjom
ir tinkamas akis parinkti, ir užrišti, kad neslidinėtų
tinklas – viską, ką reikėjo, mokėjom. Reikėjo tokias
skylutes lyg lankelius padaryti, tokiu lyg kapleliu rišti
– juos daugiausia diedukas darė, nes buvo senesnis
ir galėjo pirkioje sėdėdamas ramiai darbuotis. Juos
darė iš kanapių. Tada išvis daug kanapių sėjo. Kai jos
užaugdavo, ežere sumerkdavom ir pamirkydavom
kažkiek. Tada išmindavom, ir bobutė dailiai suverpdavo. O verpti ir mes visi mokėjom. Kitokio gyvenimo
nebuvo. Turėjom taip daryti. Ne tik mes – visi mūsų
kaimynai taip gyveno.
Bet turbūt ne tik juodai nuo ryto iki vakaro dirbot?
Ir dainavo visi, ir su muzikom buvo. Kaime buvo
daug jaunimo, nes kiekvienuose namuose augo po

Tėvai Elžbieta ir Vincentas Matusevičiai. 1959.

daug vaikų. Dabar tėvai daugiau vaikų tarsi bijo, o
tada atrodė, kad kuo gausiau namuose atžalų, tuo
šeima garbingesnė ir stipresnė.
Kuo tada daugiausia muzikantai grojo?
Pirma žmonės ją vadzino balalaika... Toks rusas
grojo. Dar grojo cimbolais, būgnu, armoška... Visokių
muzikų buvo. Grojo kas kuo mokėjo. Prie ežero kaimo jaunimas sueidavo šeštadienio vakare ir sekmadienį. Šokdavo ir dainuodavo. Paprastomis dienomis
vakaruškų nebuvo – darbas visiems.
O ar dainavo jaunimas ir vyresni žmonės ir šiaip –
ne vakaruškose, ne specialiai tam susirinkę?
Labai. Sustodavo prie berželių ir dainuodavo. Ne
taip, kaip dabar – dainuojant išgirsi tik koncertuose
visokiuose. Dainavo visi, ypač jaunesni žmonės, kad
net rodėsi, jog kaimas linksta... Visur dainavo – ir pas
mus, ir Strūnaičio kaime, ir kitur. Iš visur dainos girdėdavosi vakarais, bet daugiausia, aišku, šeštadieniais
gegužinėse. Jose kartais dalyvaudavo ir choristai. Ir
šiaip vakarais kartais išeidavom prie ežero paklausyti, kaip geresni dainininkai traukia dainas – prie vandens dainos geriau skambėdavo. O dabar neišgirsi,
kad kas uždainuotų, tik kartais nugirsi, kaip koks

67

PAŽINTYS

Jaunimas ant Kasčiukų kaimo (Švenčionių r.) tilto – Janina (trečia iš dešinės) su seserimis
Monika ir Genoefa, broliu Broniumi (antras iš kairės), vyru Vytoldu Pavliukevičiumi (pirmas iš kairės)
ir iš Rygos atvykusiu Romu Račkovskiu. 1960.

girtas garsiai susikeikia. Kas ir dainuos, kai jaunimo
kaimuose visai mažai arba kitur ir visiškai nebeliko?
Išdūmė į Vilnių arba į užsienius.

mūsų ežeras labai džiūsta – tik gal pusė jo liko... O
kiek jame žuvies buvo! Gaudėm, kepėm, troškinom...
Visi tinklus turėjom.

Sakėt, kad kaime seniau netrūko kuo įvairiausių
verslų, užsiėmimų, kitokių įdomybių...

Kiek tas kaimas buvo lietuviškas? Kokia buvo Jūsų
mergautinė pavardė?

Pavyzdžiui, darė tokius didelius ceberkus ir boikeles sviestui, medinius indus ir kibirus, kašeles, juos
arkliais vežė parduoti į Švenčionis arba į Vilnių, į Kazimiero turgų, kad daugiau užsidirbtų. Dar daugelis
aplinkinių žmonių buvo labai pratę gaudyti žuvis ir jas
pardavinėti. Kai kurie tam net nuomavosi ežerus. Be
cento negyvensi, o jų reikėjo ne tik drabužiams.

Buvau Matusevičiūtė. Aš – lenkė. O mūsų kaime
gyveno visokių žmonių – ir lietuvių, ir trys rusai, bet
dauguma buvo lenkai. O šiaip visokių žmonių buvo
primaišyta. Mes ir dabar nelabai gerai lietuviškai
kalbam, daugiausia visaip, kaip išeina, kaip žodis
ant liežuvio pasimaišo. Juk, kol augau, namuose
kalbėjau tik lenkiškai. O kai išaugau, pradėjau visur
vaikščioti, su daugeliu kitaip kalbančių žmonių bendrauti. Kai ištekėjau ir persikėliau gyventi į beveik
visiškai lietuvišką Strūnaičio kaimą, išmokau ir lietuviškai kalbėti. Girdėjau visur taip kalbant ir pati bandžiau kalbėti. Iš pradžių kai kurie aplinkiniai žmonės

Ar didelis buvo Jūsų gimtasis kaimas?
Ežerinčiškės kaimelyje, kuriame gimiau, buvo septyni nameliai. Ir dabar ta ūlyčia tebėra... Tik dabar
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juokėsi iš tokios mano kalbos, bet
aš užsispyriau, kad kalbėsiu, ir vis
tiek kalbėjau. Juk jeigu nusprendžiau ateiti į lietuvišką kaimą, nebegalėjau būti lenke. Juk aplinkui
beveik visi buvo lietuviai. O šiaip
moku susikalbėti ir rusiškai, ir baltarusiškai – visomis mūsų krašto
kalbomis.
Kalbėjot apie laikus iki karo?
Iki karo. Kol man suėjo aštuoni
metai, viską tvarkė lenkų valdžia,
vėliau perėmė lietuviai.
Geriau pakalbam apie paprastesnius ir žemiškesnius dalykus...
Pavyzdžiui, kuo skyrėsi vyriškieji
darbai nuo moteriškųjų?
Vyrų ir moterų darbai seniau labai skyrėsi. Vyrai turėjo savo sunkius darbus, todėl jiems reikėjo
laiku paduoti valgyti. Tada kitoks
gyvenimas buvo – žmonės nuo
aušros iki sutemų dirbo, niekas jokių gimtadienių nešventė, beveik
ir nežinojo, kokiais mėnesiais ir
dienomis kas gimę... Gimei ir gerai
– auk!
Vyrai šienavo, pjovė, arė. Mano
tėvelis ir broliai buvo statybininkai. Jie vaikščiojo po kaimus statydami namus ir visokius kitokius
statinius – ko žmonėms reikėjo.
Visais darbais užsimodavo, by tik
išeitų pinigas, kad tik būtų galima
išgyventi... Mūsų tėvams buvo
svarbu neleisti vaikų kitur tarnauti, kad visiems būtų ką dirbti ir pavalgyti namuose. Mūsų giminėje
niekas kalėjime nesėdėjo ir netarnavo. Visi dirbome prie namų.
O kas Jus išmokė moteriškųjų darbų – mama, seserys ar kai
mynės?

Seserys Monika, Genoefa ir Janina Matusevičiūtės. 1949.
Broliai (iš kairės) Zigmas ir Bronius, seserys Monika,
Janina ir Genoefa Matusevičiai. 1955.

Viena nuo kitos. Visos kartu mokėmės – ir seserys, ir draugės, ir
mama. Viena kur nusižiūrim, išmokstam, o kitos pas tave ateina to paties išmokti. Jei nupirkdavom gražius marškinius, tai pirmiausia juos
išardom, iš naujo susikerpam ir vėl susiuvam, kad mokėtume kitus panašius pasiūti. Atsimenu, kartą vėliau mano sūnus su šeima atvažiavo
penktadienį, žiūriu – kelnės gražiai pasiūtos. Tai aš per tas dienas, kol
jis buvo pas mane, kelnes išsiardžiau, pasidariau formas, kaip siūti, ir vėl
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Su giminaičiais prie namo Strūnaityje (Švenčionių r.) per Petrinių atlaidus. 1969.

jam išvažiuojant grąžinau. Sekmadienį sūnus išvažiavo, o aš po to kelių kaimų jaunimui siuvau kelnes.
Kokių dar darbų mokate?
Nežinau, kokių nemoku... Tik rašyc ir skaityc prastai moku. Tik slebizuoju.

siuvėjai nesu nunešusi siūti nei kostiumėlio, nei
nieko kito. Viską pati siuvau – tris mergas turėjau, bet nė vienai siuvėjai už darbą nesu mokėjusi.
Nors kartais ir po dešimt kartų siūdavau, bet vis
tiek susiūdavau taip, kaip reikia. Jau nuo mažumės
namuose buvau įpratusi siūti siuvamąja mašina – ji
seniau dažniausiai ir būdavo pagrindinis kaimiečių
pirkinys mieste.

Bet juk lankėte mokyklą?
Mažai. Tėvai durnai mus leido į mokyklą. Sakė, kad
mergaitėms nereikia eiti į mokyklą, kad dirbti laukuose ir auginti vaikus mokslų nereikia. Jei ir prašėm, atsakymas visada buvo vienodas – nereikia jums jokių
mokslų. Patys buvo bemoksliai, todėl ir mūsų nemokė. Dirbc gana bus, o ponais nebūsite... Taip sakė. Aš
kitaip supratau – leidau savo vaikus į mokslus.
Ką labiausiai mėgstate iš rankdarbių?
Kiek atsimenu, visą laiką siuvau. Nė roz jokiai
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Jau kokie keturiasdešimt metų einu šeimininkauti, kai kas ženijasi ar miršta. Visus kaimus apie Strūnaitį gaspadinaudama vestuvėse, kitose šventėse ir
laidotuvėse esu apėjusi. Tik visai neseniai mečiau šį
užsiėmimą.
Šeimininkavote net sulaukusi garbaus amžiaus? Paprastai juk tai jaunų žvitrių moterų užsiėmimas...
Nežinau, kodėl mane kviesdavo, bet jei būtų išėję
nekaip, žmonės tiesiai būtų pasakę – ar velnias ją čia
užprašė... Eidavau į balius ir sakydavau, kad niekada
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nesu garantuota, kaip pavyks. Visada tokiuose darbuose rizikuoji. Bet nemokėdavau atsisakyti ir pakviesta imdavausi to darbo.

Namie visada duoną kepė mama arba seserys. Seniau duonos nebuvo įmanoma nusipirkti kur panorėjai, todėl kaime visos moterys ją mokėjo kepti.

Kokius Švenčionių krašto valgius daugiausia ruošdavot?

Bet kaip tada paaiškinti, kad ne visos namų šeimininkės sugebėdavo iškepti skanią duoną?

Vai visokius... Ir ruletus, ir kotletus visokius, ir mėsos patiekalus baltarusiškai... Visko darėm, tik dabar
išvardyti nebemoku. Daugiausia iš kiaulienos.

Duonos tešlą nakčiai užmaišydavome ąžuolinėse
dzieškose. Ryte ji jau būna pasikėlusi, tada imdavomės minkymo. Paruoštą duoną kišdavom pečiun uždėję ant tokių medinių lopetų. O tešlą darėm iš ruginių miltų – iš kitokių niekas nedarė. Gal todėl, kad pas
mus kviečiai prastai augo, mažai kas juos ir teaugino.
Kad duona būtų skanesnė ir saldesnė, į ją kartais pridėdavo bulvių.

O pyragus saldžiam stalui ar kepėte?
Tų tai ne – visą gyvenimą nemėgau kepti pyragų. Duoną ir pyragus kepėm seniau, kai dar maža
buvau, kai dar nebuvo kur nusipirkti. Iki ir po karo.
Vėliau, kai miestuose ėmė veikti kepyklos, metėme
kepti ir duoną, ir pyragus. O baliuose jų nekepdavau, nes ten ir taip daug darbo, ir taip nespėji viską
labai gerai padaryti.
Iš ko namie išmokote kepti duoną?

Ar mokate siuvinėti?
Moku, bet niekada nemėgau. Ir siuvinėti kriukeliu
sugebu, bet netraukė širdis, ir viskas. Daug darbo, gerai nesgauna, naudos iš to nėra, tai gal todėl ir netraukia? Daugiau darau, kas naudą neša (juokiasi – J. Š.).

Janina Pavliukevičienė (sėdi centre) su giminaičiais prie Ežerinčiškės ežero. Apie 1980.
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Ką pirmiausia iš šiaudų pradėjote daryti – sodus,
skrybėles ar ką kita?
Vaikystėje namuose iš šiaudų pradėjome daryti
gražius šiaudinius krepšelius. Darėm kartu su ta pussesere, kuri dabar gyvena Rygoje. Mus kažkas iš namiškių pamokė ir darėm. Vėliau vaikystėje bandėm
daryti ir nedidelius šiaudinius sodelius, bet mažai, nes
jų ne daug kam reikėjo. Šiaudų sodus tada daugiausia darė rusai. Tai buvo jų mada. Kalėdoms, Kūčioms
kai kurie rusai darė šiaudinius sodus su popieriukais.
Kokius popieriukus jie naudojo?
Kokius... Kokius turėjo, tokius ir dėjo. Turbūt saldainių popieriukus, kad blizgėtų, kad spalvoti būtų.
Matyt, parduotuvėse nusipirkdavo.
O vėliau, kai ištekėjau, visai nebebuvo kada galvoti
apie šiaudinius sodus. Vyro tėvas dėl žarnų užsikimšimo greitai numirė, anyta netrukus irgi atgulė į lovą

ir pragulėjo joje kaip lavonas šešis su puse metų. Nei
sėdėjo, nei į šoną kryptelėjo... Pasipylė vaikai. Numirė
vyro sesuo, ir liko šeši vaikai, tai razrinkom juos giminės... Mes vieną paėmėm, kiti vėl... Kitaip nebūtų išaugę, nes jų tėvas buvo labai išgeriantis. Ir aš vyrelį girtuoklį turėjau – daug metų su juo prasikankinau... Buvau jį tris kartus palikusi, bet klupo po kojomis, verkė...
O kaip ištekėjote?
Buvau dvidešimties metų, kai ištekėjau. Mūsų
šeima buvo didelė, o bernų, kurie su manim norėjo tuoktis, buvo ne vienas. O būsimasis mano vyras
buvo turtingesnis už kitus, žemės daugiau turėjo.
Jo diedukai ir jis pats labai dažnai meldėsi Strūnaičio bažnyčioje. Turėjo didelį gražų malūną. Žmonės
sakė, kad su juo Strūnaityje geriau bus. Nereikės rūpintis dėl darbų, dirbsi, kiek norėsi, sakė, gerai bus,
bet nelengva buvo gyventi. Dabar sūnus mūsų buvusiame name gyvena. Aš ten nenorėjau grįžti, kitą
namą nusipirkau.

Janina Pavliukevičienė (pirmoje eilėje – antra iš kairės) su tėvais Elžbieta ir Vincentu Matusevičiais (sėdi),
seserimis, broliais, vaikais ir jų sutuoktiniais bei vaikaičiais Kasčiukų kaime. 1976.
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Janina Pavliukevičienė (antra iš kairės) su dukterimis (iš kairės) Zita , jos dukra Patricija, Laimute ir Romute Paryžiuje. 2006.
Nuotraukos iš asmeninio Janinos Pavliukevičienės albumo.

Kai sukūriau šeimą, buvau dar jauna, nepatyrusi,
ir staiga visi rūpesčiai užgriuvo man ant galvos. O
juk tada visi darbai buvo daromi rankomis. Ir į mišką su vyru medžių pjauti kartu važiavom – guldėm
medžius, skaldėm didžiules kalades. Dabar moterytės malkauti miškan beveik nebenueina, o jei kuri ir
nueina, tai su benzopjūklu. Ir vis labai privargusios,
kai paklausi.

O kada vėl atsigrįžote į šiaudų sodus ir ėmėte daugiau jų daryti?

Ar tuo metu dar turėdavot laiko rankdarbiams, širdžiai mieliems dirbiniams?

Girdėjau, kad dar turėjot ir panašius edukacinius
užsiėmimus?

Per naktis dariau. Kai visi užmiega – dirbk! Nuo
mažens nesu pripratusi daug miegoti, o vėliau atrodė, kad taip normalu, taip reikia. Tuo metu siuvau
žmonėms drabužius, mezgiau megztinius. Tada rublis buvo brangus – už jį buvo galima nusipirkti du
metrus medžiagos. Ir suknelę pasiuvi, ir dar lieka... Ir
patys linų pluoštu rūpinomės. Sėjom, ravėjom, visaip
tvarkėm – klojom ant pievos, kad mėnesį atsiklojėtų, tada išdžiovindavom, paskui pirtin, tada išminti,
braukti, šukuoti... Prie linų reikėjo daug dirbti – visi
purvini, dulkini... Brangūs buvo. Dabar toks darbas
visiems striokas būtų – musė lekia, ir tos daugelis
bijo... Ir viską padarydavom savo rankom. Kai tik kaimuose atsirado traktoriai, žmonės sakė, kad jie laukus suardys, viską sugadins, kad nieko nebeturėsim.
O dabar jau rankomis niekas nei arti, nei šienauti, nei
bulvių kasti nebenori.

Taip, dar mokiau sodus daryti ir Švenčionių bibliotekoje. Už pamoką ten man mokėjo po dvylika litų, bet aš jų namo nesinešiau – nupirkdavau
vaikams limonado ir sausainių. Norėjau ir mokinius
išmokyti sodus daryti, bet jie tik pradėdavo bandyti, o rimtai niekas neužsiėmė. Nors mažus sodelius
mergaitės išmoko daryti... Kantrybės daug reikia.
O aš nuo vaikystės daug ką jau buvau pabandžiusi
daryti, todėl ir sodai vėliau man jau nebuvo naujiena. Pirma iš šiaudų darėm tokius kubikus, raišiojom juos. O dabar šiaudus sodams varstom su
specialia adata. Jos dabar būna čekiškos, vokiškos,
pirkom jų, kai, kaip kokia ponia, su dukra ir jos vyru
prancūzu važinėjom po užsienius. Dabar ir Vilniuje
jų jau daug privežta – tokios plonos ir ilgos, rodos,
Andrijevskio fabriko. Su jomis iškart prabedi šiaudus ir siuvi aplinkui.

Kai pensijon išėjau. Dar Švenčionių mokykloje
valytoja dirbau, kai rimčiau pradėjau juos daryti.
Prieš tai dar pečius kūrenau ir sarge dirbau. Nešiausi kelis kilometrus šiaudus į mokyklą ir dirbau kartu
su mokiniais sodus.
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Jie sakydavo, kad norint turėti gražų sodą, reikia padaryti ir surišti devyniasdešimt kubikų. Jiems būdavo
daug darbo, kol juos surišdavo, išlygindavo... Ir aš
mokykloje vaikus mokiau daryti sodus iš pasidarytų
kubikų.
Kur seniau sodus kabindavo, kur buvo jų tradicinė
vieta?
Ant lubų.
Ar namams puošti, ar per kokias šventes, sukaktis
ar kitas gyvenimo progas juos kabindavo?
Kai kas namus jais papuošdavo. Bet retai. Ir pas
mane namuose jų nėra, tiesą sakant, nesu didelė jų
mėgėja. Man gražiau, kai sodai kabo viešose vietose,
įstaigose, mokyklose.
O per kokias šventes daugiausia sodus kabino?

Janina Pavliukevičienė su šiaudų sodu.

Ar seniau buvo daug žmonių, kurie sodus darė?
Ne, daug tokių nebuvo. Su Zofija Masevičiene iš
Ežerinčiškės kaimo buvom dvi draugės, ir viena iš
kitos mokėmės. Galėdavom dvi dienas tą patį daryti, kol išeidavo gerai. Be šiaudinių sodų, dar darėm
ir šiaudines saules – galvas su akimis ir nosimis. O
šiaudines skrybėles mokėmės daryti gal tris dienas.
Nebuvo kur dėtis – darėm, kol padarėm. Iš pradžių
nesupratom, kaip daryti, bet užsispyrėm ir išmokom.
O seniau ar dažnai kaime vyrai vaikščiojo su šiaudinėmis skrybėlėmis?
Vyrai su jomis daugiausia šienavo. Kažkur, gal turguose jų nusipirkdavo. Bet mažai kas jų turėjo. Vėliau
sužinojau, kad toliau, vienkiemyje, moteris jas darė ir
pardavinėjo.
O kuo išsiskyrė rusų daromi sodai?
Mačiau, kaip rusai juos darė. Jie buvo taip įpratę.
Na, tokie prasti, iš šiaudų kubikų surišti buvo jų sodai.
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Buvo, kad kai kurie žmonės sodus veždavo į
vestuves. Vestuvėms skirti sodai buvo didžiausi.
Dažniausiai sodus kabino prie stalo, kur būdavo
sudedami saldūs valgiai. Ne visose vestuvėse sodai
būna, ne visi juos turi nusipirkę ar pasidarę. Tiesą sakant, iš vaikystės visai neatsimenu, kad būčiau juos
vestuvėse mačiusi. Retai tebuvo. Juk tais laikais
žmonės su savim į vestuves nešdavosi šaukštus, šakutes, lėkštes... Iš vieno bliūdo trys žmonės putrą
srėbdavo. Ypač įsiminė, kai į laidotuves žmonės su
savo tada jau pirktiniais šaukštais ir šakutėmis eidavo. O į vestuves vaikai labai retai tepatekdavo, o
jei tėvai ir atsiveždavo – žaisdavo lauke ar kitame
kambaryje, niekas jų prie stalo nekviesdavo. Kol
neištekėjau, nė viename didesniame kaimo baliuje
nebuvau apsilankiusi.
O dabar sodus dirbdama kokius šiaudus naudojate?
Ruginius. Tik ruginius. Jų stiebeliuose yra tokie lyg
kauliukai... Paprastai rugių šiaudų gaunu iš pažįstamo ūkininko.
Dažnas ūkininkas, ypač iš Žemaitijos, yra man sakęs, kad šiais laikais auginti rugius nebeatsiperka,
nenaudinga, nes grūdų supirkėjai daugiau moka už
kviečius, na, nebent natūraliam „ugniniam vandeniui“ išsivaryti kokį rėželį pasisėja...
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O mūsų krašte ūkininkai dar gana daug rugių sėja.
Taip nuo amžių įpratę. Tik retai kuriais metais jie gražūs išauga. Negerai jiems, jei dažnai lietūs lyja, nekokie jie būna ir kai užpuola dideli karščiai.
Sakykit, ar tuos sodus su išmoningai surikiuotais
dailiais paukštukais, kuriuos viešai rodėte per „Aukso
vainikų“ regioninę parodą Švenčionyse ir respublikinę
parodą Jurbarke, darėte specialiai, ar atrinkote iš jau
anksčiau turėtų?
Gerai ir neatsimenu... Kai seniau važiuodavau prekiauti į Kazimiero turgų Vilniuje, tai daug jų prisidėdavau, o dabar jau praėjo gal pora metų, kai nebevažiuoju. Ten būdavo naudinga pasižmonėti, nes daug
visko prisižiūrėdavau, kaip kiti daro. Seniau sodus
dariau be paukščiukų, bet paskui pamačiau, kad su
jais gražiau išeina. Mokyklos šimtadieniui buvau padariusi sodą su šimtu paukščiukų. Visokių rūšių jų pridarau. Dabar visus sodus darau su paukštukais – be
jų man jau ne sodas!
O kaip parodoms sugalvojote sukurti žvaigždę?

parodinius darbus, nes vežiojant jie dažnai nukenčia,
be to, noriu, kad jie džiugintų ir parodų rengėjus.
Man, pirmąkart sutiktam žmogui, su pasitikėjimu
pasakojote, kaip gyvenote vaikystėje, jaunystėje, ištekėjusi. Dabar, būdama garbaus amžiaus (gimėte 1930
m.), gyvenate viena Strūnaityje, savo namuose. Ar neprailgsta ilgos žiemos tamsybės? Kaip praeina eilinė
Jūsų gyvenimo diena?
Mano diena greit prabėga. Neturiu kada liūdėti ar
nuobodžiauti. Nuolat visa ką darau, kas prieina. Darau
sodus, mezgu pirštines, daug ką kita prasimanau. Va
dabar greitai važiuosiu į Vilnių pas gimines, tai mezgu
dovanoms pirštinių su gėlytėmis. Ir šiaip dažnai daug
ką atiduodu žmonėms dzykiai. Buvau numezgusi penkiasdešimt porų pirštinių ir apdovanojau jomis žmones, kuriems jų reikia. Neėmiau nė cento. Malonu, kai
galiu duoti. Dar prisiuvau šešiasdešimt maišų malkai
nešioti ir juos išdalijau. Visą kaimą apsiuvau. Vis ką
nors darau, nepasėdžiu be darbo.
Jei einu į kaimą pas moteris pakalbėti ar pavakaroti, tai ir darbą su savim nešuosi. Arba kai kalbuosi
su sergančia kaimyne – mezgu. Visi žino, kodėl aš

Žvaigždę nesunku padaryti.
Ir seniau žmonės jas kaip mokėjo darė. Dabar galvoju, kaip padaryti, kad ji būtų dar apvalesnė,
dailesnių kampų.
Kaip ir kada Jums šauna galvon mintys, kaip ką padaryti? Vakarais, naktimis, kai nesimiega,
ar kai esate sau užsibrėžusi tikslą
sukurti kažką naujo, tobulesnio?
Dažnai kyla minčių kažką
naujesnio padaryti, o iš kur jos
atsiranda – nežinau, tiesiog savaime ateina. Kartais stengiuosi
kitaip sodą sugalvoti ir padaryti,
o kartais pakartotinai leidžiu į
svietą ir tuos, kurie geriau pavyksta, juk jie vis tiek į skirtingas
vietas pakliūva. Galvoju, kad
reikės perdaryti ir tuos darbus,
kurie liko Jurbarke – aš paprastai nesirūpinu susigrąžinti namo

Janina Pavliukevičienė (dešinėje) su Vilniaus liaudies menininkų vadove Ramute
Kraujaliene. Švenčionių Nalšios muziejus. 2012. Juozo Šorio nuotrauka.
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po Strūnaitį vaikštau su terbele. Neturiu laiko nieko
neveikti.
O kodėl iš viso darot sodus, kam Jums to reikia?
Dirbu todėl, kad mėgstu dirbti. Man gerai, kai kas
nors jais pasidžiaugia. Užsidirbti dabar man ne tiek
ir bereikia – visko, ko man prireikia, turiu. O stengtis
dėl vaikų niekada nebus galo... Tegu patys užsidirba
ir gyvena, kaip nori. Visi jie ir taip daugmaž gerai gyvena, turi darbus, žentai negeria ir nerūko, o juk kai
žmonės būna negirti, vis jiems kyla minčių pasirūpinti, kad geriau būtų gyventi.
Sakėte, kad ūkio darbų nemėgote...
Nemėgau jų niekada. Tik visada daug dirbau todėl, kad man ir kitiems reikėjo valgyti. Aš esu menininkė. Galiu daryti meną per naktį iki ryto – visai neprivargstu, man gera tai daryti. Visą gyvenimą turėjau dirbti – ir daug gyvulių laikėm, ir su paršingomis
kiaulėmis užsiėmėm, nes reikėjo gyventi, bet niekada nekildavo noro paglostyti nei karvės, nei kiaulės,
nei šunio... Tik paduodavau ėdalą – tegu sau ryja... Ir
pirkioje nelaikau nei katės, nei šunio. Neturiu palinkimo prie gyvūnų.
Be to, mano namuose jokie vyrai nedirba – pati
visus reikalingus darbus moku. Pavyzdžiui, pati remontuoju savo pirkią kaip noriu. Dabar rečiau, bet
seniau visa, ką reikėdavo dėl remontų, lengvai pasidarydavau. Ir dabar pati malkų pasiskaldau, jei sūnus
nebūna priskaldęs. Pati šienauju, pati dalgį išsikalu, ir
nesigirdama galiu pasakyti, kad šieną galiu pjauti dvi
dienas iš eilės, ir nė vienas vyras manęs neaplenks.
Neseniai nusipirkau naujovišką šienapjovę, tai pati į
ją benzino įsipilu, vyrų pagalbos man nereikia. Žmonės pasako – viena in tvoros, kita in skūros. Beje, dar
– visą gyvenimą stengiausi iš kaimynų (ir iš giminių)
nieko nesiskolinti.
O jei pritrūkdavot duonos ar degtukų?
Vis tiek nesiskolinau. Išgyvendavau kaip nors. Jei
man ko ir labai trūksta, aš juk tą kartą galiu pasitenkinti ir duona su vandeniu. Bulvių yra... Bet skolintis – ne.
Gal tai nulėmė gerai sustyguoti Jūsų šeimos santykiai, draugiškas, bet savaip spartietiškas gyvenimo
būdas?
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Mums buvo ramu gyventi, gerai sutarėm, visi giedojom... Dešimt žmonių mūsų Ežerinčiškės pirkioje
gana ankštai stumdėmės, bet niekada nesibarėm.
Ir neatsimenu, kad kas iš vaikų būtų kitą paskundęs.
Niekas neverkė. Tėvas neleido verkti. Sakė – jei norite išsiverkti, lipkite ant pečiaus, jis didelis, vietos ten
netrūksta... Jis protingai mums sakydavo – niekada
gyvenime neverkite prie žmonių, ir nesvarbu, ar jie
savi, ar svetimi. Nemanykite, kad jei jie į jus susidomėję žiūri, tai labai gaili. Žmonės ne tokie. Tėvas nedaug ko mokydavo, bet kartais pakartodavo – niekam nieko neskolinkit ir nesiskolinkit. Ir neverkit, kai
kiti mato. Taip pat sakydavo – nesiskųskit, kad skauda ar kad pavargot.
Sakėte, kad kartais nevengėte iš aiškiaregių sužinoti, kokia laukia ateitis?
Po karo po kaimus vaikščiojo senelis. Niekas nežinojo, iš kur jis buvo atklydęs ir kur paskui išėjo, niekas
jo nepriėmė gyventi. Tas senelis mokėjo burti. O man
tada buvo tik dvidešimt dveji metai. Kartą kalbėjau
su juo pas kaimynus. Ir jis tada man pasakė, kaip nugyvensiu savo gyvenimą. Sakė – tėvų namuose negyvensi, išeisi, būsi turtinga, kai nusipirksi savo namą.
Sakė, kad pinigų gyvenime daug neturėsiu, bet kai
ateis senystė – turėsiu... Sakė, kad visi man pavydės
tokio gyvenimo. Aišku, sakė, kai taip gyvensi, bus labai sunku, bet ... taip skirta. Tai va, taip ir nutiko: į
amžiaus galą nusipirkau sau namelį, gerai sutariu su
vaikais, giminaičiais ir kaimynais – gyvenu kaip karalienė. Niekam nemaišau ir man niekas po kojomis nesimaišo. Pranašystės išsipildė.
REGION CULTURE

“I do not have time to do nothing”
Published is Juozas Šorys’ interview with the 2011
“Golden Wreath” winner in the field of applied art, sodai (straw garden) and other handicrafts artisan Janina
Pavliukevičiene from Strūnaičiai village (Švenčionys district). Born in the village of Ežerinčiškės and working
from childhood all the farm and household work, the
future artisan was receptive to the artistic experience
of her native land, which was subsequently developed in
various genres of the applied arts. In addition, all her life
she sewed, knitted sweaters, gloves, and fishing nets,
fished, organized weddings and other celebrations—she
never spent a day in her life doing nothing.

LEIDINIAI

Enciklopedijos, šaltiniai, monografijos
ir daug dėmesio Lietuvos kampeliams
Šiuo metu pasirodo daugybė įvairių leidinių, skirtų etninės kultūros puoselėtojams ir tyrėjams. Tokia
knygų gausa džiugina, bet, antra vertus, – neįmanoma
ko nors ir nepražiūrėti. Tad ir šia apžvalga nesiekiama
pristatyti visų etnologijos ir susijusių sričių leidinių ar
juos nuodugniai recenzuoti. Svarbiausių ar tiesiog dėmesį atkreipusių knygų aptarimas, tikėkimės, bus ne
mažiau naudingas.
Apžvalgos pradžiai puikiai tinka Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija (Sudarytoja
Vida Savoniakaitė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto
leidykla, 2011, 516, [1] p. Tiražas 850 egz. ISBN 9789955-847-41-0), kurioje žinomi Lietuvos etnologai,
etnomuzikologai ir kiti specialistai aptaria reiškinius ir
sąvokas, laikytinus reikšmingiausiais mūsų etnologijai.
Publikuojamus straipsnius sąlyginai galima suskirstyti į tris grupes: etnologijos ir antropologijos sąvokos;
sritys ir metodai; Lietuvos specifikos neakcentuojantys ir būtent lietuviškąsias konkretybes apibūdinantys
tekstai – šių yra daugiausia. Temų požiūriu enciklopedijos aprėptis gana plati, atsispindinti vardyne nurodytuose skyriuose: regionas ir vieta, religija ir tikėjimai,
bendruomenė, šeima, kultūros ženklai ir kt. Šiek tiek
dėmesio skiriama ir moderniosios etnologijos/antropologijos šakoms (pvz., pristatoma miesto antropologija), bet iš esmės telkiamasi į senąją etninę kultūrą
ir jos raišką „ne etninėje“ dabarties kultūroje (pvz.,
aptariamos Dainų šventės ar folkloro ansambliai).
Taip pat publikuojamos svarbių Lietuvos kultūros veikėjų ir etninės kultūros tyrėjų biografijos, asmenvardžių, dalykinė ir vietovardžių rodyklės. Knyga turėtų
tapti parankine ir mokslininkams, kurie galės ginčyti
klasikinius požiūrius, ir visiems etninės kultūros puoselėtojams, čia rasiantiems šiuo metu pripažįstamas
svarbiausias šios srities sampratas. Beje, enciklopediją
galima rasti ir internete (http://identitetas.mch.mii.lt).
Šaltinių publikacijos ir komentarai
Įvairios institucijos ir gana gausios mokslininkų
pajėgos toliau rengia ir publikuoja etninės kultūros
tyrimų šaltinius. Po penkerių metų pertraukos pasirodė dar vienas – ketvirtasis – Mato PRETORIJAUS

veikalo „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“
tomas (Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011, 914
p. Tiražas 1000 egz. ISBN 9789955847458), skirtas
Prūsų bažnyčios kronikai. Joje aprašoma katalikų,
liuteronų, reformatų, anabaptistų, eretikų istorija
nuo pirmųjų mūsų eros amžių iki 1698 m. teritorijoje,
plytėjusioje nuo Lietuvos ir Kuršo rytuose iki Pomeranijos vakaruose. Šis tomas yra ypač vertingas šaltinis XVII a. antrosios pusės teologiniams ginčams ar
Bažnyčios istorijai apskritai tirti, bet apsčiai įdomių
duomenų ras ir tie, kuriems labiau rūpi senųjų gyventojų gyvensena ir pasaulėžiūra: pvz., ką nauja po
krikšto pasižadėjo daryti atverstieji ir ko jie atsisakė?
Kroniką pristato ir dalykinius aspektus komentuoja
Ingė Lukšaitė; publikuojamas tekstas originalo kalba
ir vertimas (vertėjai Jonas Kilius ir Tomas Veteikis),
kelios veikalo rankraščio faksimilės, asmenvardžių,
geografinių vardų ir etnonimų, bažnyčių, tikėjimų ir
religinių bendruomenių rodyklės. (Dalios Rastenienės pokalbis su Inge Lukšaite apie senųjų šaltinių
leidimo svarbą, apie jų reikšmę šiandien valstybės
ir tautos išlikimui spausdintas „Liaudies kultūros“
2012 m. 1-ajame nr.)
Išleistas ir Teodoro LEPNERIO „Prūsų lietuvis“
(parengė Vilija Gerulaitienė. Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 2011, 257 p., il. Tiražas 2700 egz. ISBN 9789955-847-39-7) – turbūt antrasis pagal reikšmę po
M. Pretorijaus veikalo etnografinis tekstas apie Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenseną, kalbą, aprangą,
mitybos įpročius, tikėjimą, muziką, krikštynų, vestuvių
ir laidotuvių papročius. Pirmą kartą lietuviškai publikuojamas visas T. Lepnerio veikalas su tekstu originalo
kalba, istorinio konteksto (V. Gerulaitienės), etnografinių duomenų (I. Šidiškienės) pristatymu, tekstologiniais komentarais, iliustracijų faksimilėmis. Be to, leidinio pagrindas – išlikęs T. Lepnerio veikalo rankraštis, o
ne 1744 m. spausdinta knyga, kuria rėmėsi ankstesni
vertimai į lietuvių kalbą. Šis skirtumas labai svarbus:
XVIII a. išleistoje knygoje nemažai redaguotų vietų,
iškraipymų, praleidimų, ypač lietuviškuose žodžiuose,
todėl galimybė naudotis pirmesniu šaltiniu Lietuvos
tyrėjams yra labai vertinga. (Išsami T. Lepnerio „Prūsų
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lietuvio“ anotacija, kurią parašė Elvyda Lazauskaitė,
spausdinta „Liaudies kultūros“ 2012 m. 1-ajame nr.).
Pasirodė didelis ir gražus Liudviko RĖZOS raštų
pirmasis tomas iš numatytų 12-os (Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 554 p. ISBN
9786094250590). Leidinyje L. Citavičiūtė supažindina
su L. Rėzos biografija ir kūrybine veikla, lietuviškosios
Biblijos istorija ir L. Rėzos indėliu, Darius Petkūnas –
su teologinėmis pažiūromis, akademine veikla ir kt.
Šie tekstai – puikus įvadas į trijų veikalų vertimus ir
faksimiles: „Lietuviškos Biblijos istorija: Šiaurės tautų
religijos istorijos papildymas“ (1816 m.), „Filologinėskritinės pastabos lietuviškajai Biblijai, naujojo leidimo
lietuviško teksto redagavimo komentarai“ (1816 m.)
ir „Filologinės-kritinės pastabos lietuviškajai Biblijai“
(1824 m.). Taip pat publikuojama L. Rėzos asmeninės
bibliotekos katalogo fotokopija, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė.
Vytautas Ališauskas parengė dvitomės Jono LASICKIO knygos interpretacijos „Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai“
(Vilnius: Aidai, 2012, 192 p. Baltų mitologijos ir ritualo
tyrimai 6, ISSN 2029-7661. Tiražas 400 egz. ISBN 978609-450-010-7) pirmąją dalį, skirtą daugiausia veikalo
filologiniams, tekstologiniams komentarams ir rea
bilitacijai. Leidinyje pristatomas pats J. Lasickis, jo
veikalo atsiradimo aplinkybės, atremiant kritikų teiginius veikalas reabilituojamas kaip patikimas šaltinis
baltų religijai ir mitologijai tirti, glaustai apibūdinami
veikalo leidimai. Knygoje rasime lotynišką tekstą ir
lietuvišką jo vertimą su trumpais komentarais, faksimiles, veikalo sandaros išklotinę, paaiškinimus, J. Lasickio minimų šventųjų sąvadą, mitologijos dalykų ir
asmenvardžių rodykles.
Taigi lengvai prieinamų šaltinių vis daugėja, tobulinami jų vertimai, gilėja autorių nuostatų ir kultūrinio
konteksto suvokimas. Belieka tikėtis, kad visu tuo
gebės pasinaudoti kiti mokslininkai.
Monografijos
Pastaruoju metu pasirodė bent kelios su etninės,
ar liaudies, kultūros tematika susijusios mokslinės
studijos.
Radvilė RACĖNAITĖ monografijoje „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore“ (Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 315
p. ISBN 978-6094-25-062-0) imasi jau ne vieną mokslininką dominusios temos. Remiantis įvairiais folklo-
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ro žanrais, etnologų, folklorininkų, religijotyrininkų
ir kitų disciplinų tyrėjų darbais, kartais žvilgterint ir
į kitų kultūrų duomenis, bandoma perteikti mirties ir
likimo įvaizdžių įvairovę. Nagrinėjamos mirties atsiradimo sampratos ir kiti laikų pradžioje nutikę įvykiai,
individualaus likimo, susiejančio gimimą, vedybas ir
mirtį, aiškinimai, likimo keitimo galimybės, susidūrimas su mirtimi per regimuosius jos pavidalus, įgyjant žinių apie pomirtinį pasaulį, matant mirtį pranašaujančius ženklus, mirtį provokuojantys veiksmai
įprastomis aplinkybėmis ar stebint mitines būtybes,
laidotuvių laikotarpiu nederantys veiksmai ir būdai
mirštančiojo agonijai palengvinti. Analizėje išryškėjanti pasaulėžiūra priešinama dabartinei sekuliariai,
vartotojiškai kultūrai. Ši knyga pasirodo esanti gilios
pagarbos senajai kultūrai ir žavėjimosi ja įkvėptas
darbas, kurioje mokslinė analizė svarbi ne pati savaime, o greičiau kaip priemonė savam filosofiniam, pasaulėžiūriniam atsakui į kiekvieno mūsų laukiančią ar
artimuosius ištinkančią mirtį surasti.
Jurga JONUTYTĖ monografijoje „Tradicijos sąvokos kaita“ (Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011,
200 p. Tiražas 300 egz. ISBN 978-9955-634-67-6)
pristato filosofinę tradicijos sąvokos ir sampratų
analizę. Autorė nagrinėja tradiciją plačiąja prasme
– kaip buvusio laiko patyrimą. Aptariamas šios sąvokos formavimasis, analizuojamas pasakojimas kaip
tradicijos paradigma, tradicijos gaivinimo praktikos, mokslinio ir tradicinio žinojimo santykis ir daugelis kitų klausimų. Plėtojamos mintys grindžiamos
daugybe pasaulinio lygio filosofų ir kitų kultūros sričių tyrėjų darbų bei sava patirtimi; su mums įprastomis konkrečiomis „tradicinės“ kultūros apraiškomis
tekste iš esmės nesusidursime. Tad kodėl ši knyga
galėtų dominti mūsų tyrėjus, susitelkusius į savo senojo kaimo gyvenimo ar tam tikras dabarties konkretybes? Turbūt todėl, kad tradicijos sąvoka yra
viena svarbiausių liaudies – tradicinės – kultūros
tyrimuose ar puoselėjimo praktikose, ir gal dėl šios
svarbos daugeliui atrodo tarsi savaime suprantama,
nereikalaujanti nuodugnesnio apmąstymo ir įvertinimo. Taigi šią knygą, galbūt daugeliui ir neleng
vai skaitomą, nes ji reikalauja nemažo ir platesnio
kultūrologinio išsilavinimo, perskaityti turėtų visi,
moksliškai nagrinėjantys „tradiciją“ ir „tradicinius
reiškinius“ lietuvių etninėje kultūroje.
Kolektyvinėje studijoje „Sąjūdžio ištakų beieškant:
nepaklusniųjų tinklaveikos galia“ (mokslinės redaktorės Jūratė KAVALIAUSKAITĖ ir Ainė RAMONAITĖ.
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Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2011, 439, [1] p. Tiražas
1000 egz. ISBN 978-9955-23-532-3) analizuojamos
įvairios kultūrinės grupės (etnokultūrinis judėjimas,
bažnytinis pogrindis, roko subkultūra, menininkų ir
mokslininkų rateliai, žalieji ir kt.), suformavusios gausų, organizuotą ir veiksmingai veikusį socialinį judėjimą – Sąjūdį. Pasitelkus gausią empirinę medžiagą,
istorinius ir sociologinius metodus bei tinklaveikos
perspektyvą, nagrinėjamas šių grupių formavimasis,
sąveikos bei raiška Lietuvos kultūriniuose centruose
ir periferijoje. Etninės kultūros puoselėtojams galbūt
įdomiausias būtų skyrius, skirtas etnokultūriniam sąjūdžiui aptarti (nors jis minimas ir kituose knygos skyriuose). Jo autorė A. Ramonaitė bene pirmoji nuodug
niau analizuoja šio sąjūdžio istoriją, susiedama jį su
kitomis kultūrinėmis grupėmis, atkreipdama dėmesį į
svarbiausius ginčus, dinamiką ir sąveikas. Ši studija turėtų būti įdomi įvairių sričių mokslininkams ir daugeliui
etninės kultūros mylėtojų, prisimenančių neseną savo
pačių praeitį ar norinčių sužinoti, kaip atsirado „folk
lorinis judėjimas“, kokiomis aplinkybėmis jis veikė ir
kaip prisidėjo prie Lietuvos laisvėjimo. (Saulės Matulevičienės pokalbis su Aine Ramonaite apie šio projekto
vykdymą ir beišeinantį leidinį publikuotas „Liaudies
kultūros“ 2011 m. 6-ame nr.)
Galiausiai, kaip ketvirtoji serijos „Baltų mitologijos
ir ritualo tyrimai“ knyga „Chtoniškoji lietuvių mitologija“ (parengė Pranas Vildžiūnas, Lietuvos kultūros
tyrimų institutas. Vilnius: Aidai, 2011, 653, [1] p. (Baltų
mitologijos ir ritualo tyrimai 4, ISSN 2029-7661). Tiražas 3000 egz. ISBN 978-609-450-005-3), perleistos
minimaliai pakeistos ir patikslintos dvi klasikinės mitologijos tyrinėtojo Norberto VĖLIAUS studijos („Mitinės lietuvių sakmių būtybės“, 1977, ir „Chtoniškasis
lietuvių mitologijos pasaulis: folklorinio velnio analizė“, 1987), palydimos N. Kardelio komentaro. Šis yra
trumpas, vos šešių puslapių; jame N. Vėlius pristatomas kaip darbais ir įtaka bene reikšmingiausias baltų
mitologijos tyrėjas. Vis dėlto perleidžiant klasiko studijas šiandien, vykstant tolesniems baltų mitologijos
ir religijos tyrimams, norėtųsi platesnio komentaro
ar analizės, skirtos N. Vėliaus baltų mitinės sistemos
vizijai, ją grindžiančioms nuostatoms ar jos recepcijai. Ar laikas, kai didelio autoriteto akivaizdoje kausto pagarbi baimė, sulaikanti nuo bet kokių bandymų
analizuoti tekstą ir mintis, vis dar nepraėjo?
Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ knygoje „Erotika tautosakoje“ (Sargeliai (Raseinių r.): Kruenta, 2011, 527, [1]
p. Tiražas 1500 egz. ISBN 978-609-95323-0-1), atrodo,

nori skaitytoją nustebinti lietuvių erotiškumu. Monografijoje erotiškumo ir lytiškumo, vaisingumo ir kitų
susijusių dalykų simbolikos ieškoma lietuvių tautosakoje, religijoje, papročiuose, mitologijoje, kalboje;
senasis erotikos ir meilės supratimas lyginamas su
dabartiniu. Autorė aptaria su meile, erotika ir vaisingumu siejamas dievybes, simbolius, augalus, paukščius, gyvūnus, tikėjimus, tautosakos veikėjus ir papročius. Lietuviams iš tiesų rūpėjo „kūniškos meilės“
reikalai, ir daugelį dainų ar pasakų galima perskaityti
būtent kaip šios srities „simbolinius kodus“. Tikriausiai su tuo sutiktų daugelis, bet D. Šeškauskaitės interpretacijos ir argumentacija kelia abejonių. Akis
bado ir neredaguota kalba. Knyga įdomi pirmiausia
kaip liudijimas, kad etnologus ima dominti „netradicinės“ temos ir „netradiciniai“ senosios kultūros tyrimo aspektai.
Lokalinės ir giminės istorijos bei
kitokie žvilgsniai į vietas
Vis daugiau vietovių sulaukia įvairių lokalinės istorijos tyrėjų dėmesio. Pvz., žurnalistas Vytautas
ČESNULIS, išleidęs knygų apie Varėnos parapiją,
gimtąjį Moliadugnio kaimą, Perlojos bažnyčias, Varėnos krašto šaulius, „Poringėje apie Mergežerio
sodžių“ (Vilnius: Ciklonas, 2011, 196 p. [1] Tiražas 250
egz. ISBN 978-9955-880-82-0) pasakoja apie Varėnos
rajono Mergežerio kaimą. Aptarus archeologinius
Mergežerio vietovės duomenis, pirmąsias – maždaug ankstyvojo žalvario amžiaus – gyvenvietes,
pereinama prie paties kaimo istorijos, kuri prasideda
nuo XVIII a. ir baigiasi maždaug 1959 m. Remdamasis
įvairiais dokumentais, autorius smulkmeniškai apibūdina XVIII– XX a. gyventojus: šeimų sudėtį, socialinę
padėtį ir pan. Visas tekstas, atrodo, net perkrautas
vardais ir faktais, surinktais iš įvairių archyvinių šaltinių, periodikos ir knygų. Šį pasakojimą gerokai pagyvina pačių vietos gyventojų atsiminimai, kuriuose
gausūs faktai tarsi susilieja su išjausta asmenine istorija. Daug gyvesni nei pagrindinė knygos dalis yra ir
skyriai, skirti vietos buičiai, amatams bei tautosakai,
kur pasakojama laisvai, pasvarstant.
Laimutės Reginos ARLAUSKIENĖS, Bronislavos
RIMKEVIČIENĖS, Danutės SAKALAUSKIENĖS ir Marijonos VALIŪNIENĖS knygoje „Pašakariškė: Rytų
Lietuvos kaimas atsiminimuose“ (Vilnius: Vilniaus
pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 218, [1] p.
Tiražas 100 egz. ISBN 978-9955-20-658-3) pasakojama apie jau išnykusį Ignalinos rajono savivaldybės
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Pašakariškės kaimelį, jame susikūrusią Patiejūnų
giminę ir dviejų jos genealoginių šakų – Krisiškių ir
Petriškių – narių gyvenimą iki šių laikų. Autorės – tos
pačios Patiejūnų giminės palikuonės, tad knyga yra
apie savo šaknis. Istorija prasideda XIX a. antrojoje
pusėje ir rutuliojasi permainingame XX a., bene daugiausia dėmesio skiriant prieškariui ir pokariui. Faktai čia nėra reikšmingiausi; daug svarbesnis yra žmogus, tiksliau – šeima, giminė ir vieta, su kuria tapatinamasi. Atsiminimuose nemažai dėmesio skiriama ir
buities bei švenčių etnografijai – tiek pasakojamai,
tiek fiksuojamai nuotraukomis. Knyga paremta daugiausia autorių ir jų giminaičių atsiminimais; gausiai
iliustruota nuotraukomis, dokumentų kopijomis, giminės medžių schemomis.
Šios knygos, atstovaujančios klestinčiam lokalinės istorijos ar taip pat populiarėjančiam giminės istorijos žanrui, pirmiausia svarbios konkrečios vietos
bendruomenei ar giminei – taip veiksmingai kuriama
tapatybė ir kovojama dėl vietos po saule. Vis dėlto
tokie leidiniai gali būti įdomūs ir kitiems senosios
kaimo kultūros mylėtojams ar tyrėjams: ne tik kaip
sektinas pavyzdys, bet ir kaip savita etnografija ar,
galiausiai, kaip šiandieninių bendruomeninių ar gimininių tapatybių konstravimo praktikų liudijimas, pats
savaime vertas tyrimo.
Lietuvos senųjų kaimų ir Mažosios Lietuvos paveldo tyrėjas Martynas PURVINAS pristato vieno
regiono kaimų istorijas. Šio autoriaus knygoje „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ (Trakai: Voruta, 2011. 351, [1] p. Tiražas 1500 egz. ISBN 978-60995018-4-0) publikuojami tekstai apie daugybę Mažosios Lietuvos – Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybės, Tauragės, Šilutės, Klaipėdos rajonų, Kuršių
nerijos – kaimų. Remiantis įvairiais šaltiniais aprašoma jų istorija, paprastai prasidedanti vietovių ar su
jomis susijusių vietovardžių minėjimu rašytiniuose
šaltiniuose ir besibaigianti pastarųjų metų padėties
apibūdinimu; nemažai dėmesio skiriama architektūrinių detalių aptarimui. Leidinys turėtų būti įdomus
istorikams bei kitiems šio regiono istorija, materialinės kultūros raida besidomintiems specialistams ir,
tikriausiai, visoms bendruomenėms, įsikūrusioms
aprašytuose kaimuose.
Dar vieną įdomų žvilgsnį į vietas rasime Vykinto
ir Daivos VAITKEVIČIŲ knygoje „Lietuva: 101 legendinė vieta“ (Vilnius: Alma littera, 2011, 316 p., spalv.,
iliustr. Tiražas 5000 egz. ISBN 978-9955-38-920-0).
Tai unikalus knyginis Lietuvos nematerialiojo paveldo
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pristatymas susiejant jį su gamtiniu paveldu – konkrečiomis vietomis, kraštovaizdžiu. Taip sakytinės
kultūros dalis, knygoje vadinama legendomis, šiais
laikais virstanti rašto kultūros reiškiniu (su ja žmonės vis dažniau susiduria tik knygose), grąžinama į
artimesnę pradinei aplinką – konkrečius kraštovaizdžius, padedančius įsivaizduoti ir su jais susijusių
žmonių bendruomenes. Šis vietos ir žodžio suaugimas yra toks tamprus, jog iš tiesų sunku atskirti vieną
nuo kito. Knyga didelė ir graži – milžiniškos spalvotos kalnelių, pelkių ir kitų akiai įprastų ar keistų vietų
nuotraukos ir ganėtinai trumpi tekstai veik be jokio
mokslinio žargono – knygos skaitytojas, rodytųsi,
turėtų būti tas, kurį patraukia gražios iliustracijos ir
viršelis, o ne tekstinis turinys. Kita vertus, ar galime
suprasti tas legendas – sakmes, tikėjimus ir visokią kitokią tautosaką – be tų vietų, apie kurias jos pasakojamos? Atrodo, jog Vaitkevičiai nusprendė išmokyti
išgirsti tautosaką skaitant Lietuvos kraštovaizdį.
Galbūt ši knyga puikiausiai sulieja visa tai, ką
daugybėje ankstesnių ir čia aptartose publikacijose
nuveikė kiti mokslininkai ir tyrėjai, publikuojantys ir
komentuojantys šaltinius, interpretuojantys jų duomenis ir kuriantys savas etninės kultūros vizijas, apimančias vieną kaimą ar visą baltiškąjį pasaulį.
Eglė ALEKNAITĖ
PUBLICATIONS

Encyclopaedias, sources, monographs,
and a lot of attention to Lithuania’s corners
Currently, Lithuania publishes a wide variety of publications aimed at ethnic culture nurturers and researchers. This review annotates the most important or interesting publications, it is truly impossible to include them
all. The review is prepared by Eglė ALEKNAITĖ and draws
attention to Lithuania’s ethnology and anthropology encyclopaedia, historical sources that reflect the heritage
of Lithuania Minor—the 4th volume of Matas Pretorijus’
(Matthäus Prätorius) Prussia’s sights, or Prussia’s observatory, Teodoras Lepneris’ Prussia’s Lithuanian, Liudvikas
Rėza’s writings’ first volume, etc. Among the recently
published monographs it is worth mentioning Radvile
Racėnaitė’s The concept of human destiny and death in
Lithuanian folklore, Jurga Jonutytė’s The change of the
concept of tradition, collective study In search of the Movement’s source: the power of disobedient networking, and
others. Publications about local history are reviewed, of
which the most attention is deserved by Martynas Purvinas’ book Lithuania Minor’s ethnographic villages as well
as Daiva and Vykintas Vaitkevičiai’ book Lithuania: 101 legendary places.

In memoriam

Emilija ČERNECKIENĖ
(1915-05-15–2012-03-07)
Nesulaukusi paukštelių parskrendančių, žemės
pabundančios ir savo devyniasdešimt septintojo
gimtadienio, Šventosios kapinių žemelėn greta savo
vyro, dukros ir žento atgulė viena geriausių Lietuvos
audėjų – Emilija Černeckienė (mergautinė pavardė –
Gaubytė).
Gimusi 1915 metų gegužės 15 dieną Antruosiuose
Kuluose, Skuodo valsčiuje, šiek tiek gyveno Lenkimuose, bet beveik visą gyvenimą praleido Palangoje:
čia užaugo dukra, gimė ir užaugo anūkai, proanūkiai,
čia keletą dešimtmečių diena dienon dūzgė jos staklės. Austi nustojo vos prieš kelerius metus, kai sveikatą pakirto sunki liga.
Paauglė, kone vaikas, vos pasiekdama pakojas,
išmoko austi, – iš močiutės, žemaitiškai, babunelės.
Staklės traukė tarsi magnetas, tarsi pašaukimo balsas. Tapęs profesija, pragyvenimo šaltiniu, audimas
nenustojo būti džiaugsmu ir paguoda sunkiomis valandomis („Kai atsisėdu į stakles, viską užmirštu“,
– sakydavo). Audė lovatieses, rankšluosčius, staltieses, medžiagas tautiniams kostiumams (Palangos
„Bočių“, Telšių „Čiučiuruko“, Klaipėdos „Kuršių ainių“ ansambliams ir kt.), LLKC kuriamai tautinių drabužių kolekcijai. O ir namuose savas ir poilsiautojų
(sunku įsivaizduoti palangiškių gyvenimą be vasarotojų) lovas dengė jos dyvonai (lovatiesės), spintose
buvo sugulusios rietuvės naujų audinių: tradicinių
raštų, žemaitiško kolorito. Nemažai jų, daugiausia
rankšluosčių, yra išdovanojusi. E. Černeckienės darbų rasime Lietuvos nacionalinių bei regioninių muziejų fonduose, LLKC tekstilės kolekcijoje.
Visą gyvenimą audė kaimiškomis staklėmis, mokėjo tradicines technikas. Prieš mesdama naują audinį, neretai nusipiešdavo rašto schemą, derindavo
spalvas, skaičiuodavo, kartais net paklausdavo – ar
gerai bus.
Daug metų (1959 –1992) Emilija Černeckienė yra
dirbusi Klaipėdos „Dailės“ kombinate audėja namudininke, dalyvavusi daugelyje regioninių, respublikinių, tarptautinių parodų, surengusi keletą personali-

Emilija Černeckienė. 1995 m. Alvydo Šeduikio nuotrauka.

nių ekspozicijų. 1966 m. įstojo į vos susikūrusią Liaudies meno draugiją. 1988 m. Panevėžyje vykusioje
respublikinėje audėjų šventėje pelnė Lietuvos audėjų
audėjos titulą ir karūną, o 1992 m. ir aukščiausią liaudies meistrų apdovanojimą – P. Galaunės premiją.
Austa ir išausta daug. Kartais pati nusistebėdavo: „O, kiek priaudiau!“ Jau senatvėje, žvelgdama
į pūpsančias siūlų atsargas, atsidusdavo: „Kažin
kada čia viską suausiu“... Anksti, vos dienai prašvitus sėsdavo į stakles vasaros dirbtuvėlėje, o žiemą
kambaryje. Greiti, bet neskuboti, tikslūs judesiai,
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vaikystę, griežtą tvarką tėvų namuose, įvairius nutikimus audėjų seminaruose, kelionėse, apie bendrus
pažįstamus, kai kuriuos nuolatinius poilsiautojus,
apskritai apie gyvenimą... Niekada nieko nepeikė, tik
stebėdavosi jai neįprastu poelgiu, gyvenimo būdu.
Laiko vėjai išpustė iš atminties daugelį tų šnekų. Bet
ir nenuostabu, nes svarbiau už jas buvo pats pavakarojimas – su Emilija buvo gera tiesiog būti. Iš jos sklido toji paprasta ramybė, kurią žmogui teikia darbščiai, dorai pragyventa diena, šiluma ir žemaitišku santūrumu pridengtas širdies gerumas.
Mokėjo pasirūpinti kiekvienu įnamiu – irgi kažkaip
santūriai, netgi droviai. Galėjai tik stebėtis kantrybe
ir pakantumu skirtingiausių charakterių žmonėms.
Stengėsi, kad visiems, ir namiškiams, ir prašalaičiams, jos pastogėje būtų gera. Įprasta tvarka suirdavo, kai atostogauti suvažiuodavo bičiulės audėjos,
dailininkės, kartais net su šeimos nariais. Namai tada
prisipildydavo juoko, pokštų, išdaigų... Dažnai minėdavo tuos bendraminčių subuvimus, kaip ir audėjų
seminarus, tarsi savotiškas atostogas.
O tikroms atostogoms nebuvo laiko, net į pajūrį
retai nueidavo. Reikėjo laiku išausti nustatytą kiekį kombinatui, atlikti užsakymą, suspėti pasiruošti
parodoms, priimti poilsiautojus... Ką kalbėti apie tai,
kad dėmesio ir laiko reikėjo šeimai, anūkams, proanūkiams...
Išeidama į amžinojo poilsio kraštą, tarsi nerašytą
testamentą, paliko savo darbus, savo širdies šviesą,
o audimo paslaptis – geriausiai savo mokinei...
Alė POČIULPAITĖ
Emilijos Černeckienės lovatiesė.

ritmingas poškėjimas, susikaupęs, bet kažkokios
sunkiai nusakomos šviesos nutviekstas veidas darė
šią staklėse sėdinčią moterį panašią į liaudies audėjos ikoną. Daugelį kartų tokią Emiliją Černeckienę
esu mačiusi poilsiaudama jos namuose, dažniausiai
ankstyvą rudenį.
Ypač įsiminė vakarai, kai, jau sutemus, pareidavau
nuo jūros. Emilija Černeckienė paprastai sėdėdavo
virtuvėj, gerdama arbatą ar vartydama laikraštį...
Laukdavo. Manęs ir kitų, jeigu tuomet dar būdavo,
poilsiautojų. Paklausdavo, ar vakarieniavau, pakviesdavo prie arbatos ir imdavome kalbėtis... Liedavosi
sodri, gryna skuodiškių tarmė ir prisiminimai apie
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Emilija ČERNECKIENĖ
(1915-05-15 – 2012-03-07)
Alė POČIULPAITĖ
Before reaching her 97th birthday, the most famous
Samogitian folk textile tradition cherishing and disseminating artisan Emilia Černeckienė died. E. Černeckienė
lived all her life in Palanga, worked at “Dailė” factory as
a home-working weaver, contributed to the Lithuanian
Folk Culture Centre’s Lithuanian national costume reconstructions by weaving cloth for the new collection, various folk ensembles. Friends and colleagues remember
her as a very hardworking and sincere person. She imparted her knowledge and Samogitian weaving secrets
to her best students.
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Galva – vienas sopulys,
o pomecis sveika: žebrokai,
Dziedai ir visokie strokai
Vienas mano giminaitis, žinodamas, kad domiuosi (jo paties žodžiais tariant) visokia
senove, pasiūlė susitikti su Stase KARPAVIČIENE. Tai moteris, daug metų nematanti saulės
šviesos (akla) ir dar daugiau metų leidžianti senelių namų lovoje. Aplankiau. Išblyškęs
veidas, galva glaudžiai apmūturiuota parūgštintame vandenyje suvilgyta skara, išblukę
mėlynos akys išplėstos nuolatinio galvos skausmo... Nedrąsiai užkalbinau. Ne, moteriške,
galva kap sausų lapų prikišta, cik šiugžda, ūžia – nebus kalbos... Pasitraukiau. Pakalbinau
porą kitų moterų ir vėl įkišu nosį į Stasės kambarį – po jos galva pakišta dar pora papildomų pagalvėlių, rankoje laiko mano ant spintelės jai paliktą apelsiną, akys nurimę... Prieinu
arčiau. Pažino. Ar tau įdomu mano vargas? Turėjau prisipažinti, kad įdomu. An jauco skūros
mano bėdų nesurašytai. Nuo mažų dzienelių ašaros ir amžinas nepriteklius... Prisėdau ant
lovos krašto. Moteris nemažai papasakojo, bet gailiuosi, kad ją nutraukinėjau, jos pokalbį
vis sukau man reikalinga linkme – apie kalėdinio laikotarpio papročius, tikėjimus, valgius...
Maniau – jos gyvenimo likimo vingius užrašysiu vėliau... Moteris greitai pavargo, paprašė
pakviesti Aldutę (jauną šių valdiškų namų gyventoją). Aldutė padėjo jai patogiau atsigulti,
naujai pavilgė, perrišo skarelę... Kai apsilankiau kitą kartą, Staselė jau nieko nepasakojo.
Užmarštin nuėjo dar viena, filmo scenarijaus verta gyvenimo istorija. Skaitytojui siūlau
keletą fragmentų iš to, ką tą pirmą kartą užsirašiau.

Mano tėvo mama, mano bobutė, turėjo 18 vaikų,
o mano tėvas – jau jos kito vyro. Jo cik tas vienas
mano tėvas užsimezgė, bet velėc ir jis būt kojas pakratis – buvo šalaputų šalaputa. Jo tėvas numirė,
tai jis savo motkų, tų gyvenimo kankinį, mušė, vijo
iš pirkios... O ir motulė su juom apsiženinus šviesios
dzienos neragėjo. Cik apsiženinis su mano momu,
nuvejo politikon... Ajo, jau matai, prieš ponus, jam
turtų neraikėjo – pardavė šitokius namus an abiejų
galų, o mus su motuli paliko gyvenc tvartelin. Išmėžė motulė mažutukų tvartelį, be durelių, be nieko,
nei languco jokio nebuvo, tai cik pečių sumūrino,
tai tep ir gyvenom vienos. Tėvas nenorėjo prisimc
manį, gynės, kad aš ne jo, lakiojo pas kunigus ir norėjo mani bastruki padaryc, žemį parduoc ir išlėkc...

Gerai, kad visas kaimas motulį palaikė, dėdė ir jo sūnūs nuvejo pas kunigų, ir kunigas padėjo. Prikando
tėvas liežuvį, žadėjo pastaisyc. Neilgai. Vėl politikavo, kol išlėkė Vilniun ir mes vienos tvartelin prabuvom 25 metus... Va užu šiciek metų parvažiuoja lig
niekur nieko, in mus ateina... Tai sakau, kap jis, svolačius, in mus pakėlė akis, kap jis galėjo pažiūrėc vaiku
in akis!? Aš viena buvau pas motulį, bet nei vienos
dzienos jam nerūpėjau. Jis viskų nešė iš namų, išpardavinėjo. Paskiau parvažiavo, tai, dukrela, priimk
mani, priglausk, nor mani palaidok savon žemėn, cia
tėvų kapai... Šuva žino, kur jis gyveno, neraikalyngas
man tokis tėvas! Kur aš jį priimsiu, kad mano per jį
buvo išverktos akys, kad man dėl jo buvo sarmata...
Jam ca buvo ne vieta vien dėl žmonių akių – jis buvo
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parteinas su bilietu raudonu, su praklomacijom po
kaimus lakiojo... Jis už tai gavo mirties bausmį, bet
pabėgo Lenkijon, Perlojon Merkį perplaukis... O
mes su motuli vargom už durnos tėvo galvos. O aš
13 metų už plūgo turėjaus. Ariau už tai, kad turėjom
12 hektarų žemės ir reikėjo gyvenc. Motulė sirgo ir
vis savo sūnelį minavojo – brolis buvo prieš mani,
galvojo, užaugs artojas, padės an ūkės, bet 12-os
metų pamirė. Per Didįjį karų škarletina užejo – daug
žmonių paguldė, ir brolis neilgai sirgis numirė. Ir jis
paliko mus su momu ant vargo... Ir tėvo giminė mūs
nekentė: tėvo sesuo atekėjo Druckūnuose, jos vyras
nesustaikė su mūs tėvu dėl politikos, tai jiej padlos
mus labai skriaudė, nor mūs namuose 12-a metų gyveno. Atsimenu, jiej valgo pirkion kūcias, stalų gruci,
kleckais, kisielium apkrovį, o mes an pečiaus spiaudzyklukį iš mokyklos parsinešį, kūcių – grikinius kleckus valgėm ir verkėm. Spiaudzyklukė kur mokyklon
kampan stovėjo, jų jau mokytojas buvo išmetis, tai
mes parsinešėm, išsiplovėm ir iš jos valgėm kleckus.
Bliūdus tėvas išnešiojo, išgurino...
Nuo mažens ganiau karves. Paganau iš ryto, pargenu namo ir nevalgius lakiu Varėnon mokyklon.
Atlieku pamokas ir vėl parlakiu prie karvių. Labiau
nei karvės vargino mani toj mano giminė, be jokios
cėšescies buvo. Per Sekmines pynėm piemenai karvėm vainikus, tai duodavo vaikam už tai kiaušinių.
Vaikai nešėmės juos laukan ir spirgucį nešėmės...
Kepė kiaušinienį per Sekmines. Vaikų tėvai duoda,
kad piemenėliam nor kiek laimės suteiktų Ir man
davė, bet kiek maldauc reikėjo. Moma jų bijojo.
Akmenis bernaicai sudeda, petelnių uždeda, apacion pakuria, paspyrgo lašinius ir kepa kaiušinienį... O
gardumas! Tai ir visa mano, dar vaiko, laimė buvo.
Vargi gyvenom, bet mūs moma sakydavo: vaikelia
brangiausias, ubagas, ar cigonas, ar žydas, ar kas
bebūtų, bet jei prašis, tai kų turėtai, nor duonos
riekelį, paduok, nor porą kiaušinių, cik neišlaisk be
nieko – ca auka, gal jis išgelbės nor vienų dūšių. Už
tai, kad mano mama po caro karo paci labai vargo,
žebravojo, tai ji žinojo, kų reiškia laikyc atkištų rankų. Jos tėvai buvo Rosijon išvažiavį, bėgo per Didįjį
karų, o pokari nebuvo kuo laukų užsėc, duonos navet bėralinės trūko, tai moma žebravodama nuvejo
net in Šiaulius... Joj visadu davė ubagam, davė duonos, navet grikinį ar bulvinį bandų skyrė dėl ubagų.
Mūs buvo labai grikinė žemė, tai visadu prieš šven-
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tes bandukes kepėm iš grikių. Nemažas, tokias kap
duonos kepalas. Vienų bandų pjaustėm ubagam, o
kas lik, pacios valgėm... Davimas ubagam – Dziedai
būna per Velykas. Visi gaspadoriai veža maistu ar
pinigais ir dalina žebrokam, kad melstųs už jų mirusius. Sako, vienas ubagas sukalbėjo poterius už
vieno gaspadoriaus mirusius ir paprašė nor duonos
riekelės, o tas nedavė. Ubagas išejo an kiemo ir
sako: „Kap šiknon inkišau šitus poterius“. Tai buvo
kokis tai tam žmogu negerumas, kad jis ajo jo ieškoc, susgrųžė tų ubagų, prašė dovanoc ir davė jam
duonos ir dar ko daugiau...
Ubagai galėjo padėc ir mirusiem, ir gyviem. Sako,
sėjo žmogus žyrnius ir ajo keliu žebrokas. Padėk,
Dzieve. Dėkui. Aikš, pasėdėk su manim an atkoso
(ant griovio kranto), ba tu dabar sėdamas derliaus
negausi. Tas žmogus ir paklausė. Parūkė abudu. Žebrokas pažiūrėjo in dangų ir sako: dar nesėk. Tai gal
iš penkto karto sėjėjas atsistojo. Sako, dabar skubyk sėc, tai nenuversi derliaus. Bet gal ir prauda. Vėl
viena moteriškė užsėjo vienų plotų linais ir pritrūko
sėmenų. Nuvejo neskubėdam namo atsinešč... Tai
ty kur pasėjo vėliau atsineštu sėklu, tai nieko nebuvo – cik sauju nurauc, o kur sėjo pirma – dzidzuliai
linai. Ji sako: aš tikiu dangaus ženklais. Seniau žebrokai ir tep seni žmonės matė dangaus ženklus ir
jų paisė. Druckūnuose vienas žmogus neturėjo rodos nog paukščių, tai be čėso nušienavo miežius.
Kap sulakia, tai gal tūkstancai varnų... Sako, jis tuos
miežius sėjo paukščių ženkli. Vėl po kiek metų pas
mano tetų šitep užajo – pasėjo paukščių žankli, tai
mato, kad nieko nebus – paukščiai kap juodas debesys užgula... Ir jiej nušienavo žalius miežius. Seni
žmonės žino, kokis tai ženklas būna, mato iš debesų ir žvaigždžių... Sako, paukščių ženkli pasėjo, tai
paukščiai ir nulasė. Ne visi pamacis, cik žebrokai
matė. Tai Dzievas žino. Vienais metais paukščiai
mano aguonas visas išgėrė dar žalias. Va tokie mažiukai paukštukai – paskaria an aguonos, pradziubina ir išgeria, palieka tuščių... Nežinau, kap jiej vadzinas – gal nykštukai? Bus mano aguonos pasėtos
paukščių ženkli...
Jei dar kalbėc apie žebrokus, tai seni žmonės
pasakojo, kad kadaise Dzievas vaikščiojo po žemį
apsirengis žebroku, bet argi gali būc prauda? Ajo
Dzievas su Velniu. Dzievas prisvedė Velnių prie upės
ir sako: „Sėskim, Velnie, prie upės ir pašnekėsim
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Keiichi‘o Kagi‘o nuotrauka.

abudu“. Kap cik žmonės kaimo karves buvo suginį
prie upės. Jiej sėdzi, kalbas abudu, o karvės ganos
sau... Viena karvė atsiskyrė ir klampynėn inlindo.
Piemenys sulėkė ir rėkia: „Velnias jų ti nunešė!“
Karvė toliau klimpsta, tai nulėkė šaukc žmonių net
kaiman. Velnias sako: „Matai, Dzieve, kiek mes nukencam dovanai. Tu gi matei, kad aš nebuvau pajudėjis, o jiej sako, kad aš karvį inklampinau. Ar aš
jų instūmiau? Pats matei, kad abudu sau sėdzim...“
Sulėkė žmonės ir ištraukė tų karvį. Ištraukį karvį
sako: „Ačiū tau, Viešpatie, už pagalbų“. Velnias
sako: „Matai, Dzieve, tu su manim prasėdėjai, nieko nemačinai, karvį ištraukė pacys, o dėkoja tau...
Nėra teisybės.“ Man šitas posakis labai įdomus –
jeigu kas, vis velnias kaltas... Gal ir buvo velnių?
Pilvingiuose buvo čeraunykas. Teta mani ty buvo

nusvežus, už tai, kad ji teisinos su tėvu dėl pasogos ir norėjo, kad tas čeraunykas tėvo karakterį
pakeist. Tai čeraunyko duktė paci bajino, kap jos
tėvų velnias nešiojo. Būt nepasakojus, bet jau jis
buvo pamiris. Sako, kaimas jam apdyrba visus laukus užtai, kad jo bijojo. Kų norėjo, tų padarė su jam
neincikusiu žmogum. Jis namo mažai buvo, jei nor
vienų dzienų nakvoja namo, tai velnias jį vedzoja
apie sienas. Jis velniu tarnavo.
Gyveno vienas žmogus Druckūnuose... Ca tai
prauda, aš per jų kiemų vaikščiojau ir paci insitikinau... Jis dirbo mokyklon sargu, nukrito nuo liesvų
ir sustrenkė plaucus ir jau jautė, kad mirs. Vienų kartų aš ainu in darbų ir užejau pas jį. Sakau: nu kas
girdėc, dėde, kap sveikata? Sako: nieko gero, ir pradėjo verkc. Sako, pakviesk man kunigų, man raikia
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spaviedzės. Aš buvau su velniu susdėjis. Tai sakau:
o kap jis atrodė? Nugi, sako, dzidelis kap žmogus.
Jis nepaskėlė, bet kap pradėjo apė velnių kalbėc,
tai macyc pasrodė velnias, kad jis paskėlė, išejo verandon ir pargriuvo. Tai nuok to rozo visai neskėlė,
parvežė kunigų, spaviedojos. Buvom ir mes, tai gal
porą valandų spaviedojos... Dar rozų pakvietė kunigų, ir gegužės menesį numirė. Sako: aš nenoriu su
velniu mirc, aš – ne liuteronas. Spaviedzis, komunija, išpažintis tikra, atsižadėjimas blogų darbų gali
išgelbėc nuo velnio. Kunigas nieko nemačis, jei jis
neprispažins, kų padarė. Aš paci per sapnų matiau
velnių – buvo dzidelis kap žmogus, o ragai tokio storio kap pernykščio veršio ir stovi ant kaktos staci.
Du ragai. Ne, neplaukuotas, bet apgaubtas kap išsišėrusios karvės šerscu...
Ne cik žebrokų malda atpirkdė mirusių pakajų.
Seniau, dar man moma pasakojo, kad kaimi kas
metai buvo užperkamos mišios už visus mirusius.
Adventi, atrodo, neatsimenu, ar Dziedais vadino,
ar sakė Trecynos? Visas kaimas išsirenka dzidzausį
kaiman namų ir visi susneša kas kų turėjo valgyc,
kas ko geriau... Nuo ryto važiuoja bažnyčion, o po
bažnyčios suveina vienon pirkion, meldzas ir valgo.
Vienais metais tų namų, kur kėlė Trecynas, šeiminykei prisisapnavo nebaščikė kaimynka. Toj nebaščikė sako: „Kap tu jau priiminėsi žmones, valgius,
tai atsidaryk pirkios ir prieminės duris ir pažiūrėk,
kų tu macysi... “ Tep ir padarė. Sako, pradariau duris ir laukiu: matau, vienas mūs kaimo žmogus (dar
jau nebaščikas) nešas rugius, kitas vadelas... Tai ca
jau reiškia – kiekvienas savo griekus nešas. Vienas
nešės mendelį pavogis, tas malkų pavogis, kitas rūstų... Sako, tai tas, kur tų rūstų nešas pirkion, gali užkabyc mano puodų, kur verda mėsa. ir išvers mėsų.
Jį kap pamatė, kad galas rūsto sieks puodų, tai užrėkė: „Vai puodų perversi!“ Matai, toj moteriškė jų
buvo perspėjus: cik būk kantri, tai daug kų macysi...
Kap prakalbėjo, ir daugiau nieko nematė. An rytojaus tai paciai moteriškei vėl prisisapnavo nebaščikė
kaimynka: „Aš gi tau sakiau, pakentėk. Jis būtų tau
nieko neišvertis, o tu dar kiek būtum visko pamatius...“ Bet ca jau senų senovėj. Jiej jau nešės savo
nuodėmes, o ty jau pirkion degė žvakės, paruoštas
maistas... Mūs kaimi 23 gyventojai ir visi kartų metuose rinkos dėl mirusių paminėjimo. Sapnas parodė, kap ciej numirėliai nešės savo nuodėmes, kad
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Dzievas jiem dovanot... Tos Trecynos nuima jų nuodėmes. Ca labai senovinis daiktas – mano momai
pasakojo dar jos moma.
Moma pasakojo daug ir apė užgailėtas akis.
Sako, jei moteris maitina vaikų ir būna nutraukus
kokiu būdu ar per strokų ir nemaitina. Vaikas verkia, ir jai būna gaila, ir jį vėl pradeda maityc, jei visai
dar neperdegis pienas... Nu ir užaugus tas vaikas
jei an ko pažiūrės, tai nugrus ar teliukas, ar paršelis, žmogu pakenks, ba jo užgailėtos akys... Ca tai
jau teisybė. Vancevičienė užsikalbėjo su zakristijonu
apie užgailėtas akis. Zakristijonas sako: mūs kunigo
bloga akis. Aš jam akyse pasakiau. Kunigas sako: nu
ainam, pažiūrėsim. Zakristijonas kepa, o kunigas pažiūri, ir plotkelė pagenda, pažiūri – pagenda... Kiek
kunigas žiūrėjo, ciek plotkelės gedo. Sudegė plotkelės. Zakristijonas veja: išeik, klebone, išeik, ba aš
ciek neprikepsiu...
Kol su momu buvo, tai ir vargo pusė. Motulė pamirė, tai mano giminė norėjo, kad mani kuo graicau
už vyro išlaisc, kuo graicau iš namų istūmc... Bet
aš iš savo namų niekur nėjau ir net vengiau bernų.
Vyro neieškojau, bet mano vyras pats laukais pas
mani atejo. Buvo vyrų gaudzymas – in kariuominį
juos rinko. Jis pasbaladojo in mano pirkaitės langelį,
išsilaidau, ir neišejo... Apsiženinau, o už 10 mėnesių
jį užmušė miškiniai, jis ajo prieš juos... Sūnus pamirė. Su ašarom ir mano akys ištekėjo...
Sakiau, kad ištekėc nenorėjau, bet per Kūcias
būrėm dėl juoko – ėmėm glėbiu malkas ir skaitėm,
kas už našlio, kas už berno... Pagal malkų, pagalio
pormų, senumų sprendėm... Vienas pas kitų ajom
po langais klausyc, bet man vis atrodė, kad cia cik
pašposinimas. Palei mani gyveno senbernis su motku, tai aš sakau: Kazy, aš ateisiu paklausyc pas tavi
po langu... Atsimenu, per tas Kūcias labai lijo lietus,
bet kap kas mani už rankos tysė in tuos kaimynus...
Ateini ir lauki, kol pasakis: „Išeik“. Tai apsiženysi...
Pavalgius apsirišau baltų skarytį, kad jau jiej mani
per langų užvyst. Matau: Kazys guli ant lovos, o toj
boba šeria šunį ir sako an šunies: „Aš tau sakiau,
kad aik jau laukan!“ Nežinau, ar šicie žodžiai mani ištekins, tai dar aš toliau stovėjau, stovėjau purvynan
ir neiškentus sakau: „Bobute, ko tu man nesakai „išeik“?“ Ji pažiūrėjo per langų ir sako: „Kad tavo dūkas, Stasiula, išeit, kap aš išsigandau!“. Tadu inejau
kambarin ir pradėjom abidzvi juokcis. Aš netikėjau,
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aš netikiu, bet tais metais ir atbrido per laukus tas
žmogus, ir ištekėjau...
Tas Kazys, mano kaimynas, pasakojo, kad jo
draugas draugavo su mergu ir norėjo pažiūrėc, ar
su juoj apsiženis. Tai dar jis an aukšto parėdė altorių:
padėjo šventų paveikslų, žvakį, šventas knygutes
ir zerkolų... Raikia aic naktį, pirmų valandų, žūrėc,
kas ais straisis prie to zerkolo. Tai, sako, tas Kazio
draugas palypėjo ir pamatė, kad jo merga sėdzi pas
zerkolų. Išsigando, net nuo liesvų nukrito, bet apsiženino... Ir Kazys buvo an aukšto pasrėdis altorėlį,
ale kap jam draugas papasakojo kap jam buvo, tai
išsigando ir nejo... Ir liko nepsiženinis.
Seniau kalbėjo, kad strokai rodos ir per Kūcių, ir
po Kūcios, ir kadu nebuvo. Pas mus Druckūnuose
strokai nesrodė, bet kap aš dar vaikas buvau, tai
sakė, kad an kapinyno balta dūšia šmėžuoja. Kas ajo
arklių perrišč ar tep reikia peraic kapines, tai visus
strošydavo balta pastacija. Vyrai norėjo išsiaiškyc,
bet mokytojas sako: neikit, vyrai, aš aisiu vienas pažiūrėc. Jis turėjo braunykų, tai ir nuvejo. Matos, kad
kas tai nuo kapo kelias, kelias, tokis baltas... Mokytojas sako: stoj, šausiu. Ir šovė in viršų. Tai girdzi
– šaukia: „Aš, mokytojau, aš!“. Tai kas tu tokis? Aš,
Gesevičius Jonas. Tai kad tavi ca daugiau nei sliedo
nebūt! Pastrošino. Vakaran in tų pusį nejo nei moterys, nei vaikai kurį laikų, visi bijo, tai mokytojas išvadavo nuo stroko... Bet kitur būna ir cikrų vaiduoklių. Mano krikštų tėvo brolis buvo labai karštas, jis
jau nieko nebijojo, nieko nepaisė. Kalbėjo, kol nauja
pirkia nepašvencyta, geriau nemiegoc vienam. Jis
nuvejo cik pastacyton, apdengton pirkion (jon dar
šeimininkai negyveno), atsigulė ir užmigo. Sako, aš
atsiguliau ir žūrau in balkį. Matau, kad nuo balkio
laidzas kas, laidzas, ir paskorė žmogus... Karo žmogus. Aiškino, kad, skaitos, statanc pirkių papuolė
rūstas iš medzo, an kurio buvo paskoris žmogus.
Sako, myrktelėjai, sukrutėjai, ir prapuola strokas, o
kap užsimerki, vėl atsiranda: vyriškas nuo balkio laidzas, laidzas ir paskabina... Ti visi nutarė, kad ti an
to balkio, ant to rūsto, iš kurio padarytas balkis, bus
paskoris žmogus. Tokion pirkion ir rodos strokai.
Kalbėjo, kad ir mirusios motkos pargrįžta. Sako,
pamirė žmona, o tėvas greitai apsiženino su kitu.
Nuo pirmos žmonos buvo likį trys vaikai. Tėvai išvažiavo krikščynose, o vaikus paliko vienus. Viena duktė labai gailiai verkė (gal jų pamotė užgavo, ar kas

ty buvo ), bet ji nerimo, verkė... Ir prasveria durys,
ir ateina jos mirus motka. Sako: Danute, ko tu verki?
Ir paci tep gailiai užverkė... Tai toj mergaitė kap išsigando, tai visai maža, tamsiu paru nulėkė net in tėvus – in tėvų ir in pamotį. Sako, moma buvo in mani
parejus. Kitųroz vėl ciej vaikai liko vieni, tai durys
prasveria ir jiej girdzi, kap ji žyrnius barstė. Girdzi,
kap ji žyrnius beria: žrrr, žrrr, žrrr... Atrodo, žyrnius
beria, o ty nieko nėra. Nuvejo pažiūrėc: nieko nėra.
Ji labai gailėjos vaikų, kad paliko, ir jos vaikai labai
gailėjo, tai ir neturėjo ramybės kitan pasaulin. Toj
moteriškė paliko 4 mažus vaikus, bet viena mergutė numirė... O žmonės kalba, kad toj cikra jų motka
buvo nėščia penktu vaiku, gadzinos ir numirė. Gadzinos, jau ty kaimo bobos gadzino. Viena mūs kaimo boba, tai visi žino, kad gadzino – vaistus laido.
Gadzinos viena merga pas jų, tai ir vaikas, ir merga
numirė... Toj nebaščikė labai gailestavo tų vaikų...
Nustojo pargrįžinėc, ba pamotė buvo gera. Man ji
svecimų svecima, bet galiu drąsiai sakyc – gera moteriškė. Neskriaudė svecimų vaikų – ir audė mergaitėm, ir pirko viskų... Rankinukų tais laikais kas turėjo, kas neturėjo, o ji savo mergaitėm (podukrom)
nupirko. Turėjo ir savo mergutį, bet mirė...
Oi moteriške, kiek per savo gyvenimų patyriau,
kiek nuo kitų prisklausiau! Galva – vienas sopulys, o
pomecis sveika...
Karpavičienė Stasė, g. 1924 m.
Druckūnų k., Varėnos r.
Parengė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ

PEOPLE TELL

“Only soreness in my head, but my memory
is whole”: beggars, Dziedai holiday, and
all sorts of other happenings.
Submitted by Stasė KARPAVIČIENĖ, born in 1924
in Druckūnai village (Varėna district), who, although
she was very ill, maintained an excellent memory and
was able to tell her life story. Her memoirs include the
story of how the village took care of beggars, as they
never left a house without receiving food, she recalls
also various cases of hauntings, and the ancient, now
gone festival of Dziedai, when all the village elders
were visited, given food, etc. Prepared by Nijolė
Marcinkevičienė.
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