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LAUREATAI

Ar bus medalis už lietuvių išgelbėjimą?
1993-ųjų metų valstybinė Jono BASANAVIČIAUS premija paskirta kompleksinių kraštoty
ros ekspedicijų (1963—19931n.) organizatoriams, lokalinių monografijų „ Zenynos“ (1964),
„Ignalinos kraštas“ (1966), „Dieveniškės“ (1968), „Gaidės ir Rimšės apylinkės“ (1969), „Mer
kinė“ (1970), „Dubingiaiu (1971), „Kernavė“ (1972% „D u b iem " (1989), „Seinų ir Punsko
krašto tautosaka“(1992) parengėjams: pro f du Česlovui KUDABAI (po mirties), dn Rimvy
dui KUNSKUJ habil. dn Vaciui M IL IU I habii dn Antanui TYLAI, prof habil. dn Norbertui
V Ė L IU Id n Aloyzui VID UGIRIUI
Taproga pateikiame Justino MARCINKEVIČIAUS pristatomąją kalbų, Norberto VĖLIAUS
atsakomąją kalbą, sakytas Premijos įteikimo dieną (1994 m. vasario 15-ąją) ir kitų laureatų
pasamprotavimus specialiai „Liaudies k u l t ū r a i a p i e etninės kultūros situaciją šiandieninėje
Lietuvoje; apie kraštotyros judėjimą, už kurį suteikia Premija, apie savo paskatas jam ef apie
Rytų Lietuvą,, tirpstantį lietuviškumą joje,..

.Basanavičiaus premija šiandien skiriama tiktai antrą kar
tą. Tai dar „jauna“, tačiau garbinga, pasakyčiau, netgi Sabai
garbinga premija. Pagal nuostatus, ji suteikiama mūsų etni
nės kultūros tyrinėtojams, rinkėjams, globėjams ir populia
rintojams. Prasminga ir teisinga, kad šiandien, nacionalinė
mis premijomis pažymint profesionaliosios kultūros kūrė
jus, prisimenama ir liaudies kultūra, kurios nuopelnai žmo
gui, tautai ir valstybei iš tikrųjų didžiuliai, o atskirais Lietu~ vos istorijos etapais - netgi lemtingi ir išganingi. Niekas ne
nuginčys, kad būtent ši kultūra buvo ir liko mūsų gyvybės,
stabilumo, tvarumo ir tęstinum o pamatas. Tai žemė, iš ku
rios išdygstama, kuri, dažnai mums to net nesuvokiant, mai
tina mus, rengia, šildo ir saugo, būdama pirmąja tautinio
pažinimo ir nacionalinio sąmoningumo mokykla.
Šių metų Jono Basanavičiaus premijos kolektyvinis lau
reatas iš tikrųjų patvirtina mintį, kad etninės kultūros šalti
niai dar toli gražu neišsemti, kad sunkiais istorijos momen
tais jie malšina troškulį ir teikia stiprybės. 1963 metais pra
dėtos kompleksinės ekspedicijos labai novatoriškai pažvel
gė į atskirų regionų liaudies kultūrą, mėgindamos suvokti ją
kaip vientisą reiškinį, kaip natūros ir kultūros vienovę. Al-

rodo, galėtum e pasakyti, jog tai yra naujas ir vaisingas me
todas etnologijos moksle. O tų ekspedicijų rezultatas —de
vynios lokalinės monografijos, pateikiančios ir analizuojan
čios atskirų vietovių kraštovaizdį, istoriją, kalbą, buitį, pa
pročius, folklorą, tautodailę ir kitas tautos dvasinės saviraiš
kos formas. Šiandien, pažymint tų monografijų rengėjus, au
torius bei redaktorius, verta ir reikia prisiminti (ir priminti)
bent jų pavadinimus. (...)
Patikėkite, tai didžiulis lobis, kurio vertė laikui bėgant pa
stebimai kyla. Skaitai m inėtas monografijas nelyginant ro
manus apie vieną ar kitą vietovę, regi žmones dirbančius,
girdi juos kalbančius a r dainuojančius. Ačiū garbingiems
mokslo vyrams, savo vasaras paaukojusiem s kraštotyros eks
pedicijoms,jų metu surinktai medžiagai tvarkyti, klasifikuoti,
sintetinti. Etninė kultūra turi daug žmones jungiančių ir vie
nijančių galių, kurių šiandien taip stinga Lietuvai. Jeigu bū
tų gyvas garbusis daktaras Jonas Basanavičius, jis džiaugs
mingai apkabintų šių monografijų rengėjus ir autorius ir, ko
gero, pasirausęs savo pustuštėse kišenėse, pridėtų jiem s prie
Premijos po litą kitą - naujoms ekspedicijoms ir naujoms
monografijoms rengti.

Justinas MARCINKEVIČIUS

Norbertas VĖLIUS
Brangus svečiai ir bičiuliai, mes, Jono Basanavičiaus pre
mijos laureatai, esame įsitikinę, kad šis garbingas apdova
nojimas skirtas visiems kompleksinių ekspedicijų dalyviams.
Tad leiskit kalbėti visųjų vardu.
Atėję iš kaimo, mes suvokėme ryšį tarp gamtos ir žmo
gaus, tarp čia, Lietuvoje, dabar gyvenančiųjų ir jų protėvių,
mirusių gentainių dvasinio pasaulio. Jautėm e trapų ryšį tarp
ežerų, miškų, klonių. Jautėm e, kad čia gyvenančiųjų m al
dos, giesmės, dainos, sakomi žodžiai nušviesti mūsų žvaigž
džių spindesio, mūsų miškų ošimo, nugairinti mūsų laukų
vėjo. Jautėm e, kad jų gyvenimo išmintis, dorovė, santykiai
su kitomis tautom is ir Dangumi yra tūkstantmečių skaudžios
istorinės patirties suform uoti ir nuskaidrinti. Suvokėme: no
rint suprasti, kas mes, lietuviai, esame, reikia su teiktinai tirti

mūsų kraštovaizdį, .sodybas, kalbą, tautosaką, papročius, p a 
saulėjautą - visą etninę kultūrą, nes tai neįkainojam as tau
tos kraitis iš amžių glūdumos, mūsų sandoros skrynia, palai
kanti mūsų tautinį individualumą, žmogiškąją esmę.
Visi, kurie dar galėjome matyti, matėm e, kad į šį šventų
švenčiausią turtą įžūliai pasikėsinta, demagogiškai prisiden
gus „naujos socialistinės internacionalinės“ bedvasės bevei
dės visuomenės kūrim o priedanga. Todėl, be mokslinio tiks
lo, - kompleksiškai fiksuoti, saugoti ir tirti tėvų kultūros pa
likimą, mes siekėme pažadinti lietuvių pasitikėjimą savimi,
ugdyti jų pagarbą savo tradiciniam gyvenimo būdui, išsau
gotoms dvasinėms vertybėms: rengėm e vakarus kaimuose ir
Vilniuje, kalbėjome žmonėms apie mūsų kalbos, tautosakos,
papročių senumą, gražumą, kvietėme pasakoti, dainuoti, gro
ti ir patys m okėmės iš jų. Tai neliko be atgarsio. Ten, kur
pabuvojo mūsų ekspedicijos, žmonės atidžiau ėmė įsiklau-

syti į savo kalbą, saugoti dar išlikusius senus trobesius, namų
apyvokos daiktus, vakarais rinktis pas kaimynus, dainuoti,
šokti —burtis į etnografinius ansamblius; kaip relikvijas jie
saugojo ir skaitė mūsų išleistas knygas.
Akistata su kaimu paveikė ir pačių ekspedicijos dalyvių
dvasinį pasaulį. Grįždavom į Vilnių ne tik pakvipę čiobre
liais ir mairūnais, sklidini įspūdžių nuo dainų garsų, raiškios
tarmiškos šnekos, margaspalvių audinių rašto, įmantriausių
verpsčių ir pakraigių drožimų. M isų buvo šimtai: ir patyrę
mokslininkai kraštotyrininkai, ir kūrybinis jaunim as iš Kon
servatorijos, Dailės akademijos, Universiteto, ir moksleivija
iš technikumų, vidurinių mokyklų. 7 -8 -ą jį dešimtmetį mū
sų profesinėje kultūroje, m ene sustiprėjo etninės kultūros
įtaka, kaip iš gausybės rago pasipylė jaunimo istoriniai, etni
niai, folkloriniai sambūriai, kurių nepajėgė uždrausti (nors
ne kartą bandė budrusis saugumas ir CK). 9-ą dešimtmetį
nesulaikomai įsisiūbavo dainuojančio tautinio atgimimo ban
ga. Drįstame manyti, tame yra ir mūsų sunkaus, atkaklaus,
bet malonaus darbo dalelė.
Kompleksinės ekspedicijos ir jose surinktos medžiagos pa
grindu išleistos monografijos - jaunatviško, romantiško, pa
siaukojimo dirbti pavergtos tautos labui vaisius. Džiaugia
mės, kad, atgavusi laisvę, valstybė įvertino šį pasišventimą.

Habil, dr. Norbertas Vėlius.

Aloyzas VIDUGIRIS

Dr. Aloyzas Vidugiris.
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Gyvename labai svarbų tautai laikmetį. Pavojų tyko daug,
ypač dėl to, kad mūsų jaunim as bem až 50 m etų buvo moko
mas priimti svetimą kultūrą kaip savo. M ūsų praeitis, taigi
tuo pačiu etnine kultūra, buvo ištisai niekinama. Bet tebėra
gilios tradicijos, etninė kultūra, kurią puoselėti dabar turėtų
mūsų tautinė mokykla, kurios vaidmuo, manau, dabar le
miamas. Pavyzdžiu turėtų tapti tos valstybės, kurios siekia
kiekvieną pilietį integruoti, pirm iausia per kalbą, į savo kul
tūrą ir padaryti tos kultūros tęsėju. Toks pavyzdys yra ir ne
priklausom a tarpukario Lietuva, jos mokytojai ir mokyklos.
Kraštotyros sąjūdžio, už kurį suteikta J. Basanavičiaus pre
mija, uždavinys buvo ne tik fiksuoti mūsų m aterialinę bei
dvasinu kultūrą, bet ją žadinti ir palaikyti, ypač Rytų Lietu
voje ir Siaurės Vakarų Gudijoje, kur lietuviškumas dar buvo
žymiai mažiau sunaikintas negu šiandien. Kraštotyros eks
pedicijos virto patriotizm o ir meilės savo kraštui mokykla.
Šiandien tokio masto judėjim ą sunkiai įsivaizduoju: stinga
idealumo ir idealistų.
Neatsitiktinai mūsų dėmesys buvo sutelktas į Rytų Lietu
vą, kur lietuvių asimiliacija pasiekusi sunkiai išvengiamo pro
ceso stadiją. Vien per lenkmetį ir sovietmetį didžiuliuose plo
tuose nustota šnekėti lietuviškai. Daug kur lietuvių kalbą var
gu ar bus galima prikelti, netgi išlaikyti. Ir šiandien Rytų Lie
tuvoje lietuvių kalba palikta nelietuviškų savivaldybių savi
valei, slavų užtvindytai tėkmei. Padėti savo tautiečiam s išlai
kyti kalbą ir savo kultūrą turėtų visa lietuvių visuomenė ir
valstybė. Ten lietuviai patys savaime nei apsiginti, nei egzis
tuoti be niekieno pagalbos negali. Mišrioje Pietryčių Lietu
voje pirmiausia privalėti] būti lietuviai ar bent lietuviškai kal

bantys vadovai. Dabar net Dieveniškėse parduotuvėje ne

įmanoma susikalbėti lietuviškai. O ką sakyti apie Kalesnin
kus, Butrimonis, kur lietuvių kalba baigia uždusti. Žmonės
daug kur net bažnyčioje negirdi lietuvių kalbos. Kartais at
rodo, kad mūsų atsikūrusi valstybė paliko Rytų Lietuvą suslavėjimui. O padėtis tokia, kad neigi įstatymais jau reikia
neleisti iš viešojo gyvenimo stumti lietuvių kalbą. Pirmiau
sia, čia būtina steigti lietuviškas mokyklas, ir ne bet kokias,
o prestižines, sudaryti sąlygas, kad nutautę mūsų krašto žinonės vėl norėtų ir galėtų sugrįžti prie savo tautos kamieno.
Tai ir visų mūsų, ir valstybės pareiga.

Antanas TYLA
Nereikia specialių žinių ir tyrinėjimų, kad akivaizdžiai įsi
tikintum, kiek p er vieną šimtmetį sumažėjo lietuvių etnoso
gyvenamoji teritorija. Ten, kur per amžius gyveno lietuviai,
atsirado baltarusiai, lenkai, rusai, vokiečiai. Kyla pagrįstas
klausimas - iš kur mūsų tokia dem ografinė negalia ir toks
didelis kitų kaimyninių tautų perteklius, kad jie turi ir turi
rezervą, kuris žingsnis po žingsnio išstumia lietuvius iš jų pa
čių žemių, o lietuvių apgyventa žemė vis mažėja ir mažėja,
kaip užankantis ežeras. Be abejo, daugum ai aišku, kad vie
toj lietuvių atsiradę kitakalbiai anaiptol ne visada yra atei
viai, palikę savo tėvynę... Daug lietuvių nutautėjo. Taip bu
vo Karaliaučiaus krašte, arba Mažojoje Lietuvoje, Seinų ir
Suvalkų krašte, apie Gardiną, Ašmeną, Lydą, Brėslaują. M an
keista, kaip lengvai mūsų valdininkus įtikino savo laiku į Lie
tuvą atsibastęs Maskvos režisūros mokintinis Cichonovičius
arTichonovičius, kuris ėm ė skelbti, kad Rytų Lietuvoje nuo
amžių gyvenę lenkai belaisviai. U žtenka peržiūrėti atskirų
valdų X V I-X V II a. inventorius, kad įsitikintum: pasaka nai
vuoliams. N utautėjim as smelkiasi ir tebesismelkia iš pietų ir
rytų. O Tautybių departam ento kosmopolitiškai išauklėti biu
rokratai, Dieve gink, net piršto nepajudins, kad nutautėjęs
lietuvis bent jau Lietuvoje atgautų savo tautinį identitetą.
Jiems svarbiau net dirbtinai auginti mažumas, kad turėtų sau
darbo, besirūpindam i tuo augintiniu.
* Mūsų etnoso naikintojų visada buvo daug, o maža tokių,
kurie trokšta gaivinti išdilusį tautybės jausm ą. Šiandien turi
me savo valstybę, ir, atrodytų, ji pirm iausia turėtų pasirū
pinti mūsų tauta, juolab kai girdi, kaip didžiulės rusų, lenkų
tautos visokiom priem onėm rodo dėmesį savo kolonistams.
O mūsų valstybės vyrai vis nedrįsta rūpintis lietuviais, gyve
nančiais savo etninėje žemėje, bet atsidūrusiais už Lietuvos
valstybės ribų. Tai ypač gerai matyti Lietuvos oficialių asme
nų lankymosi Lenkijoje metu. Vykdami deryboms į Varšuvą
pro Seinus ir Punską, net nesustoja pasiklausti vietinių lie
tuvių, kokios pagalbos jiem s reikėtų, kokias bendras proble
mas turėtų kelti derybose, kad apgintųjų etnines teises. Vil
niaus rajone lenkų nacionalistai autonom ininkai atleidinė
ja iš pareigų lietuvius ir Lietuvai tolerantiškus asmenis, ir
niekas tokių nusikaltėlių net už dem okratinių teisių pažei
dim ą nebaudžia. Lietuvių tauta daug iškentėjo ir daug pa
kėlė. Didelį ir pražūtingą darbą naikinant mūsų etnosą atli
ko sovietiniai okupantai, represijomis, trėmimu į Sibirą už
simoję visai sunaikinti Lietuvą. Į ištuštėjusias vietas kėlėsi ar
sąmoningai buvo siunčiami kitataučiai, lietuvių kultūrai sve
timi, dažnai net priešiški žmonės. N etekom e daug jėgų ir
demografinio potencialo. Kas vakarą kantriai žiūriu Lietu
vos televizijos „Panoram ą“, vildamasis pamatyti, kaip mūsų
valstybės prezidentas apdovanoja kokį nors kitatautį ar ir
savo tautietį, sunkiais okupacijos metais išgelbėjusį lietuvio
ar kelių mūsų tautiečių gyvybę tremtyje, kalėjime, koncla-

geryje, rezistencinėje kovoje. Ir vis nesulaukiu... O tai b ū tų
ne vien savo gentainius pagerbiantis, vieną ar kitą etnosą
vertinantis veiksnys, bet ir bendražmogiškų vertybių įpras
minimas, hum aniškumo skatinimas ateities visuomenėje.
Mūsų šalies istorijai, kultūrai, kalbai niekada nebuvau abe
jingas. Iš mažens, kiek atsimenu, nam uose nuolatos buvo
kalbama apie Lenkijos okupuotą Rytų Lietuvą, Vilnių, ku
riame gyveno pagarbiai Tėvų minima visuomenininke teta
Uršulė Steponavičiūte, lenkų valdžios pasodinta į Lukiškių
kalėjimą. Studijuojant Vilniaus universitete daug teko ke
liauti po Rytų Lietuvą, rašiau apie ją seminarinį darbą. Kai
atsirado galimybės parengti ir skelbti nedideles kraštotyros
studijas apeinant akademinius leidinius, kurių redakcijos pa-

Habil. dr. Antanas Tyla.

sižymėjo itin priekabiu cenzūravimu, norėjau, kad pirm iau
sia būtų tyrinėjama Rytų Lietuva. Buvo grupė bendram in
čių - Norbertas Vėlius, Vacys Milius, Aloyzas Vidugiris, A n
tanas Stravinskas, Rimvydas Kunskas, Jadvyga Kardelytė...
Kai pasirodė pirmosios lokalinės monografijos „Zervynos“,
„Ignalinos kraštas“, „Rimšės ir Gaidės apylinkės“, paaiškė
jo kraštotyrinio darbo takas ir prasmė: nutautėjančiame kraš
te žadinti prisirišimą prie savo krašto istorijos, gimtosios kal
bos, lietuviškų tradicijų, sudom inti kitus Lietuvos žmones
tomis vietovėmis, dvasiškai priartinti jas, per lenkų okupaci
jos metus nuo Lietuvos lyg ir nutolintas. Tų leidinių rengi
mas buvo mūsų kartos mažytė skola tautiečiams, kurie ne
turėjo laimės gyventi Nepriklausom oje Lietuvoje. Dirbome
be jokių materialinių išskaičiavimų: savom jėgom ir savom
lėšom. Savaime suprantam a, toks saviveiksmiškas darbas ne
patiko sovietiniams biurokratam s, kurie vis labiau kišosi į
leidinių struktūros sudarymą, kontroliavo turinį, kol visai ne
beliko sąlygų tokiems leidiniams leisti.
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Tautinės savimonės, lietuvių kalbos puoselėjimas - nesi
baigiantis procesas. Turime savo valstybę ir privalome siek
ti, kad ji padėtų stiprinti mūsų tautos moralinį ir kultūrinį
atsparumą, politinę kultūrą, saugančią mūsų suverenitetą.
Manau, kad šioje srityje nemažas vaidmuo turėtų tekti nau
jai rengiamoms lokalinėms monografijoms, kurios dabar lei
džiamos įvairiuose Lietuvos regionuose. Jos tų vietovių gy
ventojus priartina prie visos šalies istorijos, kultūros ir tuo
pačiu integruoja mūsų visuomenę. Jeigu kitų rajonų kultū
ros darbuotojai paseks anykštėnų, leidžiančių savo žurnalą,
pavyzdžiu, po kurio laiko tai pajusime ir mūsų tanios kultū
rinėse nuostatose. Galbūt jos padės išsigelbėti nuo daugy
bės XX amžiaus pabaigos neigiamų reiškinių, susiformavu
sių dar sovietinės okupacijos metu destruktuotoje visuome
nėje. Mūsų istorija nepasibaigė, ir nuo mūsų priklauso, ką
istorikai galės parašyti apie mus: ar sugebėjome sukaupti va
lią, paruošti tautą ateičiai, kad ji būtų gerbiama ir turtina
ma, taptų tokia, kai nereikia medalio už lietuvio išgelbėji
mą, kad savo namuose ji jaustųsi saugi ir ori.

nė tradicija, prasidėjusi bene XVI amžiuje su renesansu, su
reformacija įgavo krikščionybės revizijos bruožų, o mūsų am
žiuje —ir antikrikščionybės. Giliau pastudijavę tautinės kul
tūros ištakas ir religijas, matytume, kad genčių tolerancijos,
artimo atjautos, gamtos globos, protėvių gerbimo ir mono
teizmo sam prata eina nuo mezolito per Vytauto ir Jogailos
laikus, per baudžiavas iki šio amžiaus. Jau nemažai rašyta apie
senųjų religijų ir krikščioniškųjų tradicijų sinkretizmą. Mane
stebina vienas dalykas —biologinės ir ekologinės interpreta
cijos vengimas tautosakos, papročių studijose. Daugokai ra
šyta apie žalčio kultą, tačiau apie to įnamio (penato) ekologi
nes pareigas nutylima. Gal čia kalti p af ■ ’ linkai?

Rimvydas KUNSKAS
Tautinės kultūros ir tradicijų gyvybingumas - tai klausi
mų mazgas, kurio neišrišime be visų hum anitarinių mokslų
pagalbos. K ultūra daugiam atė. Aukščiausieji jos param et
rai - tai genetinis paveldas ir siela, kurie Rytų religijose yra
įgavę reinkarnacijos sam pratą, daugkartinį sielos persikūni
jim ą kaip m oralinį atpildą už ankstesnį gyvenimą. Krikščio
niška ir lietuvių tautinė sam prata, kalbanti apie pomirtinį
gyvenimą, kuris nulem ia asmeninį sielos likimą, kartu nepa
neigia dvasinės psichinės sferos realaus egzistavimo. Ta sfe
ra sudaryta iš mirusių ir gyvųjų žmonių sielų. Gyvosios jau
čia praėjusiųjų patirtį keliais būdais: genetiniu kodu, išsi
auklėjimu, adekvačiu tėvų ir senelių siekimams, kurį suku
ria tautinės kultūros aplinka, ir trečiu būdu - religine aplin
ka, kuri sielai leidžia tobulėti tol, kol gali pajusti įkvėpimą
arba Dievo malonę netgi aukštesniu negu protėvių lygiu. Tai
gi tautinių ir krikščioniškų tradicijų ugdymas yra efektingiau
sias kultūrinės raidos būdas, išlikimo garantija. Tikėjimo ir
krikščioniškos m oralės pagrindus praradus, kultūra staigokai degradavo (m eno ir papročių dekadansas), kai kur spar
čiai kultūriškai konvergavo, supanašėjo, tautiniai savitumai
asimiliavosi. Suprantam a, kultūros neužkonservuosi, ji vyks
ta, rieda, tačiau geriausiai rieda jos krašto keliais ir kele
liais, palikdam a žm onėse tautinį laikmečio m entalitetą, lai
ko dvasią.
M ūsų dienom is tragiškai klaidingai suvokiamas kaimas
- svarbiausia terpė, išlaikanti tautinę kultūrą. Labai daug
jaunim o, ne tik miestiškojo, kaime m ato poilsį ir pramogas.
Sunkaus, pasiaukojam o darbo ir žemės, augalo, gyvulio glo
bos motyvas jiem s tolimas. Ponaičiai ir panelės, pretenduo
jantys į tautos žiedą, tautines tradicijas supranta kaip kaimo
šventes. Tai matyti ir dailininkų, rašytojų kūrinėliuose. Blo
gybe m ene laikyčiau ir dabar m adingą stilizaciją, medžiagi
nę imitaciją, nusiritančias iki kičo. Mūsų mene gana gajos
rom antizm o ir lyrizmo tradicijos. Todėl dabartinių menoty
rininkų raukymasis prieš rom antiškesnius darbus, jeigu šie
savo form a ne primityvistiniai, greičiausiai yra duoklė m a
dai, „Europai“.
Tautinėje lietuvių kultūroje yra daug priešistorinių relik
tų —religinių, paprotinių, apeiginių, teisinių ir meninių, ku
rie siejami su amorfiška pagonybės sąvoka ir kai kurių ramuviečių ne tik pabrėžiami, bet ir idealizuojami. Romanti
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Dr. Rimvydas Kunskas.

Tarp svarbių problem ų, susijusių su tautinės kultūros liki
mu, pam inėčiau m oralinių psichologinių studijų trūkumą,
visišką pasim etim ą m oralinių vertybių hierarchijoje, netu
rėjimą aiškių kriterijų tautiniam mentalitetui apibūdinti. Ate
izmas taip viską sujaukė, kad vienas inteligentas linkęs žeg
notis trikampiu, kitas - „pasaulio medžiu“, trečias - žal
čiu, ketvirtas - svastika.
Kultūrą gali išgelbėti tik auka, tik inteligentiškas pasišven
timas, o katalikiškas kryžius yra ne tik kilnaus aukojimosi
priminimas, bet ir kultūros nenutrūkstam um o ženklas: nuo
Dievo Tėvo per Sūnų į pasaulinę Dvasią. Vargu kas sugal
vos geresnį tautinės ir pasaulinės kultūros ryšio simbolį.
Rytų Lietuva yra mums liūdnas pavyzdys ir paskata studi
juoti garbingą tautos istoriją, nekartoti klaidų, neatsižadėti ly
tinių baltų ir aukštaičių, o su jų ainiais rusais bent kultūriškai
bendrauti. Juk be kalavijo yra dar knyga. Svarbiausia atjausti ir
suprasti. Gaila, daug kas dar nesupranta, kad kryžiuočių kare
mums padėjo senųjų baltų ainiai, tikri mūsų broliai, o į Lietu
vos valstybę jie įsijungė be menkiausio pasipriešinimo.

Rytų Lietuva moko vertinti, gerbti seną motiną, mokančią
kaltos. Rylų Lietuvoje geriausiai suprasi slaviškos administ
racijos ir bajoriškos fanaberijos ekstremizmą. Iš tolo keliu ke
purę veikliam aukštaičiui, miškininkui, organizatoriui ir mu
zikui Rimantui Klimui, daugeliui jo Vilnijos bendražygių.
Kodėl mes nuolaidūs kaltoje kitataučiams? Priežastys ir
tradicinės, ir šiuolaikinės. Lietuvis nepabrėždavo savo prana
šumo kaip lenkas ar gruzinas, o dėl svečio - Dievo dovanos
- didesnio pagerbimo net jo kalba stengdavosi kalbėli. Mm
nau, kad tai svetingumo išraiška. Vėliau tai perėjo į paprotį.
Kraštotyros draugijon atėjau jai kuriantis, 1963 melais.
Dirbau Vilniaus miesto skyriaus pirmininko pavaduotojo.
Daug dienų ir vakarų paskyrom įvairių įstaigų vadovus įrauk
dami į narius ir rėmėjus. Formavome Draugijos struktūros
ir funkcijų sam pratą. Draugijos sekcijos tada sieke aprėpti

daugybę kultūros sričių — net muziejininkystę, dailę, archi
tektūrą, istoriją, gam tą. Tai buvo vėliau išaugusių atskirų
draugijų ir klubų užuomazgos. Su pagarba prisim enu vita

Užgavėnes mokinukai eidavome per sodybas, vaizduodami
Lietuvos kareivius, kartais Šačių bažnytkaimio gyventojai paklausdavo: „Kur žygiuojate?4" Atsakymas būdavo: „Į Vilnių!4"
Taigi ir Žemaitijos vaikams Vilnius buvo tas pat, kas žydams
Pažadėtoji žemė. A ntra, studijuojant Vilniaus universitete,
pirmosiose ekspedicijose teko pavažinėti nuo Dūkšto iki Die
veniškių ir patirti, kad šio Lietuvos pašalio gatviniai kaimai
yra etnografijos aruodai. Trečia, iš Vilniaus visuomeniniais
pagrindais vykstantiems kraštotyrininkams patogiausia bu
vo nukakti į Rytų Lietuvą. Tuo pačiu būdavo pageidaujam a,
kad kitų miestų kraštotyrininkai organizuotų ekspedicijas sa
vo regionuose.
M ano dalyvavimo ekspedicijose - tiek Kraštotyros drau
gijos organizuotose, vadovaujant renkantiem s etnografinę
medžiagą, tiek Vilniaus universiteto Ramuvos klubo vykdo
mose, konsultuojant studentus, pagrindinis tikslas ~ surinkti,
paskelbti kuo daugiau etnografines medžiagos. Kai mes tu
rėsime duom enų iš visų parapijų, tyrinėjimai galės būti išsa-

liškąjį D raugijos pirm ininką A ntaną Stravinską, Vilniaus
m iesto skyriaus org an izato riu s E. B a lio n ie n ę -L ie g u tę ,
R. Ozolą, E. Navierauskaitę, A, Stasiulevičių, V. Ciplijauskaitę, S. Juodvalkienę, A. Jonyną, B. M otuzą. O ptim aliau
sia darbo forma suradom esant kompleksines kraštotyros eks
pedicijas. Pradėjom 1963 m. vasarą Zervynų kaime, vado
vaujant patyrusiam tautosakininkui N. Vėlini, palaikant
V. Miliui, A. Tylai, R. Sipavičiūtei, R. Budriu nu i ir kitiems.
Vėliau, kai Vilniaus miesto skyriui ėm ė vadovauti J. Jarm a
lavičius, kraštotyros darbas sunyko, o gal aš nuo draugijos
nutolau, nors ekspedicijose dirbau, medžiagą rinkau.

Vacys MILIUS
Kiekvienos tautos intelektualinėje ir kasdienėje-buityje
yra daugybė reiškinių, realijų, perim tų iš kitų tautų. Bet įdo
mūs ir saviti esam tik tuo, ką turim savo. Todėl niekaip ne
galima atsisakyti idėjos ir pastangų mūsų dabartinę kultūrą
kurti etninės kultūros pagrindu: nuo gyvenamosios aplinkos,
interjero, valgių, pobūvių iki scenos. Jam tikslui pirmiausia
būtina surinkti etnografinę, folklorinę ir visą susietą su etni
ne kultūra m edžiagą - ją tyrinėti, skelbti, populiarinti.
: Mūsų etnografam s pradėjus tyrinėti viso krašto liaudies
kultūrą, susidurta su dideliu medžiagos trūkumu, Tad žodžiu
ir raštu im ta ieškoti etnografinės medžiagos rinkėjų talki
ninkų. Teko susipažinti su daugeliu šviesių žmonių. Vieni iš
jų etnografinę medžiagą rinko ir skelbė, kai mūsų karta dar
nežinojo, kas yra ta etnografija, kilus pačiam pavyko įsukti į
etnografijos verpetą. Kai kuriuos iš tų žmonių norėčiau pa
minėti: tai kraštotyrininkas ir muziejininkas Juozas Micke
vičius, visuomenininkas ir publicistas Valentinas Gustainis,
teisininkas Juozas Žagrakalys, mokytojai Alfonsas Gaška,
Vladas Statkevičius, inžinierius Ignas Jablonskis, kraštotyri
ninkas K onstantinas Bružas...
Kolegai N orbertui Vėliui ėmusis iniciatyvos organizuoti
kom pleksines ekspedicijas, teko burti bendram darbui as
menis, rinkusius etnografinę medžiagą, redaguoti lokalinių
monografijų etnografijos skyrius. Tokio pobūdžio ekspedi
cijos ir lokalinės monografijos buvo naujas reiškinys mūsų
kultūros ir mokslo istorijoje.
| Rytų Lietuvą mūsų keliai nuvedė keliais sumetimais. Pir
ma, kam d ar teko lankyti bent kelis prieškarinės mokyklos
skyrius, atsimena, kad ano m eto auklėjimas buvo Vilniaus ir
Vilniaus krašto dvasia. Per šventinius renginius apie Vilnių
deklamuodavome eilėraščius, dainuodavome dainas. Kai per

Mabil. dr, Vacys Milius.

mesni ir gausiai argum entuoti. Be to, malonu dalyvauti sa
vanoriškose ekspedicijose, nes jose visi patenkinti, nereiš
kia jokių pretenzijų.
Bendra išvada apie dabarties ir ateities etnografiją opti
mistiška: atkurtos Nepriklausomybės metais, nors gyvena
me kukliai, šios srities literatūros išleidžiama nemažai. E t
nografija turi paklausą ir laikraščių bei žurnalų puslapiuose
- keli Lietuvos istorijos instituto etnografai nebespėjame
visur parašyti. Reikia tikėtis, kad dabartiniai doktorantai ir
studijuojantys Vilniaus bei Vytauto Didžiojo universitetuo
se ne tik užpildys šią spragą, bet ir etnografijos mokslo lygį
pakels į daug aukštesnę pakopą.
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos
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Lietuvos miesto gyventojų šeimos
švenčių inovacijos
Petras KALNIUS
Visiems žinomą kad miestiečių, netgi gimusių ir augusių kai
me, buitis ir kultūrinės nuostatos gerokai skiriasi nuo kaimo gyven
tojų. Absoliuti dauguma mieste gyvenančių lietuvių — išeiviai iš
kaimo, irjų gyvenimo būdas yra tinkamas pavyzdys pasek ii liaudiš
kosios kultūros virsmą j standartizuotą urbanistinę kultūrą. Tačiau
dabartinė miestiečių materialioji bei dvasinė kultūra nėra kelerių
metų ir netgi dešimtmečių proceso ar vienos žmonių kartos patir
ties rezultatas. Dvasinėje, taip pat ir šeimos švenčių kultūroje aki
vaizdi net kelių tarpnacionalinių kullūnj įtaka, jos pinnosios ap
raiškos pastebimos jau XIX amžiuje, atskirais atvejais - dar anks
čiau. Tiek dvasinė, tiek materialioji lietuvių miestiečių kultūra ypač
didelį vestemizacįjos poveikį patyrė tarp Pinnojo ir Antrojo pasau
linių karų, pirmuoju Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Vis dėlto
vakarietiškoji kultūra to meto miestuose gana taikiai koegzistavo
su etninės kultūros apraiškomis. Lietuviai miestiečiai, gyvendami
tarp kitataučių, ambicingai stengdavosi pabrėžti, jog jie yra tikrieji
krašto šeimininkai, ir švęsdami didesnes šeimos šventes (vestuves,
krikštynas), nekalbant apie siaurame šeimos rate švenčiamas šven
tes, į labai pagarbią vietą kėlė savo tautos papročius ir tradicijas.
Palanki tam dirva buvo ir tautininkų valdymas, kai tautiškumo pa
brėžimą stimuliuodavo per radiją, spaudą mokyklas, kultūros drau
gijas. Tačiau nore pats miesto gyventojų, ypač inteligentijos, šeimos
švenčių turinys, apeigos buvo daugiausia iš etninės kultūros klodo,
betjų fonna („apsiėjimas") buvo perdėm vakarietiška Skaitydami
to meto spaudą bei prieškario inteligentų atsiminimus, klausydami
jų per Lietuvos televiziją ir radiją įsitikiname, kiek daug jų kasdie
nėje buityje, dar labiau pobūviuose, šeimos šventėse būta vakarie
tiško etiketo, manierų, kurtuazijos. Ši dvasinė vesternizacija iš di
desnių miestų pamažu plito į miestelius bei kaimus, o pagrindiniai
jos nešėjai, atrodo, buvo kaimo mokytoj ai bei gimnazistai. Etninės
kultūros elementai iš švenčių turinio pamažu ėmė trauktis. Etno
grafas A Daniliauskas, tyręs miesto gyventojų vestuves, nustatė,
kad liaudies tradicijos iš čia traukėsi pamažu trumpėj ant apeigoms,
o vėliau atsirandant tų apeigų transfonnacijoms.1
Lietuvių tautą po Antrojo pasaulinio karo praradusi valstybin
gum ą prarado ir galimybę tvarkyli savo politinį, socialinį ir kultu rinį gyvenimą, garantuoti tautos natūralios raidos tęstinumą. Kos
mopolitinę kultūrą propagavusių masinės informacijos priemonių
bei kultūros įstaigų išvystymas, pakitęs gyvenimo būdas ne tik nu
traukė etninės kultūros tęstinumą, bet defomiavo ir jos sampratą
bei požiūrį į ją, pakeitė laisvalaikio struktūrą, o tai savo možiu taip
pat turėjo tiesioginį ryšį su etnokultūrinių tradicijų nykimu.
Lietuviai miestuose, praradę galimybę laisvai galvoti, kurti ir
veikti, pamažu pradėjo perimti pusiau rytietišką, rusiškai sovietinę
kultūrą. Etninė kultūrą susidūrusi su kosmopolitine masine kultū
rą traukėsi dar ir dėl to, kad materialiai kentėjo jos tūkstantmetis
lopšys — kaimas. Dėl didelio kolūkinio kaimo skurdo iki XX a.
septintojo dešimtmečio vidurio tęsėsi veikliausių ir sumaniausių
kaimiečių, ypač jaunimo, migracija į miestus. Vėliau dėl kultūrinių
bei profesinių paskatų iš kaimo į miestą migravo daugiausia jau nos
moterys. „Kaimiečio sindromas", pradėjęs fonnuotis bene prieš
Antrąjį pasaulinį karą ypač suvešėjo didžiosios lietuvių kaimiečių
migracijos į miestus metais - šeštajame irseptintajame dešimtine-
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čiais. Nėra to laiko mokslinių stebėjimų, apklausų ar kitokio pobū
džio tyrinėjimų, tačiau grožinėje literatūroje, publicistikoje bei pe
riodinėje to meto spaudoje dažnai galima aptikti minimą lietuvio
migranto sąmones pokytį: miestietis - tai prestižiška ir kultūringa
Tačiau antitezė „savas - svetimas" tokiam lietuviškam migrantui
buvo dar gana gerai suvokiama. Savo savitumą mieste jis neretai
stengėsi pabrėžti santykiuose su kitataučiais, užstodamas gimtąją
kalbą didžiuodamasis kitokiu mąstymo, ūkininkavimo būdu. Net
gi masinės inibnnaeijos priemonėms, valdininkams ir ideologams
diskredituojant tautines vertybes, ypač esančias simbiozėje su reli
ginėmis šventėmis, apeigomis, jis suvokė, kad tam viešai ir aktyviai
pritarti reikštų daugiau ar mažiau nusižengti savo tautinei bendruo
menei. Vis dėlto kultūros antropologai, nespekuliatyviai stebėję to
meto lietuvius* iš pirmo žvilgsnio būtų galėję konstatuoti, kad Lie
tuvoje pamažu atsiranda dvi tautos: vieną identiškoji, nuo seno
esanti kaimų glūdumoje bei turinti negausų tos kultūros mylėtojų
sluoksnį miestuose iš intelektualiosios inteligentijos, ir kitą pusiau
sovietizuotą „internacionalioji", vis sparčiau perimanti svetimas
vertybes, įsiasmeninusi valdymo aparato valdininkijoje bei alkoho
lizuotoje nekvalifikuotų darbininkų terpėje. Pavienės išimtys visu
mos vaizdo nekeitė. Beje, lietuviai nebuvo niekuo originalūs. Tai
pergyveno visos sovietinės imperijos tautos, o kai kur, kaip antai
Vidurinėje Azijoje, naujos diegiamos kultūros konfliktiškas susi
dūrimas su etnine kultūra iki pat XX a dešimtojo dešimtmečio
pradžios buvo ypač iištrus, atskirais atvejais sukėlęs netgi smurto
veiksmus.
Dėl visų minėtų priežasčių Lietuvoje tradicinės šeimos šven
tės, papročiai, tradicijos nebuvo iš tautos dvasinio gyveninio iseliminuotos arba pakeistos iš esmės naujomis, tačiau pennainos, įvy
kusios per penkiasdešimt metų, painiausia pasireiškė didesne ar
mažesne šeimos tradicijų transfonnacįja Kiekviena jos užuomaz
g ą pirmiausia atsiradusi mieste, pamažu plito ir į kaimą Tiesą
atsirado čia ir tilín] „novacijų", kaip antai palydos į sovietinę ka
riuomenę, išėjimo į pensiją pilnametystės, Kovo aštuntosios die
nos minėjimai, gyvenamojo ploto, stambių pirkinių, pareigų skyri
mų, kvalifikacijos pakėlimo „laistymai" ir kt. Šios „šventės" labiau
buvo įsigalėjusios kaip visuomeninės, darbo kolektyvo šventės, ta
čiau vienaip ar kitaip beveik visada buvo pažymimos ir šeimoje.
Šeimos papročių ir tradicijų transfonnacįjos painiausia pradėjo
reikštis apeiginių ritualų trumpėjimu, paprastėjimu Iš vienos ar
kitos šventės papročių visumos Iškrlsdavo atskiri elementai, būda
vo įjungimui nauji. Naujadarai paprastai atsirasdavo viename ku
riame nore etnografiniame regione arba mieste ir vėliau staigiai
nunykdavo arba išpllsdavo. Prie paplitimo daug prisidėjo spaudą
radijas, televizija
Sovietinės okupacijos metais, be lytietilios kosmopolitinės kul
tūros įtakos, nežymią įtaką etninės kultūros transfonnacijoms darė
ir lėtai į Rytų Europą besiskverbianti jau minėta vakarietiška kul
tūra. Tiesa, jos reiškinių perėmimas buvo visai kitoks negu prieš
Antrą] pasaulinį karą. Nepaisant politinės ir socialinės sistemos
uždarumo, iš demokratinio pasaulio į Lietuvą kartu su pažangia
mintimi bei demokratinėmis idėjomis smelkėsi ir mažai ką bendra
su tikrąja kultūra turintis kičas, standartizuota materialinė kultūra

tel vartotojiško gyvenimo būdo islcrciptos dvasinės vertybės. Neigia
ma buvo ir tai, kad platieji lietuvių sluoksniai, negalėję iš arčiau
pažinti Vakarų pasaulio šviesiųjų ir tamsiųjų spalvų, noslalgiškiii
žiūrėjo į viską, kas iš ten ateina Be joldo entuziazmo žiūrėdami į
Maskvos peršamą kultūrą, jos kratydamiesi, o tiesioginių kontaktų
su kitomis kultūromis neturėdami, lietuviai vis labiau ryškėja kaip
tam tikra uždara etnosocialinė sistema Visų šių minėtų įtakų sam
plaika bei jos reiškinių egzistavimas šalia autentiškos etninės kultū
ros liekanų ir lėmė aštuntojo —devintojo dešimtmečių miesto gy
ventojų lietuvių šeimos papročių ir tradicijų pavidalą.
Lietuvos miesto gyventojų papročiuose dėl svetimų kultūrų įta
kų atsiradusios permainos ir naujovės geriausiai matyti iš tokių šei
mos švenčių kaip vardo bei gimimo dienos. Transnacionalinių bruo
žų čia apstu visuose minėtųjų švenčių elementuose ~ sveikinimo
ceremonijose, šventės dalyvių veiksmuose, vaišių pobūdyje ir kt.
Šios šeimos šventės, skirtingai negu vestuvės ir krikštynos, beveik
nebeturi etninės kultūros bruožų, matyt, dėl įvairių priežasčių: tai
šventės, švenčiamos dažnai, periodiškai, vienaip arba kitaip pažy
mimos beveik visose šeimose; netgi iškilmių „kaltininko“ požiūriu
šios pasikartojančios šventės įvairiais metais, amžiaus tarpsniais tu
ri nevienodą reikšmę; šios abi šventės liaudies kultūroje niekada
neturėjo tokių turtingų ceremonialų kaip vestuvės arba krikštynos.
Šiuos ir kitus samprotavimus apie minėtų švenčių etnokultūrinį po
būdį autoriui galimybę reikšti suteikė 1988-1990 m. ekspedicijose
Lietuvos miestuose surinkta medžiaga.2
Vis dėlto būtina priminti, kad lietuvių vardo dienos žymėjimas
turi gilias šalinis. Po vestuvių, krikštynų bei svarbių amžiaus sukak
tuvių vardo diena šeimos švenčių hierarchijoje bene bus reikšmin
giausia. Ji ne tik buvo plačiai švenčiama, bet reikšminga ir kaip
metų kalendoriuje cikliškai pasikartojanti kasmetinė šventė, sutei
kianti šeimos nariams lyrizmo kupiną tos šventės laukimą, dvasi
nio artumo pajautimą, sušildanti tarpusavio santykius. Tokio nusi
teikimo ypač daug tose vardo dienose, kurios pažymimos bundant
gamtai, žemei žydint bei astronominei vasarai prasidedant. Kele
tas jų, kaip Kazimiero, Juozo, Jurgio, Antano, Jono, Petro, Onos
bei kitos vardo dienos laikytinos ir švenčiamos ne tik kaip šeimos,
bet ir kaip bendros daugeliui tautų šventės, reikšmingos visose šei
mose, stiprinančios etninio bendrumo jausmą.
Dėl didelių politinių, ekonominių bei buities kultūros pennainų po Antrojo pasaulinio karo ne tik smarkiai pakito vardo dienos
šventimo pobūdis, bet sumenko ir jos reikšmė. Mieste šis procesas
skyrėsi nuo kaimo nebent tuo, kad čia sparčiau keitėsi ir šventės
forma, suprastėjo apeigos, buvo švenčiama vis šiauresniame šei
mos ir bičiulių rate. Devintojo —dešimtojo dešimtmečių sandūro
je šios šventės pažymėjimo dažnumą, taip pat Iš dalies ir šventės
pobūdį sąlygojo miestiečių amžius: pagyvenusieji šventė dažniau ir
kartais su tam tikromis apeigomis, ojaunesni —rečiau, be to, tradi
cinių liaudies apeigų jų šventėje būna labai retai. Jai aiškiai rodo,
kad tradicijos iš kartos į kartą perdavime ei narna jos sumenkinimo
ir supaprastinimo keliu. Pagal apklausos duomenis Aukštaitijos ir
Žemaitijos miestų pagyvenusių lietuvių šeimose vardo d ieną švęsti
užmirštama, galima sakyti, retai. O pagyvenusių Alytaus miestie
čių šeimose ji nešvenčiamą maždaug kas ketvirtoje, marijampolie
čių - daugiau kaip kas trečioje šeimoje. Kaip matysime toliau,
regionuose skiriasi ir tų švenčių turinys. Matyt šį reiškinį sąlygojo
ankstesnis rinkos ūkio atsiradimas Užnemunės regione, anksčiau
pakeitęs, labiau sumoderninęs ir gyventojų dvasinį gyvenimą. Ži
noma, būtų galima oponuoti motyvuojant tuo, kad dabartiniai mies
tai niekada nebūna apgyventi vien tik savojo etnografinio regiono
gyventojų. Tačiau tai labiau pasakytina tik apie didžiausius mūsų
krašto miestus, o mažesnieji bei vidutiniai, nors ir turėdami tam
tikrą procentą kitataučių (be Rytų Lietuvos miestų) bei lietuvių,
kilusių iš kitų etnografinių regionų, vis dėlto daugiausia yra apgy
venti savo regiono gyventojų. Pagaliau iš apklausos duomenų ma
tyti, jog atsikėlėliai paprastai perima vietinių gyventojų papročius

ir gyventojų būdą, o ne atvirkščiai Žinomą jeigu imigrantų nuo
šimtis yra palyginti nedidelis. Taip pat akivaizdu, kad etnografiškai
mišrioje santuokoje (žemaičių - aukštaičių ir paii) šeimos papro ~
eių įtvirtinime kur kas svarbesnį vaidmenį vaidina vietiniams gy
ventojai ns atstovaujantys asmenys.
Suprantamą vardo dienos šventimas arba nešventimas daug
priklauso nuo populiarių vardų šeimoje buvimo. Tarpvyresnėskartos žmonių kaip lik daugiau ir randama tokių vardų, kurių dieną
pažymėti Lietuvoje įprastą populiaru, tai susaistyta su tautine tra
dicija O jaunesnėje kartoje apstu mažai girdėtą iš svetur atkelia
vusių vardų, kurių šventimo tradicijų Lietuvoje nėra. Todėl visuose
miestuose į klausimą - „Ar Jūsų šeimoje švenčiama šeimos narių
vardo diena?“ —gana dažnai atsakoma: „Mielai švęskime, bet ne
žinome, kada (atrodo, kad nei radijas, nei kalendoriai tuo metu
kasdien vardo dienų neskelbė). Tačiau miestuose šeimos, kur buvo
populiarių krikščioniškų vardų, labai dažnai vaido dieną šventė kas
met, bet pasitaikydavo, kad ne nuolat, o tad ą kai kas nors pasvei
kindavo. Paprotys už pasveikinimą atsidėkoti vis dėlto yra tvirtas
Vardo dienos nešventintą beje, daug kas aiškina ir tuo, kad mini
ma šeimos narių gimimo dieną todėl švęsti dar irvardo dieną nesą
prasmės. Vargu ar galima kalbėti apie tokios tradicijos buvimą, ta
čiau visuose regionuose randama atvejų, kai vardo diena sutampa
su gimimo diena, ir abi švenčiamos kartu. Veikiau galima kalbėti
apie tradiciją gimus vaikui tam tikro krikščioniško arba tautinio
vardo d ieną suteikti jam būtent tą vardą. Nors dabartinėse miestie
čių lietuvių šeimose krikščioniški bei lietuvių tautiniai vaidai suda
ro kiek imtžtau kaip pusę visų vardų (lutą, didesnę dalį sudaro kitų
tautų tautiniai, mitologiniai, literatūriniai, verstiniai bei pačių žmo
nių sugalvoti vardai), daugiau kaip du trečdaliai visų vaido dienos
šventimų atitenka būtent pirmiesiems vaidams. Taigi šiuo požiūriu
datigleniia tradicija ir infomiuotumo lygis. Be minėtųjų,dargana
dažnai švenčiamos kai kurios vyrų krikščioniškų vaidų - Stasio,
Mykolo, Andriaus - bei tautinių - Vytauto, Kęstučio, Algirdo dienos, Jaip pat bene dažniausiai įprasta švęsti moteriškus krikš
čioniškus bei tautinius vardus —Stasė, Aldoną Mariją Ona, Regi
ną Birutė, Austėja, Ringailė... Pasitaiko, kai miestuose švenčia
mos, pavyzdžiui, Kazimiero, o dažniau —Jono vardo diena —Jo
ninės, nore šeimoje tokiu vardu narių nėra Vienu atveją matyt,
didelę įtaką daro tai, kad šventas Kazimieras —Lietuvos globėjas,
lotu atveju šioks toks tradicijos išlikimas galbūt susijęs su tvirta kai
myninės tautos kultūros tradicija. Taigi remiantis statistika galima
tvirtinti: Lietuvos miestuose populiariausios Kazimiero irJono vardo
dienos.
Vardinės —tipiška šeimos šventė, todėl natūralą kad ji papras
tai švenčiama namuose, su šeima. J ais atvejais, kai vardas visuome
nėje populiams, varduvininką sveikina ir darbo kolektyvas. Daž
niau nei kituose etnografiniuose regionuose varduvininkus sveiki
na Aukštaitijos miestiečiai. Dar rečiau varduvininkus pasveikinti
ateina kaimynai. Jai priklauso nuo kelių aplinkybių: ar vardas po
puliams, ar geri kaimynų santykiai, ar kaimynai,kaimietiškai“ ko
munikabilūs, artimai bendrauja Tas atvejais kartais nusistovi tar
pusavio sveikinimo tradicija Tačiau, kad kaimynai sveikina rečiau
negu bendradarbiai, rodo, jog miesto gyventojai yra gerokai susve
timėję, su kainynais beveik nesijungia į kokius nore neformalius
kolektyvus, grupes, beveik neturi kuo nors susieto bendrumo jaus
mo. Dar retesni atvejai, kai varduvininką sveikina jo tolimesni gi
minaičiai arba krikštatėviai. Nebent tais atvejais, kai gyvena su var
duvininku viename name arba kaimynystėje, tame pačiame mies
te.
Visoje Lietuvoje matome beveik susiklosčiusią tradiciją: var
duvininkas nėra vaidinių šventės iniciatorius, išskyrus retus aive*
jus. Šiaip dažniausiai jos iniciatoriai yra varduvininko sveikintojai
Šventės dalyvius kiek dažniau kviečia varduvininkas pagyvenusių
žmonių šeimose, be to, Aukštaitijoje dažniau negu kitur. Jiesą dau
geliu atveju tokie kvietimai seka po to, kai varduvininkas būna pa-
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kviestas darbo kolektyve, kai įteikiamas jam suvenyras arba gėlių.
Žinomą niekur varduvininkas, Mesdamas svečius, neragina ateiti
švęsti jo vaido dieną o tuo labiau jj pasveikinti, dažnai tolau atveju
netgi neminima ir vaido dieną o jeigu ir minima, tai „taip kitko“.
Delikatus, diplomatiškas kvietimas būdingesnis inteligentijai. Tarp
darbininkų jis paprastai tiesmukesnis: „Ateik, išgersim burnelę“
(Telšiai), „Mažu surasim dar kokią dvikolkę“ (Marijampolė) ir pa
našiai
Lietuvoje nėra vienodai susiklosčiusios tradicijos dėl sveikini
mo laiko. Žemaitijoje ir Aukštaitijoje, galima sakytį labai tvirta
tradicija varduvininką sveikinti vardinių išvakarėse, prieššventinį
vakarą o Dzūkijoje ir Suvalkijoje kur bis dažniau sveikinama var
dinių dieną. Nors atsidėkojimas už pasve ikinimą yra visuotinis reiš
kinys* tačiau kai kada už jį vaišėmis neatsidėkojama. Tai būna tais
atvejais, kai pasveikinimas visai netikėtas, tam nesiruošią o vardu
vininkas turi neatidėliotinų darbų, reikalų, kai pasveikinimo mo
mentu turi išvykti ir panašiai. Tokiu atveju viuduvininkas paprastai
atsiprašo ir padėkojęs pažada pakviestį kai jis ir sveikinusieji bus
laisvi. Tačiau beveik niekada varduvininkas nekviečia sveikintojų
pasivaišintį kai pasveikinimas būna lik mandagumo gestas, tik žo
džiu pareikštas darbe, susitikus gatvėje, gyvenamojo namo kieme,
laiptinėje ar panašiai. Ne visada atsidėkojama vaišėmis ir tuo atve
j ą kai sveikintojai įteikia tik gėlę, sveikindami ne namuose. Tačiau
niekur neužfiksuota atvejo, kad būtų neatsidėkojamą kai sveikin
tojai įteikia suvenyrą arba materialinę vertę turinčią dovaną, ypač
vertingą daiktą. Visuotinai įprasta manyti, kad neatsidėkoti tokiu
atveju - gėdą užtraukiantis dalykas, „kiaulystė“.
Nuo pasveikinimui teikiamo iškilniingumo, rimtumo, taip pat
nuo to, kur, kada ir kaip buvo nutarta varduvininką pasveikinti,
priklauso ir jam dovanojamų dovanų turinys. Šeimos nariai, svei
kindami vieni kitus ir beveik visada dovanodami gėles* įteikia ir
asmeninio naudojimo daiktą rečiau - suvenyrą Kai kada (kiek
dažniau - Žemaitijoje) dovanėlė įteikiama be gėlių. Bet į namus
atėję sveikinti svečiai beveik visada dovanoja gėlių (palyginti daž
nai - vien tik gėlių). Jeigu po pasveikinimo, ypač planuoto, numa
tytos ir vaišės, beveik visada sveikintojai varduvininkui dovanoja ir
materialinių dovanų, kartais gana brangių. Pastebėta (Marijampo
lėje ir Alytuje), kai varduvininkui buvo dovanojama ir pinigų. Ke
letu atvejų taip paauglį bei jauną varduvininką apdovanojo suaugę
giminaičiai, dviem atvejais —krikštasūnį bei krikštaduktę —krikš
tatėviai Savo ruožtu šiltai pasveikintas arba gerai apdovanotas var
duvininkas jaučia pareigą smagiai pavaišinti sveikintojus. Jokiu at
veju beveik niekada neapsieinama be alkoholio. Būtina pažymėti
ir taį kad, norėdami pagerbti varduvininką pirkdami brangią do
vaną (panašiai kaip ir per kitas šeimos šventes), sveikintojai steng
davosi nupirkti taį ko labai retai būdavo parduotuvėse arba jose
tiesiog nebūdavo. Tokia dovaną nors pagal savo piniginę vertę ir
nebūdavo itin brangį tačiau buvo laikoma labai brangi, kadangi
„deficitinė“ (mat gaunama iš sandėlių, bazių - pagrind inės to me
to rinkos, bei iš „turinčių priėjimą“ pažįstamų, t. y. pagal „blatą“).
Vien tokiu keliu gautosdovanos įteikimas buvo laikomas labai pres
tižiniu dalyku. Kadangi apklaustųjų atsakymai apima ne tik
1988-1990 metus, bet ir ankstesnius, reikia suprasti, kad atskirais
laikotarpiais šie sunkiai gaunami vertingi daiktai buvo: porceliano
bei krištolo indaį džinsiniai drabužiai, patalynė, avalynė, užsienie
tišką kosmetika bei parfumerija.,.
Šį materialioji šventės pusė galbūt net labiau buvo sąlygota ne
dvasinių asmenybės nuostatų permainų, o visuomenės materialio
sios padėties būklės. Todėl kaip pasikeitė vardo dienos šventimo
tradiciją labiausiai galima spręsti iš vardinių šventimo ceremoni
jos. Iš ankstesnės apklausos duomenų susidaro gana aiškus vaiz
das: Lietuvos miestiečių vardinių šventimo ceremonijoje liaudies
tradicijų išlikę labai mažaį kai kurių, kaip antai varduvininko suri
šimas, neaptikta nė vieno atvejo nė viename mieste. Su liaudiškąja
tradicija susijusių ceremonijų daugiausia rasta Telšiuose, kiek ma
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žiau —Ukmergėje, dar mažiau —Alytuje, mažiausiai —Marijam
polėje. Kaip liaudiškosios tradicijos reliktą visuose miestuose dar
galėjai aptikti varduvininko durų apvainikavimo ceremoniją Gan
gyvybinga tebesanti tradicija varduvininką pakilnoti apvainikuoto
je kėdėje. Antai pagyvenusių sutuoktinių šeimose ši ceremonija
užfiksuota: Telšiuose 10 procentų vardines švenčiančių šeimą Uk
mergėje - 9, Alytuje - 4, Marijampolėje - 1. Jaunose šeimose ši
ceremonija retesnė, o paplitimo dažnumo santykis minėtuose mies
tuose am Jogiškas kaip ir pagyvenusiose šeimose. Apskritai dabar
tinėse vardinėse labiau išliko paprastesnės fonuos liaudiškųjų ce
remonijų dalys, kurios reikalauja mažesnio pasirengimo ir pagal
dabartinio miestiečio mąstyseną atrodo logiškesnės. Galima teigti,
kad dabartinė vardo šventė miestiečių šeimoje yra daugiau ar ma
žiau šventiškas draugų bei giminaičių pobūvis su bendraeunopietiškos kultūros bruožais: vaišės, vaiduvininkui skirti tostaį dainavi
mas, gana dažnaį kaip ir per gimimo dieną giedama „Ilgiausių
metų“. Apskritai šventės vaišės, jų pobūdis iš esmės niekuo nesiski
ria nuo gimimo dienos vaišią todėl kiek plačiau tai aptarsime kal
bėdami apie gimimo dienos pobūvį su vaišėmis.
Pagal istorinius šaltinius, gimimo dieną švęsti lietuviai pradėjo
gerokai anksčiau negu vardo dieną.3 Gimtadienio šventimas, at
ėjęs iš pagonybės laiką ir krikščionybei įsigalėjus ilgai neprarado
savo reikšmės. Šių abiejų su žmogaus asmenybe susijusių švenčių
reikšmingumas per amžius kaitaliojosi, ¡vedus Lietuvoje krikščio
nybę ir Išplitus krikščioniškiems vardams* gimimo dienos šventi
mas iš lietuvių gyvenimo traukėsi, pamažu įsigalėjo vardo dienos
kaip šventės suvokimas. Sovietinės santvarkos metais intensyviai
ateizuojant ir sekuliarizuojant visuomenę, iš visuomenės traukėsi
vardo dienos reikšmė, vis labiau plito gimimo dienos kaip asmeni
nės bei šeimos šventės suvokimas. Šiuo metu, kai pamažu atgyja
primuštos bei užslopintos liaudies ir katalikiškos tradicijoj galbūt
galima numatyti šiokią toldą vardo dienos reikšmės stiprėjimo ten
denciją. Tačiau nėra jokių požymių, kurie leistų manyti, jog dėl to
nykių gimimo dienos pažymėjimo šventė. Galbūt abi šios šventės
šeimos ir asmenybės gyvenime turės visišką paritetą. Tačiau
1988-1990 metais drąsiai galėjome konstatuotį kad gimimo die
na nuolat švenčiama maždaug du kartus didesniame šeimų skai
čiuje negu vardo diena. Mažesnis atotrūkis tarp šių švenčių šventi
mo pastebėtas tik Telšiuose, nors ir čia skirtumai gana žymūs. Visur
pastebimas ir toks dėsningumas: suaugusią ypač pagyvenusių šei
mas narių vardo diena švenčiama dažniau negu vaiką o gimimo.
d ien a- atvirkščiai. Jokio reiškinio priežastys įvairios. Dabartinėse,
ypač jaunose šeimose vyraujant literatūriniams, verstiniams, pačių
sukultiems naujadarams bei kitų tautų tautiniams vardams, dau
gelis šeimų net nežinojo, kada tokio vardo diena yra švenčiama
Mokslininką publicistų, žurnalistų daug rašyta apie dabartinės šei
mos „vaiko kainą“. Jodei tėvai, ypač auginantys vienturtį, jaučia
pareigą šventiškai pažymėti kurį nors žymesnį vaiko biografijos ar
ba gyvenimo tarpsnio faktą. Nors ne visose šeimose gimimo diena
švenčiama kaip alternatyvi vardo dienai šventė (kai kurie apklau
siami žmonės tiesiog nurodo, kad „pas mus labiau švenčiama gimi
mo diena“), tačiau akivaizdi orientacija pirmąją švęsti dažniam
Vis dėlto kai teigiamą jog gimimo dienos šventimas tarp lietu
vių turi labai senas tradicijas, būtina patikslinti, apie kokią gimimo
dieną kalbama Bandyti surasti tęstinumo sąsajas tarp XVI am
žiaus pradžioje Erazmo Stelos minėtų Prūsijos lietuvių gimimo die
nos švenčių „dies natalitalis“4 ir dabartinės gimimo dienos šventi
mo būtų labai šunim. Netgi tarp inteligentijos vargu šiandien rastu
me girdėjusių apie pagoniškos gimimo dienos šventimą tuo labiau
apie jos apeigas. Iš tikrųjų labili mažai žmonių galėtų patvirtinti,
jog, sakykim, XIX a. pabaigoje - XX a pradžioje tėvų, senelią
prosenelių šeimose gimimo dieną apskritai šventė. Pasitaikantys
atvejai paprast ai yra iš dinastinių inteligentų šeimų. Tačiau tai jau iš
esmės dabartinės, bendraeuropinės gimimo dienos šventės. Žino
m ą negalima tvirtinti, kad tautos sąmonėje neišliko iš amžių glū-

durnos atėjusios sampratos apie žmogaus atsiradimo pasaulyje ypa
tingą reikšmę, nors apie pačias protėvių atlikinėtas gimimo sukaktuvių apeigasjokių prisiminimų žymių gali būti neperduodama jau
keli šimtmečiai. Todėl visiškai aišku, jog lietuvių gimimo diena kaip
nauja šventė su savo naujomis bendraeuropinėmis formomis vėl
įsigalėjo XX amžiuje. Iki mūsų dienų išlikusieji kai kurie gimtuvių
papročiai su pagoniškąja gimimo dienos švente taip pat nesietini.
Žmogaus atsiradimo pasaulyje diena ir tos dienos sukaktuvių pa
minėjimas - du gana skirtingi dalykai. Pirmoji, be abejo, dėl to
visą laiką tautos sąmonėje turėjo reikšmingesnę vietą, tad ir su ja
susiję prietarai bei papročiai turėjo nenutrūkstamą tęstinumą. Da
bartinės gimimo dienos šventės atneštinį pobūdį, manytume, nu
sako ir jos patekimo į šeimą keliai: skirtingai nuo vardo dienos,
kurią absoliuti dauguma apklaustųjų nurodė perėmę iš tėvų, sene
lių, artimų giminaičių, gimimo dieną net absoliuti vyresniųjų žmo
nių dauguma nurodo perėmę iš bendradarbių, masinės komuni
kacijos priemonių.
Grubiai grupuojant dabartinėse šeimose švenčiamas gimimo
dienos variacijas galima išskirti du pagrindinius šios šventės tipus:
1) švenčiami visi eiliniai gimtadieniai; 2) švenčiamos tik kai kurių
metų sukaktuvės - jubiliejai. Dažniau švenčiami visi eiliniai vaikų
gimtadieniai, o tėvų - dažniau tik tam tikrų metų sukaktuvės, ku
rios vėlgi pažymimos gana nevienodai. Bene labiausiai paplitęs va
riantas, kai švenčiami 16-os, 18-os, 20-ies, 25-erių, 30-ies, 40-ies, 50ies, 60-ies, 70-ies, o toliau - visi kas penkeri metai jubiliejai. Bet
apskritai vyrauja kasmetinis gimimo dienos šventimo variantas.
Bet kuriuo atveju, kai vienaip ar kitaip gimimo diena švenčia
m ą visada būna didesnės ar mažesnės vaišės. Jeigu gimimo diena
švenčiama kūleliai, siaurame šeimos narių rate, ne visada šeimos
nariai vyrai stengiasi sveikinusius artimuosius vaišinti alkoholiniais
gėrimais. Kai kada suaugę šeimos nariai vieningai sutaria išgerti
po vieną arba du stiklelius stipresnio gėrimo, gana retai - šampa
no* butelį. Visuose miestuose kai kuriose šeimose švenčiant eilinę
gimimo dieną (ne jubiliejų) vaišės rengiamos dažniausiai tik per
vaikų gimimo dieną. Vaikui įteikiama dovanėlė, sakomi linkėji
mai, valgomas mėgstamas sukaktuvininko patiekalas, geriamos
sultys, vaisvandeniai... Septintąjį - devintąjį dešimtmetį masinės
informacijos priemonės, literatūra itin propagavo gimimo dieną
ant stalo dėti tortą su uždegtomis žvakutėmis. Kiek sukaktuvinin
kui metų, tiek žvakučių. Vis dėlto šis paprotys lietuvių šeimose nė
ra plačiai prigijęs. Šį ritualą labiau propagavo jauni tėvai, švęsdami
. savo vaiko gimimo dieną.
Visais atvejais, ar sveikintų šeimos nariai, bendradarbiai, gimi
naičiai, kiti svečiai, —tradicinis sveikinimo atributas yra gėlės. Sukaktuvininkains arvarduvininkanis teikiamų dovanų turinys iš es
mės niekuo nesiskiria Nebent, kad garbingo amžiaus jubiliatams
kartais dovanojamos specialia išaustos juostos su įrašais, kuriomis
jie apjuosiami per sveOdnimo iškilmes. Beje, vertėtų paminėti ne
bent tą faktą, kad Tautinio atgimimo bei istorinės tiesos sakymo,
žodžio laisvės pradžioje gan dažnai sukaktuvininkui buvo specia
liai ieškoma „deficitinė“ istorine tematika knyga arba to meto bestsderis. Kai kada šeimos nariai prieš gimimo dieną su saviškiu iš
anksto susitardavo, kokios dovanosj is norėtų. Neretai dovanos ieš
kantieji net į kitą miestą nuvažiuodavo, lodei dažni apldausiamųjų
atsakymai apie dovanų gimtadieniui parinkimą buvo tokie: „Do
vanoją ką sugebą ką randa, ką gali.“ lokį atsakymą beje, lemda
vo ir sunki to meto ekonominė būklė: 1988-1989 metais daugelio
daiktų valstybinėje prekyboje nebuvo, o juodoj i rinka dar buvo ne
legali ir neturtinga.

xŠampanas ne visada reiškė kokį nors paprotinį nusistatymą jo atžvilgiu.
1988-1989 metais apklausiamieji dažnai sarkast iškai arba net su pagieža atsaky
davo, kad tokia proga mielai išgertų šampano, jeigu gaut ujo nusipirkt i.

Miestiečiai dažnai dovaną įvertina pagal jos piniginę išraišką
Karlais neprisimindami arba nenorėdami minėti, kokias dovanas
per gimtadienį yra gavę, atsako: „Vertinga dovana.“ Kai kada nu
rodo: „Deficitinė.“ Marijampolėje keletą kartų atsakyta: „Nepadovanojo nieko gero, bet dovana buvo įdomiai sugalvota.“ Dailės,
meno kūriniai, taip pat ir serijinės gamybos liaudies meno dirbiniai
iš bendro gimtadieniui skirto dovanų skaičiaus sudaro lik apie 5
proc. Paveikslo, keramikos dovanojimas labiau paplitęs inteligen
tų šeimose, o servetėlės, medžio daviniai, „Dailės“ parduotuvėse
pirktos staltiesės, Įeiti panašūs dalykai vienodai dovanojami inteli
gentų irdžirbininkų šeimose.
Gimimo dieną, kaip ir per vardines, paprastai dainuojama di
desnėse vaišėse —ir tik tadą kai tarp svečių yra mokančių ir norin
čių dainuoti. Iš apklausos statistikos matyti, kad triukšmingiau (su
dainomis, tostais, didelėmis vaišėmis) švenčiama apie 25 proc. var
dinių bei gimimo dienų. Per vadines sveikinimo žodį vatduvinim
kui kartais u iria vos įėję, pasisveikinę, teikdami gėles arba dovaną
o kai kadą susėdę už vaišių stalo, sveikintojai vmluvimnkui skel
bia tostą po kurio kaip siurprizą įteikia dovaną. O per gimimo
dieną jubiliejų tostai paprastai skelbiami tik susėdus prie stalo ir
pradėjus vaišintis bei vaišių metu. Tostai varduvininkams ir sukak*
luvininkams dažniausiai būna gana banalūs, su trafaretiniais linkė
jimais „laimės, sveikatos, ilgų gyvenimo metų, daug džiaugsmo gy
venime.“ Tarp inteligentų neretai, ypač švenčiant vardines, sten
giamasi prisiminti liaudiškų bei krikščioniškų tradicijų svarbą kal
boje nuklystama į žmogaus gyvenimo, jo darbų prasmės* vardo die
nos ir gamtos, metų laiko asociacijas ir kt. Kai švenčiama gimimo
dieną jeigu šventė iškilmingą dalyvauja svečių, sveikinimo kalbos
esti dvejopos: šventės pradžioje — rimtos, oficialios, vėliau, sve
čiams „sušilus“ bei artėjant pokylio pabaigai, sakomi ir humoristi
niai, draugiškai solenizantą pašiepiantys tostai. Miestuose dažniau
siai varduvininkui ir sukaktuvininkui linkima įgyti daugiau pinigų,
rečiau - automobilį, beveik visada nurodant - „Volgą“ (iki 1990
metų Lietuvoje j i laikyta geriausiu automobiliu). Automobilio daž
niau linkėta Alytuje, pinigų - Marijampolėje. Beje, šis materialus
linkėjimas nesakomas tiesmukai. Visada pašmaikštaujama. Mari
jampolėje prie linkėjimo neretai pridedama: „kaipsuvalkiečiui (su
valkietei).“ Suvalkiečiai mėgsta save lengvai pašiepti. Vaikams, pa
augliams dažniausiai linkima gerai mokytis, klausyti tėvų, dideliam
(didelei) užaugti (berniukams retkarčiais primenant „kaip Sabo
nis“). Apskritai tostai priklauso nuo sveikintojo bei varduvininko
(sukaktuvininko) asmenybių, jų tarpusavio santykių. Į sveikinimo
kalbą mėgstama įpinti laiko problemų, tautos dvasinio gyvenimo
reiškinių, tautos kelio istorinių posūkių motyvų. 1988—1990 me
tais dažni tostai, ypač vyrams: „užaugti tikru lietuviu“, „kovoti už
Lietuvą“, „būti tokiu pat tvirtu lietuviu, kaip iki šiol“, ir panašiai
Nėra abe jonės, kad 1988—1990 metais vardinių ir gimimo die
nos šventėse stebėtos kultūrinės nuostatos tebevyrauja Tačiau taip
pat aišlcu ir tai, kad daug įvairiapusių refonmj patyrusioje ir pati
riančioje visuomenėje kitaip klostysis ir miesto šeimos vidaus gyve
nimas. Sunku prognozuoti, kokia bus tolesnė šeimos tradicijų, pa
pročių raida apskritai. Taip pat nenuspėjamą kur kryps Lietuvos
miesto šeimos dvasinė buitis - etninės kultūros paieškų ar tolesnio
kosmopolitizmo link. Iš paskutiniųjų sovietmečio metų surinktieji
duomenys bus savotiškas atskaitos taškas stebint šių reiškinių raiNUORODOS:
1. Daniliauskas A., Kalnius R Lietuvos TSR pramonės darbininką kul
tūros ir šeimos etnografinės problemos. - V., 1983. -R 4 4 -6 1 ,
2. Apklausa (apklausta beveik tūkstantis šeimą) Alytaus, Marijampolės,
Teisią ir Ukmergės miestuose.
3. Plačiau apie tai žr.: Vyšniauskaitė A. Lietuvią šeimos tradicijos. -V .,
1967. —P.65.
4. Ten pat.
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L A ID O T U V IŲ R A U D O S :
pirmosios problemos
Renata BALČIŪNAITĖ

Mirtis - laidotuvių ritualas - rauda.
IX a. prūsų laidotuvių apeigos mūsų akimis panašes
nės į puotą (1; 23). XIX a. stebimasi ypatingu lietuvininkų
abejingumu mirčiai (2; 172-173). Dabar velionį išlydime
su tyliu liūdesiu ir bažnytinėmis giesmėmis. Laidotuvių tra
dicijos keitėsi, kartu su jomis - ir raudojimo paprotys. Ne
taip seniai buvo sakoma: „Jei žmogų numirusį neapraudoja, tai jis pasirodo žmonėms“(3; 71). O dabar gali iš
girsti: „Tos, kurios tik nori išsirėki, tai jos rėkia, kalba viso
kias nesąmones“ (4). Rauda - būtinas laidotuvių atribu
tas. Rauda - pajuokos objektas. Kur šio prieštaravimo
pradžia?
Bandykime, skaitydami žinomiausius lietuvių istorijos
ir mitologijos šaltinius, ieškoti pirmųjų žinių apie raudoji
mą ir pačių tekstų. Nepamirškime ir keistų frazių, kurių
nei autoriai, nei folkloro tyrinėtojai raudomis nevadina, juk visos apeigos dalys, o pirmiausia - žodinės, viena
kitą papildo, paaiškina, sudarydamos nedalomą visumą.
Jau skaitant senuosius raštus matyti raudos - dainos giesmės - verksmo diferenciacijos neaiškumų. M. Pre
torijaus raštuose (XVII a.) ypač dažnai sakoma: „Geriama
ratu aplinkui, sugieda giesmę, po to valgo (...), pavalgę
vėl pasimeldžia, pagieda, išgeria į ratą“ (5) (Pabraukta
visur mano - R. B.). Kokia toji giesmė, nėra aišku, tik dėl
jos kartojimosi (per laidotuves, krikštynas, žemdirbystės
šventes ir kt.) galima manyti, kad tai yra pastovi bet kurio
ritualo dalis. O raudojimas yra būdingas tik laidotuvių ir
atminų, taip pat vestuvių ir rekrūtų apeigoms. Atkreipti
nas dėmesys j pateikėjų apibūdinimus.
Ambraziejus Jonynas mano, kad užuominų apie rau
dojimą galima rasti jau IX a. keliautojo Vulfstano aisčių
laidotuvių apeigų aprašuose („Ir visą laiką, lavonui viduje
gulint, turi būti geriama ir žaidžiama iki tos dienos, kada
jis sudeginamas“) (1; 23). Su raudomis turėtų ryšj ir
1249 m. Christburgo sutartyje minimi tulisonai ir ligašonai, kurie, „laidodami mirusiuosius (...) giria juos, tvirtina
matą čia pat esantį velionį“ (6; 240). Kadangi XVI, XVII ir
vėlesniais amžiais užrašytose raudose mirusysis ypač daž
nai giriamas, galima būtų manyti, kad minėtieji tulisonai ir
iigašonai atlikdavę ir laidotuvių raudas. Tos nuomonės lai
kosi ir Mykolas Biržiška (7; 5), pridedantis, kad jotvingiai
taipogi žinoję raudojimą. Anot šio tyrinėtojo, pirmąkart
rauda paminėta Lyvžemio metraštyje (1243 m.). Jame pa
teiktame pasakojime apie lietuvių karžygio nužudymą sa
koma: „Kam gaila jo, teraudojie (maz iz ciagen)-lietuvių
šalyje“ (7; 6). Kitos 1249 m. prūsų ir ordino taikos sutar
ties prieraše rašoma, kad „krikščionių kunigas daug kar
tų tapo liudytoju vyrams skirtos raudos, kuri pakrikštytiems
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ilgą laiką neatrodė nusižengimu krikščionių mokymams“
(8; 46). Griežčiau raudojimą traktavo vyskupas Michaelis
Jungė, 1425 m. įstatyme uždraudęs ne tik pagoniškai lai
doti, bet ir raudoti kapinėse, ir paskyręs už tokį nusižen
gimą tiek fizines, tiek ir materialines bausmes (6; 263).
Taigi jau iš ankstyviausių šaltinių matyti, kad raudoji
mas vertinamas prieštaringai. Jis siejamas su būrimu, aiš
kiaregyste, verkimu,žaidimais - įvairiomis laidotuvių apei
gos dalimis. Draudimai rodytų, kad krikštytojams jis buvo
visai nepriimtinas, gal net baisus, tačiau rimtas dalykas.
Dosnesni XVI a. ir vėlesnių amžių šaltiniai. Jie dažnai
pateikia raudų tekstus (kartais turinį atpasakoja netiesio
gine kalba).Dauguma jų, deja, yra ne lietuvių kalba (vo
kiečių, lenkų, baltarusių), taip pat tarpusavyje labai pana
šūs. Taigi - egzistuoja paini tekstų autentiškumo, patiki
mumo, taip pat ir vertimo problema.
„Sūduvių knygelės“ (1520-1530) skyriuje „Apie mi
rusiuosius“ randame raudą. Įdomi būtų ir frazė, kuria „ve
jamos“ piktos dvasios nuo vežimo, kuriuo vežamas lavo
nas į kapines (8; 257). Didesnių raudų tekstų yra J. Maleckio laiške J. Sabinui (1551). (Mitologijos tyrinėtojai pa
žymi galimą anksčiau minėto veikalo įtaką). Laiške sako
ma, kad artimieji rauda mirusįjį pašarvojus (pateikiamas
tekstas), o palaidojus - trisdešimt dienų ant kapo rauda
žmona. Toliau pateikiama frazė, identiška „Sūduvių kny
gelėje“ minimai (lydintį kapines,vejamos piktos dvasios).
Laidotuvių puota baigiasi pavaišintų „dūšelių“ išprašymu
(8; 297,289). Labai panašus, beveik pažodinis laidotuvių
papročių aprašas yra to paties amžiaus J. Lasickio veika
le „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių die
vus“. Jame pateikiama livoniečių kapinėse giedama rau
da, kurioje esama nacionalinės priespaudos motyvų (9;
24,32-33). Nei ankstesnių, nei vėlesnių amžių šaltiniuo
se panašaus teksto neaptikta. Motiejaus Stryjkovskio „Kro
nikoje“ (XVI a. pab.), po Pergubrio šventės aprašymo, skai
tome žinutę apie mirusiųjų atminus, vykstančius spalio
mėnesį. Joje sakoma, kad moterys kapinėse graudžiai
verkia išskaičiuodamos savo vyrų veiklą, dorybes, taupu
mą (tekstas nepateikiamas). Įdomi frazė, lydinti apeiginį
šios šventės aukojimą, būtų skirta „dūšelėms“ („ir visiems
mūsų draugams“) (8; 334). XVI a. randame dar vieną lai
dotuvių apeigų aprašą su raudų tekstais. Tai Sigizmun
do Schwabės, gyvenusio Ravelėje (1551-1552), veika
las, kurį XX a. cituoja Tetzneris leidinyje „Dainos. Litauis
che Volksgesänge“ (10; 7 -8 ). Ritualo eiga ir tekstai pa
našūs į aukščiau minėtų autorių - šarvojimo metu atlie
kama gana ilga rauda, lydint į kapines baidomos pikto
sios dvasios, o per laidotuvių puotą maloniai išprašomos

.

vėles. Autorius raudojimą vadina „ prašančiu verkimu“ („bigeografine padėtimi. Jis buvo lengviau prieinamas smal
tere Klage“), {domus paties Tetznerio paminėjimas, kad
siems keliautojams (Vulfstanas, A. Brandas). Vėliau čia
XVII, XVIII a. raudant ypač dažnai grojama kanklėmis (10;
gyveno įvairių pažiūrų kolonistai germanai. Vieni - abe
59). Panašią žinutę randame viename XVII a. bažnyčių vi jingi krašto kultūrai, skatinę niveliacijos procesą, kiti zitacijos rašte, kur sakoma, kad lietuvių mirusiuosius ap
švietėjai kunigai, palikę vertingų žinių apie prūsų gyveni
dainuoja elgetos arba kanklininkai, o už tai jiems duoda mą (M. Pretorijus ir kt.). Dauguma Mažosios Lietuvos au
mas mokestis įvairiu maistu ar daiktais (8; 429). ( Plg. XX a.
torių skelbia tekstus ne lietuvių kalba, o šių dienų tyrinė
samdytų raudotojų užmokestį, kurį sudarė taip pat mais tojui, sunkiai suprantančiam XV, XVII a. papročius ir kal
tas ir daiktai.)
bą, iškyla vertimo neaiškumų. Kita paini problema - tekstų
XVII
a. pabaigos autoriaus M. Pretorijaus dideliame veiautentiškumas. Lietuvių folkloro, mitologijos, etnografijos
kale apie prūsus, skyriuje apie laidotuvių papročius, pa tyrinėtojai pažymi, kad dažni sutapimai galimi ir dėl me
teikiamos turiniu, apimtimi ir vieta apeigos eigoje pana chaniško žinučių perkėlimo iš vienų šaltinių į kitus (1; 97..
šios raudos. Pats ritualas aprašomas plačiau - akcen
173 ir kt.). Minėtoji požiūrio j raudojimą kaitos, o gal ir
žanro skilimo bei nykimo pradžia - šiame krašte, kur pir
tuojant gausaus gėrimo, palabinirno, žemyneliavimo de
tales. Deivei Žemynai meldžiamasi velionį pašarvojus, prieš miausia įvesta krikščionybė.
raudant (11; 101-105). Tame pačiame veikale randame
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje, kai Vakarų Lietu
žinią apie sergančių vaikų sudeginimą ar uždusinimą, ku voje apie raudojimo tradiciją žinių nebėra (nežiūrint į tai,
rį lydėdavusi frazė: „Man iki šiol tarnavai, dabar tarnauk kad daugėja mokslininkų, rašančių apie lietuvių kalbą,
Dievui, kol aš pas tave atvyksiu“ (11; 39). Dėmesys į šią tautosaką, kultūrą), raudas susigriebta rinkti Pietų ir Rytų
formulę buvo atkreiptas dėl jos panašumo į kai kuriuos
Lietuvoje. Čia aptinkami be galo išplėtoti, poetiški teks
raudų sakinius (pavyzdžiui: A. Zwecko - „Aš su tavim bū tai. Pakankamai daug esama ir humoiistinių raudų, rau
siu, o tu pas mane nepareisi“; A. J. Brando - „Ing amži
dų su pašiepiamais priverkimais. Galėtume tarti, kad, ne
ną Tėviškę keliausi“ ir kt. - žr. toliau).
žiūrint vėlyvesnio papročio fiksavimo Rytuose, šis žanras
Laidotuvių raudų ištraukų XVII a. pab. yra K. Hartknochabiejose Lietuvos dalyse vystėsi panašiu būdu.
to veikale „Alt - und neues Preussen...“, kurį tyrinėtojai
Bene didžiausias XX a. lobis - veliuoniškių raudos, pa
apibūdina kaip „apibendrinimą kitų autorių rašto žinių“ (1;
skelbtos A. Juškos „Lietuviškose dainose“ (64 vnt.; 13).
176). XVII a. keliautojas J. A. Brandas, aprašydamas lie
Šio amžiaus folkloristų darbuose gausu būtent šio rinki
tuvių laidojimo papročius, prie raudos teksto prideda api
nio citatų (14; 5, 123-125). Etnografai, lietuvių pasaulė
būdinimą: „nežmoniškai staugia“ (plg. XV, XVII a. - gie
žiūros tyrinėtojai taip pat nepraleidžia progos savo teigi
da, verkia, rauda). Galėtume manyti, kad epitetu reiškia
nius pagrįsti ištraukomis iš jame sukaupto lobyno (15),
mas ironiškas požiūris į atsisveikinimo su mirusiuoju būDeja, čia bene pirmą kartą skelbiamos parodijinės rau
dą. Iki šiol minėti pateikėjai buvo santūresni. Tačiau dve
dos tokio didelio tyrinėtojų dėmesio taip ir nesulaukė.
jopą požiūrį randame ir vieno bei to paties autoriaus raš
Kitą didelį raudų rinkinį išleido Jonas Basanavičius
tuose. T. Lepneris, apie 1680 m. gyvenęs Ragainės ap
(16). Jis, apibendrindamas visą raudų skelbimo istoriją,
skrityje, lietuvių moterų dainavimą apibūdinęs kaip „blio
šiek tiek komentuodamas tekstus, pastebi panašumų tarp
vimą ir spiegimą“, apie verkavimą prie mirusiojo sako: „gai
„senųjų“ tekstų iš Vakarų Lietuvos ir „naujųjų“ iš Rytų ir
liai rauda, balsu verkia“, taip pat „klykia“ (22). Gal galima
Pietų. (Tą patį pažymi Ambraziejus Jonynas - 1; 73.) Rin
būtų manyti, kad raudojimo apibūdinimas priklauso nuo
kinys ypatingas ir tuo, kad jame skelbiami pirmųjų vokišatlikimo - situacijos, žodžių, pačios atlikėjos elgsenos.
kų, lenkiškų raudų vertimai. Kaip jau minėta, iki dabar kai
Tuomet manytume, kad XVII a. jau vyko žanro skilimas,
kurie vertimų momentai yra labai neaiškūs. Kiti tekstai -g a l šalia „rimtų“ raudų egzistavo ir jumoristinės. Toks
daugiausia iš Seinų apskrities, surinkti apie 1913 m. Juose
tradicijos ir požiūrio į ją pasikeitimas būtų sąlygotas krikš taip pat esama jumoristinių, parodijinių raudų.
čionybės įvedimo.
Šiek tiek anksčiau negu J. Basanavičius didelį darbą
Po ilgo tylėjimo žinių apie raudojimą randame tik buvo užsimojęs padaryti Eduardas Volteris -ketinęs rink
1881 m. išleistoje A. von Kocebiu knygoje „Preussens ti raudas Pietų ir Rytų Lietuvoje (žinios iš laiškų). Išspaus
ältere Geschichte“, kur skelbiama rauda, labai panaši į dinta tik 11 raudų (17).
J. Lasickio (XVI a.) užrašytąją. XIX a. pabaigos autorių
XX a. pradžioje vieną kitą raudą skelbia Lietuvos Res
A. Zvvecką galėtume laikyti ir savotiškų raudų istoriogra
publikos laikraščiai. Mažosios Lietuvos periodikoje spaus
tu. Veikale „Litauen. Eine Landes und Volkskunde“ skel
dinami tekstai iš senųjų raštų (M. Pretorijaus, A. J. Bran
biamos žinios iš jau minėtų J. Maleckio, J. Lasickio, M, Pre do ir kitų). Šiuo laikotarpiu prasideda istoriografinis bei
torijaus veikalų bei naujai - daktaro Asmuso fragmentiš tyrinėjamo pobūdžio darbas - atkreipiamas dėmesys į
ki pasakojimai apie XIX a. laidotuvių papročius. Sakoma,
šį jdomų žanrą, bandoma nusakyti jo specifiką (18).
kad lietuviai, paveikti germanizacijos, laidoja vokiečių pa
Po Antrojo pasaulinio karo, pasikeitus Lietuvos istori
pročiu, išskyrus jaunų mergaičių šarvojimo būdą. Pažy
nei situacijai, sukaupta patirtis tarsi pamirštama. Naujos
mimas ypatingas abejingumas mirčiai. Raudą jau „dai
sąlygos, be abejonės, dar kartą keičia tiek tyrinėtojų, tiek
nuoja“ samdyta moteris (2; 172-173).
atlikėjų požiūrį j objektą. Tekstai yra redaguojami, patei
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apžvelgtieji šaltiniai kiami ne tarmiškai. Visuomenei „patikėtų“ raudų skaičius
tai žinios iš Vakarų Lietuvos. Tiek ankstyvą raudojimo pa
nė kiek neviršija iki karo išspausdintų tekstų skaičiaus.
pročio fiksavimą, tiek jo skilimą („rimtos“ ir jumoristinės)
Daugiausia raudų (26) skelbiama rinkinyje „Lietuvių tau
bei išnykimą turėtume sieti su ypatinga šio krašto istorija,
tosaka“ (V., 1954), keletas - „Lietuvių tautosaka, užrašy
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ta 1944-1956 m.“ V., 1956). Visapusiškiems tyrinėjimams
labai naudingos kelios »»Aukštaičių melodijose“ (V., 1990)
esančios raudos. Šiame leidinyje pateikiami tekstai šiek
tiek komentuojami, ypač vertingos yra melodijos (bene
vienintelės išspausdintos). Visuose rinkiniuose esama tiek
„rimtų“ »tiek ir parodijinių raudų. Vieną kitą raudą galima
aptikti autoriniuose rinkiniuose: R Zalansko - „Čiulba ul
ba sakalas“ (V., 1983) ir R. Sabaliauskienės - „Atbėga

elnias devyniaragis“ (V., 1986).
Didelį laidotuvių raudų (tiek vienos grupės, tiek ir kitos)
lobyną turi sukaupus Lietuvių literatūros ir tautosakos ins
titutas (apie 1000). Šie klodai nedulka - čia sukaupta me
džiaga cituojama straipsniuose apie specifinį, pakanka
mai problemišką, bet neištirtą žanrą.
Taigi, pradedant skelbimo istorija, raudos „byla“ susi
komplikuoja. Ryškiausios tekstų autentiškumo (ypač
XVI-XVII a.) bei regioninės problemos. Anksčiausios, bet
negausios žinios mus pasiekia iš Vakarų Lietuvos. O vė
lesnės, dosnios, - iš Pietų ir Rytų Lietuvos. Iš pirmo žvilgs
nio abiejų regionų tekstai ypatingi, sunkiai palyginami, kaip
ir abiejų Lietuvos dalių istorija, kultūra, geografija. Bet ir
būtini lyginti, nes juos jungia pradžios ir pabaigos ryšys.
Tai rodytų ir žanro kaitos istorija - nuo konkrečių, paprastų
tekstų Vakarų Lietuvoje, ironiško požiūrio į jas, iki rau
dų-parodijų Pietuose. Toks dvilypumas turėtų būti įdo
mus ir lietuvių pasaulėžiūros tyrinėtojams.
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13. Juška A. J. Lietuviškos dainos. - V , 1957.
14. Sauka D. Lietuvių tautosaka. - V , 1982.; ir kiti.
15. Basanavičius J. Apie vėles ir nekrokultą senovės lietuvių // Basa
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Iš šaltinių:

APIE RAUDOJ IMĄ VAKARŲ LIETUVOJE
IX a.
Ir visą laiką, lavonui viduje gulint, turi būti geriama ir
žaidžiama iki tos dienos, kada jis sudeginamas.
(A. Jonyno komentaras: „Kas buvo konkrečiai daroma
prie lavono, Vulfstanas nenurodo, bet nedaug suklysime
manydami, kad čia kalbama apie laidojimo apeigas ir gal
būt laidotuvių raudas“.)
IX a. danų Ir anglosaksų keliautojas V U L F S T A N A S //Jony
nas A. Lietuvių folkloristika. - V., 1984. - P. 24.

XIII a.
1243 m., lietuvių karžygiui Lengveniui (Lengvvin) įkliu
vus Rygos kardininkų rankosna, jo brolis užpuolęs ant
vokiečių kariuomenės, kuri tą užpuolimą atrėmusi, patį gi
jj (Lengvenio brolį) užmušusi. Čia priduria: „kam gaila (jo),
tevaitojie (teraudojie - mac iz clagen) lietuvių šalyje; jis
krito, gėdos nepasidaręs“.
(M. Biržiškos komentaras: „Atrodo, lyg tai būtų atbal
sis raudų bei dainų apie karžygius, kurie kritę kovoje, sa
viškiams „gėdos nepadarė“. (...) griežtai to netvirtinsiu.)
Lyvžem io metraštis 1243 m. // Biržiška M. Lietuvių dainų li
teratūros istorija, i.— V., 1919. - P. 7.

Prižadėjo jie taip pat nelaikyti savo tarpe tulisonų (da
lią žinančių kunigų?) arba ligašonų (ligą žinančių kuni
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gų?), žmonių didžiai melagingų, veidmainių. Jie, kaip pago
nių kunigai, laidodami mirusiuosius, užsitarnauja net pragaro kančių. Jie blogį vadina gėriu, giria mirusiuosius dėl jų
vagysčių ir plėšimų, nešvarių darbų, grobikavimų ir kitų ydų
bei nuodėmių, kurias jie gyvendami buvo padarę. Pakėlę
akis į dangų, šaukdami jie melagingai tvirtina matą čia pat
esantį velionį, skriejantį ant arklio per vidurį dangaus, pasi
puošusį žvilgančiais ginklais, nisumą (sakalą) nešantį ran
koje ir su dideliu būriu palydos einantį j kitą pasaulį.
Vokiečių ordino taikos sutartis su atkritusiais Pam edžlonių, Varm ijos ir Natangijos sričių gyventojais (padaryta
1249 m. vasario 7 d.) // Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės san
tvarkos bruožai. - V , 1948. - P. 240.

Krikščionių kunigas daug kartų tapo liudininku vyrams
skirtos raudos, kuri pakrikštytiems ilgą laiką neatrodė kaip
betarpiškas nusižengimas krikščionių mokymams.
K ry žiu o čių ord in o ir p rū sų 1249 m. sutartis. // Mannhardt W. Letto-Preusische Götterlehre. - Riga, 1936. - R 46.

XV a.
Taip pat joks prūsas, vyras ar moteris, tenedaro ateity
je miškuose piktnaudojimų ir žiaurybių pagal pagoniškas
apeigas, nes jie jau tapo krikščionimis, ypač prie milžin
kapių ir kapų, arba tai, ką jie savo kalba vadina „Geten“

arba „Cappyn“, taip pat savo išgėrim uose, lėbavim uo
se ir kitose puotose: nusidedančius šitam bausti griež
čiausiu plakimu ir trimis markėmis bažnyčiai ir teisėjui.
Taip pat ateityje nė vienas vyras, nė moteris teneatlieka siaubingą apeigų kapinėse ant mirusių draugų ir arti
mųjų kapo, verkdami ir vaitodami, kaip iki šiol dar tebe

Į kapą meta pinigus, duonos, ąsotį alaus. Velionio žmo
na trisdešimt dienų rauda ant vyro kapo. Giminės puo
tauja, kviečia mirusiojo vėlę. Valgo be peilių, tylėdami, nu
mesdami po stalu, nuliedami gėrimo. Dalyvauja žynys,
kuris tokiu būdu „išprašo“vėleles:

daro; už šj nusidėjimą bausti žiauriu plakimu ir trimis mar
kėmis bažnyčiai ir teisėjui.

Pavalgėte ir atsigėrėte, brangios dūšelės, dabar eikit
laukan, eikit laukan.

Žem ijos vyskupo Michaelio Ju n g ė s Įstatymas iš 1425 m.
į į Pakarkiis R Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. - V.,

M A L E C K IS J. Iš laiško Ju rg iu i Sabinui 1551 m . // Man
nhardt W. Letto-Preusische Gotterlehre. - Riga, 1936. -

1948. - P. 263.

R 2 9 7-298.

Pagaliau per šias vizitacijas sužinota, kad lietuviai sa
vo mirusiuosius leidžia apdainuoti elgetoms ir kankli
ninkams, už tai jiems duodami daugiau mėsos, duonos,
grūdų, drabužių bei kitų daiktų, o tai sutvirtina jų prieta
rus, negu kad jie duotų mokytojui, jei jis juos apdainuotų
ir „apgrotų“. Tokie nesusipratimai ir prietarai turi būti pa
naikinti, o nusikaltę kanklininkai nubausti baudomis.
Die Insterburgische Kirchenvisitazion 1638. // Mannhardt W.
Letto-Preusische Götterlehre. - Riga, 1936. - P. 429.

XVI a.
Lavoną numazgojus pirtyje arba gurbe, aprengus bal
tais rūbais, pasodinus ant kėdės centre:
Kays naussen gingete - aš geriu už tave, mano drau
ge, kodėl numirei! Turėjai mylimą žmoną, gyvulių, karvių -

viską rimuodami. Paskiausiai gerdami linki geros nakties
ir prašo jį, kad jis aname pasaulyje nuoširdžiai pasveikin
tų jų tėvus, brolius, draugus ir su jais gerai sugyventų,
apvelka jį savais drabužiais...deda dovanas... Tada įdeda
lavoną į vežimą, draugai lydi raiti su iškeltais kardais, mo
suoja jais į orą ir garsiai šaukia:
Begeyte, Begeyte, Pecoile - bėkit, bėkit, jūs velniai]

Vyksta žirgų lenktynės, mosuojama kardais ir i t Kai
grįžta iš kapinių, paima linus ir pakulas ir tai, ko jie jai

(mirusiajai) linki, sudegina...

Bėkite jūs, dvasios, į pragarą.

Apie livoniečius, pavergtus germanų. Jie deda ant mi
rusiųjų kapų maisto, gėrimo, pinigų ir gieda tokią raudą:
Eik, nelaimingasis, iš šios žemės į geresnį pasaulį, kur
germanai tau nebeįsakinės, bet tu juos valdysi. Štai turi
ginklų, maisto, visko, kas reikalinga kelionei.

Kaimiečiai per laidotuves aprengia lavonus drabužiais,
apauna batais, pasodina ant suolo, o išgėrę alaus, rauda:
Ak, ak kodėl tu numirei? Ak kad neturėjai ko valgyti ir ko
gerti? Kodėl ištiko tave mirtis? Ak man, ak man? Gal netu
rėjai gražios žmonos? Kodėl paskutinę dieną tu sutikai?

Šitaip raudodami, jie išvardija numirėlio vaikus ir išskai
čiuoja visus turtus - avis, jaučius, arklius, žąsis, vištas;
minėdami kiekvieną šią gėrybę, jie gieda tokią raudą: ka
dangi visa tai turėjai, kodėl numirei1

Lydėdami karstą, mojuoja kardais ir šaukia:
Geigeite, begaite, pekeie! - Na, bėkite, dvasios, į pragarui

Ant kapo sėdima ir raudama iki trisdešimties dienų.
L A S IC K IS J. Apie žem aičių, kitų sarmatą bei netikrų krikš
čionių dievus. - V., 1969. - P. 24, 3 2 -3 3 .

Apie atminus.
Mirusių tėvų, motinų ir giminių atminai vyksta spalio
mėnesį.
Kiekvieną šventę jie graudžiai verkia kapinėse, ypač
moterys, išskaičiuodamos vyrų veiklą, dorybes, taupumą.
Per šiuos pietus, šeimininkas, pasmilkęs valgio, sako:

Metinės
Švenčia viešai. Paminėję bažnyčioje, eina į aludę, be
peilių ir nekalbėdami valgo savo atsineštą maistą. Linki
ko mirusiajam, numeta po stalu, nulieja alaus, patys ge
ria, gieda giesmes...

Visiems mūsų draugams! (Und fūralle unsere Freunde!)

S Ū D U V IŲ K N Y G E L Ė (1520-1530). Sk. „Apie mirusiuosius“
// Mannhardt W. Letto-Preusische Gotterlehre. - Riga, 1936.

Po to, kai lavoną aprengia ir apmauna batus, pasodi
na ant kėdės, draugams susėdus aplink, valgant ir ge
riant, ir likus vienai statinei, ima dainuoti raudas tokiais ar
panašiais žodžiais:

■ - P. 257.

Mirusiųjų kūnai aprengiami drabužiais, apaunami ba
tais, pasodinami ant kėdės, artimiesiems geriant ir links
minantis:
Oi, oi. Dėl ko tu numirei? Argi trūko tau valgio ar gėri
mo? Tai dėl ko tu numirei? Oi, o i Nejaugi neturėjai dailios
žmonos? Tai dėl ko tu numirei? Ir 1.1. Šitaip raudodami iš
eilės išvardina visas turimas gėrybes to, kurio mirtį apver

kia, būtent: vaikus, avis, jaučius, arklius, žąsis, vištas ir
1.1. Kiekvieną dalyką išvardindami šitaip rauda: dėl ko gi
numirei tu, kuris šitą turėjai?

Duodamos dovanos; raiti lydi eiseną, išsitraukę kardus,
jie čaižo orą, šaukdami:

STRYJK O VVSK ! M. Kronika polska,litewska... 1582.//Man
nhardt W. Letto-Preusische Gotterlehre. - Riga, 1936. -

R 334.

Kodėl tu numirei? Ar tau trūko valgio ir gėrimo? Ar tu
neturėjai gražios žmonos? Ar tu neturėjai daug tarnų, vai
kų, galvijų, avių, jaučių ir žąsų ir viso kito pakankamai (iki
kaklo) ir užtektinai? Kodėl tu numirei? Taip jie išskaičiuoja

ir išpasakoja visą jo turtą ir gerą, o po kiekvieno klausia:
Kodėl tu numirei?
Po to jie deda į karstą dovanas, o kai karstą lydi, mo
suoja aplink ir sako: Traukitės, jūs, piktos dvasios]
Į kapą meta pinigy, duonos ir indelį alaus, kad mirusy

sis nebūtų alkanas. Žmona, vyras arba artimiausias drau
gas rytais ar vakarais sėdi arba guli ant kapo ir rauda pa
sakytu būdu trisdešimt dienų vienas po kito. Giminė gi
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dami pasakyti, jog prieš akis tolimas kelias.
renkasi trečią, šeštą, devintą ir keturiasdešimtą dieną po
Toj vietoj, kur laidos, vėl pastato karstą, atidengia, vėl
mirties, kviečia mirusiųjų vėles, jas vaišina. Patys valgo
kaip pirma nežmoniškai rėkia ir staugia; jei likęs po veliobe peilių. Po pietų jų kunigas atsistoja, šluoja namus ir
nies yra našlys arba našlė, tai jie išverda didelį puodą
kalba: Pavalgei, pagėrėt, m ielos vėlelės, eikite lauk, eikite
mėsos, pastato greta lavono ir ėda tą mėsą klūpodami,
lauki Toliau vėl geriama ir valgoma ir i i
XVII
ir XVIII a šaltiniuose sakoma, kad kanklės naudojamosdar parėkia ir prašo sielą taip:
Norėtų danguje pasilikti ir nenorėtų dangaus apsunkin
kaip pritarimo instrumentas, ypač laidotuvių raudų metu.
S. S C H W A B E 1 5 5 0 -1 5 5 2 . // Tetz n er. Dainos. Litauische ti su piktais sapnais. (Die Seele wolle doch im Himmel blei
Volksgesänge. - Leipzig, 1903.
ben und wolle sie nicht mehr auf Erden beschweren, das
ist mit bösen Traumen, welche sie meinen, daß von des
Abgestorbenen Seele herkommen).
XVII a.

Žmogui numirus, jj tvarkingai nuprausia, aprengia ge
riausiais drabužiais, pasodina ant kėdės. Tuo tarpu jau
geriama. Kaušeliui pereinant iš vieno į kito draugo ran
kas, sukalbama malda. Po maldos seka daina, nuliejant
Žemynėlė prašoma:
Žemynėle, būk linksma, ir priimk šią dūšelę ir gerai kavok.

Tada jis geria palabindamas, po to kaušelis vėl yra pri
pildomas ir geriama mirusiajam:

B R A N D . Kelionė per B ran derb u rg ožem ę, P rūsiją...//Man»
nhardt W. L e t io - Preusische Götterlehre. - Riga, 1936. P. 607-609.

Lietuvininkui numirus, su gailiomis raudomis į kapą ne
ša jį būdu senų senovės. (...) Budėdami prie mirusiojo, jie
gieda giesmes. Kad reikia jau išnešti kūną, balsu verkda
mi giminės gieda tokią raudą:

O,
o kodėl tu numirei? O! Oi Kodėl tu numirei? O! Oi
Kodėl tu numirei? Ar tu neturėjai valgyti ir gerti? Kodėl tu
numirei? Neturėjai savo geros, gražios žmonos? O! O! Ko
geriama... Po to, kai j karstą sudedami daiktai, žmonos dėl tu numirei?
pradeda savo raudą:
Oi
O! Mano mielele! Mano širdele! Dabar užmiršai sa
O
mano mylimas vyre, broli, sesuo ir t.t Kodėl tu numivo visus kampelius. Dabar, mielele, palikai mane vieną su
rei? O h! O h! Au! A u i A rtu neturėjai čia geros išeities? Ar
vaikeliais. Kur aš dabar būsiu? Kur aš savo galvelę paki
čia tavęs nemylėjo? Ar tu neturėjai gerų vaikų? Kodėl tu
šiu? Aš negalėsiu su jum i j juodąją (žemelę) pailsti! Tiktai
dabar numirei? Au! Au! Au! Kodėl tu mane palikai ir palikai
turėsiu ant svieto vargti!
mane varge? Au! Au! Tu turėjai tiek daug gyvulių ir duo
Kiek yra šeimoje asmenų, tiek ir giedama raudų, arba
nos! Kodėl tu numirei? Au! Au! Au!
veikiau klykiama.
Na, mano geras drauge, broli ir t.t, Dievas nori ginti
tavo sielą! („Gott wolle deine Seele bewahren!“). Tada vėl

Tada pakviečiamas mokytojas (Schulmeister), kad lavo
ną išneštų iš namų. Iki tol visos moterys staugia („heulen“),
kurios ten yra, mirusiojo vardą, ir klausia: Kodėl tu numirei?
Kai mokytojas ima dainuoti, moterys nustoja. Jie tuoj
pat išneša (lavoną), moterys lydi iki kaimo tvoros ar vartų,
sakydamos: Dabar eik g i Dievo vardan! Mes daugiau ta
vęs nematysim ir su tavimi nekalbėsim šiame pasauly, būk
ten visiems linksmas!

Grįžus iš kapinių, namuose vyriausias sūnus arba šiaip
artimiausias kraujo draugas (Blutsfreud) meldžiasi, ran
koje laikydamas kaušelį, tuo jis prašo, kad Dievas stipriai
globotų mirusiojo sielą ir gyvuosius gerovėje laikytų.
Ne kartą esu girdėjęs, kaip nadruviai, pamatę mirštant
savo vaiką, paprastai tėvas, sako: „Man iktolei szlusziei,
nu dievui szluszyk, kolei asz pareisu tę “.

Tuos pačius žodžius kadaise kalbėdavo prūsai, degin
dami savo sergančius vaikus, bet taip daro tik tie (turtingi),
- vargšai išvaduoja juos iš ligos uždusindami pagalvėmis.

L E P N E R IS T. Prūsijos lietuvis. XV skyrius.

XIX a.

Samdyta artimųjų raudotoja pati uždainuoja raudą. Di
deliame liūdesyje verkdama, eina aplink išpuoštą lavoną,
rodydama jam duoną, lašinius.
Kodėl tu mus palikai? Kodėl tu išėjai? Ar tau nebuvo
gera pas mus? Ar trūko tau duonos? Trūko lašinių? Trūko
tau alaus? Pažiūrėk, čia visko pakanka, kad tu dar galė
tum gyventi! Kodėl tu mus palieki?

Tokios ir panašios raudos sklinda iš liūdinčių lūpų.
Šiandien lietuviai laidoja savo mirusiuosius tokiu pat pa
pročiu, kaip ir vokiečiai; bet dar yra likęs paprotys jaunas
mergaites guldyti į karstą su visomis puošmenomis, kelti
puotas, kuriose kartais pernelyg daug valgoma ir geriama.
ZWECK A L B . Litauen. Eine Landes und Volkskunde. Stuttgart, 1898. - P 172-173.

PRAEIORIJUS M. Deliciae Prussicae oder Preusische
Sehaubūne. - Berlin, 1871. - P. 19, 101-104.

Pašarvoję mirusįjį, susirinkę giminės, pažįstami, kaimy
nai susėda aplink karstą, rėkia ir staugia galingais bal
sais numirėliui šiais žodžiais:
Ak brolau, ak prieteliau ir panašiai, ar neturėjai duo
nos, kviečių ir Lt. Kodėl numirei, kodėl mane palikai, aki
Ak! Kur tu nuėjai, aš pas tave būsiu, tu prieg manęs - ne.

Dėdami į karstą daiktus, su tokiais pat šauksmais ir
staugimais priduria: Ing amžiną tėviškę keliausi, lyg norė
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Numirėlis, išmaudytas, baltais drabužiais ir debatais ap
rėdytas, bičiulių tarpe ant kėdės buvo sodinamas. Puo
taujant buvo ir jis užgeriamas ir raudota:
Halele! Ar tu neturėjai šiltų namų, gražios pačios? Ko
dėl tu numirei? Ar tavo banda (kaimenė) nebuvo riebi ir
skaitlinga? Kas tave varė iš svieto? Ar tu neturėjai greitų
žirgų? Geros uoslės šunų? Halele, kodėl tu atsiskyrei?
A . V O N K O C E B iU . Preusens alter® Geschichte. -

Ham

burg, 1811.// Basanavičius J. Raštai. - V., 1970. - P 567-568.

..A U D O S l . , . w N A C L A
L IE T U V IŲ M U Z IK IN IA M E F O L I
Rimantas ASTRAUSKAS

Žmogaus protas turi savo istoriją, ir siela išsaugo daug ankstesnių vystymosi pakopų pėdsakų.

K. Jungas

Lietuvių tradicinė kultūra išlaikė nemaža archaiškų bruo
žų. Jų ypač gausu tradicinėje muzikoje, kuri, kaip paste
bėjo J. Čiurlionytė, „pastovesnis elementas už poetinę kal
bą“1. Liaudies muzika - apibendrinta kolektyvinių emo
cijų kalba. Joje tarpsta pati tautos dvasia. Galime didžiuotis
turj savitą turtingą seną, tačiau ne archaiško turinio muzi
kinę kultūrą, kuri - paradokso didybė - bus davusi im
pulsą daugeliui moderniausių kūrybos paieškų. Kokios
mūsų tautos dvasioje slūgsančios archaiškumo apraiš
kos, kuo pagrįsta stebėtina jų gyvastis?
Ieškodami atsakymo, prisimindami jau ne vieną kartą
minėtus savitus archaiškus lietuvių tradicinės muzikos
bruožus - sutartinių ritmo ir paralelių sekundų garso ma
giją, plastiškus melodijų formų darinius, šūksnio intona
cijų išraiškos
jėgą, aptarkime dar vieną
archaišką me
lodikos bruo
žą - raudos
intonaciją.

Rauda tai savita raiš
kos struktūra,
pasireiškianti
natūraliu mu
zikos, kalbos,
poezijos, jude
sio ir apeigos
lydiniu, o mu
zikos sferoje
- ypatingais
vidiniais melo
dikos elemen
tų saitais, pa
veldėtais iš pir
mykščio sin-

kretizmo. Raudoms būdinga ikiposminė (eilutės) forma
su krentančiomis melodikos slinktimis, siaurų dermės at
ramų, trumpomis pasikartojančiomis intonacijų formulė
mis, užsibaigiančiomis vienu, dviem ilgiau tęsiamais to
nais. Seną raudų intonacijų kilmę liudija ir jų artikuliacijos
būdas - dažnas balso slydis (glissando), šūksnio protrū
kiai frazės pradžioje, garsus kvėpavimas,falceto epizodai,
gausūs netemperuoto derinimo tonai ir balso virpėjimas,
kurių neįmanoma perteikti tradicine notacija, dažna re
gistrų kaita ir priešstata. Visi šie bruožai, anot E. Aleksejevo, yra tipiški ankstyvajam intonavimui2.
Raudų tyrinėtojai, poetologai, muzikologai sutartinai pa
brėžia raudų ryšį su kalbos intonacija, jų ritmo rečitatyvinį
pobūdį. Iš tiesų šis ryšys paveldėtas jau iš pačios raudų

1. Varėna LT II 561

2. Puvočiai KTR 94(135), KF 4477 (11)

sinkretinės prigimties. Bet atidžiau įsiklausę j raudų ritmi
ką, randame pavyzdžių, verčiančių atsargiau vertinti rit
mo „rečitatyvumą“. Melodijose, sąlygotose kalbos ritmi
kos, transakcentacija (kai kalbos ir muzikinis kirtis nesu
tampa) reta, bet raudose ji pasitaiko labai dažnai, ir šitai
verčia ieškoti kito jų ritmo šaltinio. Ypač dažna transak
centacija, kai melodinis kirtis būna paskutiniame skie
menyje:
(1, 2, 7, 8 pav.). Pagal
vyraujančias lietuvių kalbos eilėdaros bei kirčiuotės nor
mas svarbiausias žodžių grupės kirtis krenta ant priešpaskutiniojo skiemens3. Tokią normą atitinka muzikinio rit
mo formulės su pabrėžtu priešpaskutiniuoju sandu, pa
vyzdžiui:
. Randame ir kitokios
ritmikos raudų (4,9 pav.), pasitaiko tarpinių, svyruojančių
variantų (3, 6 pav). Panašių reiškinių pėdsakų matome ir
kalendorinėse melodijose4. Reiškinio esmę dar 1938 me-
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tais apibūdino J. Čiurlionyte; „Galimas daiktas, kad kurie
nors pašaliniai veiksmai davė melodijos ritmui šitokią kryp
tį“^ Koks veiksnys gali paveikti melodijos ritiną labiau už
kalbos ritmą? Tik judesio (šokio) ritmas. Tačiau rauda ir
judesys (šokis) atrodytų esą toli vienas nuo kito. Vis dėlto
senieji istoriniai šaltiniai ir nuodugnios šeimyninių apeigų
choreografijos studijos kaip tik įrodo lokj ryšį. Seniausia“
me aisčių genčių laidotuvių apeigą aprašyme, kuris išliko
3. Valkininkai KTR 44 (147) Kk 2034

jos padeda geriau suvokti raudy muzikos semantiką bei
pačių raudų apeiginę paskirtį. Šiandien svarbu įvertinti,
kaip raudos apibudinamos, kokiame kontekste aptaria
mos. Pirmoji žinia, sietina su raudojimu, randama 1249
metų Ghristburyo sutartyje tarp kryžiuočių ordino ir prū
sų. Joje prūsams draudžiama tikėti dainininkais ir pasa
kotojais tulisonais ir iigašonais (Tuiissones vėl Ligaschones), kurie mirusiųjų karių laidotuvėse pakėlę akis j dan
gų šaukdami (exclamantes) esą melagingai skelbia matą
velionį, skrendantį ant žirgo dangaus viduriu į dausas, pa
sipuošusį žvilgančiais ginklais su sakalu rankoje ir dideliu palydovų būrio 9 Tas MexcSamantes"gmičiaussai bus
11. Daugai LT II 606

anglų karaliaus Alfredo Didžiojo (871-901) metraščiuo
se, jūreivis Vulfstanas aprašo regėjęs, kaip miręs valdo
vas kelis mėnesius buvo laikomas nepalaidotas, o tuo me
tu keltos puotos ir rengti žaidimai6. Vėliau prūsų laidotu
ves su raudomis, žaidimais bei šokiais mini XVI a. kroniki
ninkai Erazmas Stela, Kasparas Šiucas. Lietuvoje tuo metu
mirusiųjų minėjimo apeigas su šokiais ir triukšmingais in
strumentais mini Aleksandras Gvaninis veikale „Europos
Sarmatijos aprašymas“ („Sarmatiae Europaeae descriptio“ , Spirae, 1581): „Ant kapų artimų savo genčių bei gi
minių su pienu, midum, alumi vaikščioję ir ten vaišes kėlę
su šokiais, trimitus pūsdami ir būgnus mušdami (choreasque ducebant tūbas inflantes ettympana percutientes)“ .
Suprantama, kad krikščionių dvasininkų akimis toks mi
rusiųjų minėjimas buvo nusikalstamas, todėl draustas.
Smerktas buvo ne tik pats linksminimasis, žaidimai, bet ir
raudojimas. Sambijos vyskupo Mykolo 1426 metais išleis
tuose „Nuostatuose, kurių prūsai turi laikytis“ (Recessus
generalis) įspėjama: „Ateity nė vienam vyrui ir moteriai
nevalia atlikinėti siaubingas apeigas kapinėse, verkiant
ar raudant ant mirusiųjų draugų ar artimųjų kapų, kaip jie
darė iki šiol, nusikaltusį žiauriai nuplakti ir nubausti trimis
markėmis bažnyčiai ir teisėjus“7. Tačiau jokie draudimai
negalėjo pakeisti seniausiųjų tradicijų, ir XIX a. Šulce bei
A. Cvekas* mini, kad prūsų lietuviai per laidotuves ne tik
raudodavo ir melsdavosi, bet ir šokdavo, linksmindavo
si.8 D. Urbanavičienė, tyrusi apeiginį judesį per laidotu
ves ir mirusiųjų paminėjimus, randa nemaža liudijimų tei
giniui, jog judesys tiesiogiai siejosi su rauda. Šios sąsa
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ypatingas rečitavimas, kurio pėdsakų rasime ir šiandieni
nėse raudose, tačiau tikrumo nėra, ar čia šnekama bū
tent apie raudas. Bet ir tokia informacija labai reikšminga,
nes paaiškina, kaip buvo įsivaizduojamas pomirtinis pa
saulis. Tokią pačią pomirtinio gyvenimo idėją patvirtina
archeologiniai paminklai su gausiomis įkapėmis.
Nuo XV a. raudos minimos kaip neatsiejama laidotu
vių apeigų dalis, o iš XVII a. turime nuodugnų apeigų są
rašą su raudų tekstais, kuriuos pateikia Pretorijus.18 „Kū
ną pašarvojus, moters pradėdavusios raudot:
O mano mielas vyre, broli, sesuo ir 1.1.
Kodėl tu numirei? Oh! oh! au! aul
Ar tu čion neturėjai tavo gero gyvenimo?
Ar tu neturėjai geros, gražios pačios?
Ar aš tavęs nemylėjau?
Ar tu neturėjai gerų kūdikėlių?
Kodėl gi tu dabar numirei? Au! au! au!
Kodėl tu mane varge palikai? Au! aui
Tu turi tiek galvijų, tiek viso labo!
Kodėl tu numirei?Au! au! au!
Paskui prieš išlydėjimą pavadina mokintoją. Tuom tar
pu kone visos moterys, kiek tik jų yr, raudoja apie lavoną
ir klausia: „Kodėl tu numirei?“ Mokintojui giedot pradė
jus, raudos moterų pasiliauja. Tada išneša jie jį laukan, o
moterys palydi iki kaimo vartų, kalbėdamos: „Dabar eik
dievo vardan! mes su tavim nekalbėsim - būkle aname
linksmas!“ 11 Iš šio aprašo galime susidaryti vaizdą apie
raudojimo aplinkybes. Palyginę raudos tekstą su užrašy
taisiais mūsų amžiuje, matome daug bendrų motyvų ir

tipišką neposminę stink runą jd u m u c ir pačios raudos bei
apeigų pragmatikos psaiGrimmac per atsisveikinimą Ma
tyt tauria bus stichšKoi susiformavusi atsisveikinime su
mirusiuoju f o r m a nors vien šią funkcija j i , kaip gatiim
spręsti iš šaltinių, neapsmboja Žymus flamandų etnogra*
fas Arnoldas Van Genepas, tirdamas tradicinių apeigų se
mantiką, išsakė idėją, jog laidojimo bei kalendorinės apei
gos dažniausiai yra pereinamojo pobūdžio, jų esm ę su
daro „mirties ą atgam ino44rituaJema, tiesiogiai susijusi su
apeigomis 12 Ši idėja gemu tinka it tiotuvių kalendorinių
bei šeim os apeigų seniausiojo piasm es sluoksnio apibū
rtinimui. Uetuyių archaiškoje kultūroje randam e ir daugiau
faktų, patvirtinanrių šios įžvalgos teisingumą. Prie mirte
tos binarinės opozicijos dar grįšime, o daba*, aptardami
istorinius šaltinius, matome, kad sauoos iš tiesų gerai Jsi
lieja8 j minėtą ntualemą kai d kamosiGS opozicijos sandas,
netiesiogiai paaiškinantis ir žaidimų bei šokių prasmę, šie
jant juos su dešiniąja opozicijos dalimi Ši seniausioji rate
dą pragmatika, slypinti giliausioje jų prigimtyje, pasireiš
kia gnoseologinę komunikacine, psichologine k kitokio
mis funkcijomis kuriomis gali būti grindžiamas stebėti
nas raudų pastovumas ir išsilaikymas per ilgus persekio
jimo laikotarpius. Pažintine paskuti šiandien dar galima

ri visada kieinančios krypties: prasideda tarsi nuo Vytir.
nacijos ir laipsniškai leidžiasi, užsibaigdama žemutine rj e*
mes atrama. Toks intonavimas turi aiškiai ^reikštą
nantį, įtampą neutralizuojantį pobūdį, Tad galime teigti
kad raudojimas yra individualių ir kolektyvinių emocijų or
ganizuota iškrova, kuri teigiamai veikia visuomenę, pade
d a žmogui pačia saugiausia forma išvengti psichinių pm
tironų ir jų poveikyje galimų protu nevaldomų veiksmų
Raudojimas turi ir Simbolinę funkciją: kai suvokiama^
kaip paskutines palydos, putinas veiksmas tam, h m vole
patektų į dausas. Raudojimas persipina su muzikos m z m
menių garsais, kurie suvokiami kaip raudojimo analogą?
Analogijų tarp raudojimo ir varpo skambinimo vra ištikę Žm
s iruti joje, o Dzūkijoje ir Rytų Aukštaitijoje apie Salaką sako
mai „Kol siela neužskambinta, tol negali iš tų namų i'šeti
A 11 A. Vyšniauskaite, tyrinėjusi mirties sampiata lietuve,
liaudies tikėjimuose, pateikia ir daugiau tokių pavyzdžių, c
vokiečių varpų tyrėjas R Santo* i*s ar J vieno iš jų rado iižra
r.ą: „Vivos voco mortuos plar.go, tijfgura frango“ (Gyvuo
sius šaukiu, mirusius apraudu, peikū nąnuvejti)TDApie kan
klių, dūdelės, birbynių, žievės tremto si keturių medinių fri
mitų rysf su laidojimo apeigomis ym rašę14R Apanavičius ' ‘
Laidojimą be raudojimo ir hslm m em ų lietuvių tiaudo
suvokė kaip labai apgailėtiną, netaisyklingą miškini ęm
skambindavo tik savižudžiam^). Todėl kai norima pabre?
ii ypač tragišką mirusio kario likimą, dainoje sakoma,
Neatverks būgnas
Nei vargonėliai,

Nei garsieji varpeliai,
G tiktai atverks
Siera žemelė,
Naujo grabo lentelė. (13; Nr. 1202)
6. Valkininkai LT II S88

pajusti kai kuriose raudų tekstų nuotrupose, nors ji užfik
suotose raudose nėra vyraujanti. Ją galime įžvelgti ir tuo
met, kai raudotojos nurodo, ką turi mirusysis daryti, kad
sėkmingai įveiktų virsmo erdvėlaikį. Tokių pamokymų ran
dame Veliuonos apylinkėse A. Juškos užrašytose raudo
se (gaila, be melodijų)’ „O mano vyreli, tu ten rasi didelę
patiekėię; pulk po kojelių pirmiau mano tėveliui, mano mo
tinėlei Aš tau parašysiu margą gromatėlę savo graudžio
mis ašarėlėmis iki tėvelio, iki motinėlės, Pulk po kojelių
mano motinėlei gimdytojėlei, mano tėveliui augintojėliui.
O priimkite savo žentelį, mano vyrelį, už baltų rankelių, o
užstokite ant vėlių durelių, o atdaryki! vėlių dureles; tik jūs
pirmesni, tik jūs kytresni, o atdarykite vėlių dureles, o pa
sodinkite į vėlių suolelį. O atkelkite vėlių vartelius, o atda
rykite vėlių dureles, o priimkite mano vytelį, o pasodinkite
į vėlių suolelj, j lemtą pulkelį/13
Kur kas aiškesnė raudų komunikacinė funkcija mirųšiųjų metinių minėjimuose, kai rauda tampa savotiško ry
šio tarp skirtingų pasaulių priemone. Raudų tekstai - be
veik be išimties kreipiniai ir klausimai (aktyvaus bendravi
mo forma), nors intonacijos nėra klausiamosios ar šau
kiamosios. Raudos nereikalauja atsakymo.
Psichologinė funkcija labiausiai juntama melodikoje, ku

13. Jakėnai KTR 49 (36)

17. Varėna Čt DM 198

Raudy apsauginė funkcija paaiškėja ir iš jos lyginimo
su varpų paskirtimi fsigilmę į minėtą San tori *o atrastą ant
varpo užrašą, kuriame sakoma „perkūną nuveju“, galime
suvokti analogijų grandinę: Perkūnas muša Velnią arba
piktąsias dvasias, pastarosios bijo varpo, vadinas ten, kur
jis skamba, Perkūnas netrenkia. Panašią apsauginę funk
ciją, išsakytą žodžiais, matome ir kai kuriuose raudų teks
tuose, mininčiuose artimųjų globą ir apsaugą nuo piktųjų
dvasių Tokia raudų paskirtis akivaizdi ir ¥. Kalvaičio pa
teiktoje pasakoje, kurioje sakoma, kad „vėlė graudena
ma , idant ji aname sviete rami būtų“,17
Raudos intonacija persmelkia lietuvių monodinę melo
diką: vestuvių apeigų metu jaunosios „verkavirnuose“ ~
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6 pav., k a le n d o rin e i - Kalėdų, pav, 10, 12, 13, Užgavę
asų, Gavėnios - pav, 14, Jurginių, Sekminių giesrnese,
piemenų verkavimuose - pav, 11,1, javapjūtės (pav 6) ir
šienapjūtės melodijose, našlaičių dainose, dainuojamuo
siuose pasakų intarpuose
Vestuviniai nuotakos ve?kaviniai maža kuo skinasi nuo
laidotuvių raudų Dzūkijoje jie atliekami dažniausiai ta pa
čia intonacija, tik vestuvinės raudos kiek šviesesnės nuo
laikos, jos pagrįstos neužpildytos tercijos 'ntonaciįa. Lai

išryškėja formos srityje, kalendorinės melodijos labiau
struktūruotos, posrninės sandūros, o raudų melodika re
miasi pasikartojančiu eilučių vienetais, ikiposminė. Be
kalendorinėse melodijose daug griežtesnis ritmikos vasd
niuo, jos dažniausiai motorinės, susijusios su judesiu.
Raudos elementų pasitaiko ir darbo tautosakoje - pie
menų vakavimuose, javapjūtės ir šienapjūtes dairiose,
Verkavirnai - tai raudos skundai, kuriais piemenukai iš
sako savo sunkią dalią Jų intonacijos yra tapačios raudų

7. Liškiava KUR 169 1112) KF S511 (13)

14 . Merkine L1H 919 ( 40 ) !,Ifir Pi 434 (4)

8. Dysna KTR 179 (96) KF 3927 (12)

16. Tverečius ČMB

dotuvių raudoms būdingos tos pačios mažosios tercijos,
tačiau su pereinamuoju sekundos tonu, suteikiančiu grau
daus skambesio įspūdį. Šiaurės Aukštaitijoje esama rau
dų (vadinamų ripavimais), pagrįstų didžiosios tercijos in
tonacija.18 Šiaurės Rytų Lietuvoje pasitaiko laidotuvių bei
vestuvinių raudų unikalių intonacijų, pagrįstų bepustonėmis siinktinėmis, artimų šūksniams (plg. pav. 8 ir pav. 15).
Tik Obelių apylinkėse esti raudų su „laužyta“ melodine
linija, gausiais šuoliais. Jų intonacijos bei ritminės formu
lės artimos Rytų Lietuvos areale paplitusioms kalėdinėms
melodijoms (plg. pav. 9 ir pav. 16).
Raudų ir kalendorinių melodijų ryšiai taip pat akivaiz
dūs. Daug bendrų bruožų turi raudų ir kalendorinių melo
dijų tercijos melodinių atramų tipai. Kalėdinės tercijos at
ramų melodijos - tarsi kalendoriniai raudų analogai; daž
nai atitinka ne tik dermė, bet ir ritmo formulės, melodikos
intonacinė kryptis iš viršaus žemyn (plg. pav. 1 ir pav. 10;
pav. 4 ir pav. 12; pav. 6,13 ir 17; pav. 7 ir 14; pav. 9 ir 16).
Taigi galima manyti, kad raudų ir kalendorinių melodijų
intonacinis pagrindas dažnai bendras, didesni skirtumai
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intonacijoms, tačiau ritualinė verkavimų funkcija nėra lygi
raudų apeiginei funkcijas, labiau išreiškia komunikacinę
paskirtį su maldavimo atspalviu (verkavimuose vyrauja
kreipiniai į dangaus kūnus). Verkavimams kreipiniams bū
dingas intonacijas girdime ir dainuojamosiose pasakose
ar intarpuose. Javapjūtės ir šienapjūtės melodijos taip pat
dažnai išaustos tarsi iš raudų dermių (pav. 5), tačiau jų
forma labiau išplėtota.
ir našlaičių dainose neretai pasigirsta raudų intonaci
jų, tačiau jos būna įpintos j labiau išplėtotą melodinį dari
nį. Našlaičių dainų melodika atsiradusi iš raudų intonaci
jų, bet peraugo jas, pasiekė aukštesnę muzikinės raiškos
pakopą.
Raudų ir kalendorinių melodijų intonaciniai ryšiai rodo
šių žanrų semantinį artumą. Kalendoriniai ir šeimos ritua
lai turi daug sąsajų ir tapačių funkcijų. Tai, anot A. van
Genepo, „pereinamojo“ pobūdžio ritualai su ta pačia „mir-

ties - atgimimo“ ritualema. Vestuvinių raudų intonacijos

liudija jaunosios būvio negrįžtamą pasikeitimą - „jaunų
jų dienelių“ laidotuves, apraudojimą ir atsisveikinimą su
jomis. Kalendorinėse apeigose raudų intonacijos ypač pra
smingos. Jos dažniausiai lydi ir aukojimo ritualus, kuriuos
šiandien jau sunku detalizuoti. Aukojimo rudimentų ras
tume Advento ir Kalėdų žaidimuose,19 Užgavėnių „Morės“ skandinime ar deginime, Gavėnios tragiškuosiuose
baladžių siužetuose, Jurginių vaizdinėje atributikoje
(šv. Jurgis vaizduojamas užmušantis slibiną), Sekminių
„spirgučio“ deginimo papročiuose, svaidymuose akme
nimis „iki kraujo praliejimo“, Joninių šokinėjime per lau
žą, vaikščiojime per žarijas ir pan. Rugiapjūtė ir šienapjū
tė taip pat gali būti interpretuota kaip javų mirtis, jų dva9. Kriaunai AM 516

stos palydos j kitą pasaulį ligi prisikėlimo (sudygimo) ki
tais metais. Taigi raudos buvo būtinos apeiginių transfor
macijų, aukojimų palydovės.
Apibendrinimai:
- raudos intonacija yra viena iš archaiškiausių muziki
nio intonavimo formų, išlaikiusių pirmykščio sinkretizmo
liekanų. Lietuvių raudose išliko apeigos judesių ir kalbos
poveikio pėdsakų;
- raudos intonacija persmelkia monodinę lietuvių tra
dicioę melodiką, ją išgirstame laidotuvių ir vestuvių rau
dose, kalendorinėse Kalėdų, Užgavėnių, Gavėnios, Juo
girnų, Sekminių giesmėse, piemenų verkavimuose, javap
jūtės bei šienapjūtės melodijose, lopšinėse, našlaičių dai
nose, dainuojamuosiuose pasakų intarpuose,
- raudos intonacija raudose, kalendorinėse giesmes**
bei javapjūtės dainose sąlygota „mirties * atgimimo“ ritualemos;
- lietuvių tradicinės raudos yra daugiafunkcines, tu
rinčios simbolinę, informavimo, palydėjimo, bendravimo,
apsaugos, psichologinę, gydomąją paskirtį Melodikoje
ryškiausia raminimo paskirtis.
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Perėjimo

iš

vienos grupės j kitą žaidimai

Šio tipo žaidimams taip pat labai būdingas priešprieši
nis judėjimas, tačiau svarbus ir žaidybinis elementas vieno ar kelių žaidėjų pervedimas iš vienos grupės j kitą.
Iš pradžių dažniausiai pasiskirstoma j grupes pagal lytį:
viename būryje merginos, kitame - vaikinai. Kartais žai
džia vien merginos, o neretai kiekviena grupė iš pat pra
džių būna mišri.
Kai kuriais atvejais grupės pagal gausumą maždaug
tolygios, bet pasitaiko, kad vienai pusei iš pradžių atsto
vauja eilė, o kitai - vienas žaidėjas (ar žaidėja) arba pora.
Kiekvienąkart, užbaigus dainuoti, vienišasis žaidėjas ar
žaidėja paima iš eilės prie savęs po vieną žaidėją, kol pa
baigoje visus surenka į savo pusę. Taip žaidžiami „Labas
rytas, jūs jaunos panelės“ (KTR 8/46), „Mes pasėjom g ūke
lius“ (LTR1031/187), „Vai aš josiu in tų ponių“ (KTR 55/10).
Priešpriešinis judėjimas iš vienos grupės į kitą žaidi
muose vyksta antifoniniu (pakaitiniu) būdu, eilėmis judant
pirmyn ir atbulomis atgal. Tipiškiausias pavyzdys - žaidi
mas „levaro tiltas“. Labai reta atvejų, kai abi eilės juda
vienu metu.1 Paprastai vaikinai pasiima iš eilės po vieną
merginą ir atvirkščiai. Užfiksuota tik keletas variantų, kai
vienu metu įvykdavo abipusis pasikeitimas: suartėjus ei
lėms merginos pasiimdavo vaikiną, o vyrai - merginą (LTR
923/31). Žaisdavo tol, kol eilės apsikeisdavo vietomis.
Kartais buvo žaidžiama vienai grupei susėdus (LTR
1495/10). „levaro tilto“ žaidimuose ypač lengva įžvelgti
choreografijos sunykimą: prie kai kurių šio žaidimo
1936-1938 metų aprašymų nurodoma, kad tai Advento-Kalėdų dainos (LTR 919/8; 2560/172). Daugų valsčiu
je žaidžiant „levaro tiltą“, prie stalo „ant zoslano“ sėdėda
vęs vienas ar viena žaidėja, o nuo durų ateidavęs būrys,
kuris kiekvienąkart palikdavęs prie stalo po vieną žaidėją
(LTR 1495/10). Labai panašiai buvo žaidžiamas ir kitas
adventinis žaidimas „Oi kas ty užu durų“ (LTR k495), už
rašytas taip pat Daugų valsčiuje: būrys, priartėdamas nuo
durų prie stalo, vis palikdavo po vieną savo „žirgelį“ bū
riui. Savotiškai buvo žaidžiamas „Jievaro tiltas“ Seirijų vals
čiuje: eidami aplink stovinčią merginų eilę, du vyrai kiek
vienąkart iš eilės galo paimdavo po vieną merginą, kol
nelikdavo nė vienos (LTR 1652/16).
Kai kurie pe/ėjimo iš vienos grupės į kitą žaidimai buvo
labai statiški. Žaidžiant Varėnos rajone „Laba diena, jau
nos ponelės“, priešpriešinės eilės, stovėdamos vietoje,
išdainuodavo žaidimo dainą, tada viena eilė pasiimdavo
iš kitos eilės vieną žaidėją ir vėl dainuodavo iš pradžių
(KTR 55/11).
Didelėje dalyje paėmimo į savo eilę žaidimų ryškus pir
šlybų motyvas (pavyzdžiui, „Iš kur, iš kur svečiai atvažia-'
vo“, „Laba diena, jaunos panelės“, „Vai aš josiu in tų po
nių“), tačiau paimančioji grupė neįvardijama „piršliais“.
Dažniausiai viena grupė pavadinama „svečiais“, o kita „šeimininkais“. Kai kuriuose variantuose, „svečiams“ iš
rinkus visus „šeimininkus“ ir likus jų tik dviems, šie virsta
„svečiais“ ir atsiima savo žaidėjus („Iš kur, iš kur“ - LTR
2314/82). Taigi šiuose žaidimuose piršlybų motyvas ne
Pabaiga. Pradžia Nr. 2
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pagrindinis, o šalutinis. Svarbiausias motyvas - dviejų
pusių priešprieša ir kitos pusės žaidėjo paėmimas į savo
būrį.
Tokiuose žaidimuose išryškėja ir atskirų grupių zonos:
atvykstantieji „svečiai“ dažniausiai ateina nuo durų, o „šei
mininkai“ laukia prie stalo ar ant suolo. Šie bruožai kartu
su antifoniškumu, priešpriešiniu judėjimu išryškina veiks
mo pobūdį ir dviejų jėgų kovą. Neretai žaidimo pabaigoje
lyg parodoma vienos jėgos pergalė prieš kitą, tačiau ne
retai pasikeitimas žaidėjais vyksta geranoriškai: pavyz
džiui, žaidžiant „Oi kas ty užu durų“ (LTR 1495/9) ateiviai
patys palieka savo būrio narius pas šeimininkus prie stalo.
Perėjimo iš vienos grupės į kitą tipui priskirtinas ir A. Juš
kos „Svotbinėje rėdoje“ aprašytas žaidimas „Laumė“, kurį
A. Juška patikslindamas pavadina: „veselijostancius; šokinys su dainavimu“. (Šis apibūdinimas paliudija skirtin
gas šiandienos ir senų laikų pažiūras į choreografijos žan
rus.) Žaidime Laumę vaidina ant suolo sėdinti mergina, o
sukantis „suktinį“ (ratelį?) pulkas - Antelę ir jos vaikelius.
Palikusi vaikelius („aš ir pati plauksiu pas tėtušį, pas mo
tušę“), Antelė prašo Laumės antytės arba zelcino ir ati
duoda (?) jai po vaiką, kiekvienąkart juos išdalindama „iš
šokančio ratano“. Tolimesnė žaidimo eiga dar mįslingesnė:
„Kai visus išrenka, pati viena paskutinioji ploja plašta
kas ir šoka dainuodama:
Laumė vaikus pavogė, pavogė.
Tada Laumė klausia:
- Kur tu pati buvai?
- Šepety! - ir šokdama dainuoja:
Aš marelės’ paskandinau
} 2 k.
Ir kaladą uždėdinau.
Laumė sako:
- Skęsk, skęsk ir tu pati,
} 2 k.
Kad marelės’ paskandinai.
- Tai aš neskęsiu,
) 2 k.
Savo dukrą vesiu,
Dar viens vaiks liko,
\ 2V.
Daržely rymojo.
fc
Ir vieną išveda nuo laumės ir šoka su išvestu ir tą palei
džia ant prieždos. Ir taip atrenka po vieną visus ir ant sta
lo vėl ploja plaštakas ir šoka dainuodama:
Aš neskęsiu.
i2k
Savo ponią laumę vesiu.
f^
Ir išveda į šokinį, ir šokinėja visi.“2
Z. Slaviūnas ši žaidimą susiejo su tikėjimais, liečian
čiais būsimųjų vaikų apsaugą, taip pat su kai kurių pasa
kų ar padavimų vaizdiniais, kaip laumės vagia vaikus, juos
pakeičia į pušinę šluotą arba šepetį.3 „Laumės“ žaidimo
prasmė, neatmetant ir šios versijos, galėjo būti daug pla
tesnė, susieta ne vien su vestuvėmis, nes panašių moty
vų esama ir Advento-Kalėdų žaidimuose. Valkininkų ap.
Čižiūnų kaime užrašyto „Jievaro tilto“ pabaiga labai pa
naši į „Laumės“ pabaigą: „O ka, o ka, pači ponia likau,
visus vaikus Dunojėlin paskandinau“ (LTR 3012/246). Ki
ta šio žaidimo dalis sutampa su tradicinio „Jievaro tilto“
tekstu ir veiksmu. Panašus kaip „Laumės“ žaidimo teks
tas užrašytas Eišiškėse Advento-Kalėdų žaidime „Oi aš,

oi aš pati viena šoku“ (LDK K! 239). Kita vertus, dauguma
žaidimų, turinčių „Laum ės" („Lauminėjimo“) pavadinim ą,
buvo žaidžiam i užrištom is akim is ir turi artimų są sa jų su
kitais ciklo žaidim ais ir su laidotuvėm is.4 Visiškai skirtingo
veiksm o žiem os žaidim as „Laum ė“ užrašytas Š ed uvos
apylinkėse. Čia jis - rateliam s būdingo tipo: b e sisu k an 
čio ratelio vidury du ar trys žaidėjai (vadinami „laumėmis“)
ima ir apsuka iš ratuko bet kuriuos pasirinktuosius žaidė
jus ir palieka savo vietoje. Bet žaidim o te k sta s labai pri
m en a A. Juškos aprašytą „Laumę": „Laume, laume, kur
padėjai vyrą? R adau marėj akmenėlį, paskandinau vyrų.

Skęsk ir tu pati. Ko aš pati beskęsiu, geriau draugą išve
siu.“ (LTR 1407/42). Beje, šio žaidim o melodijos kai kurie
motyvai pagrįsti beveik tom pačiom ritminėm formulėm ir
turi bendrą žemyn intonuojamos tercijos intonaciją kaip ir
minėto „Jievaro tilto“ pabaigos motyvas.
Matyt A. Juškos aprašytas „Laumės“ žaidimas savo
p rasm e peržengia vestuvinių apeigų rėmus. Plaukiančios
per marias antelės su vaikais motyvo esama ir kituose
Advento žaidimuose - „Antelėje“, „Verubėje“. Šio laiko
tarpio dainose anties, marių įvaizdžiai naudojami kaip sim
boliai kosmologinių vaizdų sukūrimui. K aladės paminėji
mas vestuvinėje „Laumėje“ taip pat priartina šį žaidimą
prie kalėdinių papročių. G alim a teigti, kad jis „įsirašo“ į
bendrą virsminio pobūdžio žaidimų semantiką, tačiau kon
krečiau paaiškinti jo detales sudėtinga - tam reikėtų gi
lesnių tyrinėjimų. Galima tik spėti, kad Laumė, kuri A. Juš
kos aprašytame variante siejama su „tėtušiu“, „motuše“,
o Šeduvoj buvo suprantama kaip „dvasia arba ragana“
(LTR 1407/42), yra ne tik ano pasaulio atstovas, bet ir tar
pininkas, padedantis įveikti virsmą, panašiai kaip Snau
dalė, Jaščeras ir kiti paslaptingi tokio tipo veikėjai. Į jų
sferą įeina ir vaisingumo skatinimo funkcija, rūpesčiai dėl
vedybų. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie choreografiniai
. elementai kaip plojimas plaštakomis, šokinėjimas ryškesni
nuo antrosios žaidimo dalies, kai vyksta vaikų susigrąži
nimas. Šie judesiai būdingi povirsminiam atgimimo mo
mentui ir patebimi įvairiose apeigose.

Suporavimo žaidimai
Šiai grupei sąlyginai priskirti žaidimai turi daug bendra
su kitomis žaidimų grupėmis: juose esama ir priešprieši
nio judėjimo, ir pervedimo iš vienos grupės į kitą, ir iliust
racinių judesių. Dažnai pagrindinis šių žaidimų veiksmas
- piršlybų imitacija. Ryškiausi šios grupės pavyzdžiai „Svotai“, „Oi aš josiu in tų ponių (pas motuly)“, „Labas
rytas, uošvela (motinėla)“, „Atvažiuoja žolynai (svečiai)“,
žaidžiamųjų sutartinių grupė - „Judabro“, „Eisme, sesės,
mes piršliuosna“, „Labus vakarus“ ir kt.
Tarp šios grupės dzūkiškų ir aukštaitiškų žaidimų esa
ma daug panašumo. Pavyzdžiui, dzūkiški žaidimai „La
bas rytas, motinėla“ (LTR 2042), „Svotai“ (LTR 3194/277),
„Oi aš josiu pas motulę (tų ponių)“ (įvairūs variantai) labai
panašūs į aukštaitiškus žaidimus „Labas rytas, uošvele,
judabro“, „Labus vakarus“ ir kt. (ištisas pluoštas šoktinių
sutartinių - SIS 1322-1331).
„Judabro“ tipo žaidžiamosios sutartinės buvo gana pla
čiai paplitusios Ukmergės, Kupiškio, Biržų, Utenos apy
linkėse. Deja, tik prie kai kurių šių sutartinių pateikti veiks
mo ar judesių aprašymai. Pavyzdžiui, „Labas rytas, uoš
vela, judabro“ žaisdavo taip: viduryje stovinčiųjų ar sė
dinčiųjų rato būdavusi Uošvė su Dukrele, o priešais Jaunikis su Piršliais (dviem vyrais), kurie, vaikščiodami
pirmyn ir atgal, prašydavę „duoti dukrelę“; Uošvė kelis
kartus galėdavusi „pavaryti“ Piršlius, kol pagaliau sutik

davusi „leisti“ Dukrelę; tada Piršliai paima Dukrelę:
su
sikabina trejuos, šoka ir šokdam i dainuoja“ (SIS 1324).
Dažniau šis žaidimas užrašytas ne kaip sutartinė, bet kaip
antifoninė daina. Pavyzdžiui, Ukmergės apyl. užrašytas
žaidim as „Uošvelė“ (LTt 9621) buvo palydimas vienbal
siu dainavimu: vienoj eilėj stovėdavę vyrai, kitoj - mergi
nos, dainuodavę antifoniškai. Kai vyrai pasakydavę p a
vardę tokio „pono“, kuris nepatikdavęs, merginos neduo
davusios „dukrelės“, o kai pasakydavo pavardę patinkan
čio „pono“, tai kiekviena m ergina p aduodavusi ranką prie
šais esančiam vyrui, ir visi sukdamiesi, dainuodami šok
davę. Panašiai žaistas „Judabro, martela“, užrašytas apie
Kupiškį. Vaikinai su merginomis pasidalydavo j dvi gru
pes - į „šeimininkus“ ir į „svečius“. Kiekviena grupe s u 
sė sd a v o a n t suolo. Iš pradžių „svečiai“, dainuodami pir
mą posmą, prieidavo, paskui grįždavo atgal ir vėl sėsda
vosi an t suolo, laukdami, ko! „šeimininkai“, atsakydami
antru posm u, tokiu pačiu būdu priartės ir grįš atgal. Taip
kartodavo tol, kol gaudavo „dukrelę“, tada abi eiles su si
tikdavo, vaikinai iš priešais esančios eiles pasirinkdavo
merginas ir, dainuodami „... aisma, sesios, pašokieino,
judabro, aism a, sesios, patrepsiemo, judabro. tai gavom
martelį, judabro, ponuliui draugejį, judabro
smarkia!
trypdami šokdavo (LTR 1841/25).
Įdomus žaidimo „Idabro, marteią“ variantas buvo žino
mas Skapiškyje (LTR 2993/302) Čia jaunimas susėsda
vo ant suolų, viduryje pasodindavo Motiną, o Jaunikis su
Piršliu atjodavo raiti ant suolelio (zoslanėlio) ir prašydavo
močios leisti dukterį į marčias. Po dialogo, gavę marčią,
Jaunikis su Piršliu pasisodindavo ją ant suolo ir „išjoda
vo“. Apie Žąslius „Labas rytas, motinėle“ (LTR 2042/14)
galėdavo žaisti ir vienos merginos, o žaidimo pabaigoje,
sutikus „duoti dukrelę“, besiperšanti pora pasisveikinda
vo paduodama ranką visoms sėdinčioms ant suolo (ne
gavusios sutikimo, apsukdavo ratą ir vėl pradėdavo pirš
tis iš naujo). „Judabro“ tipui priskiriamų sutartinių tekste
pasitaiko ir kitų priedainių, ne tik „judabro“. Pavyzdžiui, „ridijo“ (Ukmergės ap.), „leliumoj, liudamoj“ (Žąslių ap.j.
Beje, dvejinės sutartinės „O ko jūs jieškot, judabra, tatato“ (SIS 1326) tekste kalbama apie bernelių ieškojimą ir
jų piršimą, o ne apie mergelių. Gal tai yra senųjų matriarchatinių papročių liekana?
Dzūkijoje populiariausias šio žaidimo variantas - „Oi
aš josiu in tų ponių“ (arba „pas motulę“). Jį žaisdami taip
pat pasiskirsto vaidmenimis: ant suolo - Motka su mer
ginomis, o „atjoja“ Piršlys su vienu ar keliais vyrais. Daž
niausiai judėdavo, vaikštinėdavo Piršliai, rečiau - ir Moti
na (LTR 3641/110; 1652/14). Pabaigoje kartais visi supirš
tieji šokdavo.
Labai panašiai Dzūkijoje žaidė ir kitą žaidimą - „Atva
žiuoja žolynai“: vieni sėdi ant suolų arba suolo, o kiti (daž
niausiai dviese) ateina pirštis (nuo durų - LTR 655/6). Po
dialogo kartais duoda Dukrelę, kartais ne, o atėjusieji kei
čia miestų, kaimų pavadinimus, atvykusiųjų pavardes,
kiekvienąkart prašo vis kieno nors kito Dukrelės, „kitos
borvos“. Gavę Dukrą, išsivesdavo su savimi (LTt 9637) .
Spėtina, kad panašiai buvo žaidžiami ir kiti Advento-Ka
lėdų žaidimai’ „Tai genelio gerumai“, „Linko palinko mer
gelių suolas“ (šis žaidimas artimas piršlybų sutartinėms),
„Ko palinko suolaliai“ (SIS 695--708). Jie paplitę apie Ku
piškį, Biržus, Tverečių.
Kur kas mažiau supiršimo žaidimų, žaidžiamų ratu. Va
rėnos apylinkėse užrašytame žaidime „Atvažiuoja žolynai“
(LTR 3184/277) vaikinai ir merginos vaikščiodavo ratu, o
Svotas su Jaunikiu - už rato. Merkinės apylinkėse (LTR
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1034/26) vaikinai turėdavo iš rato m erginą pagrobti. Rato
formos yra ir piršlybų tematikos žaidimas „Kuodelaitis“
arba „Snaudalė“. Pagrindinė veikėja Snaudalė buvo s o 
dinam a ant kėdės, o kiti eidavo ratu aplink. Dainuodavo
antifoniškai, einantieji klausdavo S n au d alę, ką veikianti,
o ši atsakydavo, kad verpianti kuodelį ab rū sa m s arb a dro
belėm s austi, n e s ruošiasi tekėti, Po to ratelis plisdavo
jaunikį, o Snaudalė vis supeikdavo, kol išsirinkdavo tin
kam ą (konkretų pag al vardą, a rb a jauną, ne se n ą, artoją,
o n e šiaušių, kriaučių ir pan„). Dažnai žaidimas dialogu ir
pasib aig d av o (LTR 374c/1363; 1031/229; LT 9634), o Va
rėn os apylinkėse atv esd av o išrinktąjį, ir ta d a jiedu pasi
bučiuodavo (LTR 3L94/36).
Pastebim a, kad ratu žaidžiami suporavim o žaidimai la
bai artimi eilių žaidim am s šokiam s. Pavyzdžiui, „ S n au d a
lė s“ variantas „S esulės, o kO jūs ty d a ro t“ buvo šo k am as
eilėmis, o kitiems kai kurių žaidim ų variantam s bū d in g as
perėjim o iš vienos g ru p ė s į kitą tipas (pavyzdžiui toks,
kaip jau m inėtojo „Oi a š josiu p a s tų ponių“).
Kai kuriuose suporavim o žaidim uose p asteb im as ch o 
reografinių elem entų nykim as. XX a. vidurio a p ra šu o se
dažnai nurodom a, kad žaidėjai s u s ė d a atskirai ant suolų
ir dainuoja pakaitom is žaidim o d a in ą iki tos vietos, kai
reikia išrinkti „m arčią“. Tuom et išrinktąją n u v ed a ir p a so 
dina a n t kito suolo („Oi a š josiu intų ponių“ - LTR 2137/36,
„Linksta palinksta suoleliai, k alėd a“ - LTR 628/1837). Dau
g u m a tokių žaidim ų, išnykus choreografiniam s elem en 
tam s, virto Advento “-K alėdų dainom is.
Kita vertus, yra užrašyta pora pasirinkim o žaidimų, ku
riuose n eb eliek a dainavim o. Tokį dialogo kalb am ą žaidi
m ą „Važiavimas į Karaliaučių“ XIX a. II-oje p u sėje užrašė
L. Jucevičius. Jį žaisdavo an trąją Kalėdų d ie n ą lietuvių ir
žem aičių jaunim as. Specialiai prieš tai iškepdavo didelį
riestainį ir pak ab in d av o viduryje trobos, šalia a tsisė sd a vęs P arduotuojas, laikantis žiužį. Kiti jodavo prie jo ap žer
g ę k ėd ę ir klausdavo:
- Kaip gyvuoji, p o n a s Parduotuojau?
- Esmi sveikas gyvas, o iš kur ponai būsit?
- Iš Žem aičių.
- Ko čia atkeliavot?

- Prekių.
- Kokių gi jum s reikia?
- Merginos, gražios kaip putinas, saldžios kaip cukrus.
- Turiu labai gražių ir saldžių.
- Gerai, b et ar negalim a p arag au t?
Gavę sutikimą, pradėdavo graužti riestainį, tačiau buvo
draudžiam a paliesti jį rankomis - už tai Parduotuojas sudroždavo žiužiu ir pavarydavo šalin. Kuriam pavykdavo iš
laikyti šį išbandym ą, kaip atlyginimą gaudavo iš P a rd u o to 
jo bučinį. Šį žaidim ą d ar vadindavo „Sūrmalkiu“, o Svėda
sų, Panevėžio ir Raseinių apylinkėse ~~ „Skaisti m ergelė“.5
Suporavim o žaidim as be dainavim o yra ir „Genelių ke
p im as“, kurį Sim no k rašte 1948 m. u žrašė J. Lingys. Tai
lyg ir „kalėduškų“ (periodo nuo gruodžio 26 d. iki sau sio
6 d.) atidarym o apeiginis žaidim as, kurį žaisdam i visi s u 
siporuodavo tam vakarui (J. Lingys jį pavadino „apeigi
niu žaidim u susisėst! prie sta lo “). Kiekvienas vaikinas tu
rėjo teisę pasirinkti tą m erginą, su kuria jis norėjo sėdėti
prie stalo, o paskui šokti, Kitą d ie n ą k alėd u šk as š v ę sd a 
vo kitur ir poruodavosi iš naujo (J. L., 1948). Panevėžio
apskrity p a n a š u s kalėdinis žaidim as buvo v a d in am as
„Gervės kepim u“. „Vienas se n is atsigula an t krosnies, o
antras su sisu k a rankšluostį ir, m u šd a m a s į krosnį, sako:
„Kepu, kepu g erv ę.“ Nuo krosnies atsako: „Tegul kepi,
kur n ek ep i.“ Tas, kur žem ėje, šitaip atsako: „Katras kat-
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io ? “ Nuo pečiau s pasako vaikino k maigiuos vaidus. P as
kum esti vestuvės. Jaunuosius su so d in a an t suolo. Kitas
vyras d u o d a šliūbą Liepia bučiuotis, o jei nesibučiuoja,
tai juos su vadelėm m uša. Paskum visi šo k a .“6
Dusetų apylinkėse buvo p asirenkam a nuotaka ir „ke
liam os vestuvės“ žaidžiant sutartinę „Labas rytas, uošvela“ (SIS 1735). „Vestuvės“ būdavo apd ain u o jam o s įvai
riomis dainom is. „Jaunoji“ turėjo sėdėti u žsid en g u s vei
d ą lyg verktų. Po to muzikantai grojo polką, visi šoko. „Jau
nikis“ būtinai su savo „jaunąja“ (SIS 1735).
Prie d a u g u m o s tipo piršlybų žaidimų ir žaidžiam ųjų su
tartinių aprašym ų užrašytojai nen u ro d ė, kuriuo laiku jos
buvo atliekamos. „Lietuvių liaudies dainų k atalo g e“ V Mi 
sevičienė šiuos žaidimus priskiria Advento-Kalėdų laiko
tarpiui. Atrodytų, kad žaidėjų suporavim o veiksm ai ir po
to neretai vykstantys šių porų šokiai geriau tiktų „kalė
d u šk ų “ periodui (nuo Kalėdų iki Trijų Karalių), tačiau, ap
rašant kai kuriuos piršlybų lipo žaidim us, nurodyta, jog
jie žaidžiami būtent per Adventą, (pavyzdžiui. „Labas ry
tas, m otinėla“ - LTR 2642/4; „Oi aš josiu in tų ponių" LTR 1652/14) ir tik kai kur nurodytas „kalėduškų“ peri
o d a s („Svotai“ - LTR 3194/277; minėtieji „Genelių kepi
m a s “, „Gervės k ep im as“). J. Lingio aprašyto žaidim o „Oi
a š josiu p as m otutį“ pabaigoje „supirštieji šo k a kokį nors
šokį, dažniausiai polką“ (CVLMA F 393 ap. i. 1 108). Tai
ypač stebina, n e s ir šis žaidim as, pateikėjos tvirtinimu,
buvo žaidžiam as per Adventą, kai šokti d rausta.
Gudijoje dar n eseniai gyvavo labai su d ėtin g o s struktū
ros ir ypatingos reikšmės suporavim o žaidim as „Žaniejfaa C areški“ („C areškos v estu v es“).7 Jis buvo paplitęs ne
visoje Gudijoje, o tik jos šiaurinėje ir šiau rės vakarų daly
se (arčiau Latvijos ir Lietuvos, kai kurie variantai užfiksuo
ti Kraslavo rajone Latvijoje ir Vilniaus rajone Lietuvoje).
Žaisdavo šį žaidim ą antrąją Kalėdų dieną, tačiau jam ruoš
davosi visą pasninkinį Pilipovkos laikotarpį: ta d a svarsty
davo, ką išrinkti svarbiausiais žaidim o veikėjais ~ Tėvu ir
Motina. Ypač buvo sv arb u s Motinos, kuri vadovaudavo
žaidimui, sudarydavo savo nuožiūra poras, vaidm uo. Kar
tais poros buvo parenkam os remiantis atsitiktinumu - bur
tų keliu, su rašiu s an t popierėlių vardus. Daug porų po šio
žaidim o iš tikrųjų apsivesdavo: a rb a per M ėsiedą, arb a
per Petrines (Petrovka).8 Jeigu vienais m etais nepavyk
davo suvesti į po rą vienas kitam patinkančiųjų, tai laimę
b a n d ė kitais m etais. Buvo pasikliaujam a ne tik stebuklin
g a burtų, bet ir ypatinga m etų (Kalėdos) bei p aros laiko
(žaidimą prad ėd av o žaisti iškart po vidurnakčio) galia. Iš
e sm ė s tai buvo ne tik žaidim as, b et ištisas ritualas, kuria
m e svarbu buvo šokis, muzikantas (juo būdavo dūdm aišininkas, vėliau - sm uikininkas, arm onikininkas), apribo
jantis kiekvienos poros šokio laiką. Žaidim ą pradėdavo
T ėvas su Motina, šokdam i polką a rb a kitą kokį nors šokį.
Paskui išsiskyrę jie pasirinkdavo po vaikiną ir merginą ir
ap su k d av o juos už parankių. Tuo m etu m uzikantas už
grodavo svarbiausią a p e ig o s šokį „Levonichą“, o Tėvai
suv esd av o vaikiną ir m erginą į po rą ir palikdavo juos šok
ti (plg. su lietuviška vestuvine choreografija). Kai visos s u 
darytos poros pašokdavo, jos su sto d av o į dvi eiles: vaiki
nų ir m erginų. Tada eilėse stovinčių porų žaidėjai, p rad e
d an t nuo pirm osios poros, gaudy d av o vienas kitą. Iš pra
džių vaikinas g au dydavo m erginą, o kai tai pakartodavo
visos kitos poros, m erginos g audydavo vaikinus. Sugavę
vienas kitą pabučiuodavo. G au d an t tarp m erginos ir vai
kino vykdavo dainuojam asis dialogas, kurio m etu jie va
dindavę, girdami ar peikdami, vienas kitą „bobute“ ar „die
d u k u “ (poros vėliau visus m etus taip vadindavo vienas

kitą). Žaidimo priedainiuose dažnai buvo išjuokiam as šen
barnis „d ie d a s“, Kai kuriose v*etovese po ,,Levonichoto
kiekviena pora dar prausdavo s>tiltelius (po pakeltom is to
tų rankomis) durų link.0 Visa apeiga baigdavosi bendm
polka irsu sėd im u užstato (suporuotieji sėsdavo saku vio
n as kito)o 0

Gudų tyrinėtojas šį žaidimą laiku senųjų piršlybų lieka
na, senųjų jungtuvių „pagal liaudies, o ne bažnyčios pa*
p raeitis11 atspindžiu. Šaitanai liudija, Kad clai XII a gudų
prastuomenė neini ėjusi jungtuvių ir palaiminimo apeigų,
o ^žm onos buvo p aim am os su šokiais ii žaidim ais ir plo
jim ais.to.13 Pagal panašius i u s u žaidim us V. I Č toeiovas
spėja, kad tai yra senųjų erotinių žaioimų ir lytinių santy
kių žiemos pariedu, kuiie minimi dar XVIII a. š a ltin iu o se /0
palikimas. Tokius žaidimus su apeiginėj eiotizm u sieja u
V. 1 P ro p p a s J 4 G A. Bartaševič netgi gaudymo m otyje
įžvelgia senųjų vogtinių vestuvių atspindį, o p ačiam e su
vedim o šokti veiksm e („skručvanne u tarsny“) - jungtuvių
¡vykdymo ženklą.11
Rituale „Žanicjba C areškrt pastebima daug panašių
motyvų kaip ir lietuviškuose žiemos žaidimuose. Jame j
bendrą apeigą sueina skirtingi elementai, regimi ir lietu
viškuose tiek Advento, tiek Kalėdų žaidimuose. Beje, gu
dų tyrinėtojai nemini, kad Advento atitikmens Piltpovkos
metu būtų žaidžiami panašaus pobūdžio žaidimai. Betgi
kalėdiniai žaidimai panašūs į lietuviškuosius tiek advento
nius, tiek kalėdinius žaidimus poros parinkimo principu.
Mogiliovo srityje paplitęs žaidim as „B achar“, žaidžiam as
antrą Kalėdų dieną, artim as dzūkiškam adventiniam žai
dimui „S osiedo varinėjim as“ (tokiu pačiu principu p aren 
kam as kaim ynas). J u o s skiria tik tai, kad žaidim e sBachar“ panašiai kaip „C areškos v e stu v ėse'1 v e d ę s vyras
pasikviečia koksą nors ištekėjusią m oteų, kad abu žaidi
m e vaidindam i Tėvą ir Motiną suporuotų poras: prie kiek
vieno vaikino v e d a m erginą ir klausia, ar gera, o vaikinas
ją pasiren k a a rb a p rašo kitos. Tada visi s u d e d a pinigus,
kelia v aišes, ir kiekvienas vaišina savąją, p anašiai kaip
po lietuviško kalėdinio žaidim o „Genelių k ep im as“.
Vis dėlto p ats suporavim o m o m en tas labiau sietinas
su Kalėdų laikotarpiu. Šis reiškinys b ū d in g as ir toliau nuo
Lietuvos e san čių šalių p apročiam s. Švedijoje an trą Kalė
dų d ie n ą p ra sid ė d a v o v ad in am o sio s k alėd in ės tro b o s
(„julstugorna“) ir tęsd av o si iki sau sio 6 d ien o s (sutam pa
su lietuviškų „kalėduškų“ periodu). Jų m etu vaikinai išsi
rinkdavo sau po m erginą visam vakarui. Pirmąjį nam ą,
kuriam e vykdavo vakaronė, pašventindavo, o paskui kiek
vieną v ak arą buvo šo k a m a iš eilės kituose n a m u o se .15
Ispanijoje taip p at buvo p aren k am o s poros visam vaka
rui, o rytojaus d ie n ą „jaunikiai“ turėdavo aplankyti savo
„n uotak as“ ir apdovanoti jas d o vanom is.11
Toks akivaizdus piršlybų m otyvas lietuviškuose Adven
to -K a lė d ų laikotarpio žaidim uose gali būti įvairiai aiški
n am as ne tik perim ant apeiginio erotizm o teoriją, bet gal
n e tsu a b e jo ja n tja , tuo labiau, kad lietuviškieji šaltiniai n e 
mini žiem os laikotarpiu buvus panašių erotinio pobūdžio
papročių, ir apskritai lietuviškasis folkloras nepasižym i to 
kiu atviru erotizm u kaip slaviškasis. Štai keli pastebėjimai,
kurie iš dalies gali šį reiškinį paaiškinti: 1) po A dvento- Ka
lėdų periodo p rasid ėd av o oficialus piršlybų ir vestuvių lai
kotarpis, todėl jis galėjo būti kaip p aru o šiam asis tarpsnis
prieš piršlybas, o krikščioniškais laikais gal turėjęs ir ofi
cialių piršlybų statu są; 2) an tras p asteb ėjim as iš dalies
prieštarauja pirm ajam : yra užrašyta nem ažai piršlybų žas
dimų, kuriuos žaisdavo vien m erginos. N edalyvaujant vai
kinam s praktiškai piršlybų rezultato negalėjo būti todėl
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Hiustiaoimai motyvai pastebimi u anksčiau aptartuoju uc
dimuose, pavyzdžiui, Snaudalė oa/al damos tekstą no
retai vaizduoja verpimą ii raudosimą, supomviino to;«d
muose, atliekant Motinos Pi? Šito, Jaunikio vaidm enų vu

dinama piršlybų scena ir par.
Kai kursuose žaidimuose teksto* iuniraviii įas larripa ma*
niausiu veiksmo motyvu, todėl šiuos žaidimus galim* ajtarti atskiras, sąlyginai išskiriant juos į atskirą goipę.
Alytaus rajone užrašytame Advento žaidime „Arvažsno
ja žolynai" (LTI9637) nebeia piršlybų imitavime, taip bė
dingo kitiems to paties pavadinimo žaidimo variantam s
Kambaryje besisukantis vyrų i®motery ratelis uždainuoju
apie atvažiuojančius „žolynus“, o jiems pritaria vz dury
stovintis Jaunikis (kartais su juo ir antras žaidėjas). P a 
dėjus antra posmą („Vai kur tavo žirgelis . Ai jaunikis jien
gia į trobą. Toliau dainuojama antifoniškai, vyksta rfialo
gas. Jaunikis, atsakinėdamas j ratelio klausimus, rodo sa
vo „žirgeli“ fpašma iš kampo kačergą ir ant jos joja“), rm
do kepenę (nusiima ir ją halo), iodų /vyneli“ Įissiima to
kišenės butelį vandens ir, eidamas apiink* visus aplamio/
Is dalies šiai grupei galima paskirti ir litą Advento ža» *
osiiią „Gils gili upelė". Uždainavus apie upelej ant akom
nėlių sėdinčius du brolelius, iŠ dainuojančiųjų būrio pa
kyla du vaikinai ir sėdasi ant dviejų kėdžių, pastatytų kam
bario viduryje. Vaikinai ką nois turi rankose U ldtotam r
„Eikim mudvi, seselės, leltutim nuvarysimi btoiius folio
iriai* , kurios nors dvi merginos, sėdėjusios pakraščiuose
ant kėdžių ar suolų, atsikelia, prieina prie vidui y sėdi ricm
vaikinų paima ič jų ranku tai, fa i*s laiko cjrtivaiysim b?m
lėlius, leliunrtai, atimsim žiedelius, teisumai i, ii ateteėdd jc:
vteion, o vaikinai nueina į buvusias merginų Vatas, Toliau
ridina kartojama iš pradžių, Uk dabai dainuojam a, kad o: A
„akmenėlių“ sėdi pesetos“ , o ils nuvaryti ateina „oroie
tart - r. y. kiti du vaikinai (CVLMA to ap. c b 10C).
Iliustratyvumo m otyvas labai ryšku f žaidime ?/ t o t o A „

žaistame

N edzingės apylinkėse taip pat per Adventą Aį *
tink vidury esantį Geni einantys žaidėjai dainuodam i į| ra

m fl fR 1414/26T“
Ui, tu geny, tu begedzų
Kaip tu gražiai sėdzi.
Savo snapelį nukardamas,
Labai mėsų ėdzL
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G enys stengiasi vaidinti, kad iš tikrųjų lesa (kai kur net
duonos turėdavo).
Žaidybinės sutartinės „Kazio“ p a n a š a u s peikimo tek s
ta s kai kuriuose variantuose irgi iliustruojamas judesiais.
Vidiškiuose žaidžiant šią sutartinę (trejinę atitariant), su
stodavo trise arba keturiese:

vyksta tarp eilių lyg tilto zonoje. Tai paryškina Advento
kaip pereinam ojo laikotarpio prasm ę. Stebina šio žaidi
m o dain o s melodikos ir veiksm o kontrastas: m elodija yra
apeiginio pobūdžio, o te k stą iliustruojančio žaidėjo veiks
mai sukelia juoką, triukšm ą, ypač žaidim o pabaigoje.
P an ašau s siužeto A dvento-K alėdų daina (dažniau pra
sidedanti žodžiais „Jau m ano m ielas“) buvo paplitusi ir pla
čiau - ne tik Varėnos, bet ir Trakų, Alytaus, Lazdijų, Eišiš
kių, Gardino rajonuose (LDK Kl 303). Matyt anksčiau ši dai
na buvo atliekam a žaidžiant ir vėliau prarado judesius. O
gal judesiai liko neužfiksuoti dėl aprašinėtojų kaltės.

Rinkėja vaizduodavusi apdainuojamus veiksmus (pirko ke
purėlę, čebatėlius ir kitus daiktus, jie buvo pragerti, prauliots, čigonkom dovanoti), o atitarėjos pritardam os nusi
lenkdavo (SIS 1389). T aujėnuose „Kazio“ žaisdavo ap
supę vidury esan tį Pijoką, kreivai užsidėjusį kepurę ir vai
dybiniais judesiais reaguojantį į rinkėjos žodžius. Tuo metu
kiti žaidėjai rodydavo į jį mostais, išjuokdavo (SIS 1391).
Gelvonų apylinkėse vidury ratelio būdavo dviese - Kal
tintojas ir Kaltinamasis: Kaltintojas rate visaip šokinėda
vo, kraipydavosi ir, ro d y d am as į kaltinamąjį, dainuodavo

Išvados

prasm inį tekstą, o kaltinam asis su kitais tuo m etu d ainuo
davo pritarimą. Visi b osuodam i retkarčiais trep sėd av o ko
jom is ir plodavo rankom is (SIS 1393). Žaidimo ilgum as
priklausė nuo Kaltintojo sugebėjim o posm uoti naujus p o s
m us, n e s šio s sutartinės te k sta s (kaip, beje, ir d a u g u m o s
kitų) buvo im provizuojam as. Teksto ir veiksm o improviza
vim as b ū d in g a s ir kitiems tokio tipo žaidim am s, y pač ka
lėdininkų.
Dzūkijoje (Kabelių, Liškiavos, Merkinės, Vieciūnų apy
linkėse) buvo paplitęs kalėdininkų žaidim as „Apynys“. Jo
iliustruojamąjį veiksm ą nulem ia tek stas, kurio siužetas yra
m ažd au g toks: liepė apynys anksti rytą keltis, pūsti u g n e 
lę, prausti burnelę, rengtis įvairiais rūbais, puoštis p a p u o 
šalais, joti kerm ošėlin (arba šienelio pjauti), įvairiai šokti
- „po m ergišku“, „po b ern išk u “, „po b o b išk u “, „po m e š
kišku“. (Šiame žaidime b e n e aiškiausiai atskleidžiam a apy
nio sim bolika - apy n y s turi steb u k lin g ą prikėlimo jėgą.
Gal dėl šio s priežasties alus kaip apeiginis gėrim as buvo
geriam as sv arb iau sio se se n o v ė s lietuvių šventėse?) Įvai
riose vietovėse šį tek stą iliustruodavo skirtingi veikėjai. Pa
vyzdžiui, Šklėrių kaim e (Kabelių par.) viską vaidindavo dvi
m erginos: pradžioj an t suolo „m iega“, paskui keliasi, raivosi, trepsi, ploja rankom is ir šo k d a m o s dainuoja priedai
nį „vynelis tarė, tai taip, šitaip...“; po to „ugnelę p u čia“,
„skepetaitę riša“, ap sižerg u sio s žarsteklį „joja“, vaizduo
ja „b obišką“, „m eškišką“ ir kt. šokį (LTt 9630). R audoni
kių kaim e (Liškiavos vis.) viską vaidindavo „vienas ber
n a s “: pradžioj g u lė d a m a s an t suolo, o p abaigoje („vežant
šienelį“) tem p d av o kurį nors žaidėją užkabinęs už kojos
(LTt 9629). Vieciūnų kaim e (Varėnos raj.) tai buvo prieš
priešinio judėjim o šokis (žr. aukščiau), tek stą v aizduoda
vo m erginų būrys, ju d ė d a m a s pirmyn ir atg al.16
M erkinės valsčiuje Jautakiem io kaim e šis žaidim as bu
vo vad in am as „P rūsu“ ir žaidžiam as per Adventą: visi s u 
stodavo į dvi lygiagrečias m erginų ir vaikinų eiles vorele,
tarp jų viduryje gulėdavo „ p rū sas“, kuris vaizduodavo, kad
keliasi, prausiasi ir t. i P abaigoje, v aizd u o d am as kapoji
m ą kardu, švaistydavosi pagaliu, p aliesd am as kitus žai
dėju s (m ušim o m otyvas). Po kiekvieno posm o už žaidėjų
(sustojusių vorele) n u g arų stovinti pora pereidavo į priekį
(vyras prie vyrų, m ergina prie m erginų), į jų vietą ateid a
vusi pora iš kito galo (LTt 9631). Sis žaidim as buvo žai
džiam as per Adventą, gal todėl pagrindinis jo veiksm as

24

Žiem os ciklo (ypač Advento ir Kalėdų periodo) žaidi
mų ir šokių svarbiausi motyvai tokie: „vartai“, g aud ym as,
užrištos akys, spėjim as, fantų (baudų) išpirkimas, prieš
priešinis judėjim as, perėjim as iš vienos grupės į kitą, suporavim as, iliustratyvumas. Papildomi veiksm ai - m uši
m as, varžybos.
D augum os Advento, Kalėdų (ir G avėnios?) žaidimų b ū 
din g a savybė - priešpriešos pasireiškim as. Ši priešprie
š a pasireiškia tiek žaidėjų pasiskirstym u vaidm enim is (pri
klausom ybe skirtingiem s poliam s), tiek pasidalinim u skir
tingom is teritorinėm is zonom is, tiek choreografiniais pie
šiniais, žaidėjų veiksm ais. Spėtina, kad ši priešprieša sim 
bolizuoja skirtingų pasaulių - šio ir an o (svetimo) - su si
dūrim ą: vieni žaidėjai tam p a šio pasaulio simboliu (jiems
priklausanti teritorija - prie stalo, an t suolo, ratas ir jo vi
dus); kiti žaidėjai tarsi atstovauja kitai sferai ~ atein a iš už
durų, nuo slenksčio, šeim ininkauja erdvėje už rato. Toks
pasidalinim as teritorinėm is zonom is yp ač b ū d in g as g a u 
dymo, pervedim o iš vienos g ru p ės į kitą, suporavim o, „var
tų “, spėjim o žaidim uose. Viena p u sė g au d o , baudžia, m u
ša, draudžia, tikrina, kita - išsiperka, prašo, rodo savo
vikrumą, greitą nuovoką, intuiciją, ištvermę, užkoduotos
sim bolikos supratim ą. (Neretai žaidžiant šiais vaidm eni
mis pasikeičiam a arb a jie n et derinam i vienam e asm eny
je.) Tokie Advento ir Kalėdų žaidimų bruožai rodo jų arti
m um ą iniciacijų ap eigom s.
Antra vertus, šiu o se žaidim uose bei šok iu o se akivaizdi
vedybinė tem atika. Ji išreikšta poetiniuose tek stu o se, žai
dėjų veiksm uose, panaudojant sim bolines priem ones (žie
d as, vainikas, kepurė, skarelė ir pan.), turinčias didelę
reikšm ę vestuvių, tiksliau, m artavim o periodo ap e ig o se.
Neretai Advento, Kalėdų žaidimai ta m p a savotiškais
burtais, kurie p a d e d a nuspėti ateitį a rb a jų p ag alb a p a 
renkam as partneris.
Šie žaidimai, be abejo, yra virsminio pobūdžio. Kai ku
riuose žaidim uose tai pabrėžia rau d o s (tylos) ir juoko kon
trastas. Priešingų sferų susidūrim e atsispindi p astan g o s
ne tik įveikti virsmą, bandym as užmegzti kontaktą su a n a 
pusinėm is jėgom is, bet ir protėvių kulto požymiai. Ypatingi
žaidimų veikėjai (Snaudalė, Ja šč e ra s, Laumė) turi sim bo
lio prasm ę, tam pa lyg tarpininkais tarp dviejų pasaulių. Žai
dim uose bei šokiuose pastebim i ir totemizmo pėdsakai.
Advento ir Kalėdų žaidim uose apskritai g a u su simboli
kos: simboliški jų poetiniai tekstai, veikėjai, veiksmai, ch o 
reografiniai piešiniai.
Šio laikotarpio žaidim am s k v artų “, gaudym o, spėjim o,
priešpriešinio judėjimo, perėjim o iš vienos g ru p ė s į kitą,
suporavim o, iliustraciniam s) y p ač b ū d in g o s eilės. J o s
d a u g rečiau p a siro d o kitu m etu atliek am o je c h o re o 
grafijoje. Rato piešinys šiu o se žaidim uose taip pat nere
tai įg au n a kiek kitokią reikšm ę nei, pavyzdžiui, v asaro s
ciklo choreografijoje: ratas n e b ė ra savarankiškas, jis tarsi

dalyvauja priešpriešoje nntormjaoc savą zoną nuo sm a
mos arba kmi ra*n apsukamas pradingto sferai pnklaio
san% veikėjas (raks iū iė ziu m žardiniai ūžusiomis akinas,
gaudymo, spėjime, km tip raiomavruo «liuatr icima* žaidi
mai bei šokiai). Dm vena mmms iatoim y. sietinų dm/
giau su Kalėdomis, piešimo fo? r-a - g/voieie

Viename žaidime neretai derinam* skirtingi, vienas kva
papildantys veiksmo rnotyvm Pačia! ^mtogūą su kaimy
ttų papročiais galima upėm kad muk/emu bota dim ilki 4
marka atliekamo žaidimų kompiekso koris galėjo peraugi
į isitoą sinki etišką ritualą ¿aklinus, nokia suka vaisių, ei
tynių ir pan.)» Šios tendencijos dm esama supora/imo

iliustraciniuose žaidimuose, kurie laminu sietini su švente
na* persėdu, pavyzdztol Kalėdortvs
Kalėdinio laikotarpio cnorsogratįjįm j ^vyrauja šoku
žanras, pakeisdamas per Adventą vydavusi žaidimą. Tie
sa, yra paliudijimų, kad Advento žaidimai taip pat buvo
pabaigiami šokiais, nois tai K prieštaraudavo to Imkoim
pio draudimams. Kalėdotųjų choreoqraP|a su jai budingu
iliustraiyvumu (beveik tapačią persirengelių ohoieografiją
įeilcetų aptarti atskirumo straipsnyje) taip pat sietina daugiau su Mėsiecln nei su pasnintonsais ji rįm inančiais peri
odais, kurių choreografijai snaiyi, labiau būdinga prieš
prieša, pabrėžiami laikmečiu pereinamame pobūdi
Advento žaidimuose aiškios statiškumo Įsigalėjimo ten
dencijos, kurios paskatino žaidimų, iš dalies šokių, evo
liucionavimui dainas. A ntį a vertus, kai kurie žaidimai ne
teki) muzikinio komponento, tapo tsk kalbamaisiais.
Advento, Kalėdų (mažiau - Gavėnios) žaidimai ir šo
kiai ilgiausiai gyvavo ir pilniausiai išsilaikė Dzūkijoje, Aukš
mitroje, menkiau - Suvalkijoje e Žemaitijoje juos geltom
atsekti lik pagal analogija, .nes gana anksti jie buvo atlie
kami jau be dainavimo, oteliai /itio ¿muitosksminirnu re
pertuaro dalimi,
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KLAIPĖDA
Bronė ELERTIENĖ
/kPI mirtum' ^irtoje pyruje ^MippiKie atuiacla ,*pir ,
gatve - Liepti aieia, kur. net* ūkus ul i 1vena iš m a) pu
mo pueete. Iš pmrtvų ji bu/o tenpupa ~ maždaug ikr d i
tarti po.* K. DoncPnčiO aikštes Jos pasiajlinume sklype
(bnv iue Ki 5 f8 vėliau Liepa ai M* B) buvo pastot /tas
šštaiguąau carcak usuonų lažu 'Mamfu'1(Meiripm-y. 1a>
ai ietį minėtu aruzeus oanaiemu Klaamrtoįe ausafuuama
su masonų vokiu.
Kas ue XV ii j masodaL' Komu kukū *pr-u.i^ke Kkiplv1^ ’
Masocijo^ įsmup uiV’i tmNrtu * rt<s.mąj4
K/Ha. praūžysiu ^ivokuciįų, p Ju tsu , Laru. m r v e u h y ■"
nuvertirno jos alkūrTe.o amgGi Koškc rauybus YrtfJ amas
čiau visus /avėjusios politines u 4k u alsYario peruke
rtvarir/iarn rtendiavirnui Steigęs? ¡VcJiubsi klubai, b u 
liai, draugijos. Dauguma jų netylėjo didelių siekių, neis
skambiais Šukiais stengėsi sudnsyk rimtos veikios iPuziją
o įdomiomis cemmoni|omis suintriguoti savo narius, Visa
tai atitraukdavožmofu *•' miw kasdienybės; \?ku
u*
po populiari
fu o metu londor.e h kituose Anglijos miestuose da>
«y/islavu viduiMiiižiskų “lais#ųji| rnuriiiiiikyaibaniciso
nij ložių likučiai, legendomis, sonc*mie tiad«cija»nis siap
w/odtiak papuošta jų is^onja aaugrdį domino V,sa lai
atėjo iš senojo Egipto, judėjų, graikų, Romos imperijos
statytojų kolegijų, vėliau iš krikščionišku vienuolynų, o nuo
XIII a. - pasaulietinių mūrininkų - masonų organizaci
jos lo le buvo vadinama statvbirintoj darbo, smnmkimų
vieta darbo įrankių saugykla, kariais panaudojama kaip
bendrų vakarienių ar nakvynės buveine Gimė idėja ¡steigti
organizaciją, pritaikau1 senuosius masonų bei dar slapia
veikusių tamplierių, rozenkieicerių nuostatus, struktūra,
Hierarchiją. Del to išlikusias to/es pmdefa vienyti į naują
Didžiąją ! ordono ložę, kaip f vienybes ir haimonijos cen
trą, 1/17 m birželio 24 d , masonų šv. Jono Krikštytojo
liiei ių buvo suk/sestas pirmasis bendsas susirinkimas, pa
gal tradiciją vadinamas “bankmu’L išrinkta pirmoji naujo«
uos masonu organizacijos vadovybe. Pagrindiniu veil
lea tik siu laikyta"kelti žmonių dorovę, vienytis broliškos
mov/o, lygybės, saviijpio poyaltms bei ištikimybės patjnrslu. iviaiiiviia kad iš oraU/M siKionktoHi vyko vkną
kartą pei ineius i /28 r,i. buvo galutinai suformuotri dūkTina "Nuostatų Knyga” (i)/. Andor/oiia-), kurioje oe pa
niindinio voiMos t'k s! j , buvo išaiškinto orgenizarįjoc struk
tūra hicianicja, išvasiois mokyme a ik mintas į simbolis'
ką Gaiiamono sv aptyk los stto/Ua tome buvo panaudoto
senoji trijų Rjiprjiuų irieramriija, taukinų, pameistrių arba
on/iusofojig meistrif ir didžiojo rricarriro Oigani/dciją su*
oho foritou iė? ložės, vadovaujamos meistro, o joms va
dovavo salios Dicl/iofi lože su didžiuoju meisRu. CJiažints
ank.rtitotuųjų a'nžių pasiaptingi atpažinimo ženklai, Nap
tiK odžidi, simbolika, ruba» iš pladžių reikalauta, kad j trim
carus stojantysis tym a; hutų uotošrtfonis, bot vėliau apoobota, kad nsmuo tikėtų Dtožiuoju dangaus ir žemės
Aichitektu (Usevu) ir prisilaiK/tM rrjomlčs normų, 1724 nu
buvo įsteigta pašaipos kasa broliams bei įų artimiesiems
šelpti Is pm.d/.'ii runų buvo et/Jauiu bet organizacijcu
;puivpu.nunoi įduia b iun o n to u 'j /maniją į pmrmtoirty
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broliją susilaukė to meto švietėjų, mąstytojų filosofų, ra
šytojų ir kitų pažangių veikėjų pritarimo. Organizacija su
sidomėjo ir kai kurie karaliaus dvariškiai, aukštuomenės
atstovai. Kai 1721 m. spaudoje pasirodė žinutė, kad į ma
sonus priimtas ir sosto įpėdinis Velso princas, spaudoje
imta dar plačiau rašyti apie masonus, ypač apie naujus
aristokratijos atstovus, ¡stojusius į organizaciją ir grįžusius
namo su charakteringais masonų atributais. Žodžiu, ma
sonai pasidarė madingi.
Netrukus masonų veikla paplito visame pasaulyje: lo
žės buvo įsteigtos Madride (1728), Filadelfijoje (1730), Pa
ryžiuje (1732), Rusijoje (1731), Lenkijoje (1739), Vilniuje
(1776). Pradžioje šis judėjimas buvo humanitarinės, švie
čiamosios krypties, o vėliau kiekvienoje valstybėje maso
nų ideologija ¡gijo savitą formą, ritualą. Europo
je judėjimas daug kur suaristokratėjo, raciona
lizmą pakeitė misticizmas, kitur paplito liberaliz
mas, laisvamanybė, antiklerikalizmas, revoliuci
nis nacionalinis išsivadavimas. Liberalizmas, re
liginė tolerancija, racionalizmas papiktino ne tik
popiežius, bet ir kai kurių valstybių valdovus, ku
rie uždraudė masonų veiklą, o 1740 m. Ispani
jos karalius Pilypas V dalį masonų išvijo iš savo
šalies, dalį įkalino ir nubaudė darbams į gale
ras. j tai atsakydami, masonai nutraukė viešas
religines procesijas gatvėse, viešai nebenešio
jo masoniškų apdaro detalių, pradėjo labai at
sargiai priimti naujus narius, pakeitė slaptažo
džius ir kt. Masonus pradėta laikyti slapta orga
nizacija. Suprantama, tai kėlė dar didesnį visuo
menės susidomėjimu, daugėjo ložės narių.
XVIII
amžius vokiečių žemėse buvo didelių fi
losofinių prieštaravimų laikas. Iš vienos pusės
suklestėjo kraštutinis racionalizmas, antra ver
tus - buvo metamasi į misticizmą, į ryškiausią
jo formą pietizmą. Tai buvo palanki dirva masonybei sklisti,
ir ji kelią prasiskynė per laisvąjį Hamburgo miestą. Glau
džių prekybos su Anglija ryšių dėka mezgėsi kultūrinis ir
asmeninis bendradarbiavimas. Tiek vokiečiams, tiek an
glams dažnai teko vieniems kitus lankyti, arčiau susipa
žinti su visuomeniniu gyvenimu. Kai kurie hamburgiečiai,
artimiau bendraudami su Londono gyventojais, susipaži
no ir su masonų veikla. Pirmas priimtas į vieną Londono
ložę buvo grafas Albrechtas Volfgangas Saumburgas Lipė. Jo iniciatyva Hamburge pamažu susibūrė nedi
delė masonų grupė, kuri dar neturėjo savo ložės ir buvo
priversta j susirinkimus plaukti per Lamanšą. Ir tik 1733 m.
vyriausioji masonų vadovybė leido: “... vienuolikai vokiečiipponų ir geriems broliams atidaryti Hamburgo ložę...”.
Ložės buvo įsteigtos Hanoveryje, Drezdene, Leipcige...
O kokiu keliu masonai pateko į Prūsiją? 1738 m. lie
pos pabaigoje Prūsijos kronprincas lydėjo savo tėvą ka
ralių Frydriką Vilhelmą I į Olandiją. Pakeliui buvo apsisto
ję Loopilyje. Kai prie stalo užsimezgė kalbos apie maso
nus ir Prūsijos karalius labai šiurkščiai ir neigiamai apie
juos atsiliepė, grafas A. V. Šaumburgas Lipė ėmė taktiš
kai, argumentuotai ginti masonus. Ši drąsi kalba taip pa
veikė sosto įpėdinį, jog jis nusprendė arčiau susipažinti
su masonija ir netrukus įstojo į šią organizaciją, buvo stro
pus jos narys. Paveldėjęs sostą, kaip karalius Frydrikas II
(Frydrikas Didysis) globojo masonus, ir Prūsijos ložė įgijo
aristokratinį, net dvaro rūmų atspalvį. Iki Septynerių metų
karo priklausyti masonams visuomenėje reiškė gerą to
ną. Būdinga, kad ložės pavadinimas ir darbo programa
buvo prancūziška.
Suvešėjęs misticizmas, okultizmas padėjo į masonų ei
les įsibrauti įvairiems avantiūristams, kurie nemažai pasi
pelnydavo.
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Antai pasaulinio masto aferistas italas Džiuzepė Balza
mo, tapęs garsiuoju grafu, o kartais markizu Aleksandru
Kaljostro (Cagliostro), ilgą laiką naudojosi beveik visos
Europos - Anglijos, Olandijos, Rusijos, Prūsijos, Prancū
zijos - masonų patiklumu ir jų turtais, kol Paryžiuje įsivė
lė į skandalingą “Karalienės koljė” aferą. Iš Prancūzijos
ištremtas, Italijoje 1795 m. inkvizicijos teismo pasmerktas,
savo gyvenimą baigė tamsiuose San Leone požemiuo
se prie Urbinio.
XVIII
a. pabaigoje Prūsijos ir kai kuriip vokiečių žemių
masonų ložės pradėjo atsiriboti nuo įsiviespatavusios mis
tikos ir į savo gretas neįsileido perėjūnų. Jos pripažino tik
tris pradines pakopas - laipsnius, kiekvienos ložės sava
rankiškumą ir visišką tarpusavio lygiateisiškumą.

Liepų alėja XX a. pradžioje.

Šiuo permainingu politiniu bei filosofiniu laikotarpiu ma
sonų ložė įsikūrė Klaipėdoje. Tam palankios buvo ir eko
nominės sąlygos. Po Septynerių metų karo miestas pa
mažu atsikūrė, mezgėsi nauji prekybos ryšiai, o prasidė
jus Šiaurės Amerikos nepriklausomybės kovoms, ekono
mika klestėte suklestėjo. Pagal susitarimą visa reikalinga
amerikiečių laivyno statybai miško medžiaga, laivų stie
bai, virvės, burės, kanapės, linai ir kt. buvo paruošiama
Klaipėdoje ir parduodama amerikiečiams. Pagyvėjus pre
kybai, buvo sustiprinta uosto pakrantė, pastatytas 54 pė
dų aukščio švyturys, atsikūrė ir steigėsi naujos laivų sta
tyklos, augo lentpjūvių, miško medžiagos sandėliai ir pan.
Taigi miesto gerovę lėmė jau ne tik ankstyvesnioji miesto
aristokratija, bet ir turtingieji prekybininkai, pramoninin
kai. Tik, kaip ir daugelyje Prūsijos pavienių miestų, Klai
pėdoje visuomeninė veikla buvo gan uždara. Apsiribota
našlių, našlaičių globa, prieglaudų steigimu, švietimo įstai
gų rėmįmu.
Kaip prekybos uostas Klaipėda nuolat konkuravo su
Karaliaučiumi, tačiau gyventojai ir prekybininkai tarpusa
vyje artimai bendravo. Matyt kai kurie klaipėdiečiai susi
pažino su Karaliaučiuje jau veikusia masonų lože “Prie
trijų karūnų" (“Zu deu drei Kronen”), ir 1775 m. trys stam
bios finansinės figūros - žinomas pirklys ir pramoninin
kas Johanas Simpsonas, jo pusbrolis Liudvikas Simpsonas ir pastarojo svainis Kristijonas Reifenbachas sumanė
Klaipėdoje įsteigti ložę. Šiam planui pritarė dvarininkas
fon Mirbachas (tuo metu jam priklausė Pėstkojų dvaras,
o vėliau ir didieji Tauralaukiai), viceburmistras Hofmanas,
pirklys, anglų prekybos konsulas Byrės, pirklys Karketelis ir kt. Pagal taisykles naujai steigiama ložė privalėjo pri
klausyti kuriai nors Didžiajai ložei ir gauti iš jos konstituci
ją, todėl buvo kreiptasi į Berlyno Nacionalinę ložę motiną

“Prie trijų gaublių" (Zu deu drei Weltkugeln"). Sutikimas ir
konstitucija gauti, ir 1776 metų vasario 23 d. Klaipėdoje
įvyko iškilmingas ložės atidarymas. Iš pradžių ji veikė kaip
Karaliaučiaus provincijos ložė, todėl iškilmėse dalyvavo ir
oficiali masonų delegacija iš Karaliaučiaus. Per iškilmes
priimta naujų narių, išrinkta ložės vadovybė: vyriausiuoju
masonu, vadinamuoju kėdės meistru, išrinktas J. Simpsonas, meistru - fon Mirbachas. Ložė pavadinta “Jono
ložė Memfis”. Pavadinimas reiškė, kad ložės patronas,
kaip ir ankstesniųjų laisvųjų mūrininkų, buvo šv. Jo
nas Krikštytojas, ji buvo trijų pakopų. Šio tipo ložės dar
vadintos “mėlynosiomis”, nes žydra spalva reiškia ištiki
mybę bei pastovumą. “Memfio” pavadinimas duotas pa
gal tradiciją, nes visos ložės turėjo savo vardą, susijusį su
kokia nors istorine ar masonijai nusipelniusia asmenybe,
istorine vietove ar masonams reikšmingu simboliu. Mem
fis - tai III tūks. pr. Kr. įkurtas senovės Egipto miestas.
Pirmaisiais metais ložei priklausė 26 nariai, o jau 1779 m.
- 41. Iš pradžių ložė neturėjo nuosavos būstinės, buvo
įsikūrusi pirklio Bovloro namuose, bet vėliau pirklys Švarchofas dovanojo savo žemės sklypą (inv. nr. 519) Liepų
alėjoje. Pagal specialų projektą pradėti statybos darbai,
kuriuos finansavo ir prižiūrėjo ložės vadovybė. Svarbiau
sia buvo pastatyti ir įrengti susirinkimų salę. Patalpos tu
rėjo būti prailginto stačiakampio formos, einančios iš rytų
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Bendras Klaipėdos vaizdas X V III-XIX a. pradžioje.

į vakarus (tai reiškė tarptautinę masonų sąjungą) su trignis langais: vienas į rytus, kitas į vakarus, trečias į pietus.
Šiaurės pusėje lango nebuvo, kad iš čia neprasiskverbtų
joks saulės spindulys, nes šviesa reiškė dvasinį apšvieti
mą, kuris turėjo dvasiškai perskrosti natūralią tamsą. Ry
tų pusėje vykdavo ložės vadovybės susirinkimai. Pietinia
me, rytiniame ir vakariniame salės kampuose stovėjo po
vieną stulpą (koloną) - tai išminties, jėgos, grožio simbo
liai. P :: jų buvo pritvirtintos trys mažos žvakidės su trimis
žvakėmis, kurios simbolizavo: saulę, apšviečiančią pasaulį
dieną, mėnulį, šviečiantį naktį, ir žemę - vyriausiojo meist
ro kėdę, iš kurios buvo vadovaujama. Už kėdės - dvejos
durys: kairėje vedė į šviesą, dešinėje - į tamsą, todėl vy
riausiasis meistras turėjo sėdėti tarp šviesos ir tamsos.
Be šios salės, pastate dar buvo posėdžių, poilsio kamba

riai, bibliotekos, archyvai ir kitos patalpos. Klaipėdoje už
ložės pastato Danės link (dabartinės J. Karoso gatvės pra
džios) buvo pasodintas sodas. Šis ilgainiui tapo tikra mies
to puošmena ir vadintas ložės parku.
Kaip minėjau, mėlynųjų ložių nariai buvo trijų laipsnių.
Jie turėjo savo simbolinę reikšmę: mokinys yra tarsi gru
bus, neaptašytas akmuo, todėl jis pirmiausia privalo pa
žinti savo dvasinius trūkumus, klaidas. Pameistrio simbo
lis - kubo formos akmuo, kurio pagrindinis siekis yra su
sivaldymas ir beribis paklusnumas meistrui; meistras jau
ne statybinė medžiaga, bet pats statybos planas. Ložei
vadovavo kėdės meistras, kasmet renkamas visuotinia
me narių susirinkime. Jo svarbiausia pareiga - vadovau
ti ložės veiklai, sekti, kad būtų prisilaikoma nuostatų, ma
sonuos principų, kontroliuoti kitų atsakingų narių darbą.
Be to, jis privalėjo rūpintis narių dvasiniu tobulėjimu, pa
dėti jiems ne tik moraliai, bet ir materialiai. J šį atsakingą
postą paprastai rinkdavo tvirto charakterio, protingą, išsi
lavinusį, valingą, pakantų žmogų. Dažnai buvusiems lo
žės kėdės meistrams vėliau buvo suteikiami garbės ma
sono vardai. Meistro pagalbininkai buvo du pameistriai,
kurie padėjo dirbti organizacinį darbą, o prireikus - jį pa
vaduodavo, dažnai kontroliuodavo narių elgesį jų kasdie
niniame gyvenime. O svarbiausia - šie turėjo parengti
kandidatus mokinio laipsniui. Nuo ložės nariy skaičiauspriklausė raštvedžiai, iždi
ninkai, ekonomai, biblio
tekininkai, archyvarai,
muzikinės dalies vedėjai.
Jie irgi kasmet renkami.
Masonų susirinkimo
patalpos vadintos ne tik
ložėmis, bet ir dirbtuvė
mis, šventyklomis. Lo
žės susirinkimai pagal
paskirtį, susirinkusiųjų
sudėtį buvo vadintos
įvairiai: naujų narių pri
ėmimas - darbo ložė,
patariamosios tarnybos
posėdis - tarnybinė lo
žė, toliau sekė gedulo,
seserų, iškilmių ložės ir
kt. Klaipėdoje nusistovė
jo ir šių ložių datos: ge
dulo - lapkričio mėne
sį, Naujųjų Metų sutiki
mas, įkūrimo metinės vasario, naujos vadovy
bės rinkimai - balandžio
mėnesį, patrono diena Joninės, birželio 24 d.
Į masonus buvo pri
imami asmenys geros reputacijos pilnamečiai, pakanka
mai išsilavinę, idealistinės filosofijos požiūrų. Svarbu, kad
būsimasis narys norėtų suvokti masonijos esmę, jaustų mei
lę žmonijai. Vienas iš ložės narių privalėjo garantuoti už
kandidatą. Be to, apie jo asmeninį gyvenimą bei charakterį
buvo surenkamos žinios ir atiduodamos priėmimo komisi
jai. Turtas ir tvirta materialinė padėtis nebuvo privaloma,
bet stojamasis mokestis bei kitos rinkliavos buvo gan stam
bios, todėl neturtingieji savaime atkrisdavo. Masoną iš na
rių sąrašo išbraukdavo tik po jo mirties, nors pasitaikydavo
nušalinimų nuo aktyvios veiklos atveįų (pavyzdžiui), jei pats
narys pareikšdavo norą pasitraukti is organizacijos; jei na
rys nevykdydavo įsipareigojimų; meluodavo; jei įvykdyda
vo kriminalinį nusikaltimą; jei viešai pasisakydavo prieš masoniją). Dėl nušalinimo nutardavo ložės teismas.

Didžiausios ložės iškilmes buvo naujų narių priėmimas.
Tai vykdavo po vienodų kandidato rengimo metų. Naujo
kai tą dieną privalėdavo išlaikyti nemažai bandymų. Nors
ceremonijos kiekvienoje šalyje skyrėsi, tačiau kai kurios
apeigos buvo visiems privalomos, L y. įvedimo į tamsias
patalpas, kur išbandydavo stojančiojo drąsą, pasaulėžiū
ros tyrimo, taip pat turėdavo atlikti tris simbolines keliones: per ugrų, vandenį, žemę, Ugnis - šviesos ieškąs
masonas, nors dažnai įvairių aistrų apakimas gali ir pra
žūti: vanduo gali užgesinti ne vien ugrų, bei ir šventą lieps
ną, i y. žmogus paskęsta tik savęs pažinime, užmiršda*
ma$ visos žmonijos gerovę: žemė - jos dulkėse paskęs
ta turtas, puošnumas ir grožis, tačiau pasėtas grūdas su
brandina puikų vaisių. Po priesaikos naujasis brolis visų
pabučiuojamas, jam paspaudžiama ranka. Staiga salė ap"
šviečiama stipria šviesa, ir jis išvysta jį sveikinančius bro
lius. Tada įteikiamos masonų
rūbų detalės: paprastai tai
skrybėlė, frakas, prijuostė, bal
tos pirštinės. Skrybėlė - tai
laisvės ir broliškos lygybės
simbolis; baltos pirštinės -

į ložę pašakniam s jmt: ymmjai einančia, fvasenų ciasbas vykdavo pagal i.iipoi»U;i.s n u s tarytą §finalą kuris bu
vo įslaptintas ne lik nuo pašalimų asm enų, bet ir nuo kitų
laipsnių brolių, šis veikios paslapunguruas žadino ne tik
aplinkinių sm alsum ą bet kėlė basinę, nerimą. g :m ae Įvai
rius gandus gandelius, kūrė net fantastines legendas. Pa
vyzdžiui, pasakojo, kad Įsrutyje į m asonų organizaciją no
rįs įstoti žm ogus pnvalejo sudaryti sutartį su velniu Pas jį
atskrisdavęs raudonas gaidys snapu prakirsdavęs žmo
gaus kairės rankos gyvagysię ir šiuo krauju pasirašyda
vęs šutai tį. Masonas galėję gyventi d !, kol norėję bet ne*
galėję viršyti 100 metų. Nef XX a. pradooje klaipėdiečių
vaikai dar stengdavosi ntiU ta gatvės puse, piivenydarni
"velnio namų'*
Nuo 1799 m. “Memfio” ložė atsiskyrė nuo Karaliaučiaus
ir tiesiog'
'* ' ius& Berlynui. Taigi Klaipėdos ložė buvo

brolijos pasitikėjimas juo, kad
jis sieks pasirinkto tikslo; pri
juostė - maža mūrininko pri

juostė iš baltos veršiuko odos
simbolizavo nekaltybę, su ku
ria žmogus ateina į šį pasaulį.
Be to, ji priminė, kad masonas
- darbininkas, dirbąs žmoni
jos gerovei. Naujokui įteikda
vo vieną porą pirštinių, nors jas
paprastai jau turėdavo. Tai do
vana jo motinai ar žmonai, ar
seseriai. Tai masonų pagarbos
ženklas moteriai. Odinę pri
juostę užkišdavo po frako lie
mene. Naujokas būdavo supa
žindinamas su atpažinimo ir
pavojaus ženklais. Masonijai
išplitus pasaulyje, specialūs
ženklai, slaptažodžiai padėda
vo jos nariams greitai susipa
žinti bei vienas kitam padėti.
Gražusis “Memfio” sodas.
Atpažinimo ženklai - tam tikri
rankų judesiai, susiję su kaklu, krūtine, pilvu. Kaklo žen
55-oji Prūsijoje. Masonus globojo arba karalius, arba ku
klas buvo laikomas pirmo laipsnio, t. y. mokinio ženklas,
ris nors karališkosios giminės narys. “Memfio” ložes veik
bet jį dažnai naudojo visi masonai: dešiniosios rankos pirš
la buvo intensyvi, j jos darbą nuolat įsitraukdavo masonai
tai ir riešas kampu lenkiami kairiojo peties link ir staigiai
iš carinės Rusijos valdomo Kuršo (Čia masonų organiza
traukiami į dešinę, lyg norint perpjauti gerklę, po to ranka
cija buvo griežtai uždrausta). Tuo metu narių skaičius vir
staiga nuleidžiama. Visa tai turėjo priminti priesaiką, kad
šydavo šimtą. Dėl tos pačios priežasties 1789 m. j Klaipė
greičiau masonas leis perpjauti gerklę nei išduos organi
dą buvo laikinai atkelia Liepojos Irenos” ložė Tačiau a t
zacijos paslaptis. Pameistriai darydavo krūtinės ženklą stumas bei valstybinė siena trukdė normalų darbą, ir ji
greičiau širdį teišplėšia negu išduos paslaptį. Meistrai at
1805 m. buvo likviduota XIX a. pradžioje (1803 m ) įsistei
likdavo pilvo ženklą - už tylėjimą yra pasiryžę atiduoti
gė ir škotiškos sistemos lože “Aurora prie išminties šven
gyvybę. Didžiojo pavojaus ženklas žinomas viso pasaulio
tyklos”, kuri glaudžiai siejosi su ' Memfiu” (apie 6 0 -7 0
masonams. Tai rankos sudėtos plaštakomis į priekį, pri jos narių priklausė “Aurorai"!.
dėjus prie smilkinio ir iš abiejų nykščių bei rodomojo pirš
Klaipėdos masono', kaip daugelis Prūsijos humanitari
to sudarius lygiašonį trikampį, ir šūkis: T a s mane jūs,
nių ložių, rūpinosi ne vien savo narių dorovės ugdymu,
našlės vaikai” arba “ Į pagalbą jūs, našlės sūnūs! T Tai re
savitarpio pagalba, labdara, bet stengėsi dalyvauti ir mies
aliai buvo taikyta Napoleono, vėliau Prūsijos ir Prancūzi to kultūriniame gyvenime, Kuris itin pagyvėjo po Napole
jos bei Pirmojo pasaulinio karų metais.
ono karų. Vasarą mėgstamiausia poilsio forma buvo išvy
Masonams labai reikšmingas skaičius w3”, “3 x 3 \ “3 x 3
kos pėsčiomis ar karietomis į miesto apytakos, įvairūs
x 3 ” ... ir kai kurios sąvokos, turinčios trigubą reikšmę. A itai
koncertai lauke, soduose. Klaipėdiečiai mėgo groti įvai
šviesa reiškė dievybę, žinojimą, žironijąfžvaigždynas ~ sau
riais muzikos instrumentais, dainuoti. Klausytojų ir atlikė
lė, mėnulis, žemė; idėja - išmintis, stiprybė, grožis. Trys sirrv
jų netrūkdavo. Koncertus masonai organizuodavo ir savo
boliai: “trys didžiosios šventenybės” - biblija, kampainis,
gražiajame sode. Žiemą pagrindinės programos buvo po
skriestuvas; „trys stulpai" - išmintis, jėga, grožis ir 1.1.
būviai, maskaradai, šokiai, teatras. Šokių sezonui kruopš-
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kas, solistas buvo arba ložės nariai, a*ba jų arti
mieji. Iškilmės ir vaišes vyko * Memfio ’ patalpose.
Tuo metu kėdės meistru buvo Richardas lankovskgis, o iškilmėms vadovavo meistras d r. Otomaras Šre«beris.
1930 m. pagai Lietuvos valdžios nurodymą ma
sonų lože privalėjo atsisakyti savo pavaldumo Ber
lynui ir veikti savarankiškas Ložė atsiskyrė I932 m.
Pakito ir vokiečių masonų veikla. Iki 1933 m. dar
buvo devynios Didžiosios ložes, jungusios 80. 000
narių. Hitleriui užgrobus valdžią, uždraustos visos
slaptos organizacijos, taip jų ir masonų ložės. Na
cionalsocialistinė vyriausybė rėmėsi tuo, kad:
tauta niekad negalės būti vieninga, ko! valstybėje
egzistuos slapios sąjungos, kurių nariai d u s susiję
su slaptomis priesaikomis ir ritualais.. A Kaip prieš
žydus, taip ir prieš masonus buvo vykdomi įvairūs
pogiomai, sugnautos, apiplėštos, sudegintos lo
žes - šventyklos .. Masonams, po uždraudimonesufikusiems atsižadėti savo idėjų, buvo draudžia
ma dirbti valstybinėse įstaigose ar kariuomenėje.
Kai Klaipėdos krašte suaktyvėjo hitlerininkų veik
la, | masonus imta žiūrėti labai nepalankiai Pavyz

džiui, CSA (“Krikščioniškosios socialistines darbo
bendruomenės” aiba Xhnstiich-sozialistische Ar
beitsgemeinschaft des Memelgebietes”) įstatų III
skyriaus 4 paragrafe nustatoma, kad nariais “gali
būti kiekvienas pilnateisis klaipėdietis, kuris nepri
klauso jokiai masonų ložei arba šiaip kokiam nors

slaptam susivienijimui bei jokiai kitai partijai.” Ana
logiškai pasisakyta ir SOVOG (Sozialistische Volks

Šv. Jono bažnyčia,

čiai ruošdavosi: vykdavo specialūs šokių kursai, konkur
sai. Mieste trūko didelių šokių salių, todėl rengėjams tai
kindavo Biržų rūmai, Šaulių korporacija, didesnių viešbu
čių, restoranų savininkai. Pramogas organizuoti padėda
vo ir jaunieji masonas
1876 m. “Memfis” atšventė šimtmetį, o 1901 m 125 metų sukaktį. Ta proga Vokietijos impeiatcrius Klai
pėdos ložei dovanojo savo įrėmintą portretą su specialiu

užrašu,
Atėjus XX amžiui, vadinamajam technikos ii mokslo am
žių i, pasaulyje masonų veikla nenutrūko, 1923 m. velke
26. 789 ložes, jungusios 3. 451 112 narių, be to, Šiau
rės Amerikoje dar buvo 34 spalvotųjų ložės su 30. 000 na
rių. Pagal Versalio taikos sutartį suformuotas Klaipėdos
klastas nuo 1923 m. sausio 15 d. susijungė su Lietuvos
Respublika. ‘'Memfio” ložė ir toliau nevaržomai veikė, kaip
ir anksčiau priklausė Didžiajai ložei Motinai ‘Prie trijų gaub
lių” Berlyne, 1926 m “ Memfis” šventėt 50 metų veikios ju
biliejų. Vasario 22 d, į Klaipėdą atvyko daugybe svečių.
Garbingai sutikti Didžiosios ložės iš Berlyno atstovai; Lie
pojos, Rygos delegacijoms vadovavo ložių vyriausieji
meistrai. Iškilmės prasidėjo šv. Jono bažnyčioje pamal
domis, kuriose dalyvavo tik ložės broliai su šeimomis ir
atvykucieii svečiai. Pamaldų pamokslininkas, vazoniniu •

gemeinschaft” - “ Socialistinės liaudies bendruo
menė“) įstatų 3! skyriaus 4 paragrafe:
nariu gali
būti kiekvienas klaipėdietis, sulaukęs 18 metų, ku
ris nepriklauso jokias masonų ložei ir jokiai slaptai
sąjungai” . Todėl nenuostabu, kad po 1939 m. ko
vo mėnesio ¡vykių, kai Klaipėdą užėmė hitlerinin
kai, masonų lože “ Memfis” buvo uždaryta, o patal
pos konfiskuotos. Pastatas perduotas Klaipėdos
miesto savivaldybei, valdytoju paskirtas Gerhardas
Langneris, kuris čia įsteigė kavinę restoraną, o
Heinrichas Kališas -- viešbutį. Šios jstaigos buvo
pavadintos “Lindengarten” f Liepų sodas”). Pasta
te dar buvo Įsikūrusi aplinkinių gatvių rajonų na
cionalsocialistų grupės būstinė Kai 1944-1945 m.
prasidėjo mūšiai dėl Klaipėdos, pastatas buvo subom
barduotas, 1945 m. sausio mėnesį jo vietoje riogsojo tik
griuvėsių krūva ir kai kūnų sienų likučiai. Taip pasibaigė
Klaipėdos masonų veikla.
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XX a. lietuvių liaudies instrumentinė ..juzika
Klaipėdos krašte
Nijole TETENSKIENĖ, Vytautas TETENSKAS

Muzikavimas -v ien a turtingiausių lietuvių liaudies tra
dicijų, kurios senumą pabrėžė daugelis muzikos tyrinėtojų.
Seniausią datą, kur buvo paminėti lietuvių liaudies instru
mentai, nurodo S. Daukantas (1793-1864) veikale „Būdas
senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (1845): „Tokie Lietu
vos trimitai yra jau minavojami 1180 m. gudų raštuose, kai
po įvairiu ir negirdėtu daiktu“.
Pirmasis biblijos į lietuvių kalbą vertėjas J. Bretkūnas
(1536-1602) rankraščio paskutiniajame puslapyje sudarė
Rytų Prūsijos lietuviams žinomų muzikos instrum entų sąra
šą: būgnas, triūba, kanklės, vamzdis, tutuklės - skudučiai,
dūda-raginė ir kt.
T. Lepneris (1633-1691) etnografinio pobūdžio knyge
lėje „Prūsų lietuvis“ skyrelyje „Apie lietuvių muziką Ir jų in
strum entus“ pateikia nemažai vertingų žinių apie XVII a.
muzikos instrum entus Rytų Prūsijoje.
X V II a. pabaigos etnografas M. Pretorijus (1630-1707)

tis ir papročiai“ lietuvių muzikos instrum entus suskirsto į dvi
grupes: tautinius ir atneštinius.
Lietuvių liaudies muzikos instrumentus savo darbuose mi
n ė jo J. L K rašev sk is (1 8 1 2 -1 8 8 7 ), J. Ja ro še v ič iu s
(1793-1860), E. Tiškevičius (1814-1873), A. Kašanauskas
(1821—1822) irk t.
Vienas žymiausių XIX a. lietuvių tautosakos rinkėjų yra
A. Juška (1819-1880), užrašęs apie 7 000 dainų tekstų ir apie
2 000 melodijų, „Svodbinėje rėdoje“ (1880 m.) plačiai apra
šęs lietuvių liaudies muzikos instrumentus.
XIX
a. autorių pateikta medžiaga naudinga tuo, kad ji
praplečia liaudies muzikos instrum entų geografiją, nuodug
niau supažindina su jų gamyba, kad bandom a instrum entus
skirstyti į švilpiamuosius ir mušamuosius (J. I. Kraševskis), į
tautinius ir iš kitur atkeliavusius (L. Jucevičius). Pasigenda
ma tik autentiškų instrum entų aprašymo, neužfiksuota tais
instrum entais griežta muzika.
XIX a. antrojoje pusėje lietuvių tautosaka ir etnografija
veikale „Prūsijos įdom ybės“ (apie 1698 m.) mini skersinį
domėjosi ne tik lietuvių tyrinėtojai, bet ir kitų tautų moksli
lamzdelį ir karišką būgnelį arba būgną.
ninkai: E. Volteris, P. Kukolnikas, A. Vladimirskis, A. FamiLietuvių tyrinėtojo P. Ruigio (1675-1749) žodyne, išleis
cinas, M. Brenšteinas.
tam e 1747 m., pam inėti ir kai kurie lietuvių liaudies muzi
XX a. pradžioje senieji liaudies muzikos instrum entai
kos instrumentai: birbynė, cimbolai, dambras, kanklai, vamz
dis, triūba.
daug kur buvo išnykę, tačiau kai kurių tyrinėtojų ir draugijų
pastangų dėka apie juos liko nemažai medžiagos. D erėtų
1847 m. pasirodo F. A. G otholdo (1778-1858) studija
pažymėti Lietuvos mokslo draugiją, įkurtą 1927 m. P. Bugai„Apie kankles ir lietuvių liaudies melodijas“.
liškio (ji leido kraštotyros leidinius „Šiaulių m etraštis“ ir
Žymus to m eto tautosakininkas Ch. Barčas į savo dvito
„Gimtasai kraštas“), Lietuvos kanklininkų draugiją, J. Nau
mį lietuvių liaudies dainų rinkinį „D ainų balsai“ įdėjo sky
relį „Apie lietuviškus muzikos instrum entus“. Autorius, p a jalio, A. Kačanausko, J. Bendoriaus, P. Puskunigio, J. Stri
maičio ir A. Sabaliausko iniciatyva 1925 m. įkurtą Kaune.
sinaudojęs anksčiau sukaupta medžiaga, rašo apie iastruLabai didelį darbą lietuvių liaudies muzikos instrum entų
m entų išvaizdą, derinim ą ir griežimo būdus.
tyrinėjimo srity nudirbo kompozitorius, pedagogas ir folklo
F. ir H. Tecneriai savo leidinyje „Dainos. Litauische Volksristas J. Žilevičius, kuris, jo paties žodžiais tariant, buvo lie
gesange“ (1897) pirm ą kartą pateikia skudučių piešinį.
tuvių liaudies nacionalinių muzikos instrum entų tyrinėjimo,
N uo X V I a. iki XX a. pradžios T. Lepnerio, M. Pretori
rinkimo ir klasifikavimo pradininkas. Pagal kilmę instrumen
jaus, E. Gizevijaus, A. H ageno, F. A. G otholdo, Ch. Barčo,
tus J. Žilevičius suskirsto į tris grupes: 1) vietinės kilmės, nie
F. ir FI. Tecnerių bei kitų autorių dėka lietuvių liaudies in
kur kitur neaptinkam us; 2) svetimšalių atgabentus, bet Lie
strumentai buvo tyrinėjami, jų aprašymai skelbiami XIX-ame
tuvoje neprigijusius; 3) svetimšalių atgabentus ir Lietuvoje
ir XX-jo a. pradžioje veikusių vokiečių mokslo draugijų bei
paplitusius. Pagal sandarą ir garso išgavimą - į styginius,
kituose leidiniuose.
XIX
a. pirm oje pusėje lietuvių liaudies muzikine kūryba,pučiamuosius ir mušamuosius. Klasifikuodamas lietuvių liau
dies muzikos instrumentus, J. Žilevičius vienas pirm ųjų juos
instrum entais pradedam a dom ėtis ir pačioje Lietuvoje. Be
aptarė teoriškai, aprašydamas styginius (kankles, cimbolus,
veik kiekviename stam besniam e darbe, kuriam e aprašom a
psaltcrį, m anikarką) ir pučiamuosius (skudučius, dūdą iš me
lietuvių buitis, papročiai, yra žinių ir apie liaudies muzikos
džio arba vamzdį, viengubą ir dvigubą švilpynę, molinukus,
in stru m e n tu s. L ietu v ių ta u to sa k in in k a s S. S tanevičius
birbynę, Labanoro dūdą, ragelį, čekštuką - mažą vamzdelį
(1799-1848) dainų rinktinėje „Daynas Žemaiczių“ (1829)
su dvigubu liežuvėliu) liaudies muzikos instrumentus. M u
mini trimitus arba ilgas triūbas. Sužinome, kad medinės triūšamųjų instrum entų J. Žilevičius neaprašinėja, tik kai ku
bos buvo naudojam os ne tik Aukštaitijoje, bet ir Žem aitijo
riuos pamini: būgnai, tarškynės, barškynės, grupės medinių
je, jom is triūbytos sutartinės.
lazdinukų, stiklo bei geležies gabaliukai, įvairių ilgių lentos.
L ite ra tū ro s isto rik a s ir e tn o g ra fa s L. A. Jucevičius
Ypač daug Lietuvos kulturologijai, muzikiniam gyveni
(1813-1846) knygoje „Lietuva, jos senovės paminklai, bui
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mui J. Žilevičius nusipelnė dirbdamas Klaipėdos muzikos

mokykloje (konservatorijoje) 1923-1930 m. Jis entuziastin
gai rinko lietuvių liaudies dainas, instramentus ir šitai daryti
ragino mokinius. Ugdydamas meilę gimtojo krašto kultūrai
ir prosenelių palikimui, J. Žilevičius siekė, kad mokiniai ne
tik pažintų, aprašytų liaudies muzikos instrumentus, bet ir
pramoktų jais groti
Senoj pirkioj surasta birbynė, kanklės, lamzdelis, skudu
čiai, senutės užrašyta daina atskleisdavo jam savitas liaudies
kūrybos detales, iš kurių susidarydavo vaizdą apie bendres
nius liaudies dainų ir instrum entinės muzikos dėsningumus.
Klaipėdos konservatorijoje J. Žilevičius buvo surinkęs apie
350 įvairių liaudies muzikos instrum entų kolekciją ir mo
kykloje įkūręs muziejų.
Didelį indėlį į Klaipėdos muzikinį gyvenimą įnešė kom
pozitorius ir dirigentas, liaudies muzikos propaguotojas, il
gametis „Lietuvos“ ansamblio vadovas J. Švedas.
1924-1929 m. Klaipėdos muzikinis gyvenimas buvo ga
na aktyvus. Čia plačiai koncertavo čekų pedagogai, dirbę
konservatorijoje. Tuo m etu Klaipėdos krašte vyko aštri poli
tinė kultūrinė kova prieš germanizaciją. Toje kovoje akty
viai dalyvavo ir mokiniai, laisvalaikiu vadovaujami vadina
mosios G iedotojų draugijos lietuvių chorams. Keliems to
kiems choram s vadovavo ir J. Švedas.
Su didele pagarba ir meile J. Švedas prisim ena savo bu
vusį mokytoją prof. J. Žilevičių: „Valstiečiai iš senų kaimų
buvo keliami į viensėdžius. G riaunam ų trobesių palėpėse ga
lima buvo rasti užmirštų ragų, kanklių ir kitokių senovinių
instrumentų. Prof. J. Žilevičiaus raginami, mes klajojome po
visą Lietuvą, rinkdam i tuos instrum entus, kalbėdamiesi su
senais muzikantais, užrašydami jų melodijas ir dainas. Tada
aš ir supratau liaudies muzikos prasm ę ir pam ilau ją nebe
vien širdimi“. (Įžanginis žodis plokštelėje „Jonas Švedas“,
1969 m.).
Su didžiausiu stropum u J. Švedas tvarkė J. Žilevičiaus
liaudies instrum entų kolekciją, naudojosi ja paskaitose.
Kompozitorius S. Šimkus Klaipėdoje sudarė gabesnių mo
kinių grupę, kuri mokėsi specialiosios harm onijos ir polifo
nijos. Čia gimė pirmieji jų kūriniai, kuriuos atlikdavo kon
servatorijos meno kolektyvai, pačių autorių diriguojami. M a
tyt čia ir reikėtų ieškoti naujo unikalaus žanro - liaudies
muzikos instrum entų orkestro bei dainų ir šokių ansamblio
- ištakų.
1930 m. J. Švedas persikelia į Kauną.
1933-1939 m. Klaipėdoje gyvavo Šaulių kanklininkių or
kestras, vadovaujam as Onos Mikulskienės - Mozoliauskaitės (gini. 1905 01 30).
P rasidėjus A n trajam pasau lin iam karui ir po jo (iki
1951 m.) liaudies instrumentinė muzika Klaipėdos mieste bu
vo apmirusi.
Vėl ji atgimė 1951 m., St. Šimkaus aukštesniojoje muzi
kos mokykloje įsteigus liaudies instrum entų skyrių. Skyriaus
įsteigėjas ir ilgametis jo vadovas (iki 1979 m.) - žymus liau
dies instrum entinės muzikos žinovas ir puoselėtojas, Klai
pėdos krašto „birbynininkų tėvas“, respublikos nusipelnęs
mokytojas Kazimieras Biliūnas. Pirmieji skyriaus pedago
g a i- V. Aleksejūnas, J. Miltakienė, kiek vėliau įsijungė J. Turauskienė. Per tuos m etus liaudies instrum entų skyrių baigė
apie 60 birbynininkų ir 90 kanklininkių. Skyrius didžiuojasi

savo buvusių mokinių - kanklininkių D. KubiIiūtėS'ČKirą
kienės, E. Bartkų tės-Raudonienės, J. BražaltesThrausk le
nes, 1. Kėdainytės, D. Juodvalkytės-Aleksandravičienės, b ir
bynininkų P. ir K Budrių, A. Jonušo, A. Raudoniaus, J. Č h>
ho, P Narušio, J. Urbono, V Zeienio, P Vaičiaus, P. Vaišnc*'
ro ir daugelio kitų pasiekimais. Ne vienas jų yra tarptautini ų
ir respublikinių konkursų laureatas arba prizininkas.
Suformavus liaudies instrum entų skyrių, buvo ¡steigtas n
liaudies instrum entų orkestras. Pirmieji oikeslro vadovai dėstytojai K. Biliūnas, J. Miltakienė.
Nuo 1963 m. iki šiol orkestrui vadovauja nenuilstanti liau
dies instrum entinės muzikos puoselėtoja, skyriaus vedėja,
dėstytoja Janina Turauskienė. Jai vadovaujant kolektyvas Iš
augo, meniškai subrendo. Orkestras ruošia ne tik valstybi
nių egzaminų programas, bet ir aktyviai koncertuoja KM
pėdoje bei aplinkiniuose rajonuose, dalyvauja miesto ir res
publikinėse dainų šventėse.
J. Turauskienės iniciatyva 1977 m suburiamas kamerinis
liaudies instrum entų ansamblis. Per 15 gyvavimo metų ko
lektyvas surengė apie 200 koncertų. Su dideliu pasisekimu
1978 m. ansamblis reprezentavo Lietuvos m eną Kanadoje
1981 m. “ Vengrijoje, Maskvoje, Novorosijske, Liepojoje,
Šiuo metu Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos liaudies
instrumentų skyrius labai atjaunėjo, dėstytojais dirba buvę
auklėtiniai - V. Z elenienė, L. Sadlauskienė, V Z e tenis,
S. Rusas.
Liaudies instrum entinės muzikos veikla ypač pagyvėjo
nuo 1975 m., Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuo
se įsteigus liaudies muzikos katedrą. K atedros įsteigėjas prof. J. Švedo mokinys, respublikos nusipelnęs m eno veikė
jas, prof. A. Vyžintas.
Pirmieji katedros pedagogai - A. Vyžintas, V. Tetenskas,
B. Barzdienė, A. Žilinskas, S. Filipova. vėliau - N. Tetenskienė,V. Alenskas, V. Kaknavičiūtė, L Nakienė, L. Augėnan
tė. Iki 1983 m. kolektyvas gyveno kūrimąsi. Šiuo metu ka
tedros kolektyvas visiškai sukom plektuotas. Per 19 katedros
veiklos metų išleista 15 laidų (160 absolventų).
V Kaknavičiūtei, V. Tetenskui ir V Alenskui suteikti do
centų (m okslo) vardai, L. A ugėnaitė, V. Kaknavičiūtė it
V. Tetenskas baigė atlikejiškąsias asistentūras. Kiti pedago
gai dirba mokslinį m etodinį darbą, ruošia mokymo progra*
utas, aranžuoja kūrinius liaudies instrum entų orkestrui, an 
sambliams ir kaimiškai kapelai.
Lygindami giminingų Vilniaus bei Klaipėdos liaudies m
strum entų katedrų darbo kryptis, pastebėsim e esminių si Ir
tumų. Vilniaus liaudies instrum entų katedra propaguoja patobulintus instrumentus, jų naujas technines galimybes, o
Klaipėdos - gilinasi į folkloro tradicijas, ieško instrum entų
autentiškų tem brinių atspalvių. Šios katedros studentam s
dėstom as sustiprintas liaudies muzikos kūrybos, tradicinių
liaudies instrum entų pažinimo kursas. Tai suteikia galimybę
ne tik teoriškai įsisavinti medžiagą, bei ir praktiškai groti
senaisiais muzikos instrumentais. Gal todėl Liaudies kated
ra yra ir atlikėjiška. Kai kurie pedagogai aktyviai koncer
tuoja kaip solistai, kiti - ¡vairių ansamblių sudėtyje. Šia p rav
me ypač aktyvi liaudies instrum entų orkestro veikla. Orkest
ras įkurtas su liaudies muzikos katedra (1975 m.). Nuo įsi
kūrimo dienos iki 1989 m. jam vadovavo prof. A. Vyžintas.
šiuo metu - V Tetenskas. Kolektyvas koncertuoja tie tik uos-*
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tamiestyje, bet ir visoje Lietuvoje, yra visų respublikinių it
studentų „Gaudeamus“ tarprespublikinių dainų švenčiu da
lyvis. sėkmingai gastroliavo Latvijoje, Uzbekijoje, Vengrijo
je, per 19 gyvavimo m etų surengė daugiau kaip 100 koncer
tų. Orkestras ~ kūrybingas, ieškantis. G reta kanklių, birby
nių, lamzdelių lygiareikšmė yra ambušiūrinių im tai menių
grupė — daudytes, ragai, ožragiai. Gausesnė ir mušamųjų
grupė - naujos konstrukcijos tabalai, sk tabalai, džinguks.

Siekdama tembrinės įvairovės, liaudiškumo - grąžino už
mirštas diatonines birbynes, paprastas aukštaitiškas bei su
valkietiškas kankles.
Pagrindimai kolektyvo kūrybiniai tikslai - propaguoti
liaudišką muziką bei lietuvių autorių liaudiško sukaus kari
nius, ieškoti naujų išraiškos priemonių, sufoi lituoti savitą gro
jimo stilių.
1977 m. prie katedios įsikūrė kanklių ansamblis, vadovam
j amas vyresniosios asistentės Nijolės Tetenskk nes Kalėk tyvas daug koncertuoja Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje , sėkmln
gai kankliavo Sankt-Peterburge, Lenkijoje Kartu su bū be*
nininku V. Tetensku įrašyta solinė plokštelė, audiokasi te, ne
mažai kūrinių Lietuvos radijuje ir televizijoje.
Jau šešioliktus m etus prie katedros veikia liaudies instru
m entų laboratorija (vedėjas A. Butkus). Laboratorijoje ros*
tauruojam i seni, gaminami nauji, tobulinami esami liaudies
muzikos instrum entai. Čia pagam intais instrumentais groja
ne vienas respublikos kolektyvas
Po liaudies muzikos katedros stogu gimė ir plačiai res
publikoje žinomas liaudiškos muzikos ansamblis „Ustamiesčio m uzikantai“. Šis kolektyvas susikūrė 1977 m. kaip birby
nių kvintetas (J. Urbonas, V. Teienskas, A. Butkus, V. Paprcc
kis ir N. Baginskas). 1978 m atvykęs į Klaipėdą B. Mūras
pakeitė V. Papreckį, o V. Babaliauskas - N. Baginską. To
kios sudėties kvintetas pradėjo intensyvų kūrybini darbą, pa
ruošė stam bios formos kūrinius: V. Klovos T tų dalių kvinte
tą, J. Juozapaičio 3-jų dalių kvintetą. J. Gaižausko siuitą bir
bynių kvintetui „Svečiuose pas dzūkus“ ir vieną sudėtingiau
sių kūrinių - A. Bražinsko „Skerco“. Kompozitoriai pradė
jo specialiai šiam kolektyvui skirti savo opusus.
1980 m. gegužės 24 d. Lietuvos konservatorijos Klaipė
dos fakultetų koncertų salėje įvyko pirmasis birbynių kvin
teto koncertas. Jam e dalyvavo ir respublikos nusipelnę ar
tistai E. Kuodis, J. Girijotas. Program oje skambėjo V. Klo
vos, J. Juozapaičio, J. Gaižausko, A. Bražinsko, B. Gorbulskio, J. D om arko, V. Telksnio, J. Švedo ir kt. kompozitorių
kūriniai, liaudies dainos.
Nuo 1984 m. balandžio 13 d. ansamblis tapo profesiona
liu filharmonijos kolektyvu, pavadintas „Uostamiesčio m u
zikantai“ : (Jonas U rbonas ~ I birbynė (m eno vadovas), Vy
tautas Zelenis - II birbynė, D onatas M erkelis ~ UI birby
nė, Bronius M ūras - tenorinė birbynė, Vytautas Babaliaus
kas - kontrabosinė birbynė, Pranas Kasperaitis - lamzdelis).
1989 m. J. U rbonui persikėlus gyventi į Kauną, kolekty
vo sudėtis pasikeitė, atėjo A. Užkuratas, vadovu išrenkamas
B. Mūras.
Norisi tikėli, jog naujai atkurtoje nepriklausomoje Lie
tuvoje lietuvių liaudies instrum entai skambės kiekvieno lie
tuvio šeimoje.
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Margųjų raštų ai idėja
D ir ne viskas audimo rašiau“1 iiLakvh, bei sveikam
nebe ta. Kad širdis ncspurdėių kasdien įnamiui audimo
stakles, jos jau išardytos, išneštos . ' * *:>d tmp smuikus
vienon vieton ranlAUiosiim mm sius, jais buitį galinu? iki
Vilniaus platų kelią nukloti.
E lena Mi 1A Š B V fO E N B (U O R blK A l’lfi) pas tėvus
augo viena N uo di-vync rių nvrių tris vasaras gan i kaim u
karves, vėliau darbavosi šešių hek tarų tėvų ūkelyje. Buri
ves kasiu rugius rišti prisiėjo ir pas laim ynns. N am uose
sėdavo daug Hutų augino avių kad būtų siūlų, kad šeim y
ną savo austais aprengtų M okėjo nuo jaunystes Elena
linelius ir minti, h braukti ir šukuoti m ediniu greberm ų
o vėliau m etaliniu, — kad drobė gta/esiiė būtų.
M okytis teko Hk vieną žiem ą, iš gimtojo Siaodim škių
kaimo iki mokyklos V idutinėje —keturi kilome t n u Esant
lokiam nuotoliui, tada mokyklą nebūtina buvo lankyti.
Ištekėjo 1941 m etais už savo karino bernelio. K raičio
skrynia nebūtų padariusi gėdos n e t ir kliringai ja u n a m a i
te L Pasistatė biaudim škiunsc savo nam us, dirbo kolūky
je, laukininkystėje, audė, augino vaikus. O austi nelabai
jau buvo iš ko. K eista buvo naujos valdžios politika: ūkis
sėja tinus, tai žm ogus savo priesodybiniam e sklype jau
ik b elin i lt Lės jų sėtu K aip įtodysi, kad Cm tavo užaugin
ti, o ne iš ūkio papildom ai pat tem pti? Ir beliko savo ru o 
želyje sėti pupas ir bulves Taip ii nustojo austi kaim o
m oterys.
Tėvų nam uose viską pačios su m am a audė. lovatie
ses. paklodes, rankšluosčius, takus, gūnias, staltieses, ciir
žinius, audinius viršutiniam s ir apatiniam s drabužiam s.
Ir d ab ar E lena m ėgsta m iegoti, pasiklojusi d a r jaunystėje
austas paklodes. M aciau jas: tokios baltos, tokios m inkš
tos, regis, ir šiandien linu kvepia.
Austi m okė mam a. išm okti norėjo taip gražiai, kaip
m am a, kuri, kaip ir E lena, turėjo m enim kės gyslelę. P ra
dėjo austi paklodes anksti, bet šešiolikm etę viliojo jau
sudėtingesni raštai. M am a tuo mvAn audė lovatiesę, gėly
tėmis iš m argintą. Jai išėjus, p an ū d o pati pabandyti P a
mėgino ir išaudė gėlelę M ainos būki akylos, - tuoj pa
stebėjo ir pam okė, kad vieno audinio dviese austi negali
ma, nes kiekvienos audėjos darbas y ia d rid ia g m Po m e
tų Elena jau audė ir keturnyčius, ir aštuonnyčius. Padėjo
m am ai austi drobę pardavim ui. Švenčionyse prieš k arą
turgus būdavo tiečiadieniais A udėjos atveždavo parduoti
savo darbus, o baltą drobę (ji turėjo būti vieną k artą skalb
ta) supirkdavo vadinam ajam e šerne. Jei ne karas, m ama
už savo gražius audinius butų gavusi dovanų skietą.
Šiltus prisim inim us paliko E lenai ir tėvas. Jo gam in
tomis staklėm is audė, kol galėjo. Ir d a b a r jas turi. T ev e
liu būta nagingo m eistro: gam ino m edinius kibirus, įvai-

Elena MILAŠEVIČIENĖ.
Algio JAKŠTO nuotrauka.

rios talpos statin aites, puodus, ce berklis, geldas. Pavasa
rį prikraudavo vežimą pilniausią ir veždavo į Vilnių 90
kilometrų Kaziuko turgum G rįždavo laimingas, kad jo dir
biniai patikę ir netrukęs parduoti.
... Laukdavo Blovieščiaus. Iš ankstyvo ryto tėvelis ž a 
dindavo ir sakydavo: “E len u t, parsk rid o bacėnas, alan ešė čerevykus. A pib ėk apie kūgį — rasi.” Ir bėgdavo. Ir
rasdavo. O m am a jau kepa blažiukus (iš visų grūdų: gri
kių, m iežių, avižų, rugių, kviečių). Sum aldavo, p arau g in 
davo ir kepdavo krosnyje ant klevo lapo. Pritrindavo aguo
nų ir valgydavo su blažiukais. Blovieščiaus d ien ą neleis
davo šukuoti galvos — paukštė lizdo nuveja. “Įvairių d ra u 
dim ų p e r Bloviešeių būdavo, - prisim ena E lena - V ie
nas kaim ynas n epaklausė žm onos ir pavartė tą dieną po
višta kiaušinius. Ir ką m anai ~ viščiukai gim ė invalidai.
O kitas kaim ynas išlygino paršingos kiaulės tvarte mėšlą
- gim ė nesveiki paršiukai. Visi galan ir nuėjo ”
Sunkus buvo Elenos gyvenimas 1960 m etais sudegė na
mas, o k artu ir pirm ieji audiniai Reikėjo kurtis iš naujo
Jau Švenčionėliuose. Pusės m etų teprireikė, kad žem elė
priglaustų vyrą ir jau n ą dukrą. R eikėjo auginti du našlai
čius anūkus, o mama jau nesikėlė iš lovos. Suktis teko kaip
ratuotai bitelei. Būdavo ir labai sunkių akim irkų Jei ne
anūkėliai, visko galėjo būti. Užklysdavo nelabos mintys.
Įsidarbino “Dovanos” įm onėje, audė pagal užsakymus,
stengėsi, kiek galėjo, ir ištvėrė. “Jei ne tokios nuoširdžios
darbo draugės, kurios visada ne tik geru žodžiu padėjo,
nežinau, kaip būčiau ištvėrusi,” — prisim ena audėja.

Ir vėl staklės, staklės. Kas besuskaičiuos, kiek ir ko
išausta. G aila, kad nesurašė savo darbų. L abai storas
sąsiuvinis būtų. Ir k u r tik jos d arb ų nėra! K iek išdova
nota, kiek paro d o se įvairiose ek sp o n u o ta (ne tik L ie
tuvoje), kiek p ard u o ta, o nam uose ne kas ir telikę.
Ja u ir neprisim ena, kiek vestuvinių p u o tų p a ru o 
šusi, kiek k artų šerm enim s gedulingus pietus gam ino.
“Prisim enu, - pasakoja, — vestuvėse buvom tik gaspadinės, o svečių galybė. N usiplūkiau galan, kojos p ū s
lėm nuėjo. T ik grįžau, galvoju, pailsėsiu, o čia atbėga
ir prašo gedulingus p ietus ruošti. A iškinu, kad ja u su 
vis sugriuvus. B et k u r tau, prašo, ir tiek. O kaipgi žm o
gui bėdoj nepadėsi! Ė jau ...”
G reta mūsų sėdi anūkė L o reta, sukūrusi savo šei
mą, likusi gyventi pas m očiutę. P adeda skaičiuoti lo
vatieses, rankšluosčius, dėm esingai klausosi m očiutės
prisim inim ų: “ Ir prie d arb o eiti nesinori. - taip įd o 
mu klausytis.” M an atro d o , kad jiedviem labai gera
būti kartu.
ir vėl kalbam ės apie audim ą Pa vestuvių, sakanti,
daugiau kaip šim tą lovatiesių išaudusi: ir keturnyčių,
it aštuonnyčių, ir rinktinių. O lino spalvos ir atspalviai
patys m ieliausi širdžiai. Gal dėl to, kad tai grįžim as
m intim is jaunystėn, kai ne tik išaušdavo drobeles, be!
pati siūdavo ir sijonus, ir viršutinius bei apatinius marir
kinius Ž iem ą vyriškus m arškinius dažydavo tam sia,
dažniausiai juoda spalva Po vedybų audeklų d ra b u 
žiam s ja u n eaudė, naudojo kraitinius.
O iš kur tiek raštų raštelių ėm ėt?
— Egi viena iš kitos, kai jau viskas išm ėginta, tai ir pas
tolim esnes audėjas nukakdavau. O ir pati sugalvodavau.
A r iš dalies pakeisdavau. Vis įdom iau.
Prisim ena, ir kaip verpti mokėsi. M aža dar buvo, ko*
jo m ratelio pam inos nesiekė, o norėjosi. M am a gerų linų
verpti neleido. Taigi p erpjaudavo bulvę, įsm eigdavo b a 
laną, tada ant tos gulsčios balanos atsisėsdavo, iš viišaus
įsm eigdavo kitą balaną, an t jos p eiverdavo ir pritv irtin 
davo pašukų pluoštelį . Tada užsilipusi an t krosnies ra n 
komis m okėsi verpim o m eno. K ai ja u neblogai sekėsi, mm
ma susuko rateliu tuos pasukim us siūlus ir, nuvežusi }
Švenčionis, pardavė žydui, o už gautus pinigus nupirko
verpėjėlei šukas. Kiek džiaugsmo ir pasididžiavim o! Tai
gi pradėjus verpti rateliu jokių keblum ų jau nebuvo.
Ir šiandien Elenos kam bariai iškloti austiniais takais,
spalvom is pritaikytais prie interjero. K vepia staklėm is Ir
užtiestos lovatieses. G era šiuose tautodailininkės nam uo
s<\ jauku. Jau atšventė E lena M ilašcvičicnė savo septy
niasdešim tm etį. N ors ir ligos neaplenkė, bet tokia miela,
žvali, tokia šviesi. N orėtųsi, kad likęs gyvenimas šiai ta u 
riai m oteriai būtų ram us ir saulėtas kaip “ bobų v asara”,
o jos darbai kalba patys už save.
Turiu nam uose jos dovanotą rankšluostį. Liečiu ra n 
komis, ir visada ta pati m intis: kiek L ietuvoje tokių žino
niif kaip Elena. Iš jų sklinda tai, ko m um s šiandien im
blausiai reikia, — gėris ir grožis.
B ronė JA SE V IČ IE N Ė
Švenčionių Maišios muziejaus
etnokultūros skyriaus ve»Jr»5
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PARODOS

Kaišytinės prijuostės
iškapsiu irzanavykių skrynių
Janina SAVICKIENE, Aušra KARGAUDIENE
Unikali paroda "Kaišytinės prijuostės iš kapsiu ir zanavy
kių skrynių” (ją parengė Janina Savickienė)* veikusi nuo
1993 metų gruodžio 12 d. iki 1994-ųjų balandžio 15 d.
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, priviliojo ne tik audėjas,
bet ir visus, besidominčius tum ų etnine kultūra.
Parodoje norėta parodyti minėti] prijuosčių techninius skir
tumus laiko raidoje. Mviso muziejus jų turi apie 950 vienetų.
Įdomi prijuosčių rinkimo istorija. Prijuostės entuziastų
pradėtos rinkti dar XX a. pradžioje, kai nebuvo muziejaus,
bet jau svajota rengti pirmąsias lietuviškas parodas, kuriose,
be profesionalios dailės, būtų ir liaudies meno pavyzdžių.
Mūsų rinkinys prasideda Kazio Griniaus, gydytojo iš Ma
rijampolės, ir jo žmonos Joanos rinkiniu, kuriame yra 292
prijuostės (E 1 -2 9 2 ). A ntanas Žmuidzinavičius apie K. Gri
nių rašė, kad d ar 1907 m. į pirm ąją Lietuvių dailės parodą
“kai kurie gydytojai atsiuntė po du didelius maišus kapsiu ir
zanavykių audinių (...). Buvo kalbam a, kad jie tuo m etu net
honorarus už gydymą ėmė ne pinigais, bet prijuostėmis, juos
tomis (...) ir panašiom is vertybėmis.”1
Pats A. Žmuidzinavičius vėliau muziejui yra perleidęs 116
savo surinktų prijuosčių, Antanas Tamošaitis —31. Paminėtii - 1 . Suvalkija. Iš A. Tamošaičio ekspedicijos 1927 m. E 528

1 -2 . Kudirkos Naumiestis. 1925 m. eksponuota Moucoje, Italijoje. E 628
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1 -3 . Marijampolės apskr., Zapyškis. E 1768

1 -6 , M arijampolės raj. Sintautų k. E 479

.

.

..........
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11-2. Suvalkija. Iš A. Akelaity!ės rinkinio, 1926 m. E 551

II—1. Naumiesčio apskr. 1925 m. eksponuota Moncoje. E 613

m Antanina Akelaitytė, Povilas Čiurlionis ir kiti. Tai buvo žmo
nės, suvokę šių liaudies šedevrų ne tik meninę, bet ir etnokul
tūrinę vertę. Gaila, kad dalis prijuosčių neturi metrikų, tai ap
sunkino atributavimą, sisteminimą ir gilesnę analizę.
Rinkinys nuo 1954 m. šiek tiek pasipildė iš ekspedicijų
surinktomis prijuostėmis. 1965-1975 metais jų vis mažiau

Kai kurios muziejaus kaišytinės prijuostės pabuvojo ne
tik pinuose Lietuvos parodose (to neįmanoma tiksliai at
sekti), bet ir užsienyje: 1925 m. Italijoje Moncos mieste de
koratyviojo meno parodoje ir 1927 m. Šiaurės ir Rytų Euro
pos kilimų parodoje Paryžiuje. (Mūsų dabar rengtoje paro
doje šios prijuostės buvo pažymėtos —J. S.) Kadangi profe-

«»alėiai a n tik ti K V i-..v: ‘a n h n v o <v>iria£<'is

H-3. Suvalkija. «
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a.

Akelaiijlčs rmkiiilo, 1926 m. E 515

<1-4.

Maiijnmp-^.s apsks.

L: 1845

1 Kaišytinės išiigadryžė> dvispalves prijuostės*
1) audžiamos drobiniu pynimu su ruoželio atoa mlaso pynimu juostomis, į kurias įaustos lygiais tarpais dūžy
tos siūlų gijos su parinkim o rasiu;
2) audžiamos kaip 1 ),tik su kaišymo raštu
II. Kaišytinės išilgadryžės įvairiaspalves prijuostės:
1) audžiamos drobiniu pynimu su ruoželio arba at
laso pynimu juostomis, į kurias įaustos lygiais tarpais dažy
ius siūlų gijos su parinkim o raštu;
2) audžiamos kaip 1), tik su kaišymo raštu,
ÜL Kaišytines paprastos:
1) audžiamos drobiniu pynimu su kaišymo rašto:
a) kom ponuojant išilgai;
b) kom ponuojant skersai,
e) kom ponuojant languotai.
IV, Kaišyti nes su dūliais prijuostės:
1) audžiant drobiniu pynimu k' dinių pynimu su kaiiymo raštu:
a) kom ponuojant išilgai;
b) kom ponuojant skersai;
c) kom ponuoja na languotai.
“Suvalkietės kaišytines prijuostes audė dviese: viena utim
dė pakojas, o kita pirštais, pagaliuku ar plunksnele kaišė raŠ
tus.
Vienose staklėse audėja išaušdavo keliolika prijuosčių,
bet vienodų nebūdavo, nes stengėsi keisti fono spalvą ir raš
tus. Jei pasitaikydavo išausti dvi panašias, audėja antrą kam
nors dovanodavo.”3
11—5. Suvalkija. Iš A. Akelaltytės rinkinio, 1926 m. E 577

sionalaus taikomojo meno neturėjome, tai parodai ir buvo
pasiūlytos kaišytinės prijuostės, kurios kataloge vadintos “ki

limais”. Tada pirmą kartą apie jas gana palankiai atsiliepė
pasaulio m enotyrininkai.2
Ir Lietuvoje, bet ypač užsienyje, parodose būdami šalia
profesionalaus meno, šie eksponatai pelnė pripažinimą ir
viso liaudies meno statusą pakėlė iki profesionalaus meno
lygio. Tačiau paradoksas: iki šiol jos m enkai tyrinėtos, neži
nome net pagrindinių dalykų: kiek jų muziejuose, kokių rū
šių, kodėl jų tokia skirtinga simbolika palyginti su kitų re
gionų prijuostėmis ir kita.
Senosios zanavykių prijuostės šviesios, vadinamos išilgadjyžėmis, panašios j Mažosios Lietuvos ir žemaičių prijuos
tes. Siuvamos iš skersinio audinio, austo ruoželiu raudonais,
mėlynais siūlais, parenkant ar iškaišant raštą. XIX a. antro
joje pusėje vietoj balto pagrindo zanavykus audė tamsų lini
nį pagrindą ir ant jo kaišė vilnoniais raudonais, mėlynais,
žaliais, violetiniais, bordo, kartais net rožiniais ir oranžiniais
siūlais, kurie būdavo perkam i. Naudojo ir pereinam ų spalvų
vilnonius siūlus. Raštus kaišė išilgai prijuostės, siuvo iš išil
ginio audimo, pridurdam os to paties audinio surauktus pa
žemius.
Kapsiu prijuostės nuo zanavykių skiriasi tuo, kad jos skersadryžes ir siuvamos iš išilginio audinio. Dažnai jos siaures
nės už kapsiu ir neturi pažemių. Kapsiu prijuostės skersadryžės rinktinės kaišytinės yra šviesaus (ankstesnės) ir tam 
saus pagrindo, o raštai kom ponuojam i skersinėmis grupė
mis ir eilėmis. XX a. kapsės irzanavykės prijuostes audė juos
tomis, varijuodam os audim ų raštą.
Prijuosčių vadinimas “kaišytinėmis” yra iš dalies sąlygi
nis, nes greta naudojam os ir kitos technikos, todėl audimo
technikos požiūriu jų yra nemažai rūšių:

XXX
Kadangi šios prijuostės nėra atskiri rankdarbiai, kaip ro
dom a parodoje, o buvo skirtos moteriškam liaudies kostiu
mui kaip privaloma jo dalis, tai jos įdomios ir prasmės at
žvilgiu - būtent semiotiniais bruožais, kurie išryškėja paty
rinėjus papročius, folklorą. Tada suprantam esnė darosi ir
puošybos simbolika. Antai A. Žmuidzinavičius aprašo vie
ną XX a. pradžioje atsitikimą: “Petras Rimša vieną kartą pa
matė Kaune stam bią kaim o tetą su puikia kaišytine prijuos
te. Tokia prijuostė parodoje būtų tikras pasigėrėjimas. Pet
ras pavijo m oterį ir kuo m andagiausiai prašnekino:
- Teta, parduok prijuostę, aš gerai užmokėsiu.
Stambi teta sustojo, pažiūrėjo nuo galvos iki kojų ir rėžė:
- Eik, tu, - sako, - besarmati, prie žmonių akių nesigė
diji moters užkabinėk Kas čia per juokai Tfu!
Ir nuėjo.”4
Minimos moters reakciją sąlygojo mūsų papročiai, jog be
prijuostės viešumoje rodytis nepadoru.
Mūsų ir kitų tautų papročiuose prijuostė buvus marčios,
nuotakos rūbas. “Prūsų lietuvės XV III a. nešiojo po keletą
prijuosčių, kurių viršutinė buvusi žalia (...) tas rodė ją esant
nuotaka.”5 Dieveniškėse sakydavo: “Kokia čia marti, kad be
kvartūko.”6 Antai estų papročiuose netekėjusi mergina, tu
rinti vaiką, privalėjo dėvėti prijuostę.7 Žem aitijoje per Už
gavėnes netekėjusias “ bergždenikes” klupdė ant prijuostės,
patiesios ant šiaudų, ir mergina turėjo ją bučiuoti. Dzūkijo
je moterys, kurios neturėjo vaikų, o norėjo jų išmelsti, kabi
no ant medžių ar ant kryžiaus mažas prijuostėles. Kelios to
kios prijuostėlės yra mūsų ir Alytaus kraštotyros muziejuo
se. Vienos iš jų metrikoje sakoma: “Žmonės, rišdami pri
juostes prie kryžių, tikisi įvairių m alonių ar pagalbos ligoje
Bevaikiai tikisi sulaukti vaikų,,.. Senesnės moterys pataria rišti
net po devynias prijuostėles, kad geriau išrauktos ”8
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II -6 . Naumiesčio apstas 1925 m, eksponuota Moncoje. E 597
Dar dvi šios grupės prijuostės - žurnalo viršeliuose.

JUip ipeigmru ir pu\t IduTii (kurmis net kemrkj kartm
k Į u XX djikli| -nu p k m) d alkiai laivo Ir Petronės JakŠUm
nes iš Sakių lajom e ll pšių kaimo prijuostes MAk ėdama Nu
mjo kc turu * tulpimas*’ žiurstus, kūnuos paveklėjo iš iro
liūtes, jie duvo austi 1855 m, Vernų kaunež^
Si įvaikio k' s p rįuostų Vadino ‘Ėdid/iakvmtke^, “dcvyndiy*
VA Mūsų tautosakoje ir apeigose “9” yra sakralinis akai71' e Anot e t uokos ny dogų, jis susietas si t menulio kalendųrmnir pagal dmynis mėnulio vikius trunka n motert| neštu
iii.v; Dmnose n salinėse 'devynis kalnus perkopiau k “de*
vynias upes pu plaukiam"' rodo ¡veiktus dio e liūs erdvės ii ku
ko sunkumus.,
Anksiesmo Tikėtarpio prijuostėse (XIX a. i p ), kuriose
dominuoja riudona ir balta spalva, dažnai " žydd* lelijų arki
' vaigzdvii) sfulpdiat. k elesnėse —XIX a í i p. —prijuostė“
m tokiu 'Nulipdėm;* konipozicija i i čiau pasitaiko. Dažniau
šiai Imiiiponuopupos keturios arba dštuonios lelijos (ar tul
pės) Augo keturios, tai viduryje jas jungia rombas 'taip pa
aidai o keturių *0 ašmomų lelijų žv tigide. Pastaroji (astuo
nių) ym Aušrini s žvaigžde, keri mūsų papročiuose siejama
su kiliui kaita i Airrmė — Vakarinė), si# pradžia ir pabaiga.
Aukai tomioįogiruje dainoje sakoma:
- Mietu Saulyte, Dievo dukryte,
Xas rytais vakarė ii a ir
Pakerė tau ugnelę
Tau klojo patale!¡7
“ Aušrinė Vakarinė
Aušrinė ugnį pakūrė,
Va Lari ne patalėli paklojo»
D itjij poicm Qáhhá pramena dviporius lėkių migelius
Pn mitu lų dvieju simbolių — augdo ii žvaigždes - kiti
rioibohai y»a mti (lėk o matyli anteles Ir žmonių figūras Ma
riutuipoIė° f rnšiotyros muziejaus kaišytinių prijuosčių rin
kinyje).
iš kur tas lelijos (tulpės) motyvas? Manoma, jog ši gėlė
Vakai ij Europos mene prigijo Įsigalėjus barokui.
Gal šių simbolio ištakos yra viduramžių heraldikoje? An
tai Vokietijos herbuose Duja sutinkama XV a O baltų ka
rūnose naudotas dvidantis primena lelijų. 1 elija vaizduoja
ma \x m nesauso mene. 1 ictuvių liaudies mene ji labai papik
tusi jau XÍX amžiuje.
XÍX amžium kaišytinės prijuostės tampa Itin ryškios Ir
daugiaspalves, ncm atsiranda amlimų dažų bei pirktinių per*
einamų spilvij skaisgijų siūlų, ¡vairesne tampa ir kompozi
cija XIX a. a n tro ji pusė - kaišytinių prijuosčių meilinio su *
kk stėjhro viršūnė. X X a pradžioje kaišytines ėmė keikti
spalvotais sudari siuvinėtos prijuostes
N u O m DOOS:

I. Ziiioiil'U* mviLii'j* A Uic te u gyvu urnas ™V. , TUL E j 10,
2 a:\a.lieluviiiiLiiL5bimyy 1900-1919 - X I - V., 1%2 - P. IV
0 .VrjvOnfvK ne /i riiu fh «a S tsupr//MuLÍcpí ir paminklu* — 1969. *-

N». 12. - i. 5u 32.
4. / Pimid/ArivsCim Á Alena. - H i Mi

5, VAfiuiuLviC A J u cipiange iririkij ei ežiu/ Mokslus ir gyvenimus

-1989. -Nr. I -r. 28-30.
c SnaviasKiuic A l)iainuMi//Dievcm£kc? ~ V.1%8 - P 151
7 iritonskuj * ajovJnaja k I A I j XI \ * uju XX v - T 3. -1960,
i"

28

- fūiuj V

8 CDM invetiOu; ici k ųvn r . e*i N* 7388, Aulmu į m*«ukįų p».tcU'V

XX a TV CivMlhl lH‘||.
o ÍD M iii 1UB
II-7 . Suvalkija. Iš A. Akefaitytės rinkinio, 1926 m. E 526
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V ėlim ų tėviškė
Albina BATAITYTĖ

„Ant kapinių daugel kryžių, bet jokių bėdų“. Tokia, o
gal ir kitokia patarle, atsidusdami po sunkių darbų ir var
gų, mūsų senoliai minėdavo palydėtus į amžinojo atilsio
vietą savo artimuosius. Sunyko Lietuvos kapinėse senieji
kryžiai, o su jais ir gelsvi, pilki žemės kauburėliai, ant ku
rių jie stovėjo. Praeitį mena seni apsamanoję akmeniniai
paminklai ir metaliniai kryžiai, kurių, beje, išliko nedaug.
Neįkyrios kompaktiškos jų formos, vertikalios linijos dar
niai susilieja su augmenija ir sudaro harmoningą senųjų
kapinių visumą. Kilimo į viršų trauka stipriai veikia emo
ciškai - kryžių ornamentika, sukoncentruota jų viršūnė
se, kelia žvilgsnį aukštyn į erdvę, atveria sielą maldai, me
ditacijos aktui. Senose kapinėse jauti rimtį, pagarbą žmo
gaus gyvenimo laikinumui, amžinybės ilgesį.
Keturiasdešimtieji šio amžiaus metai irgi savo pėdsaką
paliko - pakirto ilgaamžes tradicijas. Pokario metais kapi
nėse vietoj kryžių ėmė dygti beformiai cemento ar pilko
trupinto granito paminklėliai - vieni su kryžiaus ženklu, kiti
be jo, tokie panašūs vienas į kitą, lyg kareiviai vienodomis
milinėmis. Iš tos pilkos masės kiek ryškiau skiriasi, tik, ži
noma, ne menine forma, sovietinės valdžios pareigūnų pa
minklai. Nedidelę išimtį sudaro meno ir kultūros žmonių
kapai, kuriuos puošia individualūs skulptorių kūriniai. Ta
čiau ne vienam teko kryžiaus kelius eiti, kol gavo valdžios
„palaiminimą“ - leidimą statyti. Tiesa, kai kur galima ap
tikti ir pokario metais pastatytų kryžių, bet tai tik vienetai.
Kiekviena priespauda, kaip ir koks kitas gamtos ar vi
suomenės gyvenimo reiškinys, pasiekusi savo apogėjų,
ima silpnėti. Atsiranda galimybė stiprėti individualumo ap
raiškoms, atgaivinti ir pratęsti tradicijas. Tik, deja, tam tik
ra politinės laisvės forma toli gražu nėra tapati dvasinės
harmonijos formai. Ne veltui sakoma, jog norint pažinti
tautos dvasią, pirmiausia reikia aplankyti kapines.
Daugelio mūsų, iš kaimų išsikėlusių į miestus, tėviškė
- tai Vėlinių tėviškė - tėvų, senelių, giminių kapai. Sku
bame ten su gėlių puokšte, žvakių ryšulėliu. Vieniems ka
pai - praeities simbolis: kuklus paminklas, siauras take
lis aplink antkapį, apaugusį žalia dekoratyvine samanėle,
keletas šalnos pakąstų žiedų, šalia lyg sargas žalias me
delis. Gamtos ir žmogaus gyvenimo tapatumas, persikū
nijimas į kitokią formą, kitokią būtį.
Veltui tos harmonijos ieškotume prie daugelio šiuolai
kinių kapaviečių. Naujos kapinės (arba senų kapinių nau
joji dalis) Lietuvos miesteliuose beveik nieko bendra ne
turi su senomis. Dabar kelių metrų žemės plotas šeimai
ar giminei laidoti dažniausiai aptveriamas gana aukštu sta
čiakampiu cemento aptvaru (su tvorele, o kai kur ir gran
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dinėmis apjuostu, aplink kurį išdėliojamos cementinės ply
telės, neretai jomis išklojama ir dalis kapavietės). Žemos
horizontalios, dažnai stambios paminklinės plokštės ar
ba akmenys apstatomi įvairiais buities daiktais: metaliniais,
plastmasiniais, stikliniais indais žvakėms ir gėlėms, pri
sodinama daug įvairiausių augalų. Taip jau įprasta - vis
ko turi būti daug, tarytum toji gausa liudytų gyvųjų pagar
bą mirusiesiems. Kuo didesnė plokštė ar akmuo, tuo stam
besnis užrašas ant jo, kuo brangesnis paminklas (t. y. kuo
daugiau kainavo), tuo labiau kyla noras didžiuotis. Gal
savimi, savo pastangomis tai įsigyti, suvežti, pastatyti? Argi
mirusiajam viso to reikia? Jo kapas ar lygus žemės lopi
nėlis, kur jis palaidotas, yra tik vieta, tik simbolis, traukiąs
čia ateiti, pabūti... Vargu ar mirusiajam reikia tiek daug

‘ KAUS

vietos, tiek cemen
to, akmenų, gran
dinių... Pagarba iš
ėjusiems - tai mū
sų mintys, darbai,
jausmai, santykiai
su gyvaisiais. Jų
niekados neatstos
ir pačios brangiau
sios medžiagos.
Pastebėta, kuo
žmogus daugiau
išeikvoja energijos »
puošimo ceremo- .
n¡jai (ir gražėjimui.
si, tampančiam sa
vitiksliu), tuo ma
žiau jos lieka vidi
niam dvasiniam
susikaupimui. Ka
dangi tokiuose ka
puose viskas kon
centruojama vie- .
,
noje plokštumoje,
. .
•
akiratis esti siau
ras, j žemę orien
tuotas ir savotiškai slegiantis. Žvilgsnis šokinėja nuo vie
nos detalės prie kitos, žmogus nepajėgia susikaupti, nuo
kasdienybės atsipalaiduoti. Taip, mes lenkiame galvą prieš
mirusįjį,betjo vaizdo neturi užgožti akmenys, granito ar mar
muro luitai, buities daiktai. Pasitaiko, kai kapas gigantas
įspraudžiamas tarp senųjų kapų ir suardo kapų eilių simet
riją, užtveria takus, būtinus praeiti laidotuvių procesijai ar
ba tvarkant kapus. Dažnai įžūliai užstatomi (užlaidojami)
dar prižiūrimi kapai, suardoma jų aplinka.
Į kapines skverbiasi dabartinė buitis - margaspalvė
daiktų vergė. Itin kruopščiai išpuoselėtas madingas ka
paviečių dekoratyvumas - tai buto, sodo sklypo (alpinariumo) tvarkymo samprata, cementinio šaligatvio nostal
gija. Buities atributiką atitinka tokios pat mintys, nuotai
kos, pokalbiai, iš kurių gali sužinoti net turgaus kainas. O
štai siauru keleliu, kuris Vėlinių vakarą virsta pėsčiųjų ta
ku, iki pat kapinių vartų „mašinėlę atvairuoja“ jaunas tė
velis, į šonus blaškydamas vorele einančiuosius. Niekas
nepastatė kelio ženklo, draudžiančio važiuoti ar laikyti au
tomobilį. O savyje draustinį turinčių vairuotojų vis mažėja.
Iš mašinėlės išlipusi ryškių spalvų kostiumais vilkinti šei
mynėlė atsainiai nužingsniuoja keletą metrų iki giminių
kapų. Ką mąsto, j žvakėmis ir gėlėmis apkrautą žemės
plotą žiūrėdamas vaikaitis, kokie jausmai slypi jo širdelė
je? Ar jis prisimena senelius, ar svarsto, kad tėvelis galėjo
privažiuoti prie pat kapo, jeigu kapinių vartai nebūtų tokie
siauri. Jei vaiko akiračio niekas nepraplės, jis liks toks
kaip tėvo - iki priekinio mašinos stiklo, o Vėlinių vakarą
degančios žvakės jam bus tik dekoratyvus reginys - kaip
cirkas, televizija ar kita šiuolaikinė pramogų technika.
Kiti laikai - kiti papročiai. Tačiau nė viena kultūringa
tauta tradicinių papročių neskuba išmesti j istorijos šiukš
lyną. Nuo elgesio stereotipų vėl grįždami prie paminklų,
bandykime įsivaizduoti juos kitokius. Nors istorijos rato

Tverų kapinės, Plungės raj. S. VAITKAUS nuotrauka, daryta
1956 metais (Lietuvos dailės muziejus).

1944 metais pastatytas metalinis kryžius Lazdijų kapinėse.
A. SEDUIKIO nuotrauka, 1955 m. (Lietuvos dailės muziejus).
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lA rv u o s

PUSLAPIAI
Su malonumu spausdiname šį skyrelį - „Latvijos pus
lapius". Esame publikavę keletą mokslinių straipsnių apie
latvių etninę kultūrą, bet - maža, maža... Regis, mūsų kul
tūros nesusieina, - periodikos nebegaunama, knygų ne
bematomą, per televiziją išgirsi tik kuo trumpiausią ir kuo
oficialiausią informaciją apie valstybių vadovų susitikimus,
regis, kiekvienas kas sau...
Mes esame paskutinieji baltai. Mes turime vieni apie
kitus žinoti viską, jausti vieni kitus tiek teorinėje plotmėje,
tiek praktinėje. Jei savaime tai neišeina, tai įdėkim bent
šiek tiek pastangų.
„Latvijos puslapiai" dėkingi Vytautui Musteikiui, vėl pa
akinusiam juos rengti ir visiškai konkrečiai ir tiesiogiai prie
rengimo prisidėjusiam - jo prašymu Rūtos Lukoševičie
nės iš Latvijos parengta publikacija.

Apie folkloro situaciją
Latvijoje
Štai trijų skirtingų “ akademinės, privačios ir valstybinės

- folkloro struktūrų vadovų mintys apie folkloro situaciją Lat
vijoje - kaip ji keitėsi nuo tų laikų, kai visi vaikščiojom apsi
Mediniai kryžiai Nemaniūnų kaimo kapinėse, Jiezno raj.
A, ŠEDUIKIO nuotrauka, 1954 m. (Lietuvos dailės muziejus).

atgal nepasuksime, tačiau sumanesni žmonės moka apdoroti
medį, geležį kalti, akmenis tašyti, ir jie galėtų labiau domėtis
tradicinėmis kapinių paminklų formomis bei simbolinių ženklų
reikšmėmis. Apie tai galima pasiskaityti ankstesniais ir pokario
metais išleistose liaudies meno knygose, pasižiūrėti albumuo
se. Susibūrus į amatininkų dirbtuves ar dirbant pavieniui, pa
minklus užsakantiems žmonėms galima pasiūlyti pavyzdžių,
artimesnių mūsų senųjų kapinių tradicijoms, skoningų, nors ir
šiuolaikiškai interpretuotų. Pastarieji pamažu išstumtų iš soviet
mečio paveldėtągigantomanijos sampratą, Lietuvos kapinėms
grąžintų simbolinių gamtos ir ritualinių ženklų prasmę, dvasinio
grožio pajautą, kuria per šimtmečius žavėjosi ne vienas tyrinė
tojas, domėjęsis mūsų liaudies menu, ypač medinių ir metali
nių kryž'ų ornamentika, taip pat svetimšaliai pakeleiviai.
Apskritai mūsų kapinių istorija, jų architektūra, kapų ir jų paminklų stiliai bei jų kitimas atskirais istoriniais laikotarpiais, taip
pat vietiniai savitumai, t y. atskirų etnografinių regionų, etninių
grupių, religinių bendruomenių, kompleksiškai beveik netyri
nėta sritis. Archyvuose ir muziejuose yra sukaupta nemaža fo
todokumentinės ir rašytinės medžiagos, jos, be abejo, turi ir
pavieniai asmenys. Daug gyvos medžiagos ir pačiose kapinė
se, ypač senose. Labai svarbu kuo skubiau ištirti tas, kurios
numatomos naikinti, nes iškeliama tik nedidelė palaidojimų dalis,
o visa kita negrįžtamai žūsta.
Kapinės - savita ir reikšminga kiekvienos tautos kultūros ir
papročių sritis. Tai plati dirva istorikų, archeologų, etnografų,
kultūrologų veiklai.
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ašaroję, su vėliavomis rankose, kokia ji dabar Klausiau ap
skritai apie tradicinės kultūros vietą visos kultūros konteks*
te, švietimo sistemoje, apie struktūras, kuriose jie dirba, ką
ruošiasi nuveikti, apie santykius su lietuviais. Visa tai yra įra
šyta į kasetę, - šifravau sąžiningai ir, kiek įmanoma, ban
džiau kuo tiksliau išversti.
Ernestas Spičius (Ernest Spies) - Latvijos universiteto
Etnokultūros centro (EKG) direktorius. Įžymusis „triumvira
tas“ - Mara Melena, (Mara Mellena), Valdis Muktupavelas
(VaSdis Muktu pavels) ir Ernestas sudaro šio centro branduo
lį. Dabar visi labai įtemptai ruošiasi PEPT, todėl Ernestas įį
visą folklorinį judėjimą žiūri per šio festivalio prizmę. Suva
žiuoja apie du tūkstančius vaikų (!) iš visos Latvijos.
Maris Jansonas (Maris Jansons) - Liaudies muzikos cen
tro (Tautas muzikas centrs) vadovas ir ¡steigėjas. Tai nepri
klausoma, privati organizacija. Tiesiog keliese, kam įdomu
ir kas pajėgia, susibūrė, gamina instrumentus, už gautus
pinigiukus rengia ekspedicijas, kursus, leidžia ir platina mo
komąsias kasetes, filmuoja, rengia televizijos laidas ir kt Žo
džiu, daug neverkšlendami dirba patį reikalingiausią darbą.
And ris Kapustas (Andris Kapusts) - E. Melngailio liau
dies meno centro (Tautas makslas centrs) folkloro komisijos
vadovas - tai oficiali. Kultūros ministerijai priklausanti įstai

ga.
Apskritai kažkas jau vyksta, kruta po truputį *- koncertai,

šventės Brivdabas muziejuje. Praeitą vasarą „Dziesmu svietk tf‘ šventės programoje vyko postfolkloro koncertas, vaka
ronės. Kovo mėnesį buvo K. Baruono „Latvių dainų“ 100«
osioms metinėms skirta konferencija.
Čia tikrai, kaip Andris Kapustas sako, šiek tiek visi „atau
šę“. Bendrauja, bet greičiau asmeniškai, o ne koncertų ar
šiaip dalykiniu lygiu. Visi dirba kas sau. Kapustas bandė

., nąt\ romius totatoto Mete s se^adien i i ;, bet - kautis -mn
paiy i nežino, hJ neik (^ <} caimą / {»e nažtaup ttogmta
; toeš tiekį iv.nnnsj Ataus' išleido narnąį' lobiom kiro^ Imte

/;»į i - tai buvo įvykis Daba: virt lauktam ,,Kmo<*' *omptam
^m tisno f aprodyme tarme dz<įom Valius tmtanp-ta etom p,
m įsiūlym ą IslmsU savo asmenim kom itetai etatą nt-s
i; maža p kasetės .Zolta Koltas piktom # toKanmmmkta
It ma povo tildei*) o a rp ą iš VolsPiįoi I mi tad taip ** va;
vis ttažkas vyksta.
ftefe LiMOičViČl&3€
Ryga, 1994 gegužės 5 d.
Keik s ! m S a t e l i t o

Vaisų ė p:m ino hm-mei „Polka eime puik x totu tri> ^
Nukanka 1U metų Smos tO metų gaicitmie padalas pm lu
m - 5 ir t į9h 4 if-etaia pyko pum ose i torto Imta ms laoa
p in e dalyvavo / folkloro grupes ii . dmnų n šokiu a<io?r
eis Tai buvo daug Ii uknjjų - tai buvo beveik visos *atoe
vikloro grupes gyvavusios ujo metu Latvijojf. him uuai* *
metus šventes mugėmo kartu s* Malkos mšiitu to taikiom
grupes „Budeli” vadovu Gjaru fliede (Ojate Botam n reto.
oiere Lijana Uosc* (tearta Ose) 1989 meram likau vienas -i
pradėjau keisti oagnndmes šventes liejas tostus tuos me
tas šventes rengtos su Latvijos universiteto tolkloumų šokiu
ansamblio „Dandari“ dalyviais, kūne nuveikia patį suntenu
a ą darbą - kai reikia viską sulaikyti, sulaukti, patempta

palydėti ii panašiai Pirmųjų penketų metų šventės vyko kaip
koncertai, į kūnuos vaikai ėjo nenorai 1989 meta-s pirmą
kartą surengėme festivalĮ kaip oficialų tarptautinę šventę:
ne kaip koncertų, bet kaip jvykių, galina sakyti, happemm
gų virtinę, kulią pradėjus, nebuvo aišku, f ka ji Davus, tik
žinojome, kad baigsis, ir baigsis gerai. Po tarputi išaugo dm
Šyvių skaičius. Dabar jau daugiau kaip 100 folkloro ai įsam
bliu. Galbūt jie nėra pasiekę tokio aukšto n leninio lygio, kaip
mums norėtųsi, jie neturi dailių drabužių, tačiau, nežiūrint į
tai, vaikai etose šventes© laukiami -jie nėra atstumu. O tas
lygis, kurio mes iš jų laukiame, pamažu atsiranda.
1984 imtais negalėjome net įsivaizduoti, kad eisiu .e prie
Laisvės (Brivibas) paminklo su vėliavomis i dainomis. iStto
metais įneš tai padalėme, lais pačiais metais pasisek e su
tikti gerus kolegas - Vaidj Muktu pavteą ir Marą McJertą ai festivaliui suteikė visai naują prasmę. Kiekvienai šventei
mes pasiūlome įeiną, ir vaikai prieš festivalĮ mokyklose ir ui
jos ribų ruošiasi konto oriai pagal šventės įeiną. Pats lesti va
lis yra tarsi razina dideliame pyrage - darbe, kuris nuveik
tas, k tas stimulas, kad vaškai nori važiuoti \ Ryga, nori būti
kartu, manyčiau, yia PERI lai jau reiškinys, besu ėmiau tis
tradicine kultūra, bei visai kitais principais negu. sakytum,
Dainų ir šokių šventės negu folktoio festivali*: Ballica4 ai
kitos panašios šventės, taip pat ir užsienyje labai svarbu
dar ii tai, kad mokyklose vyksta vadinamosios Baltosios ar
pa tautos pažinimo painokos, pei m m s vaikai, vadovauja
ui mokytojų, lobulio rj#o dvasią ir kūną Susitinka visi rok
kloru užsiimantys vaikte, u tada voan šis sujudo taros aovai
nikuojamas Vaikai patetika i tokią atmosferą, kultoje šiek
tiek prarandamias realybė* jausmas - tari n e s n# Depučiu
ine laiko k būname tokios pakrtos nuotaiku h ui kai vieš
ai baigiasi, aš sakau: „Suguža* >iš ateities;1
Kaip valstybe remia PERT? Atsakyti galima iab *« kumpa;
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latų taigi ji mums jokios (takos neturi, mm m ta* a m o : ne
moka
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joju, ar bus. Nieko jau čia labai daug nereikia: mokytojams
- išsilavinimo, metodinės medžiagos ir instrumentų. Dabar

Latvijoje sparčiai kuriasi Valdorfo mokyklos. Kiek žinau, kol
kas jos eina „latviška“ vaga, nors labai ryški teosofijos, krikš
čionybės įteka. Iš tiesų tie patys vaikučiai groja lumzdeliais,
dainuoja latvių liaudies dainas, vėliau gros kanklytėmis vie
toj lyros. Tai jau neblogai. Šią sistemą remia vokiečiai, da
nai, perka instrumentus, kad būtų galima dirbti.
Dėl etnografinių ansamblių ar folkloro grupių, tai viskas

teka sena vaga. „Baltica“ kaip buvo, taip ir bus. Koncertai
kaip vyko, taip ir vyks. Na, vaikams dar PERT, bet apskritai
folklorinis gyvenimas labai padrikas. Jei vyksta tradicinės
muzikos koncertas, būtina žinoti - tie dainuoja viena, o tie
- kita, būtina išryškinti apylinkių skirtumus, autentiškus dai
nininkus, vedančiuosius. O dabar mes tik reikalaujame naujo
ir naujo, o iš kur tą „naują“ paimsi? Autentiškas repertuaras
iš esmės yra žinomas. Žinoma, kūrybingiems žmonėms pa
sakysi - jie dar atras, pridės naujus žodžius prie senos me
lodijos, bus „zinge“, bet ar to reikia? Viena iš folkloro egzis
tavimo formų Latvijoje dabar yra koncertai. Pripažinsime ar
ne, bet tai yra realybė. Liaudies muziką reikia pritaikyti pasi
rodymams: jau grojama instrumentais, išnyksta arba prisi
jungia balsas - viskas keičiasi palyginti su situaciniu daina
vimu. Sakykim, vestuvėse: ką reikia, tą dainuoja - gali apie
vieną žmogų valandądainuoti viena ir ta pačia melodija. Pa
sirodymuose žmonės to nedarys - visiems reikia festivalių,
reikia gerų koncertų.
Mes - Liaudies muzikos centras - esam privati organi
zacija, patys uždirbam pinigus ir naudojam juos ekspedici
joms, leidžiam kasetes folkloro rinktines, gaminam instru
mentus pagal užsakymus, filmuojam videofilmą apie Kalė
das, apie Talsų dainininkes. Gegužės 27-29 d. rengsim kan
klių dienas. Rudeniop Talsuose ruošiamės surengti tarptau
tinį festivalį. Gaila tik, kad važinėti j ekspedicijas, daryti tai,
ką sumanėm, ne visada galim - iš pradžių reikia užsidirbti
pinigų. Valstybė mūsų neremia ir, manau, - nerems. Bažny
čia irgi neremia, bet jai ir nereikia, bažnyčia ir taip turtinga,
pati gali finansuoti savo švietimo programas. Taigi vėl folklo
ras lieka entuziastų rankose. Gal tai ir normalu, nes stiprūs
žmonės gali ir pakovoti. Kad save suvoktume, būtina tradi
cinė kultūra, be jos neliks pagrindo tautinei savimonei. Ne
galima remtis tik, sakykim, krikščioniškosiomis vertybėmis
- jų nėra buvę Latvijoje tūkstantmečiais. Negali džiaugtis tik
tuo, kad esi krikščionis, nes tai dar nereiškia, kad esi latvis,
nesvarbu, kad gyveni Latvijoje ir kalbi latviškai.
Ryšiai su lietuviais? Ypač stiprių nėra, stipresni jau su gu
dais. Na, kas dūdmaišį kokį užsako; esu buvęs „Skamba
kankliai“, pažįstu kelis muzikantus. Mes tikrai nežinome, kas
ką Lietuvoje daro, ar yra tokių, kaip mūsų LMC, kam būtų su
mumis ¡domu bendrauti. Lietuvius domina tik mūsų instru
mentai, o ne veikla.
Aš manau, kad folklorinis judėjimas Lietuvoje yra daug
pajėgesnis negu pas mus, bet tuo pačiu ten daug stipresnė
bažnyčios Įtaka, tradicinė ir krikščioniškoji kultūra ten yra
daug labiau susimaišiusios tarpusavyje negu čia - kartu
atsiranda didesnių problemų.
A ndris KAPUSTAS

Man atrodo, kad dabar folklorinis judėjimas yra „aptu
kęs“ (apvėlusies) - taip sakoma apie žmogų, kuris ilgą lai
ką gerai maitinosi - jo skruostai minkšti, raustelėję, kaip
obuoliuko rudeniop. Jis pats pasidaro toks svarbus, seni
drabužiai nebetinka - tada jau reikia atsisegi sagas, persiūt
arba įsigyti naują rūbą. Žmogus šiek tiek apsnūsta - nebe
sinori kažkur nežinia dėl ko lakstyti, užkariauti naujas viršū
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nes... Tai, žinoma, vaizdingai, perdėtai sakau - pabandysiu
savo „vaizdinius“ atskleisti.
Iš pradžių folkloristai buvo prieš srovę plaukiantieji - jų
požiūris j gyvenimą, pats gyvenimo būdas buvo ne toks,
kaip kitų. Koncertuose jie atsukdavo žiūrovams nugaras tuo metu, kai kiti gražiai lankstydavosi - ir dainuodavo savo
rate. Važinėjo po kaimus, brido purvą, klausėsi ir jaudinosi,
kai giedodavo kokia nors močiutė, tuo metu, kai kiti saldžiai
džiaugėsi operete. Tai buvo pirmasis etapas, užgrūdinęs ir
sustiprinęs folkloristus. Atėjo Atgimimo laikai, ir folkloristai
atsidūrė pirmosiose svarbiausių visuomenės lūkesčių išsakytojų gretose, pradėjo burti į kovą už nepriklausomybę. Pri
siminkime „Balticą“ 88-aisiais, - tada jie tikrai buvo oficialūs
lyderiai - tauta j juos žiūrėjo, jaudinosi ir ėjo paskui. Taip
buvo ne tik Domo aikštėje, taip buvo visur - mes tiek daug
tada važinėjom po Latviją. Mėnuo turi trisdešimt dienų, ir
trisdešimt du koncertai per tą patį laiką - nepaprastai dide
lis susidomėjimas ir tokia pat didelė atsakomybė. Ši pra
džia, Įsibėgėjimas subūrė konkrečias grupes, tokias kaip
„Skandinieki“, „Savieši“, „Budeli“ - tai buvo pirmoji karta
ne amžiaus, bet įsijungimo į veiklą prasme. Dabar toji karta
lyg ir pusiausvyros būsenoje, galvojanti apie ramesnį gyve
nimą. Ima reikštis antroji karta, - aš jau dažnai jaučiuosi per
senas - tas azartas, didžiulis temperamentas viename ar
kitame renginyje man jau svetimas. Bet gal tai mano proble
ma... Ateina jaunimas, ir tai normalu. Po 91-ųjų „Balticos“
prasidėjo kiti procesai - neliko pirmojo šviežumo ir efekto
- atėjo kasdienybė, pilka ir sunki. Žmogus pradeda rūpintis
rytdiena, ateinančia karta, ir, man rodos, karščiausias darbo
laukas dabar yra nebe tiek čia, kažkur aplink mus, visuomenė
je, bet mokyklose, vaikų darželiuose, būreliuose. Jei anksčiau
visi dirbo visur, tai dabar po truputį pradeda apsiriboti viena ar
kita sritimi: kas šokiais, kas postfolkioru, kas mano, kad svar
biausia dirbti savo apylinkėje, per daug nesiveržiant į viešumą
Taigi, man rodos, tai ir yra svarbiausia, kad dabar mes
turime patirtį ir kiekvienas esamę atradęs savo darbo vietą,
kur mums geriausiai sekasi.
Svarbu suprasti, kad folkloras neapsiriboja vien tik ansam
blių koncertine veikla arba etnografinės medžiagos kaupimu
irtyrinėjimu. Būtina dalyvauti įvairių meno parodų atidarymuo
se, knygų pristatymuose, vakaronėse ir skleisti savo požiūrį į
pasaulį. Turbūt būtų neteisinga, jei, matydami, kaip aplink sun
ku, kokia didelė svetimų kultūrų invazija, susirinktume savam
ratelyje, nusiavę batus susėstume ant kilimo ir medituotume.
Antra vertus, eiti atsilapojus marškinius, kumščiais muštis j
krūtinę Domo aikštėje ir šaukti, kad dabar visiems reikia švęs
ti kalendorines šventes, nes kitaip mes nebebūsim latviais irgi būtų kvaila. Į folkloro koncertus sukviesti žmones nėra
lengva. Pažiūrėsim, kaip bus su „Baltica“, kiek šis festivalis
sukvies publikos. Iš valstybės išplėšti didelę paramą neleng
va, be to, kiek man tenka susidurti su įvairiomis valstybinėmis
struktūromis, aiškiai matau, kad „blato“ sistema sėkmingai
darbuojasi, kaip ir anksčiau. Na, pavyzdžiui, festivaliui „Balti
ca“, kuris yra reikšmingiausias renginys valstybinės kultūros
lygiu, valstybės subsidijos daug mažesnės negu, sakykim,
vienam avangardinio kino forumui „Arsenais“, nes tarp kino
žmonių daug daugiau pažįstančių finansų, reformų ar ekono
mikos ministrą, - labai paprasta. Iš vienos pusės tai gerai mes esam švarūs, bet apmaudu, kad dėl te mums mažiau

tenka. Aišku, turim jaustis pakankamai stiprūs ir, be didelių
sąmatų bei pompastikos, suėję į būrį, savo gera jausena pa
traukti ir kitus, bet ar esam tam pajėgūs? Aš abejoju...
Liaudies meno centras, kuriame aš dirbu, vis dar tebegy
vuoja Tai valstybinė, Kultūros ministerijai pavaldi įstaiga, ir ma
no pagrindinis darbas yra „išplėšti“ kuo daugiau lėšų jvai-

riems folkloro renginiams. Populiarioji kultūra ar profesionalu
sis menas gali išgyventi ir patys. Komerciniai kanalai gali atsi
sakyti transliuoti folkloro laidas, tada mes kreipiamės j valsty
binį radiją ar televiziją. Iš privačių struktūrų gauti pinigų folklo
ro koncertui ar konferencijai dešimt kartų sunkiau negu ko
kiam nors pop renginiui - valdžios parama tiesiog būtina. Tai
nereiškia, kad mes nieko daugiau ir nedarom, kaip tik vaikšti
nėjam prašydami pinigų. Prie LMC esamę įkūrę dvejų metų
mokyklėlę, kurioje dirbam su folkloro būrelių, grupių ir an
samblių vadovais, dalyviais, visais, kurie nori savo gyvenimą
susieti su folkloru, įgyti tarsi antrą profesiją. Apskritai aš skep
tiškai žiūriu į profesionalų folklorinį išsilavinimą: 2 -3 žmonės
per metus, jau po aukštosios mokyklos, - tai dar nieko, bet
nenormalu, jei permetus būtų „pagaminama“ 20-30 ansam
blių vadovų ar kitokių etnokultūros darbuotojų. Padėtis pasi
darytų panaši, kaip buvo su liūdnai pagarsėjusiais kultūros
darbuotojais, kurių tiek intelektinis, tiek dvasinis lygis yra ga
na žemas - serijinė „gamyba“ nieko gero neduoda.
Kalbant apie ateitį - tai, aišku, dabar yra viena - „Baltica“. Atvirai sakant, mes dar rimtai negalvojame, ką darysi
me po festivalio. Aš turiu kelias idėjas. Visų pirma mums
Latvijoje labai trūksta mažų festivalių (kuo mes atsiliekam
nuo Lietuvos), kuriuose pasirodytų tik muzikantai arba tik
šokėjai. Reikėtų daugiau lokalinių, regioninių autentiškų at
likėjų švenčių. Norėtųsi surengti kažką panašaus į „Griežynę“. Apskritai darbo per akis. Sunki instrumentinės muzikos
būklė. Daug šioje srityje dirba Maris Jansonas, bet kiek lei
džia jo jėgos? Aš žinau, jis „aria“, bet vertėtų visiems susieiti,
kartu kažką padaryti. Reikėtų daugiau padirbėti su kultūros
darbuotojais - neseniai teko su jais susitikti, išgirdau tokių
profaniškų klausimų, kad baisu pasidarė. Turiu tylią viltį su
rengti seminarų ciklą apie etnografinį dainavimą, nes jau
čiu, kad ir čia esam apsileidę. Įmesiu akmenį į postfolkloro
daržą. (Tai tradicija besiremianti muzika. Ši kryptis Latvijoje
dabar labai populiari. Terminą į pasaulį paleido Ilga Reiznicie. Suomijoje, pavyzdžiui, tai vadinama „Newwave“ - R. L).
Postfolkloras, deja, daro įspūdį ir kaimo ansambliams. Kai
tuo užsiima žmogus, gerai pažįstantis tradiciją, puikiai gro
jąs instrumentu, turintis subtilų muzikinį skonį, kaip tai daro
Ilga Reizniece arba Valdis Muktupavelas, tai yra viena, bet
kai postfolklorą pradeda groti Jekabpilio jaunimas - be tvar
kos, be intonacijos ir ritmo, kai instrumentai tarška barška tai jau idėjos kompromitavimas. Postfolkloras reikalauja pro
fesionalumo! Aš manau, kad pati idėja yra nuostabi, bet ją
ugdyti reikia labai atsargiai. Mes „Grodi“ galvojame vėl at
sigręžti į tradicinį dainavimą: klausomės autentiškų daini
ninkų balsų ir bandome juos tiesiog kopijuoti. Dabar, klau
sydamasis dainuojant kokio nors folklorinio ansamblio, ne
bejauti skirtumo tarp Kuršo „garo sauciemo“ (pavasarinio
dainavimo būdas - R. L) ar Augšžemės „balso“ (melodija
apeiginiams tekstams - R. L.). Nebeliko stiliaus ypatumų,
niekas nebežiūri, kaip dainuoja tas kuršis, kokios smulkios
latgalio intonacijos. Dabar mes visi dainuojam kažkaip apy
tiksliai, apveltai, kad tik į tą pusę. Reikėtų taip dirbti, kaip
Evaldas Vyčinas arba Pokrovskis Maskvoje - jie įdeda la
bai daug darbo, bet gauna puikų rezultatą. Tie, kas nesuge
ba arba neturi laiko, tegul dainuoja tiktai savo regionų dai
nas, o kai visi viską - tai kas gi iš to gali išeiti.
Aš norėčiau, kad mūsų ryšiai su lietuviais būtų glaudesni.
Buvo gerų minčių su Vytautu (Musteikiu) rengti bendrus se
minarus - aš kaltas, kad jos neišsipildo - nebeturiu laiko ir
jėgų, bet tai nereiškia, kad nebeturiu noro. Dabar vienas mū
sų ansamblis iš Latvijos vyksta į Dzūkiją, Marcinkonis. „Baiticos“ įrašuose dalyvavo „Vydraga“, bet norėtųsi daugiau
pabendrauti ir teoriniu lygiu.

Dainių tauta
prisikelia dainuodama
Jonas VAI ŠKUNAS

Kas var dziesmas izdzietat,
Kas var zvaigznes izskaifit,
Kas valodas izrunat?
Jūras žvirgždus izlasTt?

Kas gal’ giesm es išgiedoti,
Kas kalbas iškalbėti?
Kas gal' žvaigždes išskaičiuoti,
Jū ro s žvirgždus išrankioti?
LD 38

Prieš 100-ą metų, 1894-aisiais, šviesą išvydo pirmasis
latvių dainų tomas.* Krišjanis Baruonas (1835-1923) pa
aukojo didžiąją sąmoningo savo gyvenimo daij tam, kad
parengtų šešis latvių dainų tomus (septynias knygas),
6256 puslapiuose ¡dėtas 217 966 dainas.1Tai bene vie
nas iš didžiausių liaudies poezijos leidimų pasaulyje. Pri
simenant K. Baruoną, nederėtų užmiršti ir jo tiesioginių
pagalbininkų - poeto, tautodailininko Frido Bryvzemnieko (1846- 1907)2 ir Peterburgo pirklio Henriko Visendorfo (1861-1916).
1869 metais, Gamtos mokslų draugijos prie Maskvos
universiteto komandiruotas, F. Bryvzemniekas rinko latvių
tautosaką ir išleido ją trimis knygomis: 1873 metais - liau
dies dainas (1118 vnt.), 1881 metais - patarles, mjsles,
užkalbėjimus (4110 vnt.), 1887 - pasakas (148 vnt.). Sa
vo darbais F. Bryvzemniekas išjudino latvių visuomenę, ir
jam, gyvenančiam Maskvoje, iš Latvijos pradėjo plaukti
gausus tautosakos srautas.
1878 metais Maskvos latvių šviesuolių, vadinamų „vakarininkais“ (nes rinkdavosi vakarais), būrelis nutaria iš
atsiųstos medžiagos atrinktas tobuliausias ir poetiškiau
sias dainas išleisti gimtąja kalba atskiru leidiniu, skirtu pla
čiajai visuomenei. Tiesiogiai tuo rūpinosi F. Bryvzemnie
kas ir K. Baruonas.
Tautosakos iš Latvijos plūdo nepaprastai daug. Jos kie
kis daug kartų pranoko vieno rinkinio apimtis. Reikėjo im
tis daug didesnio darbo - sutvarkyti ir susisteminti visą
gautą medžiagą. F. Bryvzemniekas atsidėjo propagandi
niam darbui: rašė kreipimusis į latvių liaudį, kvietė užraši
nėti ir siųsti viską, kas dar išliko atmintyje, tvarkė kores
pondenciją, ieškojo rėmėjų leidybai. Jam pavyko įkalbinti
Peterburgo latvių kultūros veikėją, pasiturintį prekybinin
ką H. Visendorfą, kad tas rūpintųsi leidyba, organizuotų
pinigų rinkimą. K. Baruonas užsiėmė atsiųstos tautosa
kos atranka ir klasifikacija.
K. Baruono, latvių vadinamo „dainų tėvu“, pavardė ne
vienam, matyt, siejasi su didžiąją savo gyvenimo dalį sker
sai ir išilgai po Latviją vaikščiojusio dainų užrašinėtojo įvaiz
džiu (toks buvo suomių E. Lenrotas (E. Lonrot), mūsų
A. Juška). Betgi K. Baruonas iš savo darbo kambario
Maskvoje, o vėliau Rygoje,3 niekur nekėlė kojos. Pačios
dainos ėjo pas jj. Išskirtinis reiškinys. Beveik 700 metų
pražūtin stumta tauta, vedama senųjų dainų, pakyla išsi
vadavimo iš nebūties žygdarbiui.
x Barons Kr., Visendorfs H. Latvju Dainas. - Jelgava, 1894. - T. 1.
Kiti tomai: Peterburgą, 1903-1915. - T. 2 - 6 . - Toliau - LD,
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Už ezipas gaivu liku

Vandenėliui, akmenėliui,
Tam gyventi saulės amžių.

Sargaj savu tėvu žemi;
Labak manu gaivu nema
Neką manu tėvu žemi.

Ant eželės galvą dėjau
Serglau savo tėvų žemę;
Verčiau mano galvą ima

Nekaip mano tėvų žemę
Vadinasi, „dainuojanti revoliucija“ ne vien gražūs žo
džiai. Dainių tauta prisikelia dainuodama.
Dziedot dzimu, dziedot augu
Dziedot mūžu nodzivoju,
Ar dziesmam guldlts klūšu
Balta smilšu kalninė.
LD 3

Giedodama gimiau, giedodams

augau
Giedodams amžių nugyvenau,
Su giesmėm atgulti teks
Baltų smilčių kalnelin.
O juk iki XIX a. antrosios pusės
nebuvo visuotinai priimto latvių tautos pavadinimo, etninės žemės ne
buvo vieningos net iki Pirmojo pa
saulinio karo pabaigos. Senosios
latvių dainos ne tik ugdė liaudies
tautinę savimonę, bet ir, išsaugo
damos gryną senovišką latvių kal
bos sandarą, padėjo atsirasti latvių
bendrinei kalbai. „Ant šio „Latvių
dainų“ pamato galėjo atsirasti ir
randasi latvių filologija“, - teigė žy
musis kalbininkas Janis Endzely
nas.
Latvių dainas labai sunku vers
ti, bet dalis jų išverstos j rusų, vo
kiečių, čekų, vengrų, prancūzų, uk
rainiečių, danų, italų kalbas. Mes,
lietuviai, būdami artimiausi latvių gi
minaičiai, deja, ne ką teturime. O
Kr. Baruonas.
net bendrinį jų dainų pavadinimą
- „daina“ - esame pasiskolinę. Tarp kitko, latvių kalboje
šio žodžio nebuvo. Latvių dainas XVIII a. septintajame de
šimtmetyje taip pavadino Rygoje gyvenęs vokiečių filoso
fas J. G. Herderis.4
Kas gi tos latvių dainos? Kuo jos reikšmingos lietuviui,
latviui... baltui? Visam baltam pasauliui? Skaitai, ir užima
žadą - lyg iš daugiaaukščio nusklęstum į indoeuropie
čių protėvynės sengirę, kurioje pirmas sutiktasis ištartų:
„Sveikas gyvas, broli!“ Kokių septynių tūkstantmečių atrodo, nė nebūta.
Bridi, laiku man dzlvot,
Nedzlvot saulės mūžu;
Ūdenam, akminam,
Tam dzivot saules mūžu.
LD 27677

Akimirką man gyventi,
Negyventi saulės amžiaus;

Latvių dainomis vienas iš pirmųjų (1915 m.) nusistebi
anglų etnologas R. Harris: „Labai netikėta, kad tiek daug
iš neatmenamos praeities galėjo išlikti folklorinėse daino
se.“5 Darbščiajam indoeuropeistui V. Toporovui seniausios
latvių dainos sukelia „beveik“ sustojusio laiko įspūdį. Šios
dainos, jo manymu, nėra vien nacionalinis paminklas, jos
- pasaulinės kultūros įvykis, nes kitų indoeuropietiškų
kultūrų aplinkoje jos atrodo kaip laiko aplenkta sritis, nelyg koks „draustinis, kuriame su didžiausia ištikimybe pra
eičiai saugoma daugelis indoeuropiečių epochos praei
ties liekanų“, kurių tik menki trupiniai išliko kituose mūsų
dienas sulaukusių tradicijų seniausiuose paminkluose.6
Garsusis F. de Sosiūras (F. de Saussure) po ilgo ir
kruopštaus seniausių indoeuropie
tiškos poezijos pavyzdžių nagrinė
jimo prieina išvadą, kad indoeuro
pietiškos epinės kūrybos branduolį
turėjo sudaryti labai trumpi, vieną
motyvą apdainuojantys ketureiliai.
Tai negali nesukelti nuostabos juk šio,kiek žinoma, latviška me
džiaga nesinaudojusio mokslinin
ko išvados stebėtinai tinka latviš
koms dainoms, mat labiausiai pa
plitęs jų pavidalas būtent ir yra ke
tureilis, apdainuojąs vieną motyvą.
Dar daugiau, apibendrindamas
samprotavimus apie latvių dainų
formą, V. Toporovas prieina išvadą,
kad jos ne tik ketureiliškumu, bet ir
poetine technika daug artimesnės
indoeuropietiškajai tradicijai nei li
gi šiol manoma. Jo supratimu, lat
viškos dainos daug tiksliau atkar
toja pirminį indoeuropietišką tipą
nei senovės graikų ir senovės indų
poezijos pavyzdžiai.7 Pfiėjęs prie
šių išvadų, V. Toporovas klausia, ar
šią, ypač senąją formą atitinka tiek
pat senas turinys. Ir, nagrinėdamas
vadinamojo pagrindinio mito siuže
tus latvių dainose, atsako: „Taip!“
Dievą dėti kieti cirta
Zelta spares sparedami;
Saules meita cauri gaja,
Ka lapina drebėdama.
LD 33754

Dievo sūnūs klėtį kirto,
Aukso g e g n e s g enėdam i;

Saulės dukra per juos ėjo,
Kaip lapelis drebėdama.
Pasak K. Skujenieko, latvių dainas dėl jų trumpumo ir
minties glaustumo kai kas lygina su klasikinėmis japonų
miniatiūromis - haikus ir tanka. Folklorinėje plotmėje at
randama tam tikrų panašumų ir su persų rubajatais bei
azerbaidžaniečių bajatais. Pobūdžiu, sandara ir vartose
na latvių liaudies dainoms tipologiškai artimi ir indonezie
čių pantunai. Bet ypač stebina jų panašumas į Pavolgio
tautų dainas. Neįtikėtina, bet, pavyzdžiui, marių dainos

panašesnės į latvių negu į savo tiesioginių giminaičių kitų finougrų - dainas.8 Gal čia „kalta“ praeityje buvusi
artima baltų ir Pavolgio finų kaimynystė, Ypač glaudūs
baltų ir finų ryšiai buvę 2-ame tūkstantmetyje pr. Kr. arba

bent pirmojoje jo pusėje, Tuo metu į finu kalbas galėjo
patekti dabar aptinkamų senųjų b a ltiz m ų o su jais ir bal
tiškų poetinių formų.
Šiandien nelengva suprasti, kaip tuos trumpučius ketureilius dainuodavo — vieną po kito, kaip šauna į galvą,
gliaudydavo, kaip papuola, nelyg saulėgrąžas?

Dziesmip mana, ka dziedama
Ne ta mana pramanlta;
Veca mate pamaclja,
Aizkrasne tupėdama.
LD 15

nius kūrinius, iš kurių, tarsi iš plytelių, įkvėpti įvykių ir ap
linkybių, dainiai augindavę epinius pasakojimus. Bet il
gas epinis kūrinys, matyt, nebuvo ilgam „stingdomas“ at
mintyje. Atlikusį savo paskirtį, jį greičiausiai išnarstydavo į
ketureilius - tobulai išbaigtus, lengvai įsimenamus..,
Kai kas mano, kad į ilgesnius kūrinius epiniai „mikrotekstai“ galėjo būti jungiami derinant juos su proza. Tuo
atveju proza naudojama kaip saistančioji medžiaga, tam
tikras paaiškinamasis tarpsluoksnis.
Suvokus latvių dainas kaip išbaigtus epinius narelius,
kuriais dainius, nelyg stiklo karoliukais ar kaladėlėmis žais •
damas, apsako ir kuria „visą pasaulį“, nuostabą kelia ne
šių dainų archaiškumas, o jų „šiuolaikiškumas“ - suge
bėjimas senoviškomis priemonėmis išsakyti senas šiuo
laikiškas tiesas.
Skaitai, ir smelkia širdį kartų patirtis, išgyvenimas:
Kadėl mana mamulipa
Nedižana palikusi?
Atdevusi berniniem
Visu savu diženumu.

Giesmei mano, kaip (tu) giedama
Ne mano (tu) pramanyta;
Sena motė pamokino,
Užkrosnėj tupėdama.

4

K. Baruonas nurodo, kad kiek
viena trumputė daina yra pilnas už
baigtas kūrinys. Ji trumpa ir talpi,
tarsi mįslė ar patarlė. Akivaizdu,
kad patarlė, mįslė, pamokymas ar
koks nors anekdotas prasmę įgau
na tik būdamas dermėje su aplin
ka, tai yra, pasakytas laiku ir vie
toje, pasakytas, kuomet labiausiai
reikia, kuomet geriausiai gali būti
suprastas ir priimtas širdimi. '
mettariami žodžiai, apibendrinda
mi visa, kas vyksta, nuskaidrina,
patobulina ydingą kasdienybę.
Nuo jos į amžinybę tarsi tiesiamas
tiltas, sujungiantis gamtišką ir lai
kiną išorinio pasaulio „prozą“ su
amžinu dvasios gelmės turiniu.

Kodėl mano motinytė
Negalinga pasiliko?
Atidavusi vaikeliams
Visą savo galingumą.
Tek sufite vakara,
let mamina vecuma;
Steidziet, berni, įautaįiet
No maminas padomipu.
LD 3253

Tek saulytė vakaran,
Ein motulė senuman;
Skubėkit, vaikai, pasiklausti
Iš motulės patarimų.
Apdziest mana uguntięa,
Nomierst mana mamų [¡te; •
Ciemai teku uguntipas Kur tecešu mamų litas?

Visas dienas man zinamas,
Tris dieninas nezinamas:
Dzimstama, mirštama,
Tautinas ejama.

LD m u
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Visos dienos (gi) man aiškios,
Trys dienelės tik neaiškios:
(Kai) gimstama, mirštama,
Ir už vyro einama.

„Latvių dainų“ viršelis.

PaUdz, puisi, man dziedat,
Paldz dziesmu darinat:
Es pre tevis ta gulešu,
Ūdens caurlnetecės.
LD 294

Padėk, bernuži, man giedot,

Padėk giesmę padaryt:
Aš prie tavęs taip gulėsiu,

Gęsta mano ugnelėlė,
Miršta mano motinėlė;
Kaiman bėgu ugnelėlės <
O kur bėgsiu motinėlės?

Jau sau lite žemu, žemu
Mamulipa taju, taĮu
Teku, teku, nepanaku,
Saucu, saucu nesasaucu.
2

Jau saulelė žemai, žemai
Motinėlė toli, toli
Bėgu, bėgu, nepaveju,
Šaukiu, šaukiu neprišaukiu.

(Net) vanduo nepratekės.
Galbūt praeityje pavienes trumputes dainas mokėta
prasmingai sujungti į epinę visumą. Tuomet paaiškėtų,
kodėl neturime baltiško epo. Esame išpuoselėję ikiepi-

Visai kitoks dabar mažiau suprantamų mitologinių dai
nų, sueiliavusių ne žmonių, o paslaptingų dievybių gyve
nimus, poveikis:
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Sau!1sacirta Mėnesiniu
Ar asaju zobentinu,
Kam a tn e m a AusekĮam

—

Kj'i'OSKUl TURUS

S k oderetu Ugavina.
UI 33950

Saulė kirto Mėnesėli
Su aštriuoju kardeliu,
Kam atėmė Ausekliui
Suderėtą žm onytelę.11
Jos atitraukia mus nuo jausm ų, nuo išgyvenimų. Talkia
mūsų dėmesį, sąmonę, galias į teorinę dievišką sritį.,. Ar
ne taip ir gyvename: esam e jausmais ir protu, darbu ir
poilsiu, kasdienybe ir šventėmis...
Senolių p ram an as - dainos, sakmės, simboliai - gy
vas, kol n au d o jam as nūdienos uždaviniam s spręsti. Todėl
e sa m e pašaukti ne tik viską surinkti ir, nubraukus dulkes,
padėti į tamsias muziejų saugyklas, bet ir visa tai naujai
perskaityti! Tik taip pratęsime paveldo gyvybę. Ir jis netruks
atsilyginti - atgaivins jausmus, padės sutelkti jėgas, vėl
įžiebs amžiną Dievo ir Visatos paslapčių troškulį.
Kai 1915 meteis Pirmojo pasaulinio karo verpetuose ma
žai kieno pastebėti išėjo paskutinieji penktas ir šeštas „Lat
vių d ain ų “ tomai, Aspazija ir J. Rainis iš tremties Šveicarijo
je K. Baruonui parašė neužmirštamus žodžius: „Jūs, bran
gus m ūsų patriarche, busim osios kartos pirm takas ir bu
vusiosios ainis, J ū s sujungėte jų nem irtingumo ratą. Jūs
žinote, kad šita tauta, septynis šim tus m etų išgyvenusi bai
mingą vergiją ir negailestingą priespaudą, d ab ar jau n e
žus. Mūsų kalbą gali priversti nutilti arb a iškraipyti sveti
m os kalbos, b et a u sy se m ūsų sk am b ės Jū sų surinktos dai
nos, rasd am o s atbalsį m ūsų širdyse. Iš m ūsų galim a atimti
viską, tiktai ne m ūsų meilę. Jinai išliks, pereidam a iš kartos
į kartą, išn e ša m a į tolimus kraštus nelyg šventoji ugnis.
Ir ateis diena, kurią m es linkime Ju m s išgyventi, kuri
s u g e b ė s savo sa u le išdžiovinti visus a šarų ir kraujo sra u 
tus. Šita d ie n a jau atein a - m ūsų atgim im o diena.
Tegul gi am žinai žaliuoja jau n a ta u ta i“10
NUORODOS:
1. Latvijos Mokslų Akademijos folkloro sektoriaus rankraščių skyriuje
yra dar apie 246000 dainų. 1979 metais Latvijos MA pradėjo leisti
platų latvių dainų daugiatomį (numatyta 15 tomų), kuriame bus iš
viso apie 1,2 milijono dainų.
2. F. Bryvzemniekas bendro darbo pradžioje K. Baruonui įteikė 54
tūkstančius dainų.
3. K. Baruonas iš Maskvos j Rygą persikėlė 1893 metais.
4. J. G . Herderis 1864-1869 metais, gyvendamas ir dirbdamas Ry
goje, domėjosi latvių liaudies dainomis, rinko jas. J. G. Herderiui
priklauso ir pati sąvoka „liaudies daina“ (vok. „Volkslied“).
5. Ivanov V. V. O mifopoetičeskich osnovach latyšskich dain // Bal
to-slavianskij e issledovanija, 1984. - M., - R 3. - Rusų k.
6. Toporov V. N. K rekonstrukcii odnogo ciklą archaičnych mifopoeti
českich predstavlenij v svete „Latvių dainos“ // Balto-slavianskije..., 1984. - R 37. - Rusų k.
7. Ten pat.
8. Skuj©niekas K. Dainų balnas // Lekia mano žirgeliai. - V., 1989. R 22-23.
9. Nors dabar mariai gyvena anapus Volgos, atokiau nuo buvusių
baitų žemių, tačiau, V. Toporovo bei O. Trubačiovo manymu, se
niau jie gyveno ir šiapus Volgos bei galėjo ribotis su baliais. K. Bu *
ga taip pat manęs buvus baltų sr marių tiesioginių, kad ir neintensy
vių ryšių. Žr.: Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. - V., 1984. T. 1. - P. 175-176.
10. Ziedonis L Voploščenije sudjby narodnoj //Latyšskije dainy. - M.,
1986. - R 23. - Ši citata iš rusų kalbos versta autoriaus.
11. Latvių dainų vertimas - autoriaus.
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Apie Japoniją
blaiviai ir iš pirmų iūpų
Japonija* Japonija.*, Kiek milų paskleista apie šią šalį
kiek legendų turistams. Neneigdamas šių gražią pasakoji
mų ir įsijautimų populiarioje literatūroje (nes kiekvienas tini
teisę pajausti tiek su vają, tiek svetimą šalį individualiai)
bandėme pildau syti į tai, ką mums. tai yra. Auksuolei Če
paitienei, Daliai Rastenienei ir Gražinai Cijunelytei pasa
koja iš pirmų lūpą japonas sociologijos daktaras Ryo KOD ZIMA, šiuo metu dėstantis Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. Maža poezijos ir graudenimosi, daugiau - kriti
kos m blaivaus požiūrio —sakytume, ši minus glūdėjo viso
je Ryo Rodūnios pasakojimo potekstėje.

Dalia RASTENIENĖ: Ryo, gal prisim enate, kai Jūs apsilankėte pas mus redakcijoje ir mes susipažinome, ir šnek
telėjome apie šį bei tą, kažkokia proga pam inėjau Aziją kaip
visumą, specialiai neišskirdama Japonijos. Jūsų reakcija bu
vo greita - Japonija labai skiriasi nuo Azijos ir 1.1. Supra
tau, kad nors ir daug “apskritai” žinome apie Japoniją, bet
štai imame ir neaktualizuojam e jos savitumo, jos išsiskyri
mo iš Azijos šalių. Taigi gal ir pataisykime šį mano neapsižiū
rėjimą? Japonija ir Azija, Japonija ir Europa, Jūsų požiūriu?
Ryo KODŽIM A: Japonija iš tikrųjų yra Rytų Azijoje. Ja
ponijos kultūrai didelę įtaką darė įvairios ir skirtingos Indi
jos, Kinijos, Korėjos, taip pat pietinių salų kultūros. Šiuo
požiūriu galima sakyti, kad Japonijos kultūra yra Azijos kul
tūra, kad Japonija yra Azijos šalis. Bet norėčiau pabrėžti ir
tokį istorinį faktą: Azija yra susijusi su Europa. Azijoje buvo
daug europiečių užgrobtų kolonijų. Apie E urppą galima pa
sakyti, jog tarp jos šalių daug sąsajų, pavyzdžiui - viduram
žiais visoms kultūrom s bendra lotynų kalba, jog tai —vienti
sa Europos kultūra. O Azijos kultūra visiškai nėra vientisa,
Pavyzdžiui, mes neturim e istorinių ryšių su arabų šalimis, tik
rų ryšių su Centrine Azija. XVI a, Europos valstybėms kolo
nizavus daug Azijos teritorijų, natūralus darbo pasidalijimas
tarp Azijos šalių buvo visiškai sugriautas. Nuo X V I-X V II a,
Azijos šalys vystėsi labai netolygiai, kiekviena savo keliu, to
dėl ir tą vientisumą sunku beatrastL Pavyzdžiui, mums Indi
jos ar Kinijos kultūra atrodo labai egzotiška, net egzotiškes
ne už Europos ar Amerikos kultūrą. Taigi Azijos vientisumo
stereotipą reikėtų atmesti.
Antra, Japonija tarp kitų Azijos šalių yra unikali tuo. kad
vienintelė tapo stipria valstybe. XIX a. pa b. - XX a. pradžio
je imperialistinė Japonija užėmė net kaimynines šalis. Eu
ropos didžiosios valstybės kolonizavo kitas Azijos šalis, bet
ne Japoniją. Tailandas irgi liko nepriklausomas, tik netapo
įtakinga valstybe. Šiuo požiūriu, palyginti su kitomis Azijos
šalimis, šiuolaikine Japonijos kultūra ir naujoji jos istorija
yra unikali. M es perėm ėm e iš Europos kultūros, ypač iš Vo
kietijos, vėliau - iš Amerikos labai daug. Vakarų kultūros

mementai buvo Miuaiiųyii priuukyti. 4p Te tekinsiu. ii,u>
m os kultūroje tiek daug Europos k n ra e u Ims r u !<0 ros r it
menių, k ui iiio< me* p e ln ė m e palys, savo omu, kad ja. -k *
b<l:h mtmis svetimi Azija i»cra vientisa iteriuom pužiitnii •*
japonųa - ypač" DU liek daug minui] užmuiuiiu steni* nlą
p tena s a k y tė j1n ne Iv p t Ak irime vadinam ai, e A , yos m ii u
rai.
Auksuok CT.PAfi ijRNE. XIX e nubejoįi pusėje Japo
Aja pasuko savo istorijos Leką u »juve ui runa pu m ūkiu f V,a
karų kultūrai, ¡domu, kokia buvo tokio ladikdmis pi Mariu;no motyvacija ir kaip Japonijui moderm/i-odanuN. mngojo
savo kultūrini savitumą savo ‘ųapomšLumą "v
Ryo KODŽIMA. I abm įdomus kuvuKteuie Pai*. apie a u
daug mąsčiau. Kai fotuose Azijos ir ai ubų ša1) a A a **a? myk
fundamentalistinių terideni ijų. Ypač supuos buvo Kinijos. Ku
rėjos, Vietnamo fundamentalistines kultui ines reakcijos prieš
Vakarų kultūrą. Pas raus tokios reakcijos taip pat hutą, bei it
ouvo silpna. Kode J? Tradiciškai kalbant, lape i uju yru perite
/»joje, jos situacija ypatinga. Štai Kinijos, Indijos, arabų kul
te i os yra stiprios it unikalios, o Japonija pati nėra sakytųsi
teplios unikalios kuiliuos. Mes se kerne f imitavome liek daug
kaimyninių kultini], ypač Kinijos, Indijos vėliau - Vikarų,
kad iš tiknjjų patys stipraus japoniškame y stiprios japoniškos
kultūros k neturime Vadinamasis japoniskumas yni savobs
kas skolinių mišinys. Todėl ir Vakarų kultūrą perimti arba,
kaip čia pasakius, palikti savo vadinamąją japonų kultūrą bu
vo lengva. XIX a. modernizacijos pradžioje mes atsisakėme
iš baisiosios kaimynes —Kinijos skolintos kultūros ir perėjo*
me prie Vakarų. Daug šviečiamosios epochos mąstytoji], ide
ologų tada sakė: atsisakykime vadinamojo tiadicmio atsitiki*
ino, imkime pavyzdį iš Vakarų. Taigi mes numėtėme į šalį fe
odalinį japonų palikimą. O japonų kultūros originalumas sugebėjimas skolintis iš kitų civilizacijų ir visa tai perdirbti
Auksuolė ČEPAITIENĖ. Tačiau kokios idėjos padėjo, ši
taip drąsiai ir ryžtingai keičiantis, išsaugoti tautos orumą9
Ryo KODŽIMA: X IX -o jo amžiaus Meidzi rekonstruk
cija buvo parengta japonų fundamentalistų XIX a. vidury.
Jie norėjo atmesti liek Vakarų, liek Kinijos įtaką ir išsaugoti
vadinamosios senosios j aponų kultūros šcidį. Bet, jų mąsly
tojams ir politikams peržiūrėjus japonų kultūrą, iškilo para
doksalus klausimas: tiek daug buvo skolinta, kad jie nerado
stiprios tautinės šerdies. Iš Kinijos mes perėmėm budizmą,
konfuciomzmą, o prieš tai nebuvo sukurta stipraus kuiliui'
nio kamieno. XIX a. viduty buvo manoma, kad šie skolini
maisi sudarkė tiknąįą japonų kultūrą, sutrikdė jos natūralų
ir spontanišką vystymosi, Tačiau kai kurie intelektualai gal
vojo, kad Kinijos kultūra palietė tik paviršių, kad japonų et •
vilizacijos unikalumas neva, almėtus kiniškąjį paviršių, eg
zistuoja Betgi kiekviena kultūra yra unikali Japonų buitura tuo, kad ji kaip svogūnas - sudalyta iš sluoksnių, po lui
nais nėra kažkokios ypač japoniškos šerdies. Tada jie pradė
jo mąstyti realistiškai: norint išlaikyti tą vadinamąjį japortiškumą, reikia perimti Vakarų kultūros elementus, pavyzdžiui
- ginklus ir k t, reikia tapti didžiąja valstybe, kitaip - būsi
me kolonizuoti. 1840-1842 metais Kiniją nugalėjo anglai
(Opijaus karas), o Kinija buvo tarsi Rylų Azijos centras. Tai
gi japonų protėviai matė, jog Vakarų kultūra nugalėjo net
Kiniją. Buvo mąstoma: kodėl Kinija buvo nugalėta? Anot
jų, priežastis galėjo buri barbariškųjų kultui a Vakarų cmP-

oicijci būvu vašesnė už Kernio* o vd klienų k i mm busum
tok K' konservatyvūs »f n ei eJvVim murieg hyknpioėuė mąs
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*lybę ir kuli urą undine pribyri AVn.mis 24’ ‘m n V oponų jipm irikurj j
Vis (krito tai sunkus, u i ė c b ą o iri ausinim; iiitedoftei
Oponuos kultūrine funrimrc nkdr/imis lape Amaru m-m
ros intioduMoriuiįv. Buvo nuspręsta:jeigu lokiteA rde s n
ra, je* u tuščia, tai »alinu pi rem i :• V alam kultūrą, m a
paėriii uiki/nyvapcriuit»! Veuarų ierim u r e/-' o i . bA e m
14 japonišką ei-m aki e n
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Ryo KODŽIMA. te r m ą urnomnrzaciia XiX A: >. gtri įvykdyta auros ūmines d ik teteim sąlygomis, prus miai mią
¿lionietiifuj^. Prūsijos kctiitlyrivje nftete Birniųj, patente?! 5 •>

rą. Antroji ¡vykdytastiprumui vidui miąjų vXimnente lehm
panašiai kaip Amerikonu Tarp ubkjų inudv. »mzacųų temte

nio skirtumo nėra, bep sociologiskai šnekant, taip dviejų ore
dcrmi] Japcntjų buvo didelis skirtumas
Prieš Antrąjį pasaulini kai ą japonų nite lekiu ab i sūriam
tik kelis procentus. Japonija buvo autoritarines diktatūros
šalis, tai palietė ir švietimo įstaigas. Dabar - keturiasdešinu
procentų japonų mokosi universitetuose. Bet šiandien dėt
drastiškų pasikeitimų, turiu omeny vidurirtiąją klasę, Japo
nija tampa masinės kultūros visuomenių Tai neigiamas reiš
kinys. Pasireiškia egaliterines tendencijos - žmonės vienai
kitą imituoja, niekas nenori biili nei blogesnis, n u gerermb
už kilus.
¡vedus amerikiečių Švietimo sistemą ir pakitus ihurum
neg japonų švietimo sistema tampa visuotine Japonijoje yra
I 300 universitetų Tik keli iš jų yra labu geri kaip Oksfcv
do, B(u lyno, Paryžiaus. Kili] lygis nevienodas. Sakyčiau, d u
dešimt pioicntų iinteeisitetu yra pakankaino lygiu aituuniasdešimt procentų —ganė linai prasti
Japonų studentams svarbiausia įstoti f tuos, pmdaucarr
irius dvidi Ainjčiai prorenių. į Tokijo, Kloto universitetus Pr-i
tikslui jie luii mokytis aukštesnio lygio mokyklose, net Ine
kylį aukštesnio lygio darželius lai švietimo pragaras
Švicu lino sistema tempu viriunmoskv: klasės sistema. u
j r,ponų gebėjim u kurti kuli imą pradeda silpnėt.
Auksuole ČEPAITIENĖ: Esu skaičiusi, jog p< rianoji?
pasaulinio naro ir gerokai vėriait marksistinė mintis buvo po
puiiari tarp japonų Imclekiualų Galbūt galėliiiuele pi Am*
pakomentuoti?
Ryo KODŽIMA: Mes negalėjome atmesti marksizmo, jis
labai populiams tarp japonų iiitdektiialiu Nekalbant apie
marksizmo ir socializmo teorijas nieko negalima pasakyti e
apie Japonijos kuliūnų

Socializmo idėjos į Japoniją atkeliavo XIX a. pabaigoje.
Ypač jomis domėjosi kati įėji l i t ą aini ir krikšeiomų intelek
tualai. Socialistinių idėjų įtaka sustiprėjo socialistų partijoms
įsijungus į Antrąjį internacionalą. Tarp japonų intelektualų
papilio daugybe Antrojo uiternadonalo propapojam ų min
čių. Darė įtaką K. Kairiškis. A. lietelis, (X Plechanovas, net
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Ryo KODŽIM A: O m an įdomu, Rok| sintoizmo vaizdinį
jos formavo prcgiesyvų visuomenės požiūrį, jos buvo pana
jūs čia esate susikūrę. M at mums — tai labai problemiškas
šios | šviečiamosios epochos evoliucinį požiūrį į istoriją.
XX
a. pradžioje Antrojo internacionalo idėjos padėjo redalykas. Iki šiol smarkiai ginčijamasi, ar sintoizmas —religi
form uoti japonų visuomenę į piogresy vią m odernią visuo ja, ar ne. D augum a istorikų, etnologų mano, kad tai folklo
ras, ne religija. Y ia teorija, teigianti, kad sintoizmas ~ stipri
menę. Japonų komunistų partija buvo ¡kurta 1922 metais,
fundam entalistinė religija, panaši į judaizm ą, la i labai plati
liepos 15—ąją, Susikūrus Koiiikilemuį Japonijai didelę įta
tema. Pradėsiu nuo reprezentacinių teorijų. Viena iš jų sa
ką darė socializmo, sovietų tipo komunizmo idėjos. Trečia
ko, kad sintoizmas - tai tam tikra tautinė galvosena; kita,
me dešimtmetyje Vakaruose —Vokietijoje, Prancūzijoje, net
kaip minėjau, - kad tu nd ame nl ai ištinę religija, panaši į ju 
Rusijoje buvo populiams įvairūs avangardiniai sąjūdžiai ~
ekspresionizmas, futurizmas ir kt. Komunizmo idėjos buvo
daizmą. Bet aš atm etu abi teorijas, gerai?
importuotos ir į Japoniją. Labai svarbus asmuo japonų kul
istoriškai sintoizmo doktrina, vadinamasis sintoizmo va*
tūrai — Kazuo Fukum oto. Po pirm ojo pasaulinio karo jis
dovas (tekstai) buvo išleistas V III a. Sintoizmas pagrįstas
trejus metus studijavo Prancūzijoje ir Vokietijoje, buvo va gamtos (saules, menulio, medžių, gyvūnų, kalnų ir kt.) gar
dinamosios naujos marksistines Georgo Rakošlo ir Rozos
binimu, kaip lietuvių pagonybė. Buvo garbinami ir žmonės.
Liuksemburg teorijos pasekėjas. Grįžęs j Japoniją, jis pradė
Pavyzdžiui, miręs žmogus, pagal sintoizmą, tapdavo dievu.
jo teorinę kovą prieš viską. Fukum olo marksistinę mintį im Jei žmogų užmušdavo dėl politikos ar panašiai, tai yra, j ei j į
ištikdavo tragiška lemtis, tai jis irgi tapdavo dievu. D. Freiportavo kaip avangardinę. Taigi trečiajame dešimtmetyje ko
munizmas Japonijai buvo tam tikras ideologinis avangardas.
zcris savo 4iAuksinėje šakoje” sintoizmą apibūdina tik kaip
animizmą, kuris pastebimas ir kitose šalyse. Betgi nuo VII a.
Auksuolė ČEPAITIENĖ: Vis dėlto - tai buvo d augiau
iki VIII a. senovės Japonija tapo valstybe, kad ir ne tokia
kultūros ar politikos reiškinys?
didele, kaip dabar. D aug mažų karalysčių suvienijusiam im
peratoriui reikėjo teoriškai pateisinti savo valdymą. Tad
Ryo KODŽIMA: Kultūros. Juk Prancūzijoje ir Vokieti
712 metais iš mažų karalysčių im peratoriaus dvaro pareigū
joje taip pat iš pradžių tai buvo kultūrinė srovė. Betgi trečio nai surinko mitologinę medžiagą, ir jos pagrindu buvo sura
jo dešimtmečio pabaigoje Japonijos vyriausybė j komunis šyta istorinė knyga “Kodzikis”, 720 m. - metraštis “Nihontus pradėjo žiūrėti labai įtariai, pradėjo juos persekioti. Ko gis” kinų kalba. Japonų im peratoriui reikėjo įtvirtinti savo
munistinis judėjimas pasidarė lyg ir pogrindinis. Kaip žino autoritetą ir būti pripažintam Kinijos. Im perinės sistemos
me, trečiojo pabaigoje — ketvirtajame dešimtmetyje Japo pateisinimas buvo toks: to m eto japonų im peratorius buvo
nija pradėjo imperialistinį karą prieš Kiniją ir pietines Azi paskelbtas dievo sūnumi, japonų protėviai atėję j Japoniją iš
jos šalis, pagaliau 1941 m. ji pradėjo savižudišką karą prieš
dangaus, sužmoginti dievai tapę imperatoriais. Tos dvi kny
JAV, vėliau - ir Sovietų Sąjungą. Fašistinė autoritarinė dik gos buvo istorinis imperinės sistemos pateisinimas, tuo pačiu
tatūra kom unistų veiklą griežtai uždraudė, daugelį jų užda
— rašytinis japonų mitologijos šaltinis, nors šiuo metu labai
rė į kalėjimus. Taip komunistai išlaikė savo etiką ir politinę
ginčijamasi, kurios vietos — autentiškos, o kurios —sukurtos.
nekaltybę; todėl, pralaimėjus Antrąjį pasaulinį karą, kom u
Bet tuo metu į Japoniją iš Kinijos atėjo budizmas ir įsi
nistai tapo didvyriais, o visos ideologinės srovės, susijusios
tvirtino. Reikėjo su šiuo priešu konkuruoti. O japonų sin
su imperialistiniu karu, tapo tam tikra prasme kariniais nu toizmas neturi jokios doktrinos, tai tiesiog gamtos garbini
sikaltėliais. Taigi komunistai tapo dominuojančia jėga tarp
mas. Todėl iš budizmo buvo perim ta sistema ir sukurta dirb
intelektualų. Ir iš tikrųjų, iki aštuntojo dešimtmečio vidurio
tinė religija - vadinamasis sintoizmas. Vėliau Japonijoje pa
daugelis japonų intelektualų laikėsi komunistinių pažiūrų
plito konfucionizmas. Sinto teoretikai savo religiją mėgino
arba buvo kairiojo sparno modernistai. (Kairysis moderniz susisteminti ir pagal konfucionizmą. Taigi vadinamasis sin
mas Japonijoje labai panašus į komunizmą, ypač į Stalino
toizmas buvo sudarytas taip: skolinantis teoriją ir iš budiz
tipo komunizmą.) Taigi japonų kultūros kritika daugiausia
mo, ir iš konfucionizmo. Todėl sakau, kad japonų kultūra
užsiėmė komunistai. Politikoje jų galia buvo ribota, o kultū neturi šerdies. Tai savita mozaika iš skolinių. I(IX a. kai ku
ros erdvėje - labai stipri, plati ir rimta.
rie sintoizmo teoretikai mėgino imituoti netgi* krikščionybę.
Tai argi galima sintoizmą, savotišką dirbtinę religiją, lyginti
Auksuolė ČEPAITIENĖ: Kaip japonų marksistai suge
su islamu ar judaizmu. Pastarosios - stiprios doktrinos.
bėjo suderinti tradicines tautos kultūros vertybes su kosmo
politinėmis idėjomis?
Ryo KODŽIM A: Jie lyg ir mėgino išlaikyti japonų kultū
rą, bet iš esmės komunizmo pobūdis —internacionalinis, kos
mopolitinis. Vadovaudamiesi vakarietišku m odernum o su
pratim u, japonų kom unistai ypač kritikavo Japonijos feoda
lizmą. Kultūrinių skirtum ų tarp visuomenių jie nepripažino
ir sakė, kad tai yra skirtumai tarp visuomenių išsivystymo
lygių. O norint priartėti prie Vakarų ir juos pralenkti, reikia
atsikratyti feodalizmu.
Dalia RASTENIENĖ: Betgi grįžkime prie senesnių japo
niškų dalykų, pavyzdžiui, prie sintoizmo, Vis dėlto įdomu, kad
taip sugebanti laiku keistis ir modernizuotis valstybė iki šiol
išlaikė archaišką, folkloru ir mitologija pagrįstą religiją.
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Vis dėlto XIX a. Japonijoje sintoizmą pripažino kaip tau
tinę ir valstybinę religiją. Siekdama pralenkti Vakarus ir no
rėdam a išlikti nepriklausoma, Japonija privalėjo turėti poli
tinį instrumentą - žmonėms suvienyti remiantis istoriniu au
toritetu - imperatorium i dievu. M odernieji politikai impe
ratorių iš Kieto perkėlė į Tokiją, tuo metu vadintą Edo. Kad
pateisintų savo politinį autoritetą, kad integruotų visuome
nę, jis vadino save “mes”, “valdžia”. Japonų im peratorius
tapo įteisintu dievu ir buvo japonų garbinamas. Tai jau buvo
visiškai naujas reiškinys, iki XIX a. tokio sintoizmo dar ne
buvo buvę. Šiaip ar taip, toks valstybinis sintoizmas pasitei
sino. Japonija tapo didžiąja valstybe. O amerikiečių okupa
cijos laikotarpiu politikai leido im peratoriui p areik šti: „Aš
esu žmogus, o ne dievas.“ Šiandien im peratorius neturi nei
politinės, nei religinės valdžios.
Aš pats dėl sintoizmo nesu susiformulavęs vienareikšmio
atsakymo - tai labai sudėtingas reiškinys. M anau, kad ne»

ditišym o - rcii Kori sudf tingus re ¡¿kmy* Manam kau nedaug; Irt i?" rimų i t i simojzinm re tiius tai liiaiieYmvirn s ja
po a a1 lolkiom *r papu n- Dlu Daugelis japonų siu arteii iuo
lia * pagal simo»siu p ap'oč:up irteoja sm ioisu kapinėje.
A i k a io k ČFPAD iE N E : kokią tteik a Japonuos kuliu -jj

:*j<v jo Kilos religijos: n u d iz m u G ailim o uizmc K
Ryo KODŽIM*V istoriškai žvelgiami jau ‘/III a. labai po
puliarus buvo budizmas. Senovės japonu ūupenjoje jR buvo
valstybine religija, llirtiig id l sluoksniai budi/mą pasklckm
u 1apa paprastų žmonių Šiandien Kietas u Mina -* budistų
ai du lėktų ros n nesi ai Rašytiniai šaltiniai taip pai budistų
nuopelnas. XIii x tarp intelektualų pasidarė madingas kam
biuoni?mass be; dauguma vis dėlto išliko išlikimą budkm ul
lokugavų siogunaids (Samurajų peiiodus - IčCMIBob)
kaip valstybės doktuną priėmė konlucioniomą, ne mnioi/n\i{ kaip valstybes religija *- budizmą ir jos sumišo, ungm s
nu japonišku budo..
Dalia RASTENIENĖ: Gal porą žodžių tartume t apie mm
didnius japonų menus?
Ryo K ODŽIM A: Atrodo, kad japonų liaudies m enas RA
gia išnykti dėl didelio viduriniosios klasės išsilce rojinio, ir jau
niausioji karta nebesidom ijuo. Bet ateityje, manau, tam tik
ras atgaivinimas ar restauravimas bus padarytas.
Reprezentaciniais japonų liaudies menais laikytina teks
tilė, - gražių sudėtingų audinių reikia kimono siuvimui, Net
dabar Įvairiuose miestuose, pavyzdžiui, Kiote, tradicine teks
tilės pramonė išlaikius kūrybines galias. Pajui io soty, ypač
Nijigatoje paplitusi tradicine tekstiles rūšis, vadinama čižimi
taip pat eumugi —tekstilės rūšis, kuri buvo gaminama vieno
je nuošalioje pietinėje saloje - Ošimoje kimono siuvimui.
Po tekstilės pabrėžčiau porcelianą. Jis ypač populiarus bu
vo Siogūnato periodu, Samurajų laikais. Šiandien apie šim
tą miestų ir miestelių yra išlaikę savitas porceliano gamybos
tradicijas. Manyčiau, ir porceliano gamyba šiandien dar turi
kūrybinių galių. Moderniose keramikos srovėse matyti tra
dicijų įtaka. Japonų porcelianas ganėtinai savitas, net paly
ginti su Kinijos porcelianu, Jo grožis - paprastumas.
Dar Japonijoje daromos labai savitos medinės lėlės. De
ja, lėlių menas pergyvena krizę.
Reikėtų paminėti ir popieriaus gamybos meną, nes jis vi
siškai skirtingas nuo vakarietiško. Tai didelio meistriškumo
reikalaujantis darbas.

Auksuolė ČEPAITIENĖ: Kas šiuo metu yra tradicinių me
nų kūrėjai ir tęsėjai?
Ryo KODŽIM A: Liaudies menų galima mokytis kuo įvai
riausiose mokyklose. Yra prefektūrų, savivaldybių mokyk
los, kai kuriuose universitetuose —skyriai.
Daugiausia šiandien liaudies meną kuria profesionalai,
mažai jis bekuriam as kaimuose, valstiečių žmonų.
Bet grįžkim prie istorijos. Po XIX a. įvykdyto m oderniza
vimo visi tradiciniai menai buvo japonų primiršti. Nei seno
vinės šventyklos Klote, Naroje buvo apleistos (gerai, kad
amerikiečių mokslininkų ir ekspertų dėka šis reiškinys būvu
sustabdytas). Tiek japonus buvo užvaldžiusi idėja pasiniai
Vakarų industrializacijos lygį ir militaristines idėjos, kad jie
pamiršo, jog reikia išlaikyti tradicinį Japonijos grožy
Sakoma, kad kapitalizmas Japonijoje gimė 1890- 1900-
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Po Anltojo pasaulinio karts liaudies meno re Musė vrt
mažėjo. Bet septintąjį dešimtine! į, ekonomikos pakiliuim vK
sukėlus rimtų prie štai avimų visuomenėje, sukilo ir antimodm
nistiniai jausmai, ypač taip radikaliai nusl teikusios j aui i u o j ne
nes, kun nebuvo konservatyvi, kai taip sakyčiau, nei komuna
liiinj pažiūiij. Taigi jaunuomene vėl atrado tradicinius liaudie'
menus, ir vėl jie buvo pastatyti priešpriešiais kapitalizmui Daug
.studentų radikalų palys lapo liaudies amatininkais
Taigi galima išskirti du etapus, du momentus, trečiąjį ¿_
septintąjį dešimtmečius, sugiąžinusius japonų liaudies m.nūs į gyvenimą.
O vėliau, aštuntojo dešiiatoiečio viduryje, liaudies me
nus keliančio judėjimo nebeliko Tarp japonų intelektualų
pradėjo dominuoti postmodernistinė ideologija. O po 10 rt
apskritai viskas tapo nesąmone. Dabai; deja, vietoje asm««
nybės ugdymo bendraujant kartoms, perduodant asmeniš
kai patyrimą, vyrauja, kaip iš piadžių minėjau, valstybinės,
prefektūrų mokyklos.
Dalia RASTENIENĖ: O kas labiausiai Jums nepatinka
savo šaly?
Ryo KODŽIMA: Deja, jau ašiuoneri metai kaip negyve
nu J iponijoje. Gyvenau JAV, Vengrijoje, Švedijoje«. Nemėgs
tu šiuolaikinės Japonijos, bet esu japonas ir jaučiu turįs prie
dermių savo šaliai ™reformuoti ją, kritikuoti, kad visuome
nė taptų geresnė. Tai mano socialinė pareiga.
Japonija tapo turtinga šalimi, bet pamiršo daug svarbių
dalykų.
Šiuo metu Japoniją labai kritikuoja ir Amerika, Ir Vakarų
Europa, Dažnai su ta kritika sutinku. Iki šiol nacionalinis ir
socialinis Japonijos tikslas buvo pavyti Vakarus ir išlikti nepriklausoma, mes tuo liksiu tikėjome. Bet dabar reikia naujų
kriterijų visuomenei kurti. Mėgaudamasi pertekliumi, jaunoji karia prarado daug svarbių dalykųriGalbūt lietuviai yra susikūrę stereotipą esą japonai labai darbštūs, daug ir sunkia?
dirba. Visai ne. Šiandien daugelis japonų pasidarė tinginiai
ne tokie tie japonai sumanūs... Net aš kartais jaučiu netiku
sius jausmus savo tautai Manau, turime gerai peržiūrėti ja
ponų visuomenę ir kultūrą. Mes dabar labai daug ginčijamės
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dėl savo kultūros, Kaip sakiau, jos unikalumas yra ne šerdis, o
būdas, kuriuo ji sugeba iš skolintų elem entų padaryti mozai
ką. Manau, toji mozaikos sistema galėtų būti išlaikyta.
D alia RA STEN IEN Ė: Štai jūs vėl užsiminėte apie stere
otipus. Iš liesų apie Japoniją sukurta daug stereotipinių ¡vaiz
džių. Vyšnios žydėjimas, ikebana, gėrėjimasis Mėnulio pil
natimi... žodžiu, tas ypatingasis japono santykis su gamta.

Ar jis visuotinai dar tebeegzistuoja?
Auksė ČEPAITIENĖ: Dar vienas labai populiams įvaiz
dis - arbatos ceremonija...
Ryo KODŽIMA: Arbatos ceremoniją mačiau tik per tele
viziją. Man j i atrodo nuobodi. Dėl santykio su gamta. Patys ja 
ponai dėl to ginčijasi. Ypatingas santykis su gamta buvo sukur
tas ir nulemtas pačios Japonijos istorijos. Kol japonai gyveno
kaimuose, iki naujųjų laikų, kol buvo nesugadinti. Modernizavimasls kartu su savimi atsivedė ir urbanizavimąsi. D abarjaponai gyvena perpildytuose miestuose dideliuose kolektyviniuo
se, na, kaip jūsų Karoliniskės, kvartaluose. Norint jausti gamtą,
reikia joje būti. Gal todėl dabartinis jaunimas negerbia gam
tos. Deja, ypač po Antrojo pasaulinio karo japonai prarado
sugebėjimą tradicine prasme j austi gamtą, jie pasidarė itin blaivaus proto, šalto mąstymo žmonės. Be to, Japonijos industria
lizacija suardė gamtos vienovę; be abejo, žinote, kad antroji
Japonijos “imidžo” pusė —jos užterštumas...
Betgi... gal, gal jaunoji karta ir turi išlaikiusi vidinį gamtos
pojūtį. Gal jis išliko tradiciniuose žaidimuose, poezijos stiliuo
se. N et dabar tradiciniai poetiniai stiliai ~ apie gamtą...
Nacionaliniai parkai skirti gam tai išsaugoti, ir rezervatai.
Kiek jų Japonijoje, tiksliai nežinau. Centrinėje Japonijoje,
Nagojoje yra kaimas, kuriam e sukoncentruota 190-ries am
žių architektūros stiliai. Kiusiaus saloje yra parkas, kuriame
atsispindi olandų įtaka. Y ra daug mažų skansenų. Naroje,
kur aš gimiau, Kiote - daug senovinės architektūros...
Jau minėjau, kad Japonija ~ labai įvairialypė šalis, tiek
kultūrine, tiek etnine prasme. Na, pavyzdžiui, Vengrijoje, ku
rią aš neblogai pažįstu, būta vokiečių - austrų kultūros įta
kos, ir jie visada kalba apie tikrąją Vengrijos kultūrą. Mes
taip pat kalbam apie tikrąją Japonijos kultūrą. Bet iki šiol ji
- paslaptis. Japonai yra korėjiečių, kiniečių, mongolų ir ainų, ir d ar įvairių pietinių salų tautelių mišinys. Japonų kalba
taip p at paslaptis. Nors mes naudojam kiniečių hieroglifus,
bet pati kalba gram atikos požiūriu labai skiriasi.
Svarbiausia, kad sakome, jog esam e įvairių tautų mišinys.
Patys japonai yra mozaika.
Istoriškai kalbant, pati svarbiausia etninė mažuma yra ainaio Tai vietiniai Japonijos salų gyventojai, šiuo metu suda
rantys labai nedidelę grupę - 20 tūkstančių gyventojų, gy
venančių šiaurinėje H okaido saloje. Kadaise jų protėviai bu
vo apgyvendinę beveik visas Japonijos salas. Ainai priklau
so kaukazoidų rasės antropologiniam tipui, o jų kalba, kai
kurių mokslininkų teigimu, panaši į ugrofinij kalbas. Bet iki
šiol dėl to ginčijamasi. Japonijos imperializmas buvo apri
bojęs jų teises, tačiau pastaruoju m etu jaunieji ainų radika
lai už jas kovoja. Kultūriniu požiūriu tai nykstanti grupė.
Be to, Japonijoje etniniu požiūriu labai išsiskiria Okinavos salos gyventojai —savo mitologija, literatūra, kalba. Tai
visiškai skirtinga kultūra - mums egzotiška jų muzika, dra

bužiai, okinavietį visada atskirsi nuo japono. Pagal europiutiškus kriterijus tai galėtų būti atskiras etnosas. Netgi esama
tam tikro priešiškumo tarp okinaviečių ir japonų. Po A ntro
jo pasaulinio karo stiprus Okinavas nepriklausomybės sie
kis susilpnėjo. Šiandien Okinava laiko save Japonijos dalimi.
D ar reikėtų išskirti korėjiečių mažumas. D aug korėjiečių
atvyko į Japoniją dirbti antrajam e ir trečiajame dešimtme
tyje, po Korėjos aneksijos ir kolonizavimo. Mums, beje, rei
kėtų apgailestauti dėl Korėjai padarytų moralinių nuoskau
dų ir materialinių nuostolių. D abar apie milijonas korėjie
čių gyvena Japonijoj. Juos galima suskirstyti į tris grupes.
Viena atvykusi iš Pietų, antroji - iš Šiaurės Korėjos. Trečioji
vadinama Japonijos korėjiečiais. Paklausti apie jų pilietybę,
jie patys atsako esą Japonijos korėjiečiai. Deja, daugum a ko
rėjiečių pradeda užmiršti savo kalbą dėl netikusios japonų val
džios politikos. Nors... šiandieną jie gali mokytis savo kalbos,
bet kuria savo kultūrąjaponų kalba; pasitaiko, kad ir korėjie
čių Turiu pabrėžti, kad korėjiečių įnašas į japonų kultūrą di
delis. Pavyzdžiui, daug žymių pop dainininkų yra korėjiečiai
Taigi penki elem entai turėtų būti išskirti: kinų, korėjie 
čių, okinaviečių, ainų ir japonų. Toks mišinys ir sudaro Ja
ponijos unikalumą.
Dalia R A STEN IEN Ė: Kokią didžiausią nesąm onę teko
išgirsti apie Japoniją būnam užsieniuose?
Ryo KODŽIM A: Aha, Dalia pokštauja. Gerai. Tik Veng
rijoj mane kai kurie klausimai stebindavo: ar Japonijoje yra
automobilių, mokyklų, ar yra stalas... D abar jau galiu pasa
kyti, kad vengrai labai skiriasi nuo lietuvių. Jie labai em o
cionalūs, greitai parodo savo nusistatymą žmogaus atžvilgiu,
juos lengva supykdyti. Jų m entalitetas panašus galbūt į Cen
trinės Azijos, gruzinų ar azerbaidžaniečių Be to, vengrai la
bai priešiški rumunams, - tai dėl istorinių priežasčių. Po Ant
rojo pasaulinio karo rum unam s užgrobus Transilvaniją, joje
liko nemažai vengrų, kuriuos rum unų valdžia skriaudė. Gal
tai sąlygoja, jog vengrai teigia esą europiečiai, o rumunus,
rusus ir kitus laiko azijiečiais. Savo europietiškum ą jie nuo
lat pabrėžia, kaip ir tai, jog Azijos kultūra jiem s visiškai sve
tima. Beveik kasdien laikraščiuose galėjau surasti kokių nors
keistų ir ne itin geranoriškų publikacijų apie ne Europos ša*
lis, taip pat apie Japoniją.
Auksuolė ČEPAITIENĖ: Ryo, Jūs aštuonerius metus gy
venote užsienyje. A r nepasiilgote Japonijos? A r galėtum ėte
gyventi svetur, ar galvojate grįžti?
Ryo KODŽIM A: Ncsiilgiu. Kai pirm ą kartą nuvykau į
Čikagą, buvau laimingas išsivadavęs iš Japonijos ir japonų.
Tą patį jaučiu ir dabar. Tik Vengrijoje m an nelabai patiko,
sunku buvo priprasti prie jų mentaliteto. Lietuvoje m an la
bai patinka, nes čia žmonės santūrūs, kažkuo panašūs j ja 
ponus.
Ateity gal aš ir grįšiu. Vis dėlto jaučiuosi turįs pareigų
japonų tautai ir visuomenei kaip intelektualas. Dėl savo tur
tingumo ir jaunosios kartos pasitenkinim o savimi Japonija
gali žlugti. Todėl tarnausiu ateity japonų visuomenės labui
savo žiniomis, savo kritika, jei manysiu, kad ji būtina.

Pokalbį iš anglų kalbos vertė
G ražina CIJUNELYTĖ
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ŽM ONES PASAKOJA

ČIUDOBNAS PONAS JEZUSAS
Nijolė M A R C IN K EV IČ IEN Ė
B. Kviklys „Mūsų Lietuvoje" užsimena, kad nuo 1864
*ki 1914 m. Nočios ( Baltarusijaj bažnyčioje buvo laiko
ma stebuklingoji Kristaus statula, atgabenta iš Dubičių
bažnyčios, sugriautos po 1863 metų sukilimo. 1917
metais statula grąžinta Dubičių bažnyčiai.
Stebuklingoji statula stovi didžiajame Dubičių bažny
čios altoriuje. Jos proporcijos atitinka vyro kūno propor
cijas, balto atlaso drabužis, perukas, ryškios akys daro jį
labai tikrovišką, žemišką...Statula uždengiama paveiks
iu, vaizduojančiu Jėzų Kiistų, susidėjusį rankas ant krū
tinės, ilgu drobiniu rūbu, su erškėčių vainiku ant galvos.
Siužeto požiūriu Jėzaus stebuklingumo legenda nėra iš
plėtota. J i panaši į kitose vietovėse žinomus pasakoji
mus apie bažnytinių paveikslų ypatingas savybes daryti

Dubičių į Nučičj ii atgavimo aplinkybės. Skausmingas ¡Šs,
skyrimas su , Čindohnu ponu Jėzum“ f sunktos sngrąžiriuves su įvairiausiais pagiažinimais žinomi visiems Di<b<
vių ir aplinkinių kaimų gyventojams. Vaizdumo dėlei cpk
šią Pono Jezuso kelionę pateikiau keletą autentiškų ūžiašyrnų, kiltie atskleidžia reiškinį kai tikri faktai virsta
da

Dubičių stebuklui galėjo daryti įtaką ii tai. kad ši s km
mas sunkiai prieinamas k pihažiuojamas Visa» supranta
mas noras turėti „masalą“, traukiant} / šį Lietuvos užkampi
maldininkus. Be to, nereikėtų užmiršti, kad legendos atsi
randa ne prieš jose kalbamus jvykius. o po jų, kaip tai c
tikra tų įvykių teorine interpretacija. Legenda, kaip kolekty
vinio autoriaus kūrinys, keliaudama iš lūpų į lūpas, keičia
formą, tačiau pradinės minties branduolys Išlieka.

išskirtinį poveikį tikintiesiems. Nenauji ir jos atsiradimo
Dubičiuose momentai-sapnas, išreiškiantis Dievo valią
likti būtent čia. Stebuklingumą liudija dvejopi argumenta i-ta i ypatingą malonę patyrusių žmonių pasakojimai
bei aukos prašant sveikatos ar dėkojant už pagijimą ir,
žinoma, šimtmečius siekiančios Jėzaus statulos garbi
nimo tradicijos. Dubičių šventajam išskirtinumo iš kitų
Lietuvoje aptinkamų religinių relikvijų teikia išvežimo iš

Kas tas branduolys Dubičių įtikėjimuose? Jei neturėtų
bent mažiausių tiesos elementų, legenda ar milas apakti
tai neegzistuotų. Tad kur toji tiesa?
Surašiau būdingiausius „Čiudobno Pone Jėzaus apsi
reiškimus“, suvokdama kai kurių iš jų absurdiškumą ir tuo
pačiu tikėdamasi atkreipti istorikų, menotyrininkų, u gal v
kitų, anksčiau nepripažintų mokslų atstovų dėmesį

Kadų kadais an Zamkavo kalno palei Olų būvį dzideli
mūrai. Karalienė Bona ca gyvenus.ln pietus - kitas kal
nelis, ty irgi dzidelių mūrų būta. Žmonės kalbėjo, kad iš
visų pusių šitųs mūrus supė vanduo. Buvo prisakyta surancavotcyltų, kad nog vieno mūro in kitų karalienė Bona
galėt vaikščioc. Būta sciklinio cylto. Štampolių tep tankiai
prikalta. Dar ir dar rastai. Būdavo, kap šienauni, tai vis ir
kliūna. Polių buvo ir an žemės, ir vandenin - Ūlon.1Galėj
būc, kad ca Jėzų paliko karalienė Bona. Jos pilis, sako,
buvus an Zamkavo kalno. Kiton pusėn aukštumėlė likus,
kur ąžuolai auga, galėj būc pati pirma Dubičių bažnyčia.
Tai karalienei pastatė sciklinj cyltų, ir ji šituo cyitu vaikš
čiojo in bažnyčių. Tai ji galėj ir stebuklingų Jėzų Dubičiuo
se palike. Tai va, dėl tų bažnyčių neaišku. Ar jų dzvi, ar
trys buvo Dubičiuose, ir katron bažnyčion, ar ton, palei
ąžuolus, ar kur senos kapinės, ponia Bona Jėzų paliko.2
Kas per ponia, tai nepasakysiu, bet atvažiavo, kap sakė,
su šitų Jėzum, vyžais apsiavus. Ar ty prauda, ar ne? Du
Jėzus ji vežė. Vienų paliko Vylniun, ton bažnyčion, kur an
kalno, Kalvarijos bažnyčion. Kap atvažau su šituoj Jezusu Dubičiuose, tai jai prisisapnavo: „Iš ca niekur nevažuosiu, mani ca palik“. Tai ton senon bažnyčion ir paliko,
ir jis stovėjo iki tų bažnytėlį nuardė.3

Viena ponia vežės Jezusų iš Gardzino, kur - aš dar
nepasakysiu. Atsigulė Dubičiuose miegoc, ir jai prisisap
navo: „Niekur manį is ca nevežkit“. Antrų nakc vėl tas pats.
Paporino kunigu. Sustarė, kad tegu ca bus. Ir nog to liko
ir liko.4
Vyro mama pasakojo: važavo ponia ir vežė Ponų Jezu
sų. Su arkliais vežė, ir užsiliko ca. Kap cik Dubičių žmo
nės šitų Jezusų pamatė, jiem labai pasdabojo ir mislina:
raikėt paslikc. Ale bijojo ir kų sakyc, jautė, kad brangiai
kainuos. Biedni buvo. Ale nakcų ėmė ciem žmonėm ir
prisisapnavo: „Nebijokit, pirkit mani. Aš brangiai nekaš
tuosiu. Cik sustarkit tep su tuoj poniu, kad mani svertų.
Dėkit an vieno svarstyklių krašto mani, o an kito krašto
dėkit pinigus. Kiek užsvers, ciek ir mokėkit“. Tai jiej atsi
kėlė anksci ryti ir susišnekėj tep, kap Jezusas sakė, su
tuoj poniu. Toj sako: „Sverkim. Kiek užsvers, ciek man
duosit“. Padėjo Ponų Jezusų an vieno krašto svarstyklių,
o pinigus - an kito. Visai jis mažai užsvėrė. Tep ir atliko
Dubičiuose.5
Ponų Jėzų švenčiausį išvežė iš Dubičių Nočion. Buvo
tep. Po sukilimo, kur lenkai su rusais kariavo, ir po to, kap
Narbutų nušovė, va ca, palei Padubičius, išvaikė sukilė
lius, iššaudė • medzinj mūs kaimo bažnytėlį atajį nakcų
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Dubičių bažnyčia.

rusų karaiviai perpjovė iri keturas dalis ir išardė. Sakė, la
bai sena, dar užgrus. Ar ty sena, ar ne, ale liepta nugrauc,
ir šventa. Dubičiai ir Rudnia buvo prijungtos prieg Nočios
parapijos. Ruso valdžia nenorėj, kad Dubičiuose būt baž
nyčia, ir kad nigdi c a bažnyčios neatstacyt, tai m ūs bažny
čios altorus adav ė Rudniai, o Viešpatį Jėzų ad av ė Močiai.1
Nočios k unigas užsim anė, kad Nočion būt P o n as J ė 
zų s a s č iu d o b n as. Ja u ca, sak o , D ubičiuose pridarė ste 
buklų. N očios vyrai n akcų atvažavo su keturiais arkliais
ar penkiais jau cais ir pavogė. Kap cik patem pė. Jau cai
supluko, sukaito. Nuputojį p artem p ė Ponų Je zu sų . Dubi
čiai ataina, kad n ėra bažnyčion Pono Jezu so . Sužinojo,
kad Nočion. Nuvej vyrai trise ir p arsin ešė, o in ty nuvežė
jau cais nuputojusiais. Ja m c a vieta buvo.6
Man šešuras porino: kap vežė Jėzų Kristų Nočion, s a 
ko, nei vėjo buvo, nei nieko, cik privažau miškų - pūkšč
viena aglė d zid zau sia iš vieno šo n o , kita - iš kito. Nugruvo. Labai, sak o , nenorėj Jė z u s iš Dubičių išvažuoc. Ale
kur jį d ė s, kap bažnyčios nėra. Nočion buvo ilgai, kokį
dėsime m etų gal.3
Dubičiai d a u g m etų buvo b e bažnyčios ir be Pono J e 
zuso. An kelio žm o n es užvedė m okytojas, katras dyrbo
Aišiškėn. Jis buvo lietuvys. Man te p seni žm o nės p a sa k o 
jo. Mokytojas vis, būdavo, atsivesdinėjo vaikus in Dubičius. Kartų jis aina su vaikais, o palei kelių Dubičių moteros grikius rauna. Tai jis prisėdo ir kalba: „Raikia jumi stacycis bažnyčių. J ū s gi pabažni žm onės, ren katės ir an
gegužinių pam aldų po pirkias, ir v isk ą,./4 Jis dėl bažny
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čios užvedė an kelio. Tadui Zalanskas Jo n a s važau net
Vylniun p a s vyskupų dėl bažnyčios. Bažnyčių p acys Du
bičių žm o n ės p astatė 1910 m etais. Mano m otulė buvo
tad u i 13-os m etų, bet ir toj važavo rūstų. Sako, vyrai veži
mų prikrauna, o a š vežu. Labai tuoj didžiavos. Meistras,
katris statė (pavardės ir iš kur - nežinau) p a s Raginius
gyveno. Vardu Ipolitas. Tai ir m ano brolį pakriščino Ipolitu.2
Dubičiai atsiskyrė nog Nočios ir savo bažnyčių ėm ė stacyc. Ca prisdėjo Kriokšlys ir maži kaimeliai: Karavičius, Ribakas, Stojai, MantočiaL Paskyrė bažnyčiai byržį. Inžinierus
nenorėj duoc. Ale kap atvažau miškan, pažūrėj, sako, kirskit, jei jūs tep su sėm ėt Tuoj čės kap cik palaidį sniegų buvo,
ažnet nei priveic, nei prsvažuoc in tų medzį nesekė. Sako,
pradėjo kirse, vėže, stojo tokis pašalas, tokis gruntas, važuok su arkliais kap per aslų. Ko gerausiai išvežė. Va, kap
nog kelmo in viršūnei. An vietos pjaustė. Sako, visos pu sa 
lės kap Strūnos, kitų roz tokių ir ieškotai ~ nerastai. Sakė
kap ir Jezuso pam ačis, grįžč norėjo Dubičiuose.1
Pastatė naujų Dubičiai bažnyčių ir kap rozas Nočios kuni
gu prisisapnavo Ponas Jezusas, kad jis turi grįžč savo vieton
Dubičiuose. Pakalbėj su Aišiškių dekanu, liepė grąžyc, o jį
paskyrė kiton parapijon. Nočia jam būt šito nedovanojus.2
Nočion gyveno lenkai, o k u n ig as lietuvys. K unigas
ad u o c, o ciej ned u o c. Ir nedavė. Sum islino šitų Jezusų
lantom apkalė, kad n et nem acyc, ar jis yra, ar nėr. Tep ir
stovėjo. Kiek ty laiko buvo, ar trum pai, ar ilgai?..7
Nočios parapija niekaip n ed u o d a. Vyrai Dubičių ir va
žau, ir važau. Tai tos parapijos vyrai juos su kirviais pa-

scinka. Paskui kų padarė - jiej Jezusų
užkalė, kad neišimt Dubičiai. Važau ir va
žau, o jau žiūro, kad nustojo važuoc, o
jiej ty vis karaulino ir ko nedarė. Išėmė
Jezusų, o tose iantose instatė šv. Petrų ir
. Povilų. Tai Nočia šitų negrait sužinoj. O
tas kunigas išvažau. Jis tynais bijojo liko.3
Jei kunigas būt nespėjjs išskrisc ki
tur, tai jj Močios vyrai būt užmušį. Pori
no, koki ty rabūnkai dėjos, kap sužinoj,
kad Jezuso nėra. Rėkė keliu lėkdami,
kad Dubičiai Jezusų čiudobnų pavogė.7
Kap vežė Ponų Jezusų iš Močios, tai
vyrai ajo ir kirto palei kelių medzus, kelių
užvertė, kad jei vytus, negalėt pravažuoc.1
Pasimc Pono Jezuso važau ca tokis
Stasiūlio Jonukas (Šveduku vadzino, ale
aš jau jo neradau atajus). Jo Geneliuos
pači buvo. Jam nog Genelių labai arei
Nočia. Jis kap važau parsivežė, tai veži
man prisdėj šiaudų arty šieno. Sako, in~
sidėj Jezusų ir važau an šiaudų nuvirtĮS,
o jis (Jezusas) apacon padėtas, insuptas jMklodėn. Dzidelys jis, kap žmogus.
Jis (Švedukas negrįžo pro Genelius, Kal
vius, ale jis važau an Paūžuolės, an Di usminų. Daugiau užsukę, ale pro ca važau.
Iš šito galo ir bažnyčia. Bažnyčion vėže
rsegalėj, kad necimt, tai kluonan g ražai
padarė, užtvėrė. Dubičiai nežinoj, kad jį
parveža - cik dzvi dūšios žinoj. Vyrai šici jį pasciko. Jį tan kluonan ilgai pilniojo.
Kap bažnyčių apstraino, tai tadui bažny
čion nuvežė. Man tėvas porino, kad vys
kupas buvo atvažavįs. Duris placai adarė ir vežė Jezusų. Vyskupas labai gražų
pamokslų porino, kad sulaukėm tokio
dzidelio sveco. Žmonės verkė.3
In Močių kap vežė, tai aš nieko Jumi
nepaporysiu, kap atgal, tai porino, atsi
menu. Keturuosevežė: Švedas Adomas,
Švedas Jonas, Jonas Zalanskas, o kecvirtas ar ne Jankevičius? Ot nepasaky
siu. Du vyrai ajo pirmiau, o du paskiau.
Vežimas per vidurį. Suskalbė} visi garsiai
Dubičių bažnyčios altorius. (Jezusas „užslanytas“.)
kalbėc, kad girdėt, katrisveža. Matai, No
čia galėjo vycts. Net bažnyčion nevežė,
ale ty svirnelis buvo pastacytas, svirnelio, Jis ne kap kokia
nuiibdzyta, ale gyvas, o gyvas. Prieš sekmines jį perangia
kitokiais rūbais - baltais, tai tokiais raudonais. Sako, kad
jam ir plaukai auga, ir nagai, Apkarpo jam dar ir dar plaukus
ir nagus, Kap ca buvo Broncelis, tai jis aptvarkė.3
Jėzus padarytas iš medzo, nedažytas. Perukas iš a k 
rų plaukų. Pirma buvo cik drobiniai an jo marškiniai. Per
kaklų buvo perkabyta lantelė, an jo drobės kavalkėlis, o
an tos drobės - raudonas kryžukas. Toj drobė, kur kryžukas sudūlėj, o ciej marškiniai dar ir dar an jo. Va cik
išplauni, ii vėl. Senas jo rūbas - raudonas, auksiniu siu
vinėtas. Tai pirma, kap šitų nurangia, tai liekci su drobi
niais. Kap aš jį atsimenu, tai jis su raudonais buvo. Dar

vei bažnyčion, tai rado jį karancį. Nuėmė vagį - Jezusas
rankas nulaido, ir niekas nesupranta, dėl ko. Jam raikėjo
rankas nuprausė. Kap jam nuprausė rankas, švariais rū
bais uždėjo, tai jis vėl rankas tep, kap buvo, sudėj.3
Jezusu auksinis žiedas buvo an piršto. Tai dar vienas
žmogelis prisrangė ir jau vogs žiedų. Jezusas jį už plaukų
patvėrė ir pakorė. Ataj kunigas an mišios, tai tas žmogus
karo, o žiedas numautas an galo piršto. Žmonės kap suvejo ir pamatė tų vagį, rėkia vienas per kitų: „Užmušė jį raikia,
pakarę, galva nukirsc“! Ko dzidesnj bausmj daro žmonės,
tuo jis dar aukščiau kelia. Kunigėlis sako: „O gal jam raikia
neduoc dzidelės bausmės? Gal Jezusas nenori šitep griež
tai bausc? Tegu rykštes jam kelias inlieja...“ Kap šitep pa
sakė, tai ir nulaido. Ir dar žiedas ant galo piršto likįs.6
Atsimenu, per karų, kap Pirčiupį degino, tai buvom su
veji an šventoriaus. Kunigas Kristauskas tadui buvo. Sa
ko, aikit, moteros bažnyčion. Suvejom, atslanino Jezusų,
kad jis nusisukįs, šonu stovėjo. Jam kas tai ir vėl negerai
pasdarė? An ko jis tai buvo piktas? Gal kad karas ajo?
Bronius ajo atsukę. Ale gražiai atsukę, pasdavė. Buvo an
žmonių užsikniovįs.3
Mano sesuo Dubičiuose buvo nuvejus, tai jos dzieveriai
buvo miškan išajį. Vokiečiai šitų sužinojo prieš bėgimų ir nu
vedė an senų kapų - prieg bažnyčios. Ir sustatė kelis žmo
nes, gimines. Šaudzis. Mano sesuo turėjo Algirdų mažukų,
tai sako, prisgliaudiau prieg krūcinės, kad jau kap šaus, tai
ir vaikų kartu peršaut Atvažavo vokiečiai su kaukėm, jau
šaudzis. Ataina kunigas ir su vokiečiais kalbės, kalbės. „Ne“,
- vokiečiai, ir viskas. Prašis, prašis. Nesduoda, ir gana. Iš
kito šono žmones bažnyčion suvejo, ponų Jezusų atslani
no, kap ėmė zvanais duoc. Kad atlakia vokietys, gal kokis
vyresnis, ir mosterijo ranku, kad nešaudzyt. Kunigas atsi
klaupė, vokiečį pabucavo. Vokiečys sako: „Ne jūs išprašėt,
ca kas tai aukščiau yra“. Ba ir vokiečiai Dzievų incikėjį? Kap
vokiečiai nusėmė kaukes ir išvažavo, tai kunigas sako: „Ainam bažnyčion“. Ponas Jezusas atslanytas. Visi kryžun žamėn gulės, savo bernaicus, ir tų dzviejų metukų paguldiau
kryžun žamį. Išgelbėjo ponas Jezusas.6
Kap jau vokiečiai bombardau Dubičius.tai kunigas Kristauskas ajo per kaimų, kad visi žmonės aitų bažnyčion.
Sako: „ An bažnyčios krenta, ale nesprogsta“. Bombar
dau ir bažnyčių labai, ale visos bombos nulėkė nog baž
nyčios, neužsidegė ir tep neapgadzino. Tai paskui Kristauskas kunigas kapsulas surinko ir kryžalį iš jų padarė.
Ir dar, kap aini bobinčiun, tas kryžalis karo.3
Tan daikti, kur stovėjus sena bažnyčia, gal matėt, ap
linkui kap klonelė, indubį, - vaikas dar buvau, tai savo
džiedukų paklausiau, kol aplinkui tų vietų, kur sena baž
nyčia buvus, kap kokis platus griovys aina. Dziedukas
sako: „Ca žmonių klupscais išvaikščiota aplink bažnyčių
Ponų Jezusų garbinanc, malonės prašanc.
Čiudobnas Ponas Jezusas. Labai daug jis kam padė
jo, labai labai. Būdavo, atslanina, tai žmonės keliais ajo,
kiekvienas su savo prašymais. Kiek an apierų, būdavo,
prideda. Kojelas, padarytas iš aukso, širdelas palei jį kalė
ir keli žiedai auksiniai an raudono kasnykėlio buvo sukabyci. Ušėtkai pinigų, kap aina in Ponų Jezusų, kalnai dro
bių riecimų. Gudai labai jį gerbė. Jau kiek iš Gudijos priveinaL. Va ca iš Gudijos sėdėjo vienas jaunas žmogus
kaleiman. Ir jam jau tep sunku buvo, kad, atrodė, neatlaikis. Tai jo motka pasiaukojo ponu Jezusu, pasiuvo komžų
Dubičių parapijai. Tuoj govė iš sūnaus laiškų: „Motula, kap
tu cik pasiaukojai, tai man in kitų kamerų parkelė, jau dar
galiu gyveno“. Laimingai sugrįžo iš kaleimo. O va mano pus
seserė, ji ir dar gyva, gyvena Baltarusijon, Leliūnuose. Iki
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dzviej metų ji visai nevaldė rankutių. Prasta dzienatadui bu
vo, kad žiūrau, mano dėdės arklys palei bažnyčių. Dėdė
sako: „Prašau kunigų, kad man atslanytų ponų Jezusų, ir
tris kartus apėjau klupscas, ir žiūrau, mano Onukė rankutes
jau kelia“. Ir šiandien gyva, ir viskų dyrba. Nog to mūs dėdzienė kiekvienais metais ca in Dubičius važavo ar pėsca
ajo dėkoc Ponų Jezusų. Vėlgi iš Gudijos man pači moteriš
kė pasakojo: „Turėjau aš penkis mažus vaikus ir cik vienų
karvaitį. Susirgo, va, jau baigias an akių. Sulėkė vyrai - pjaus.
Kas bus, tas bus, sakau, nepjauki! Lakiu Dubičiuose, pra
šysiu kunigų, kad Jezusų atslanyt, nunešu drobės. Nejaugi
Dzievas paims iš manį tų paskucinį karvelį? Ir atajau. Meldzaus, meldzaus ir namo jau kap ir ramesnė ainu. Vyrai ma
ni iš tolo pasciko: ščyrai tu meldiai, ana karvė jau stovi tvartan“. Pašėkų kaimo toj moteriškė. Pas mus pirmiau bažny
čion tai procesijos ajo, cūgai žmonių ir miškais, purvynais
brido. Ca kap Vylniaus Kalvarijos buvo.4
An Sekminių dėl pono Jezuso dek gudų privažuoja kad
nėr kur kojos pakele. Per nakas sėdzi, ugnis kūrina.6
Prieš Sekmines, Kristaus širdzies atlaidus, ciek priva
žuoja gudų ir tep iš kaimų, kad kožnon pirkion neiineic
pilnos aslos priklota, kluonai priguldzyta. Jėzaus Kristaus
širdzies atlaidam pas mus ataidė tokios dzvi senutės. Ale
jau tokios senos, kad kap ty jos ir paajo? Tai jau jos kas
metai. Viena pasakojo, kad jaunystėn sunkiai sirgo ir per
tų ligų apako. Tep, sako, pasaukojau, kad, kol gyvensu,
vaikščiosu Dubičių bažnyčion, kad cik nor kiek praregė
tam Ir pasveiko. Ji paaukojo ir savo auksini šliūbaunų žie
dų. Labai pamaldzi buvo. Įdomu buvo paklausyc, kad
žmonės tep moka melscis.9
Vavirkos parapijon Gudijon gyveno tokia moteriškė ir tu
rėjo aklų mergaitį. Tai jų vis nešė Dubičiuose, ir ajo keliais
aplink ponų Jėzų Viešpatį ir aplink bažnyčių, ir tų mergaitį
vis nešės. Ir netikėtai pasveiko. Užaugo ir mato: ir graži, ir
sveika. O va Kalesnykų parapijon ankscau buvįs dvaras,
tai, macyc to pono sūnus sunkiai sirgįs. Kokiu būdu jis pa
gijo, tai nepasakysiu, ale pači savo akim ragėjau senuose
Jezuso rūbuose išsiuvinėtą padėką už sugrąžytų sveikatų
pono sūnų. „Padėka Kristui už grąžytų sveikatų sūnui“.2
Pas mus vis Jėzaus širdzies atlaidam ataidzinėj ty kur
iš toli, iš Gudijos moteriškė. Tai ji vis pasakojo: „Kap ¡šal
nų iš namų, tai, atrodo, nedaaisu Dubičių, numirsu pake
lėm Blogumas neišpasakytas. Jei cik datempiu pusė ke
lio iki Dubičių - kap kas mani pakeica. Atsiranda ir svei
katos, ir g raitumą“. Tai va, kokia pono Jezuso trauka.10
Kap rusai užajo, pasdarė kolchozai, tai padarė karvėm,
arkliam stovėc tokį aptvarų palei šventorų. Smarvė, nei
praaic. Tai kap pradėj gyvuliai krisc. Nebok, ir išardė. Pir
ma ponas Jezusas rodė stebuklus, o dar nerodo. Sako,
pirma in žmones žūrėjo, o dar in viršų žūro. Būk tai dar
žmonės jau nekoki, blogesni pasdarį.6
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