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VIDINIAI LIETUVIŠKUMO MATMENYS
Vi k tor ija DAU JOT Y T Ė
BENDRESNĖS PASTABOS
1918 metų Vasario 16-oji – lemtinga diena Lietuvai kaip savarankiškai respublikai ir kaip savitam
etnokultūriniam dariniui. Nepriklausomybės
Aktas – dar vienas laiškas pasauliui – parašytas
gražia, taisyklinga lietuvių kalba; buvome raštingi, mokėjome pasaulio kalbų, galėjome išversti ir
išsiversti. Vasario 16-osios Aktu Lietuva grįžo į
save, į savastį ir to jau negalėjo prarasti. Ta savastis tebėra, ji jaučiama ir apie ją galvojama.
Ir pradedame nuo klausimo: tauta ir prigimtinė kultūra – kas kurioje? Neatskiriamai – viena
kitoje. Tam tikroje erdvėje ir laike, gamtolaikyje
ir gamtoerdvėje iš nepčiuopiamų duoties kristalų
ima formuotis mentalinės, tarpusavyje susikalbančios bendruomenės, gentys, galiausiai tautos,
jau kaip struktūros. Prigimtinė kultūra iš prigemamų branduolių, iš pagrindinio trejeto (žodis,
daiktas, veiksmas). Tautos lygmuo – sąmoningos savivokos: esame. Tas esame kelia nuolatinius
klausimus: iš ko ir kaip? Prigimtinė kultūra – ne
tik iš klausimų, bet ir iš atsakymų. Vienas pirminių atsakymų – esame iš to, ką esame prigimę iš protėvių, gamtos, istorijos, kas keisdamasis,
transformuodamasis išlieka, veikia mumis ir mumyse. Lietuviška gimtis ne visada tampa prigimtimi, tad ne visada nulemia lietuviškumą. Tautai
žmogus gimsta gimdamas savyje, pradėdamas
jausti, kad jam skauda tą žemę, tą medį, tą apleistą kapą, tą žodį, kurio jau gal niekas ir neištars.
Kad jam rūpi ta šalis.
„Tasai, kurs įkvėpė kadais: yra šalis.“ Vaidoto Daunio eilutė iš ciklo „Vilniaus kvartetai“
(1988). Tasai – Pranas Vaičaitis, 1897 metais parašęs eilėraštį: „Yra šalis, kur upės teka, / Linksmai tarp girių ūžiančių / Ir meiliai tarpu savęs
šneka / Prie giesmininkų vėversių.“ Įkvėpė ir iškvėpė: „Šalis ta Lietuva vadinas...“
V. Mykolaičio-Putino ciklo „Benamio dainos“ pirmasis eilėraštis, parašytas 1956 m. rudenį, cenzūros neleistas dėti į tarybmečio „Raštus“
(I–X):
Tu išeik pas mane,
Kai saulė toj kryžkelėj leisis.
Juk žinai, kad esu
Benamis, bėglys ir beteisis.

Tu išeiki viena
Šią naktį basa ir vienplaukė,
Po ežios obelim
Manęs prisiglaudus palauki.

A. Nyka-Niliūnas dienoraštyje 2003 m. spalio 28 d.: „Rudens laukai Nemeikščiuose dieną ir
naktį. Putino „Benamio dainų“ pirmojo eilėraščio beviltiškai lietuviškas gamtovaizdis su kryžkele, saulėlydžiu, laukine obelim ant ežios ir „Ta
meile benamio, beteisio“1. Eilėraštis pačiu bendriausiu lygmeniu (nuotaika, būsena) atsiliepia į
rudeninių gimtinės laukų pasiilgimą, į egzistencinį benamiškumą. Kartais reikliajam, kritiškajam
Nykai-Niliūnui atrodydavo, kad pirmoji benamio
daina – geriausias Putino eilėraštis. Mįslinga, bet
ir ne: prigimtinio lietuviškumo kristalas iš būsenos ir gamtos. Putinas, anot Nykos-Niliūno, iš
keturių žodžių: kryžkelė, šviesi rudens naktis. O tai
jau „Rūpintojėlis“ (1926) – vienas lietuviškiausių
eilėraščių: „O kad aukštam danguj tos šviesios
žvaigždės / Taip spindi, net graudu, Dievuli
mano.“ Archetipiniai kristalai – neišnaikinami ir
neišnykstantys, patiriame juos kaip žodžius, bet
kristalas nėra tik žodis.
Poezijos svarba tautos mentalinių reikšmių
konsolidacijai. Prigimtiškumo pakėlimas į tą lygį,
kuriame susitinka civilizuotų tautų poezija. Tą
lygį lietuvių poezija pasiekė laiku tarp Maironio,
Jono Aisčio, Salomėjos Nėries. Pirmuoju Lietuvos Respublikos laikotarpiu.
Kiekvienos tautos ambicija – išsiauginti ir
savęs suvokėjus.
Turėti kūrybingų menininkų, gerų poetų.
Kas mes esame? Kas lietuviai? Kas lietuviškumas? Koks jo turinys?
Viena apie save klausti nelaisvai tautai, kita –
valstybės tautai.
Turime ir pasakymų, ir atsakymų.
Bet iš jų kyla nauji klausimai.
Ir klausiant, ir bandant atsakyti neužmiršti,
kad šiandien mes esame valstybės piliečiai, tad ir
valstybės tauta.
Pažangos tiek, kiek esame suvokę, kad
lietuviškumas kyla iš bendriausio tautiškumo
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kamieno, iš prigimtinių dalykų, kyla ir keliasi,
auga, šakojasi, kad negalime suvokti savęs atskirai
nuo kitų, kad kiekvienas esame kito akivaizdoje,
kad visi – su kitais ir tarp kitų. Ir Lietuvoje, ir
Europoje, ir pasaulyje.
Savikritiškumas svarbu, bet ne mažiau – ir
savivertė.
Nuo pamatinės valstybės tautos savivertės
priklauso valstybė, jos likimas.
Turime labiau į save gilintis, daryti vis gilesnių savivokos pjūvių. Tie pjūviai turi būti
visuminiai – struktūriniai: iki aukštųjų lygmenų.
Kelios prezidentės Dalios Grybauskaitės mintys:
„Nežinau, kokia bus Lietuva, bet aš žinau, kad ji
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bus, kad ji išliks. Nors vienas lietuvis išliks – bus
Lietuva. <...> Turime bendrų ir labai individualių
savybių. Esame Šiaurės Europos valstybė – tai yra
išskirtinis bruožas. Daugiau dirbame, nei kalbame. Emocijas irgi šiek tiek labiau laikome savyje
<...>. Lietuviai savikritiški, jiems lengviau vertinti save blogiau. <...> Mūsų žmonės yra energijos,
vilties šaltinis man. Jų energija, jų jėga, gebėjimas išgyventi, požiūris į šeimą, vaikus, tikrai yra
tokie, kuriais galime didžiuotis. Aišku, turime ir
labai blogų pavyzdžių <...>“2.
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RASTI SAVO ŽODŽIŲ IR APIBŪDINIMŲ
Bandydama nors bendrai aptarti lietuviškumo
turinius norėjau (ir tebenoriu) išvengti tarptautinio žodžio parametrai, kuriuo apibūdinamos
kokio nors reiškinio ar sistemos savybės. Gal arčiausia būtų matmenys, juos ir palieku. Vidiniai
matmenys – tie, kurie savaime iškyla iš paties reiškinio, pasirodo suvokiančiųjų sąmonėje ir virsta
suvokiniais. Išoriniai – kas gali būti skaičiuojama,
matuojama: kada pasirodo istorijoje, kada sukuria valstybę, raštą, nepriklausomi ar pavergti ir
kt. Tautos vidujiškumas – tai ji pati: kaip išsilaiko
pasaulyje, kaip dirba žemę, kaip kalba ir kalbasi,
kaip laidoja mirusius, kaip saugo gimusius, ką pasakoja apie save, kaip gieda ir kaip rauda. Tai sunkiausia tyrimo sritis. Reikia labai tankių tinklų,
labai aštrių instrumentų. Tą darbą dirba etnologai,
antropologai, etnografai. Akcentuodami vidinius
matmenis, bandome kalbėti apie lietuviškumo suvokimus, vykstančius-įvykstančius lietuviškumo
sąvoką steigusių, kūrusių ir tebekuriančių sąmonėje. Atskirti tai, kas yra ir kas rodosi suvokimui,
sunku, gal ir neįmanoma.
Sukamės ratu – per visus prigimtinės kultūros seminarus3 stengėmės pasiekti jei ne patį lietuviškumo branduolį, tai bent iš jo sklindančius
ratilus. Ratilai įsitvirtino, dabar iš atminties iškilo
ir savo teisių prašo man prigimtiniai ribuliai – taip,
ne tik ratais-ratilais sklinda sujudinto vandens
srovės, bet ir riba, ribuliuoja skleisdamiesi. Iš čia,
iš tos lyg ir atsitiktinės užuominos, staiga pasimačiusio takelio, aišku, kad pagrindinis, esminis
lietuviškumo žymuo, kartu ir matmuo, yra kalba;
visa, ką kuriuo nors būdu aptinkame prigimtinėje
kultūroje, kurią galime vadinti ir prigimtiniu lietuviškumu, turime kalboje: buvimo centrą su daugiašakiu ir daugialypiu būti lizdu, gilią gamtojautą,
pereinančią į kosmojautą, sublimuotą senosiose
dainose su nepaprastai ryškiais apibūdinimais, vadinamaisiais pastoviais epitetais (aukštas dangus,
šviesios žvaigždės, lygus kelias, aukštas dvaras,
baltos rankos) – ir niekas taip stipriai to nejuto kaip
Putinas, – vietos meilę, sutelktą į sodybą (koks
ypatingas žodis, susijęs ir su sodinimu, ir su sėslumu), begalinį prasmių sklidumą, takumą, darumą,
atsekamą ir pagal žodžių linijas, šakas; begaliniai
etimologiniai keliai, bent kiek pramokusiems jais
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vaikščioti. Neįgudę klysta, klaidžioja. Bet vadinamosios liaudies etimologijos rodo, kad dažnas
norime įeiti į vidinę kalbos struktūrą, suprasti, kas
ir iš kur, ką reiškia gimti, giminė; ir sunku patikėti,
kad gimdyti ir gaminti susiję su indoeuropietiška
kalbine prolyte. Gilesnis kalbos suvokimas turėtų
saugoti ir nuo tautinio savitumo perdėjimo: žmonija yra vieno medžio šakos.
Nieko naujo lyg ir nepasakome, bet ir pačiais sakymais, sakymo būdais, sakymo parametrais arba matmenimis kažkas vis suribuliuoja
prieš akis, nors trumpam paaiškėja, kad ir vėl išsisklaido ūkuose. Gimtosios, prigimtosios kalbos
kalbėjimais, susikalbėjimais palaikomas vidinis
lietuviškumas, kasdienybėje pasireiškiantis nusiteikimais, laikysenomis, galiausiai pozicijomis.
Tautai senkant, jaučiant sunykimo pavojų (neišvengiamą, bet kiekvienos kartos pastangomis vis
atidedamą), gręžiamasi į kalbą (nuo Mažvydo iki
„Aušros“, iki Vydūno, Jono Basanavičiaus, iki
Justino Marcinkevičiaus). Vėlyvojo tarybmečio
kalbiškumas, persmelkęs kraštotyrą, literatūrą,
muziką – iki Broniaus Kutavičiaus, – neabejo
tinai gynybinio pobūdžio, rezistentyvus. Lietuvių
istorija klostėsi taip, kad vidiniai lietuviškumo
parametrai tapdavo labiau apčiuopiami, matomi
kriziniais atvejais, kai sustiprėdavo gynybinis
pradas, stiprinantis ir patį lietuviškumo padą. Simono Daukanto svarba – pirminio istorijos sutelkimo prigimtąja kalba. „Darbai senųjų lietuvių ir
žemaičių“ (1822; paskelbti 1929); „Būdas senovės
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (1845).
Tarp darbų ir būdo yra tai, kas esmingai sudaro prigimtinį lietuviškumą; bet ir viena, ir kita
niekad negali būti išsamiai apibūdinta. Tautos būdui apibūdinti reikia daugelio būdų. Ir, Daukanto
nuomone, geriausi būdai tautai apibūdinti turi
kilti iš jos pačios kalbos. Iš jos refleksijos: kalboje,
jos likime ir išlikime turi slypėti tautos raktas.
Daukanto akcentas: „Tas yra dar stebuklingesniu,
jog tą prasenovę mūsų kalbos ne raštai mūsų kunigų užlaikė per tūkstančius metų iki šiai dienai,
nes mūsų išmintingos kalnėnų ir žemaičių motinos savo apkerpėjusiuose tarp girių nameliuose,
kurios šiandien dar, išleisdamos savo vaiką į svietą ir įduodamos jam laimės ženklą, sako: „Mirk,
vaikeli, ar doru žmogum būk ir namų savo neužmiršk, – tos, sakau, užlaikė mūsų senovės kalbą,
kuria mes šiandien, jų vaikai, galim didžiuotis ir
girtis, jog nė viena kalba šiame pasaulyj nėra taip
aiški, kaip mūsoji“4.
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Stebuklingu dalyku Daukantas vadina tai,
kas kitiems galėtų reikšti atsilikimą, tamsumą,
ne raštas išlaikė lietuviškumą, o motinų atkaklumas, jų žinojimas, ką reikia įduoti vaikui, išeinančiam į svietą ir ką pasakyti. Vadintume tai
aukšta moraline savižina. Įsidėmėkime: išleisdamos savo vaiką į svietą – svietas visada buvo, ir
lietuviams nebuvo laiko, kad nebūtų reikėję į jį
išeiti. Nebuvo laiko, kad nebūtų reikėję pasirink
ti: mirti ar išduoti, doru žmogumi likti ar parsidavėliu, savo namų neužmiršti ir juos saugoti ar
svetimuose patogiai įsitaisyti. Gal kaip tik šie pasirinkimai, motinų turėjimas, ką ir kaip pasakyti,
ir slepia tautinių darinių vidinio savastingumo,
tautiškumo galimybes. Jei motinos nebeturės ką
pasakyti savo išeinantiems vaikams, tai jie ir išeis, išeis ir nesugrįš. Daukantas stiprino kalbinį
žmogaus, žmoniškumo lauką, ieškojo sąvokų vidiniam žmoniškumo turiniui: padorumui, kurį
vadino žmonysta, orumui, kurį vadino orybe. Dėsnis: bet koks tautiškumas negali būti atsietas nuo
bendrojo žmoniškumo, nuo orumo ir padorumo.
Tą itin atkakliai tvirtins Vydūnas. Žmoniškumas
kėlęs pirmiau už tautiškumą. Ir aukščiau. Bet, pasak Vydūno, tai susiję dalykai.
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Lietuviškumo padą, remdamasi mūsų tautos
išmintingaisiais, siečiau su ištverme, atspara. Išlikti, išsilaikyti. Manifestinės atsparos išraiškos.
Viena stipriųjų, himniškųjų: Antano Baranausko – iš „Kelionės Petaburkan“:
Nu. Lietuva, nu, Dauguva, pasilikit sveikos!
Šiandien rusai po maskoliais maskoliškai rėdos,
Lietuvos gi tikrus vaikus didžios spaudžia bėdos.
Anei rašto, anei druko mum turėt neduoda:
Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda!
Kad tu, gude, nesulauktum, ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo priesakiai nedori!

Pirminių, prigimtinių, tarminių lietuvių
kalbų (taip, daugiskaita) laikas: lietuviškoji raiška, susieta su Simono Daukanto žemaitiškumu,
Antano Baranausko aukštaitiškumu: „Anei roszto
anej druko mum turet neduoda / Tegul soko bus
Letuwa ir tumsi ir joda!“ Baranausko lietuviškumas: mes esam ir savoji kalba kaip mūsų buvimo
išraiška; kalba, kaip buvimo būdas, padeda suprasti, kad esam savimi iš savasties, savumo, iš
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žmogiškojo kitumo, kuris niekur ir niekada nėra
nei visiškai kitoks, nei toks pat. Mūsų yra žemė,
miškai, šileliai, upės, šventovės, mūsų – pagal
protėvystę, pagal prigimtą paveldėjimo teisę.
Iš buvimo savimi savo prigimtoj vietoj yra pati
mūsų galimybė būti savimi, iš čia turi kilti pasitikėjimas savo jėgomis, kurį Baranauskas išsako
su didžiu pasitikėjimu: „Apkrauk mokestim didžiausiom, dvasia nenupulsma; / Nors Cibirijon
nubruk mum – ir ten neprapulsma!“
Dar trumpai prie kalbos kaip buvimo savimi
išraiškos; tokioje formuluotėje sustiprėjo išoriškumo akcentas: kalba išreiškiame, kas lyg yra iki
kalbos. Čia dar svarbus būtų kalbos vidujiškumas
asmens prasme; kiekvienas turime ir savo vidinę
kalbą, tik nevienodo gilumo, imlumo, intensyvumo; su vidinės kalbos intensyvumu susijęs kūrybiškumas, ypač lyrikos, muzikos. Vidujiškumas,
kaip giliausias lietuviškumo būdas, lyg ir nebeišreiškiamas, o išsireiškiantis, kaip labai aukštas
savaimingumas, leidžiantis save atpažinti kituose
ir kitus savyje kaip atskirus, bet ir tapačius.
Lietuviškumą kaip aukštąjį savaimingumą
tiksliausiai (tiksliausiai ten, kur tikslumas neįmanomas) yra suformulavęs M. K. Čiurlionis straipsnyje „Apie muziką“5:
<...> Ir štai iš tolo, iš už kalnelių atskrenda
daina: „Oi, giria, giria, / Girele žalioji!“ Ir
plaukia jautri gaida, ir atsiremia į žaliąją girią
ir į pilkąjį dangų. Plaukia niekieno nemokyta,
tiesiai iš širdies, ir žadina kažkokį keistą ilgesį, kažką amžina primena. Eikit ir paklausykit, o kas nėra tikras, ar jis lietuvis, tai dainos
klausydamasis, ir tą pajus.

Tai aukščiausio lietuviškumo kodas – išgirsti „kažkokį keistą ilgesį“, pajusti, kad tai ir tu, kad
ir tavo tas ilgesys, ilgiesi, nes esi ir besiilgimas.
Panašiai A. Nyka-Niliūnas išgirsta Putiną: pirma gimtinę, Nemeikščius, o paskui eilėraštį, jo
melodiją. Pamatyti; taip Žemaitė pirmojoje lietuvių dailės parodoje, įsižiūrėjusi ne tik į Antano Žmuidzinavičiaus drobę „Per kiaurą naktį“,
kuris padaręs „tautiškų ir tikrai lietuviškų vargų
įspūdį“, bet ir į mįslingąją Čiurlionio „Audrą“,
nustemba: juk buvę rašyta, jog tai nesuprantama,
išsvajota, netautiška, o „argi gali būti tautiškesnė mintis?“ – klausia Žemaitė, juk čia tamsiųjų ir šviesiųjų gaivalų kova, šviesos pergalė prieš
tamsą, Dievo prieš kipšą („Lietuvių dailininkų
paroda – tautiška paroda“). Čiurlionio kūrybos
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lietuviškumas iki šiol tebežadina mintis. Taip,
viskas aišku, „Girelė žalioji“ – tai tikrai lietuviška, lietuviški ir aukšti, pasvirę kryžiai, ir kaltos
metalinės saulutės, bet Čiurlionis – sudėtingas,
kupinas fantastiškų formų, siluetų, ženklų. Žemaitė pirmoji pamatė, pajuto nevienalytį lietuviškumą: kaip ir dailėje, gretinant realistinį atpažįstamą ir todėl jaudinantį Žmuidzinavičių, ir
jam poliarišką, tiesiogiai, lengvai neatpažįstamą
Čiurlionį. Ir tas, ir tas mūsų. Tautiški tautiškos parodos dalyviai.
Ar lietuviškumas turi ribas? Ar lietuviška tik tai, kas lyg apčiuopiamai sava, patikrinama tiesiogine patirtimi? Ar lietuviškumas nuolat
skverbiasi gilyn ir plečiasi ribėdamas, sklisdamas
ratilais, pasiekdamas ir tai, ką apskritai įmanu
pasiekti žmogiškoms pajautoms, kūrybinėms pastangoms? Ar išeina į paviršių, netenka šaknų ir
sunyksta? Ir prigimtinės kultūros seminaruose
jau esame pasiaiškinę pagrindinius lietuviškumo sandus: santykius su kalba, gamtojautą, žemėjautą, sodybą, vietą, šventumą ir kita. Dabar
stovime prieš naujai atsiveriantį klausimą: lietuviškumo veiksnumas, lietuviškos sąmonės gebėjimas įsibūti, išgyventi ir kintančiame pasaulyje,
perimti jo turinius, pasirinkti taip, kad galėtum
išlikti, neprarasdamas savasties. Tas pats atsparos
klausimas – nuo A. Baranausko „ir ten neprapulsma“ iki Broniaus Krivicko, rezistento ir rezistencijos poeto eilėraščių, kaip dvasinės atspirties taško, ir – nebijokime to pastebėti – iki prezidentės
akcento – lietuvių „gebėjimo išgyventi“.
LIETUVIŠKUMO LIZDAS:
AR JO PAKANKA VALSTYBEI
Atsigręžkime į kadaise itin skaitytą, o šiandien
užmirštą (gal ir dėl autoriaus pozicijos Atgimimo
laiku, kai buvo svarbus kiekvienas „už“ ir kiekvienas „prieš“ ) Juozo Baltušio „Sakmę apie Juzą“
(1979). Pradėjo praėjusio amžiaus aštunto dešimtmečio vidury, ilgai, apie šešerius metus rašė. Sunkiai rašė. Sunkiai leido – abejojo funkcionieriai,
vilkino, siūlė taisyti. Spyrėsi: „Tegu viskas lieka
kaip buvę. Kaip mano parašyta, liedinte išliedinta“ (įrašas dienoraštyje 1978 m. spalio 1 d.6). Jautė
parašęs, liedinte išliedinęs. Tas liedinte išliedinta;
pasąmoninė užuomina į formą, romanas išliedintas pagal nujaučiamą seną, archajinę formą, sakmę. Bet tai kolektyvinės sąmonės forma, į kurią sunku, gal ir neįmanoma įliedinti individualų
6
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likimą. Sakmė lieka mitinėje erdvėje. Istorijos ji
neperima, nesuima. Kuo labiau intensyvėja istorija, tuo sakmiškojo pasakojimo energija senka.
Greičiausiai dėl to – dėl mitinio ir istorinio plano
sandūros – darosi sunku kūrinį užbaigti. Juza atsisako mokėti mokesčius (ir dar nepriklausomai)
Lietuvai – Baltušis tiksliai jaučia, kad jei žmogaus
sąmonėje nėra istorijos, nėra ir valstybės. Mums,
svarstantiems lietuviškumo turinį, neapeinami
istorijos ir valstybės klausimai.
Nieko svarbesnio po „Sakmės apie Juzą“
Baltušis nebeparašė, lyg būtų priėjęs kokią ribą
ar jau viską atlikęs. Žmonių palinkimas prie tos
knygos (prieš keturis dešimtmečius) lyg prie veidrodžio rodė, kad buvo suprasta – čia apie mus,
čia apie Lietuvą. Ir kad iš giliai, tik į pabaigą sekliau. Kūrinys pavadintas tiksliai – sakme. Kokiu
devintuoju jutimu Baltušis tą sakmę užčiuopė,
juk nebuvo studijavęs folkloristikos, nebuvo atskirai filologinių klausimų svarstęs. Gal iš kalbos,
kuria grojo kaip koks savamokslis muzikantas –
ir be gaidų tiksliai. Gal iš gamtos – tokios iškalbios, kad jau kalbiškos. „Sakmėje apie Juzą“ kokią
„persiraudojusią pušelytę“ buvo pastebėjusi ir Birutė Ciplijauskaitė. Tikrai – nuostaba, nors kiek ir
nublankstanti, kai pasirodo ir „nusiraudoję berželiai“. Dainos. Papročiai. Tos kupiškėnų vestuvės ar
kupiškėnų istorijos, nuo kurių negalėjo atsitraukti.
Lengva ranka įrašė pradžios epigrafą: „Pamatyčia ir pažinčia, / Kas ataina kialaliu.“ Pažymėjo
šaltinį – negilų, čia pat, po ranka: „Iš smagiųjų
kupiškėnų dainų“. Prisidengė, pridengė lyg kokį
sopulį – lemtingą meilę. Galutine romano pabaiga sutvirtino ir epigrafą, ir sopulį: „Gal Juzai tik
pasigirdo, o gal ir iš tikrųjų sugirgždo sniegas.
Toli sugirgždo. Pačiame klojinio gale, raisto pakrašty. Ir pamatė Juza, kad juda kažkas tenai. Neįžiūrėjo, vyras ar moteris, tik pajuto, kaip kurčiai
sudunkseno jam širdis: Ji! Ėjo klojiniu. Jo klojiniu“ (1983, 249). Lyg tik tai, kurios visą gyvenimą laukė, ir būtų tą kelią-klojinį nutiesęs.
Baltušis daug sykių tvirtino – „Sakmė apie
Juzą“ turi prototipą, su vardu ir pavarde. Kaip ir
Žemaitei, Baltušiui tebegaliojo paprastas gyvenimo tiesos supratimas: teisinga, kai tikrai yra
buvę – atsitikę. Ir sakmė neleidžia suabejoti savo
turinio tikrumu. Pasakojimas, kuris iš paviršiaus
atrodo tikroviškas, bet tik iš paviršiaus. Gelmę
maitina mitologiniai syvai. Savo gyvenamoje
tikrovėje žmogus susiduria su tuo, ko jis negali
paaiškinti: likimas, mirusieji, geidimai, kurie negali išsipildyti. Juza yra mitinis pasaulio kūrėjas,
gyvenimo pradžios steigėjas. Negyvenamą, pavojingą Kairiabalę jis paverčia gyvenama žeme,
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oaze. Kaip ir dera mitiniam herojui, turi daug fizinės jėgos, ištvermės. Mažakalbis, nes jam reikia
kurti (ar bent atkurti) terpę, kurioje mezgasi kalba. Gamta yra kalbos gimdytoja. Kairiabalė – veikiančioji galia, prilygstanti žmogiškajam veikėjui.
Žmogiškajai misijai įvykdyti reikia atsiskirti nuo
įprasto gyvenimo. Išeiti į vienišystę, kad galėtum
padėti kitiems – gyviems ir mirusiems. Ir kad galiausiai prieitum ribą, kur padėti nebegalima nei
sau, nei kitiems. Kai nebegalima padėti žmogui,
jau sunku padėti ir savajai bendruomenei, ir savajai valstybei, jei tokia yra. Juzos likimu Baltušis
pereina ir Lietuvos istoriją – ir kaip savo gyventąjį
laiką, atsimenamąjį, sakmiškai jį bendrindamas.
Kartojimas, pakartojimas „Sakmėje apie
Juzą“ – kaip gyvenimo buvimo ir teksto kūrimo
būdas. Istorijos laikas, suvokiamas kaip valdžios,
kaip prievartos mechanizmų keitimasis, svetimas
žmogui. Mitinis laikas, – nekintantis, tik pasikartojantis. Tikrais ir netikrais pavidalais – sapnais,
regėjimais. Kaip ir lietuvių sakmėse, ieškojusiose
ir neradusiose atsakymų į sunkiuosius žmogaus
klausimus – koks yra gyvenimas, kaip jis eina ir
prie ko prieina, ką galima užgyventi ir ko ne, kur
yra žemiškojo gyvenimo pabaiga, iš kur baimė,
iš kur neramumas, sustiprėjantis tamsoje, kas
gąsdina, slegia, kas yra kaltė ir iš ko laukti atleidimo. Sakmės liko arčiausia mito. Sakmės arti
liaudiškos filosofijos – ir ne tiek žodžiais (sakmės
trumpos, neiškalbios), kiek žmogaus pasirinkimais, reakcijomis, tikrovės daugiaplaniškumo
įžiūrėjimu ar bent nuojauta. Donatas Sauka gana
tiksliai apčiuopė tą lietuvių sakmės mitinį podirvį, kuris tebemaitina ir literatūrą. Sakmės, jo požiūriu, turėtų priklausyti mitologinei kūrybai. „O
vienas esminių mitologinio mąstymo bruožų – jo
turinys nėra iki galo verbalizuojamas <...>. Už to
neišsakymo, neišsiplėtojimo glūdi tikėjimas simboliniais ženklais, apeigų veiksmu, pasikliovimas
protėvių autoritetu, jų paliktų nurodymų tikrumu
ir daug kas kita. Žodinę informaciją atstoja pati
laikysena, reagavimas į aplinką, gamtą“7.
„Sakme apie Juzą“ Baltušis nusileido į pačią
lietuvių pasaulėvaizdžio gilumą, atkasė pirminius
jo atramos taškus: prigimtinį gamtiškumą, reiškiantį žmogaus ir gamtos prasmių susipynimą,
persipynimą, pasaulio kūrimo pasikartojančią
pradžią, ciklinio laiko pulsavimą, šventumo jutimą ir bandymą jį išreikšti ne tik ritualiniais gestais, bet ir kūrybiniais veiksmais (nuo senelio Jokūbo iki Juzos – iš ąžuolo skobiamo rūpintojėlio,
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Dievo, kryžiaus motyvai). Simbolių ir ženklų
regėjimas – karklo pražydimas žiemą raudonais
žiedais kaip kraujo pranašystė, patirta ir senelio,
ir anūko. Yra tai, kas pasikartoja, pasikartojimas
yra ir patvirtinimas. Savitoji, stiprioji „Sakmės
apie Juzą“ pusė – mitinė, sakmiškoji: Kairiabalė,
neprieinama, tik slaptatakiais pasiekiama, yra lyg
kokia gyvybės saugykla, pirminis lizdas. Ji primena Adomo Mickevičiaus „Pono Tado“ matecznik
(gūžtelynas, motinynas). Ir Žolinės atlaidai kaip
gyvybės pagarbinimo šventė. Nepriešina tikėjimo
formų Baltušis: jo Juza yra ir senelio Jokūbo, žiniuonio, parodžiusio vyriausiam anūkui slaptatakį
į Kairiabalę, ugdytinis, ir besilaikantis katalikiškųjų papročių. Jis žino, kaip turi elgtis, – ir kai

perlaidoja seniai iš gyvųjų pasitraukusių kaulus, ir
kai amžiną poilsį suteikia beviltiškai jį mylėjusiai
ir nusiskandinusiai, ir kai vienas glūdi savo tyloje, ir kai regi ženklus ir kitų regėtus. Juza nuolat
permąsto gyvenimą, perkratinėja savo sąžinę. Tik
įsižiūrinčiam, įsigalvojančiam pasaulis atsiveria ir
tuo, kas paslaptinga.
Taip galvojo žiemą ar vasarą girion ėjęs arba
važiavęs Juza. Ir dabar taip. Tarytum gyvas
stovėjo prieš akis senelis Jokūbas.
Ir tarytum iš snūdulio krūptelėjo rogėse
Juza. Ir sustingo, nė kojos neiškėlęs iš rogių.
Prokirtos pakraščiais žydėjo karklai. Tikrom
žiedų kepurėm linko žemyn. Ir visi – raudo-
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nai. Taip jau raudonai, kaip ir sniegas po jais
tarytum krauju sruvo.
Tylėdamas nusiėmė kepurę Juza. Ilgai stovėjo vienplaukis, sakytum ne girioj būtų buvęs, o bažnyčioj kokioj. Šiurpas nusmelkė širdį
Juzai.
– Kraują šaukia, – prisiminė senelio Jokūbo
žodžius. (1983, 143)

Iš „Sakmės apie Juzą“ matyti, kad Baltušis
buvo išlaikęs savyje didelį lietuvių prigimtinės
kultūros lauką, žinojimą, kas, kaip, kodėl, ką reikia daryti ir ko nedaryti, kas yra kaltė, nuodėmė,
sąžinė. Labai stiprią gamtojautą ir jos kalbą. Dar
daugiau – rašydamas „Juzą“, Baltušis grįžo į savo
ankstyvuosius patyrimus, su džiaugsmu gaivino
žemės darbus, įrankius, daiktus, gyvulius. Bitės
– gal ir savičiausias ratilas, jungiantis žmogų ir
gamtą. Bitės, vienos seniausių žemės gyventojų,
gali išgyventi ir be žmogaus. Gali ir su žmogum,
bet išmanančiu, atsargiu. Ir kai „sukolchozintam“
Juzai nelieka nieko savo, nei arklio, nei karvės,
dar lieka bitės. Žmogus ir vienas nėra vienas.
Žmogus niekur ir niekada nėra vienas. Prigimtinės kultūros jutimai, energija labiausiai teka per
rankas – prigimtinės kultūros žmogus yra dirbantis. Juza sukurtas kaip itin darbštus, sunkiai
žemę dirbančio rankos galiausiai darosi panašios
į medžio šaknis. Per rankas, per santykius, per
nuolatinį visko, kas vyksta, matymą-stebėjimą
žmogui skleidžiasi ir jo paties buvimas pasaulyje.
Gamtos ciklai, pasikartojimai, pirminės
kultūros apsuptis grąžina mitinį pasaulio suvokimą. Mitiniame pasaulyje Juza žino, kaip elgtis,
protėvių patirtis yra jį persmelkusi. Bejėgis Juza
tik istorijos akivaizdoje. Istorija vystosi ne tik palengva keisdamasi, bet ir lūžinėdama; lūžių momentai sąmonei itin sunkūs. Pasikeitimai uždengia paviršių, kiekviena karta istoriją patiria kitaip,
istorinė patirtis nesusidaro ir nėra perduodama.
Atmintis trūkinėja. Istorijos išbandymuose žmogus negali pasiremti protėvių patirtimi. Tik bendrais moraliniais principais – ginti savuosius ir
savo žemę, bijoti nekalto kraujo. Juza savo Kairiabalėj istorinių pasikeitimų ir nežino. Nemoka mokesčių. Už ką? Jis viską juk pats, savo rankomis,
taigi niekam neskolingas, neskolingas valdžiai.
„Liūksotų liūnas, – pasakė Juza. – Prie senelio
Jokūbo liūksojo, prie tėvelio. Nuo pasaulio sutvėrimo liūksojo liūnas, jeigu teisybę sakysi. Ir dabar
liūksotų. O kad aš praariau, tai man dar mokėt?“
Viršaitis bando paaiškinti: „Pagalvok, tamsta. Iš
ko valstybė gali laikytis, iš ko ji egzistuos, jeigu
visi pradės kaip tamsta? Ar moki galvoti, tamsta?
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Iš ko statytų valstybė mokyklas, tiestų vieškelius, samdytų policiją žmonių ramybei saugoti?“
„Policijos man nereikia Kairiabalėj“, – sako Juza.
Juk ne visa Lietuva Kairiabalėj? „Man ir nereikia
visos Lietuvos,“ – atsako Juza. Riba, kurios negali
peržengti pats doriausias, pats darbščiausias pirminio lizdo žmogus. Bet vìsos istorijos prievartos
galios pereina per jį. Ir galiausiai įveikia.
Baltušis savo romane talentingai kuria bendruosius, taip pat ir sakmiškuosius planus, bet negali toks pat laisvas būti istorijoje. Istorinis romano pasaulėvaizdis trūkinėja. Ir dėl sovietinės ideologijos. Ir dėl autoriaus pažiūrų. Sakmiškoji linija
kreipia į Juzos gyvenimo tragizmą. O autorius
siekia jį priderinti prie „naujo gyvenimo“, nors jo
vaizdiniai ir ironizuojami. Keičia romano pabaigas – pabaiga iš tiesų ženklina tai, prie ko prieinama. Juza „fotografuojamas“, daromas „šventinis
kadras“ – geras darbininkas, gerai augina gyvulius. Kaip kitaip – kaip kitaip su gyvuliu. „Kada
jis nedirbo? Ir kada prastai dirbo? Prastai darysi
– duonos neraikysi, šitai kiekvienas tau pasakys.“
Tai prigimtinės kultūros principas. Laikytis jo.
Suteikti pagalbą tam, kas jos prašo. Jausti ribą –
yra nusikaltimų, kurie jau už žmogiškumo ribų,
ir taip nusikaltusiems padėti nebegalima. Sakmė
neindividualizuoja. O Juza iškyla kaip individas,
kaip atskirasis, kuriam bendrųjų dėsnių nepakanka. Juzai reikia ir atskiros pabaigos – galiausiai ji
pasirodo – susitikimas su visą gyvenimą mylėta
ir nepasiekta moterimi, grįžusia iš dvylikos metų
Sibiro tremties. Ji ateina pas Juzą, ieškodama sunkiai žmonėms nusikaltusio sūnaus. Bent jo kapo.
Sakmiška. Sakmiškas ir pirmasis Juzos klausimas:
„Kasas kur padėjai?“
„Sakmę apie Juzą“ persmelkianti meilės galia. Galia, kuri nepavaldi žmogui. Savo jėgomis
šio jausmo žmogus negali įveikti. Taip, kaip negali įveikti savyje ir gamtos, gamta ne tik šalia,
gamta ir žmoguje. Persmelkdama žmogų, meilė
įgyja ir antgamtiškų bruožų. Vėlgi – sakmiškų.
Vienodai lemtinga ir vyrams, ir moterims. Juza –
vienos nemylimas, kitos nepamilstantis. Užimta
širdis, ir viskas. Kitai vietos nėra. Tragiškas ir
susitikimas; išeities nebėra. Nėra sūnaus kapo,
kurį galima būtų parodyti motinai. Nėra kapo to,
kuriam, grimztančiam į liūną, Juza neištiesė rankos. Sakmiškas ir tebemylimos moters prakeikimas: „Tegu mano sūnaus kraujas krinta ant tavo
galvos!“ Viskas vyksta jau tarsi ir nebe realiai, o
sapne. Prakeiksmas lyg išsisklaido, baigia išaušti
diena, o troba pilna kvapo. „Niekas kitas neturėjo
tokio kvapo, tiktai ji, Vinciūnė. Ir dabar jo buvo
sklidinai pilna Juzos troba.“ Juza žengia paskutinį
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žingsnį – atsidaro skrynią, palinksta prie baltai
išklojėtų drobės marškinių, mirtį jis nori sutikti
švarus, persirengęs.
Atskirųjų žmonių ir atskirųjų lemčių problema. Apskritai – atskirojo problema. Nuo XX
a. pradžios atskirasis ir lietuvių kūryboje užima
svarbią vietą. Nuo Vinco Krėvės, Vaižganto iki
Igno Šeiniaus, Šatrijos Raganos. Ir iki Juozo
Baltušio. Neapeisime to.
Ir ištarsime – tauta bręsta savo atskiraisiais.
LIETUVIŠKUMAS, NEATSKIRIAMAS
NUO LIETUVOS VALSTYBĖS
J. Baltušio Juzos susiformavimo laikas (arba giliojo, mitinio laiko paviršius) yra maždaug XX a.
ketvirtasis dešimtmetis. Tuo metu lietuviškumas
yra persvarstomas, bandoma jį ir kritiškai įvertinti. Jau matoma, kad silpniausia lietuviškumo
pusė ir yra valstybinis lietuviškumas; ne kaip kokia
primestinė ideologija, nors, deja, yra ir tokių pastangų, bet pakanka ir kritikos, ir ironijos jų įvertinimui (Fausto Kiršos satyrinė poema „Pelenai“,
V. Mykolaičio-Putino replika „Apie runkelius ir
žvieglius“ (1934), kaip atsakymas į Liudo Giros
„Manifestą Lietuvos poetams“, kur kviečiama
atsisakyti abstraktaus estetizmo, remtis Lietuvos
realijomis, taip sakant, šlovinti ūkį). Bet labiau
siekiama atkreipti dėmesį į pozityvias pastangas
suvokti lietuviškumo ir savosios valstybės ryšio pamatus. Tarsi reflektuojama Baltušio Juzos
problema – kodėl šis pamatinis lietuvis, perėmęs
senuosius, dar mitinius lietuviškojo pasaulėvaizdžio pamatus, atsisako mokėti mokesčius, prisidėti prie valstybės išlaikymo, jos funkcijų vykdymo ir kodėl jam nereikia visos Lietuvos.
Ir šiame mąstyme svarbi vieta priklauso
Jonui Kossu-Aleksandriškiui (Jonui Aisčiui), jo
esė knygai „Dievai ir smūtkeliai“ (1935). Jis iškelia naują lietuviškumo dimensiją – tautos ir jos
šviesuomenės santykį. Lietuviškumo seklumos
dėl plyšio tarp tautos ir šviesuomenės (dabar sakytume – inteligentijos). Prakalboje sakoma:
Mūsų šviesuomenė su laisve nuo tautos atšoko, kaip andai nuo jos buvo atšokusi bajorija
ir didžiojo kunigaikščio dvaras, dėl to, turėdamas galvoje keleto amžių sunkią tautos praeitį,
apeliuoju į šviesuomenės sąžinę, nes tikrai žinau, jei pasikartos istorijos klaida – tauta antro
mėginimo neišlaikys ir ji greit susilauks prūsų
ir jotvingių likimo8.
8
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Įdomus atitikimas – Jonas Aistis atramos
irgi ieško liaudies dainoje – kaip po kelių dešimtmečių ir Baltušis. Pirminio lietuviškumo, giliojo
savaiminio darinio slėpinys – senojoje dainoje.
„Mielas Tautieti, – toliau sako Aistis, – knygoje
rasi refreną: ‘tykiai, tykiai Nemunėlis teka’. Ašen
jį daug kartų tyčia pakartojau, kad jis Tau įstrigtų širdin, kaip andai jisai man įstrigo, senelei ir
sielininkams bedainuojant <…>.“ Į poeto perspėjimą įsiklausyti jau nebebuvo kada – po kelių
metų valstybinis lietuviškumas, lietuviškumas,
turintis valstybės stogą, žlugo. Kaip išlikti tautai
be valstybės? Jau tekstualiai paliudytu būdu šis
klausimas šviesuomenės buvo sprendžiamas po
trečiojo padalinimo, po 1795 metų, po Abiejų Tautų Respublikos žlugimo. Įžvelgiama tokia
galimybė – kultūra, kūryba. Rezistencinė kultūra,
įvairiopas, keliašakis, kintantis jos reiškimasis iki
pat 1990‑ųjų. Čia jau daug padaryta ir kultūros
tyrėjų, ir istorikų. Lietuviškumas kaip išorinis
(ar tariamas) susitaikymas su okupacinėmis aplinkybėmis, bet išlaikant vidinį neprisitaikymą,
atskirumą kaip stuburą, ašį, skleidžiant pirmines,
žmonių atpažįstamas lietuviškumo formas.
Čia ir Justino Marcinkevičiaus vieta. Jo kūrybinis, kultūrinis buvimas apima okupuotos, sutarybintos Lietuvos laiko dalį. Išskirtinis atvejis
– masinis lietuvių palankumas Marcinkevičiui,
jo supratimas, gynimas. Tauta kuriasi savo poetą,
ištarta apie šį santykį Marcelijaus Martinaičio.
Galima galvoti, kad Justinas Marcinkevičius atsistojo toje dar labiau ištuštėjusioje vietoje, kurią
jau matė ar numatė Jonas Aistis, ištaręs tarpą tarp
tautos ir šviesuomenės. Jei neįmanoma lietuviškumo viešai kurti jį atnaujinant, tai svarbu jį bent
palaikyti, kartoti kaip aistiškąjį refreną „tykiai,
tykiai Nemunėlis teka“. „Ašen jį daug kartų tyčia
pakartojau“, – kartojimas, kartotė yra svarbus prasminių struktūrų išlikimo, išsilaikymo principas,
būdas. Marcinkevičius sukuria Aisčio priminimo
kodą – kaip eilėraščiu – „Tai gražiai mane augino…“ („Tai gražiai mane augino / laukas, pieva,
kelias upė…“, 1974). Arba: „Per mano širdį ėjo
tas peizažas…“ (1976) ir Jono Aisčio „Peizažas“:
„Laukas, kelias, pieva, kryžius…“). Tarybmečio
tekstuose draudžiamą kryžių atstodavo medis,
Marcinkevičiui šiuo atveju – upė. Ar tai apie
valstybę? Taip, ir tai apie valstybę, apie ontologinį jos matmenį – laisvę.
Triptikas „Kaip laisvė“ (1974). Baigiamosios, viena į kitą atsiliepiančios trijų eilėraščių eilutės: „O tu sakai: – Stovėk, kaip stovi laisvė“; „O
tu sakai: – Eik taip, kaip eina laisvė“; „O tu man
atsakai: – Aš – tavo laisvė.“ Tokie yra tėvynės
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atsakymai – į nuovargį, nusivylimą, abejonę ar
nežinojimą. Žmogaus laisvė yra ir tėvynės laisvė. Aš ir esu tas, kuris atsako, nes be manęs tėvynė ne visa. Justino Marcinkevičiaus ir sunkiu
laiku pažengta šia kryptimi. Iš dainos, iš dainavimo esame įsidėmėję Justino Marcinkevičiaus
„Kaip laisvė“. Žodžio bendrinimas lietuviams yra
dainavimas. Kažkas turi pakelti žodį iki dainos.
Kas pastebima, tautosaka, ypač gilusis, substancinis dainingumas, liko lietuviškumui svarbu
ir okupaciniu sunkmečiu. Folklorinis sąjūdis ne
šiaip sau, ir ne šiaip sau Justino Marcinkevičiaus
lyg ir neutrali frazė „Dainuoju Lietuvą“, kurią dar
ir šiandien girdime – gal kaip bendrybę, bet juk
ir ne. „Dainuoju Lietuvą“ – 1966 metai, gal ir
pirmoji po karo tokia aiški lietuviškumo manifestacija:
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą,
Išaugusį iš pelenų,
Kaip savo rūpestį didžiausią,
Kuriuo lyg vieškeliu einu.
------------------------------------------------------------Dar viskas gyva, viskas rėkia
Kapais, muziejais, žaizdomis.
Imu į ranką duonos riekę
Ir taip kalbuosi su jumis.
Kalbuos per vandenį, per duoną,
Per orą, ugnį, per medžius.
Girdžiu iš visko, kas man duota,
Jus – kaip lietuviškus žodžius.

Lietuviškumo poetinė sublimacija, pasiekta Lietuvoje, teberėkiančioj kapais, žaizdomis.
Duonos riekė kaip daukantiškasis, jei ne laimės,
tai bent gyvenimo pakankamumo ženklas. Iš
jo – kalbėjimo ir kalbėjimosi galia – kalbėjimosi
su visais, – atsakas kaip girdėjimas; girdėti viską
kaip lietuviškus žodžius. Suglaustas, suspaustas,
tačiau poetiniu kalbėjimu ir išskleistas lietuviškumo sublimatas – lietuviški žodžiai.
Kiekvienas laikas turi savo ir savitą lietuviškumo kodą. Sunku atsakyti, kuris kodas yra
veiksmingiausias, ar toks sukurtas, ar tik visą laiką kuriamas. Marcinkevičiaus kodas, suimantis,
sutraukiantis Daukantą, Basanavičių, Maironį,
Kudirką, Aistį, šiandien lyg ir nebėra veiksmingas. Galima būtų sakyti, kad ir kliudantis kažkokiam liberaliam lietuviškumo pasklidumui. Tad
dekonstruojamas. Kaip, kokiais būdais – tai jau
literatūros ir kultūros tyrimo reikalas. Neatitinka
dabarties poreikių (ar užgaidų) ir tas lietuviškumo
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modelis, kurį ir prigimtinės kultūros vidiniu sklidumu, takumu plėtė Marcelijus Martinaitis – ir
„Lietuviškose utopijose“. Martinaitis ryškino archajinį laiką, kur tebeveikia ir mirusieji, jie atkuria bendruomenes, surenka tautą, padeda gintis.
Iš ciklo „Sausio vidurnaktis“, pradėto rašyti 1990
m. sausio 14 d., jų kareivio lūpomis:
Mes niekada neįveiksim jų mirusiųjų.
Kai jie puola, neima jų nei ugnis, nei metalas.
Ginasi jie aukomis. Jie turi
Nesuprantamų galių
Išleisti prieš mus savo mirusius.
Mes jų neįveiksim –
Jų mirusieji pavojingesni nei gyvieji.
Jeigu juos ir turėsim,
Jie niekada nebus mūsų.
„Jų kareivis“

Taip, savo prigimtinėse jausenose lietuviai
turi daug mirusiųjų. Rūpestis mirusiuoju, kad jam
būtų gerai, ir šis rūpestis įrašytas Sovijaus mite,
pirminis, tiesioginis, prasmių kontaminacijos –
vėlesnės. Todėl toks netinkamas pasirodė valstybės šimtmečiui siūlomas šūkis: „Įkvėpti ateities“;
mes nenorime atsiskirti nuo savo mirusiųjų. Jei
grįžtume prie Daukanto, tuos mirusiųjų dalyvavimus atsektume. O jei grįžtume prie citatos apie
motinas, išleidžiančias vaikus į svietą, tai galėtume pasakyti, kad dabartinis lietuviškumas nebeapima viso nei visko (kaip Just. Marcinkevičiaus
visuotinė metonimija – „Dainuoju Lietuvą“). Bet
ir nevienalytę Lietuvą Marcinkevičius yra ištaręs – poemoje „Kraujas ir pelenai“: „Deja, Dauny, deja, deja, / Dvi Lietuvos Lietuvoje“. Šiandien
daugiau nei dvi, ir padalinimas dabar nebėra tik
klasinis – kitas, kitoks. Gręžiantis į Daukantą: į
svietą ne tik išeiname, svietas ir mumyse; mums
reikia kitų ir savipratos metmenų. Jie vienaip ar
kitaip skleidžiasi žmonių elgesyje ir galvosenoje,
darbuose, būduose. Bet trūksta refleksijos.
Lietuviškumo vidiniai metmenys – iš lietuvių gyvenimo, būdo, galvojimo, kalbėjimo, iš
santykių su svietu. Ir iš bendrojo prasmių gaubto,
kurį vienu ar kitu būdu formuoja poetai, istorikai,
mąstytojai, filosofai. Filosofinis lietuvių tautos esmės, pergalių ir pralaimėjimų permąstymas gana
talpus – nuo Daukanto, Baranausko, Basanavičiaus, Vydūno, Antano Maceinos, Marijos Gimbutienės iki nūdienos. Iki Arvydo Šliogerio, Naglio Kardelio. Arvydo Šliogerio knyga „Lietuviškos
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paraštės“ (2011) dabar yra vienas aiškiau matomų
bandymų įsiskverbti į lietuviškumo mįslę, apčiuopti lietuviškojo galvojimo savitumą. Į dabarties
fragmentines dekonstrukcijas Šliogerio mąstymas
įsirėžia lyg aštrus ginties peilis: „Barbariškai lietuvių kultūros savinaikai šioje knygoje – be jokių naivių iliuzijų, planų ar „vizijų“ – priešinama
stojiška ištikimybė savo žemei, savo kalbai ir savo
debesims, pavadinta centriniu žodžiu „filotopija“9. Manyčiau, kad šliogeriškoji filotopija – savo
vietos, vietiškumo, kaip savumo pamato, meilė,
kaip būties padas, gali būti suvokta ir kaip itin
svarbi lietuviškumo refleksija.
Patikimas šios refleksijos aiškinimas pateikiamas Naglio Kardelio įvade „Nemarginalios
paraštės“, kuriame taip pat tvirtai ir programiškai teigiama, kad lietuviškumo, jo turinio svarstymas nėra marginalus, jei šiandien ir nukeltas į
paraštes. Šliogeriui nereikia kaip nors dirbtinai
„lituanizuotis“, visas jo mąstymas yra persmelktas lietuviškos dvasios, persunktas Lietuvos žemės syvų. Ne senųjų graikų universalijos jį atveda į lietuvišką kosmopolį, o jo paties prigimtis,
9

Arvydas Šliogeris. Lietuviškosios paraštės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, p. 385.

sąmonė (arba kūnas), veikiantys universaliuoju
lygmeniu. Nuėjęs iki graikų (prigimties impulsai
verčia ten eiti, eiti ir sudėtingu aplinkkeliu – per
chemijos, technologijų studijas, darbą chemijos
gamykloje), jis pamato, kad senoji lietuvių sodyba yra tas pats polis, kad joje veikia tos pačios
universalijos. Kad lietuvių kalba jo sąmonei yra
pats tiksliausias ir pats universaliausias instrumentas. Ir tada suranda savo unikalaus mąstymo
atskaitos tašką, kurį galima suprasti ir kaip lietuviškąjį mąstymą (galvojimą).
„Svarbiausia tai, kad ši lietuviška dvasia, o
dar tiksliau tariant – lietuviškas filosofinis kūnas,
nėra kaip nors dirbtinai forsuoti ar simuliuoti:
„graikiškos“ – pamatinės, universalios ir net globalios – Šliogerio mąstymo prielaidos jį natūraliai
atveda į lietuviškąjį kosmopolį, filotopinė transcendencijos fenomenų vietovę, kurios teorinė žiūra, neprarasdama filosofinio universalumo, tampa
autentiškai persmelkta lietuviškos dvasios“10.
Lietuviškumas gali būti pakilęs ir iki valstybingumo mąstymo, svarstymo, taip pat ir kritiško mąstymo bei permąstymo. Bet negali būti
10

Naglis Kardelis. Nemarginalios paraštės. Iš: Arvydas
Šliogeris. Lietuviškosios paraštės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, p. 13.
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suvalstybintas, paverstas valstybine ideologija,
juolab partine ar grupine ideologija. Tokių pavojų
matome. Nuo jų saugo tik gilesnis, iš giliau suvokiamas lietuviškumas, maitinamas ir prigimtinės
kultūros turinio. Keitimosi, kitimo jutimas, suvokimas. Taip pat ir kritiškumas, nuolatinis permąstymas to, kas su mumis vyksta. Ir mąstydami apie
kultūrą, turime stengtis apimti ir socialinius, ekonominius dėmenis. Valstybė, sakome, mūsų valstybė, o praleidžiame pro akis, ką, sakysime, mūsų
likimui reiškia netikėtos valstybinio ir privačiojo
lygmens sąaugos, kurias imame matyti susimaišius ne tik valstybinėms ir privačioms sveikatos
priežiūros paslaugoms, kai tas pats gydytojas dirba ir valstybinėje, mokesčių mokėtojų pinigais
išlaikomoje įstaigoje, ir privačioje klinikoje, bet
ir – kas kultūrai kelia ypatingą rūpestį, – kai ir
visuomeninis transliuotojas persmelkiamas pagal
privačius interesus dirbančių, samdomų prodiuserinių kompanijų. Ir kultūros žmonės yra nuolatiniame pavojuje: imame už tikrą pinigą tai, kas
yra keleriopų politinių, ekonominių manipuliacijų išdava. Kokia išeitis? Neužsimerkti, vidinį
lietuviškumo turinį plėsti ir išoriniais politiniais,
ekonominiais dydžiais, jų analize.
Kalbame savimi – tuo, kas esame mes: kūnas, kuris perima, tad tarsi įkūnija (įsūnija) ir tai,
kas priartėja prie mūsų. Vidujinis, vidinis – mūsų
savastis, apimli, apimanti, suimanti visa, ką pajėgia, ko jai reikia, ką priima, ką teigia ir neigdama,
ką neigia ir teigdama. Visada santykis: aš ir kitas
(kiti). Savastimi atpažįstu kitą (kitus) kaip savą ir
gimties, prigimties požiūriu: kalba kaip aš, iš to
daroma prielaida, kad kalba yra bendrumo laidas,
jei kiti parametrai ir skirsis. Ta pati kalba leis labiau susitikti ir ten, kur jau lyg išeinama už kalbos. Bet neišeinama iš kalbos. Kalbančius ta pačia
kalba jungia didelis žodynas, jei ir ribotas. Esam
lygūs kalbėdamiesi, mūsų neatskiria nei pievos,
nei universitetai, nei patirtys (fantastiški pokalbių
įrašai – iš ekspedicijų). To negalima pasiekti, jei
nėra bendro kalbos plano. Kūnai yra įkalbinti prigimtinės kalbos, kalba yra įkūnyta ja kalbančių.
Per amžių amžius. Labai stiprus įkūnijimas Jono
Strielkūno pakartojime: „Per amžius tas vėjas palinkusiuos krūmuos..“ Įkūnijimas žvilgsniu, žvilgsnyje-matyme.
Kodėl galimas tarsi nuo žmogaus atsiskyręs
kalbėjimas, kurį vadiname tuščiu? Tenka, kad ir
rizikuojant, pasakyti, jog ir prigimtis tuščia, jei
joje nėra nieko esmingai įkūnyto (įsūnyto), jei ir
ji pati neįkūnyta, neįsikūnijusi.
Kas yra lietuviškumas kaip bendrumas, atpažįstame savo atskirumu. Lyg kokia medžiagų
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apykaita – atskirumas persiima bendrumu, bendrumas persmelkia atskirumą.
Valstybė padalina žmones į turinčius politinę ir ekonominę galią ir jos neturinčius. Valdžios keičiasi, bet padalinimas išlieka. Iš čia su
svetimėjimas. Susvetimėti – vadinasi, neatpažinti
kūno kaip savo. Taip pat ir valstybės kūno. Kai
valstybė svetima, svetimi ir galios turėtojai, be
vienos kitos išimties. Valstybė lieka idealioj plotmėj. Atrodo, kad Justino Marcinkevičiaus lietuviškumas, kaip gynyba ir kaip savumo atpažinimas, toks veiksnus galėjo būti tik neturint valstybės, jos ilgintis. Lyg ir nesukuriame patikimų
kultūrinių valstybės atramų, galiojančių esant
valstybėje, valstybę turint.
PABAIGAI: ŠIANDIENINIAI
LIETUVIŠKUMAI
Kiekvienas tautiškumas (latvių, rusų, lenkų,
gudų, vokiečių) apima visą universumą, atskirybių santykius su juo. Gamtojauta – vienas iš
pirminių sandų. Gamtojauta formuoja ir kalbą.
„Gamtos kalba ir kalbos gamta“ – taip kadaise pasisekė formuluoti mintį apie Antaną Kalanavičių.
Gamtojauta ir kalboje – senosiose dainose, lyrikoje. Nuostabą, kad ir jaunos kompozitorės Justės Janulytės muzikoje, kurią ji pati vadina balta,
lemia gamtojauta, pereinanti į kultūrinę gamtosaugą.
Lietuviškai kalbančio skulptoriaus Antano
Mončio jo draugai prancūzai nebuvo girdėję. Ir
Jurgio Baltrušaičio jo draugai rusai. Bet ir vienu,
ir kitu atveju pajusta, kad juos kažkas skiria, kad
Baltrušaičio rusų kalba, nors ir laikyta tobula
(vienas pačių geriausių savo laiko vertėjų į rusų
kalbą), yra kažkas kita, ką jie pavadino lietuviškumu. Ar galima tikėtis, kad tai dar bus, pasikartos? Kad pasaulyje bus lietuviškumo ir be lietuvių
kalbos, be tiesioginių ryšių su Lietuvos kūnu?
Šiandieninei lietuvybei trūksta orumo, kilnumo. Šiandieniniai lietuviškumai labiau etnografiniai (tautinio kostiumo dramos ir jų parodijos),
dar kulinariniai, todėl tiek dėmesio kulinariniam
paveldui, todėl tokios populiarios televizinės laidos. Kulinarinis lietuviškumas (cepelinai, kugelis, šakotis) labiausiai ir turbūt ilgiausiai išlieka
ir emigracijoje. Virtuvės kalba, tiksliau kalbelė,
kaip lietuvių kalbos pakaitalas – be mitų, legendų, eroso, ne mistinio kalbos kūno. Kalbelė prisitaiko prie aplinkos, susigūžia virtuvėje, kalba –
ne, kalba miršta. Kalbos kūnui, veikiančiam ir
tais kodais, kurie žinomi, ir tais, kurie nežinomi,
reikia ir realių, ir metafizinių takų, nesuminamų
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be kūrybos, be žmonių ir tėvynės likimo. Nei etnografija, nei kulinarija atskirai to negali padaryti. Prisidėti gali.
Bet yra ir kita pusė, antroji: yra ir tada, kai
nematoma.
Kai pradėjome mąstyti apie prigimtinę kultūrą, lyg ir žinojome, kas ji, tik pasakyti buvo
sunku. Bet ėmėme justi, kad žino kalba. Ir pirminė, ir žinančiųjų. Žinantieji, ką žino kalba ir
galintys ja veikti, kalbos galios turėtojai, pasakotojai, rašytojai, poetai. Prigimtinės kultūros
kodą galima sudaryti vien iš metaforų, pradedant ugnimi ir baigiant vėju. Arba pradedant žeme ir
artėjant į žiedą. Arba – į dangų. Daug galimybių.
Tik būtini poliai, kad klostytųsi veiksmas, siužetas. Poezija – begalinės kūrybinės manipuliacijos
prigimtiniais kalbos (neišvengiamai ir kultūros)
kodais. „Amžius žydėjus, motina žeme...“ (Jurgis
Baltrušaitis); „Per amžius tas vėjas palinkusiuos
krūmuos...“ (Jonas Strielkūnas). „Dangus – ant
viso pasaulio ir ant mano širdies palietas...“ (Janina Degutytė). „Ant viso pasaulio“ reiškia ir amžiams, per amžius. Kas yra visas, į visa ir atsiliepia.
Tai ir yra. Yra tai, ką galima pasakyti, pašaukti, pavadinti. Pajusti – mano, mūsų. Bet

neįmanoma galutinai apibūdinti. Kaip vanduo –
bėga, mainosi, tas pats ir kas sekundė kitas.
Bet – per amžius.
Žmogui skirto laiko apimtimi – tas pats.
Tekstas parengtas XIV-ajam Prigimtinės kultūros seminarui
„Prigimtinė kultūra tautos glėbyje“, kuris vyko Užutrakyje
2018 m. sausio 27‒28 d.

INTERNAL DIMENSIONS
OF BEING A LITHUANIAN
Viktorija DAUJOTYTĖ
On the occasion of the 100 th anniversary of the restoration of
the Lithuanian State, we publish Viktorija Daujotytė’s, literary
scholar and professor, essay where she contemplates the concept of Lithuanian identity, which is revealed through the Lithuanian language, literature, philosophy. What changed over
the course of history and what remained constant? The question is whether being a Lithuanian has its limits? Is ‘Lithuanian’ only something that can be examined through direct
experience? If you lose your roots, do they disappear entirely?
A thorough discussion is held of how Lithuanian identity is
expressed through professional art. The mythopoetical and
historical dominant themes in Juozas Baltušis’ novel ‘Sakmė
apie Juzą’ (1979) are discussed in more detail.
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VYTIS – ISTORINIS IR MODERNUS LIETUVOS HERBAS
Iš Joniškio krašto kilęs grafikas, Vilniaus dailės akademijos profesorius Juozas GA L KUS , Lietuvai minint
vardo tūkstantmetį, išleido išsamią studiją „Lietuvos Vytis“. Ją svarbu prisiminti ir švenčiant moderniosios
Lietuvos šimtmetį, nes Vytis yra daugiau nei valstybės herbas. Tai ženklas, liudijantis tautos laisvės siekį ir
dvasinį ryšį su Tėvyne. Knygoje, pasitelkus gausią ikonografinę medžiagą, atskleidžiama mūsų herbo naudojimo ir vaizdavimo istorija, taip pat nepaprasta Vyčių įvairovė. 1918 m. jauna atsikūrusi Lietuvos valstybė dydžiu ir politine santvarka skyrėsi nuo 1795 m. iš žemėlapio išnykusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK). Vis dėlto ši valstybė tapo visaverte kunigaikštystės vertybių, simbolių ir istorinės atminties paveldėtoja. Vytis tapo vienu svarbiausių Lietuvos istorinio valstybingumo tęstinumo ir laisvės ženklų.
Šiandien virš valstybės institucijų plevėsuoja valstybinė vėliava su Aloyzo Každailio sukurtu Vyčiu, kurio
atvaizdą patvirtino ir įteisino valstybinė heraldikos komisija. Tarpukario Lietuvoje tokių komisijų ir vieno etaloninio Vyčio atvaizdo nebuvo, todėl gyvavo ne vienas jo variantas.
Pokalbyje dalijamasi mintimis apie įdomiausius Gediminaičių, XIX a. sukilėlių, tremtinių Vyčius ir
pasakojama apie gyvenimą, kurio nemaža dalis buvo paskirta heraldikos tyrimams. Kalbino Lina L EPA R
SK I ENĖ.

Ant miesto gynybinės sienos Medininkų vartų (dar vadinamų Aušros vartais) XVII a. pradžioje pastatytas šiaurės renesanso
stiliaus atikas. Jo puošmena - LDK herbas, kurio kartušą laiko mitologinės būtybės grifai. Šis herbas išliko nesužalotas per
visus okupacijos laikus.
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Savo knygą „Lietuvos Vytis“ publikavote Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio proga. Tūkstantmetės Lietuvos istorijoje Vytis yra tikrai svarbus.
Nors valstybės herbu jis tapo Gediminaičių valdymo
laikais, jie įkvepia ir dabartinę modernią šimtmečio
Lietuvą, laikančią save LDK paveldėtoja. 1918 m.
atkūrus nepriklausomybę, Vytis išsyk pripažintas
valstybės herbu, tačiau pasikeitė jo taikymas. Senosios Lietuvos laikais Vytis galėjo būti naudojamas
tik aukščiausių luomų, visų pirma, paties valdovo.
O tarpukariu ir po Atgimimo Vyčio atvaizdą galėjo
naudoti jau ne vien valdžios institucijos, o kiekvienas
iš mūsų. Oficialų herbo atvaizdą papildė įvairūs jo
meniniai variantai. Vytis – iškilmingas ženklas, kita
vertus, tai mūsų kasdienybės dalis. Kada gi Vytis
tapo toks demokratiškas?
Išties Vytis laikytinas ne tik senosios Lietuvos
paveldu. Jo demokratėjimas prasidėjo drauge su
demokratinės Lietuvos Respublikos kūrimu, nors
šio vyksmo pradžios reikėtų ieškoti XIX a. Carinės valdžios laikais apie Lietuvos valstybingumą
nebuvo galima kalbėti. Tiesa, Vyčiai buvo išlikę
kai kurių buvusios LDK – dabartinės Lietuvos
ir Baltarusijos – miestų ir miestelių herbuose su
svarbiu pakeitimu: vietoje skydo su lietuvišku
dviejų kryžmų kryžiumi įdavus raiteliui skydą
su rusišku stačiatikių kryžiumi. Toks Vytis buvo
Vilniaus gubernijos, Lepelio, Polocko, Vitebsko ir
kituose herbuose. Tačiau tai nebuvo mūsų valstybės herbas.
XIX a. sukilimų metu į kovą prieš caro valdžią eita su buvusios valstybės ženklu. Jį naudojo
ir susiformavę kariniai daliniai, prisijungę prie
Napoleono armijos, žygiuojančios į Maskvą. Tiek
sukilėliai, tiek reguliarios kariuomenės daliniai
buvo ekipuoti Vyčiu ir ereliu papuoštais ginklais
ir uniforma. Žlugus sukilimams žmonės gedėjo, nešiojo išskirtinius gedulo ženklus, gaminosi
suvenyrus su Vyčio ženklu. Taip buvo reiškiama
pagarba valstybingumui, kurį tikėtasi atkurti.
1918 m. paskelbus nepriklausomybę, Vytis tapo
valstybės herbu, simbolizavo laisvę atgavusią
tautą. Jį buvo galima matyti visur – kariuomenės
ženkluose, ant pinigų, įstaigų dokumentų, vėliavų, rankdarbių.
Atkūrus valstybę pradėti kurti skirtingi herbo variantai. Kokios aplinkybės tai lėmė? Negi nesiekta sukurti
etalono jau tada?
Tarpukario Lietuvos konstitucijoje apie Lietuvos herbą buvo pasakyta tik tiek, kad tai raudoname skyde sidabrinis raitelis pakeltu kalaviju.
Kaip tiksliai jis turi atrodyti, nelabai žinota, todėl

Medinė kaimo iškaba. 3-iasis dešimtmetis. Saugoma Biržų
krašto muziejuje.

viskas priklausė nuo dailininkų vaizduotės ir išmanymo. Taip atsirado įvairių Vyčio interpretacijų. 1918 m. dar nebuvo nuostatos, kad tinkamą valstybinio herbo vaizdavimą turi patvirtinti valstybinė heraldikos komisija, kurios nariai
išmano heraldikos istoriją ir reikalavimus. Prieš
nepriklausomybės atkūrimą heraldiniai rūpesčiai
buvo pavesti Jonui Basanavičiui, dailininkams
Antanui Žmuidzinavičiui ir Tadui Daugirdui.
Deja, jie heraldikos reikalų neišmanė, ypatingai ja
nesidomėjo. Galiausiai nebuvo medžiagos, kuria
jie galėtų remtis. Po nepriklausomybės paskelbimo reikėjo spausdinti pinigus, kurti kariuomenės
skiriamuosius ženklus, įstaigų antspaudus, iškabas. Koks turėtų būti Vytis, patikėta spręsti dailininkams profesionalams ir amatininkams. Taip
atsirado Antano Žmuidzinavičiaus, Adomo Galdiko, Adomo Varno, Juozo Zikaro Vyčiai ir dar
daug kitų. Jie neturėjo daug istorinės medžiagos,
nes su Lenkija ir Tarybų Rusija, šalimis, kuriose
jos buvo daugiausiai, beveik nebuvo kultūrinių
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ryšių. Tarpukariu vienu metu buvo įteisinta keletas Vyčių. A. Žmuidzinavičiaus Vytis dažniausiai
buvo kabinamas įstaigose, mokyklose. A. Galdiko – visų pirma nupaišytas banknotui, o vėliau
pritaikytas Lietuvos pasiuntinybėms užsienyje,
kur buvo daromos emaliuotos iškabos su herbu.
Zikaro Vytis kaldintas ant monetų. Tik XX a.
ketvirtojo dešimtmečio pradžioje dailininkui
Mstislavui Dobužinskiui kilo idėja griežčiau remtis istorine medžiaga. Jis parengė projektus, kurie
galėjo tapti labai gražiais Lietuvos heraldikos pavyzdžiais. Deja, 1940 m. okupacija ir karas neleido
tų sumanymų įgyvendinti. Vėliau penkiasdešimt
metų šito visiškai nereikėjo. Kai kilus Sąjūdžiui
ir vėl nepriklausomoje Lietuvoje pradėta rūpintis
Lietuvos herbu, tos medžiagos neprisiminė. Labai
gaila, nes, mano supratimu, M. Dobužinskio paruošti projektai buvo istoriškai pagrįsti. Jis buvo
pasaulyje žinomas dailininkas, bendravo su heraldikos specialistais iš Vakarų Europos, buvo surinkęs nepaprastai įdomios medžiagos, parengęs
kelis Vyčio projektus.
Beje, kurdamas herbą, jis suabejojo ir mūsų
tautinės trispalvės vėliavos istorinėmis šaknimis.
Tų šaknų ir nebuvo. Latvių ar estų vėliavos kurtos
remiantis XIX a. studentiškų draugijų medžiaga,
o mūsų vėliava buvo sugalvota politinių autoritetų, o ne heraldikos specialistų 1917 m. Lietuvių delegatų suvažiavimui. Tada prisiminta, kad
liaudiškuose audiniuose dažnai pasitaiko geltona,
žalia ir raudona. Šiek tiek bandyta dėlioti pagal
heraldikos taisykles, kurios reikalauja, kad spalvos ir vadinamieji metalai (auksas, sidabras) būtų
atskirti. Pagaliau patvirtinta tokia vėliava, kokią
šiandien matome plevėsuojančią ne tik Lietuvoje,
bet ir tarptautinėse konferencijose, kariuomenės
užsienio misijose, sporto renginiuose.
M. Dobužinskis nutarė sukurti vėliavą pagal griežtas heraldikos normas. Jos numato, kad
tautinė vėliava būtų kuriama iš herbo spalvų. Lietuvos Vyčio herbe dominuoja raudona spalva –
tai visas laukas. Tada yra sidabrinis raitelis, taip
pat naudotas auksas ir mėlyna spalvos (pakinktai,
kamanos, balnas). Raudonos, mėlynos ir baltos
spalvų vėliavas naudoja daugelis Europos šalių –
Olandija, Rusija, Prancūzija, kai kurios Balkanų
šalys. Taigi, norint išsiskirti, reikėjo atsisakyti
mėlynos spalvos. Tada, mano nuomone, Dobužinskis sukūrė labai estetiškai gražų, heraldiškai
teisingą ir originalų vėliavos derinį – baltos, raudonos ir geltonos. Bet dabar, turbūt, ne laikas ją
keisti – su ja žmonės ėjo į mirtį, kaip brangenybę
vežėsi į Sibirą, nešė Sąjūdžio mitinguose.
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Jei ne tas nelaimingas karas ir okupacija, galbūt būtume turėję kitokią trispalvę?
Projektas jau buvo pateiktas svarstyti Ministrų
tarybai, bet užgriuvus nelaimėms viskas užmiršta. Dabar visas Dobužinskio archyvas yra Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Beje,
1933 m. M. Dobužinskis išleido knygutę „Vytis“,
kuri mūsų laikais buvo perleista.
Kaip būtent jis pasiūlė Vyčio herbą sunorminti?
Jis nupiešė raudoną skydą, jame sidabrinį Vytį su
auksiniu dvigubu kryžiumi raudoname skydelyje. Herbe nebenaudojo mėlynos spalvos, tik auksą
papuošimams. Istoriškai toks vaizdavimas pagrįstas. Pavyzdžiui, labai panašus yra Jogailos laikais
ištapytas Vavelio katedros Šv. Kryžiaus koplyčios
skliautų rakto papuošimas. Tiesa, riteris čia vis
dėlto turi ant peties mėlyną skydelį su auksiniu
dvigubu kryžiumi, tačiau žirgo pakinktai ne mėlyni, o auksiniai. Yra istorinių Vyčio pavyzdžių ir
su raudonu skydeliu ant riterio peties. Tad Dobužinskis istorinei tiesai nenusikalto.
Papasakokite plačiau, kaip vyko jau mūsų laikų oficialaus valstybės herbo kūrimas ir įteisinimas?
Šis procesas prasidėjo dar sovietmečiu. 1988 m.
buvo paskelbtas viešas konkursas Vyčiui atkurti.
Konkurse dalyvavo būrys dailininkų, tarp jų ir
aš. Tada dar Dobužinskio medžiagos mes nežinojome. Archyvai nebuvo laisvai prieinami, todėl
įkvėpimo ieškojome tarpukario knygose, monetose. LDK herbų dažnai pasitaikydavo lenkiškose knygose. Kiekvienas mūsų modifikavo herbą
pagal turimą medžiagą, remdamiesi atsitiktiniais
pavyzdžiais. Didžiausią pasisekimą turėjo Arvydo Každailio pasiūlytas variantas. Heraldikos
komisijoje, turėjusioje priimti galutinį sprendimą, visi laukė, ką pasakys dr. Edmundas Rimša. Nes jis buvo ir tebėra pagrindinis heraldikos
autoritetas Lietuvoje. Komisijoje kalbėta, kad
Vytis neturėtų daryti tokio didelio šuolio, kad jo
žirgo liemuo turi būti horizontalus, kad kalavijas
taip pat turi būti laikomas horizontaliai. Tačiau
Každailis padarė Vytį šiek tiek kitonišką – ne horizontalų, bet įstrižą. Dalykas tas, kad skyde horizontalus Vytis labai prastai žiūrisi – tarsi juosta,
kertanti erdvę. Ne veltui ir Dobužinskis savo variantą papuošė Gediminaičių stulpais po raiteliu,
kad skydo apačia nebūtų tokia tuščia. Kai kuriuos
piešinius jis darė ir be Gediminaičių stulpų, bet
suprato, kad tai buvo kompozicinė nesėkmė. Juk
žirgas ir taip yra ilgas, o jei dar nori pavaizduoti
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1934 m. Mstislavo Dobužinskio Vytis.
Dailininkas siekė sukurti etaloninį,
heraldikos taisykles atitinkantį, Lietuvos
herbą, tačiau šis sumanymas nebuvo
įgyvendintas dėl prasidėjusio karo ir
sovietinės okupacijos. Piešinys saugomas
Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje.

XV a. Vavelio pilies katedros Šv. Kryžiaus koplyčios skliautų raktas.
Jogaila, išaugęs stačiatikės motinos aplinkoje, mėgo bizantinį meną.
Tą pomėgį jis perteikė ir savo palikuonims – Vavelio koplyčia ištapyta
jo sūnaus Kazimiero nurodymu.

jį šuoliuojantį, tai jo kojos atsiremia į skydo kraštus, nepavyksta tinkamai išdidinti. Každailis
žirgą padarė monumentalesnį, įkomponuodamas
jį ne horizontaliai, o įstrižai. Tiesa, kuriant monetas, kolegos skulptoriai, kurie turėjo lipdyti
joms reljefus, priekaištaudavo, kad žirgas yra tarsi suspaustas, sugrūstas į skydą, sunkiai komponuojamas laisvoje erdvėje. Todėl autoriai kreipėsi
į heraldikos komisiją prašydami, kad oficialiai
patvirtintas Každailio herbas galėtų būti perkomponuojamas. Iš pradžių heraldikos komisija
gana kietai laikėsi nuostatos, kad etalonas negali
būti keičiamas, bet vėliau pakeitė nuomonę. Kai
kurios valstybės išties laikosi etalono nepakeičiamumo principo. Tarkime, lenkai – savo erelio jie
visiškai neleidžia keisti, visuose kontekstuose jis
turi atrodyti vienodai. O štai vokiečiai savo erelį
labai kūrybiškai modifikuoja. Vienoks jis ant jų
Bundestago sienos, kitoks – ant pinigų, o kolekcinių monetų – vėl skiriasi. Taigi, gali būti du
keliai. Dabar mūsų Vytis oficialiose vietose išlieka toks, kaip A. Každailio sumanytas, tačiau dailininkai, kurdami monetas ir kitokius dalykus,
turi teisę daryti pakeitimus.

Kas nutiko A. Zikaro Vyčiui? Jis buvo labai populiarus tarpukariu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais kalbėta apie būtent jo modifikacijos paskelbimą
oficialiu herbu.
Čia kita istorija. A. Zikaro Vytis buvo ant tarpukario monetų. Tos monetos išliko per visą
sovietinio režimo penkiasdešimtmetį, jos buvo
tarsi smetoninės Lietuvos paminklas. Paskelbus
nepriklausomybę vadinamasis Zikaro Vytis iš
karto tapo valstybės herbu, jis buvo ir ant pirmųjų pasų bei pinigų. Tačiau heraldikos komisija
siekė įrodyti, kad A. Zikaro Vytis nėra tinkamas,
nes jis neheraldiškas, pernelyg realistinis, tai ne
simbolis, be to, sunkiai įžvelgiamas iš didesnio
atstumo. Raitelis tarsi prispaustas prie žirgo karčių. Komisija siūlė sukurti ženklišką, gerai skaitomą istorinį Vytį. Tad 1991 m. rugsėjo 4 d. buvo
patvirtintas dekoratyvesnis A. Každailio sukurtas herbas. Tada palaipsniui buvo keičiami pasai,
įstaigų dokumentai, perkomponuojami antspaudai. Bet iki tol Seime vyko gana karštos diskusijos. A. Zikaro Vyčiui atstovavo ir jį gynė dizaineris Valdas Jurevičius, o jam oponavo E. Rimša.
Kiekvienas bandė įtikinti Seimą, o šis galiausiai
moksl i n ia i t y r i ma i
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Eberhardo Vindekės (Eberhard Windecke) kronikos „Geshichte Kaiser Sigismundus“ iliustracija:
„Garbingieji imperijos kunigaikščiai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laidotuvėse“.
1443 m. kronikos faksimilės taip pat publikuotos 2015 m. Valdovų rūmų muziejaus leidinyje
„Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai. Pasakojimais ir vaizdai“,
(serija „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos“, XXII t.).

balsavo už A. Každailio Vytį, taigi A. Zikaro Vy- mažąja varde. Aš savo knygą pavadinau „Lietuvos
tis liko viena iš istorinių modifikacijų. Ją ir dabar Vyčiu“. Tai vertimas iš lenkų kalbos pavadinimo
kartais matome nupieštą vėliavose, ant ženkliukų. Pogon (arba Pogonia) Litewska. Specialistai – istorikai, heraldikos žinovai, supranta, kad čia kalbaMinėjote žodį „raitelis“. E. Rimša būtent tokį herbo
ma apie valstybės herbą, tačiau eiliniam žmogui
pavadinimą siūlė vietoje Vyčio. Kodėl?
išgirdus žodį „raitelis“, kils kitokios asociacijos.
Jis visuomet pabrėžia, kad lietuviški herbai neturi Istorikė Ingė Lukšaitė straipsnyje „Dėl žodžio
pavadinimų. Lenkiški herbai iš Europos valsty- „Vytis“ teigia, kad baltiška žodžio „vytis“ šaknis
bių, kurios turi heraldiką, išsiskiria tuo, kad kiek- užfiksuota jau XIII a., įvardijant Prūsijos kilminvienas jų turi pavadinimą ir pašaukimo vardą, guosius vitingus, Lietuvoje ji randama vietovaro Lietuvoje tokių dalykų nėra. Todėl E. Rimša džiuose, asmenvardžiuose bei įvardijant veiksmą.
visuomet valstybės herbą vadina raiteliu, rašo jį Mokslininkė priėjo prie išvados, kad senovėje
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

19
galėjęs būti toks lietuviškas žodis, nurodantis realiją – priešo vijimą arba priešą vejantį ginkluotą
raitelį. Simonas Daukantas XIX a. pirmasis pavartojo žodį „vytis“ raiteliui pavadinti. Vėliau šis
žodis pritaikytas herbui. Taigi, jau daugiau kaip
šimtą metų Vyčio vardu vadinamas valstybės herbas tapo lietuvio savastimi. Uždrausti jį vartoti
būtų sunku ir neverta to daryti.
Istorinis herbas taip pat nuolat kito, atspindėjo aprangos ir ginkluotės madas, dailės tendencijas. Kitų
šalių mene, architektūroje ar dokumentuose randame
dar kitokius mūsų herbo variantus. Man asmeniškai
vienas įdomesnių Vyčių pavaizduotas XIV a. Eberhardo Vindekės kronikos iliustracijoje, vaizduojančioje Vytauto mirtį. Jo išvaizda mums labai neįprasta.
Pirmą kartą Eberhardo kronikos miniatiūras pamačiau svečiuodamasis pas istorikus Kiaupas. Jūratė Kiaupienė buvo grįžusi iš Vienos ir atsivežusi
kompaktinį diską su kronikos iliustracijomis. Tąkart mes nusistebėjome, matydami Didįjį kunigaikštį, gulintį paprasčiausioje dėžėje. Pasirodo,
tokie buvo įprasti vaizdavimo būdai, tam tikra
laidotuvių vaizdavimo formulė: nėra konkrečių
žmonių, piešiamos tik figūros, ir tik herbas pasako, kokį asmenį laidoja. Jei erelis – tai vokiečių
karalius, jei Vytis – Lietuvos. Kad ir kaip būtų
keista, šioje kronikoje virš Lenkijos karaliaus Jogailos galvos piešiamas ne erelis, o Vytis – Jogailos
šeimos herbas. Beje, knyga su Eberhardo piešiniais
yra išleista ir lietuvių kalba. Joje daug rašoma apie
Jogailą, Vytautą, Žygimantą Kęstutaitį.
Viduramžiais dailininkai – heraldikos specialistai herbus piešdavo, remdamiesi herbų blazonavimu, tai yra herbų aprašymu sutartiniu tarptautiniu žargonu, paremtu senąja prancūzų kalba, tik

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui priskiriama moneta.
Aversas. XVI a. pabaiga–XV a. pradžia. Saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

heraldikos specialistams suprantamais žodžiais,
nusakančiais herbo spalvas, specifinę kompoziciją,
simbolius, heraldines figūras. Mūsų Vytis į heraldikos istoriją yra patekęs ir kaip netobulo blazonavimo pavyzdys. XV a. pradžioje Vakarų Europoje
dar nepažįstamas Vyčio herbas buvo pristatytas
dailininkui blazono kalba, ir šis raudoname skyde
nupiešė sidabrinį raitelį su pakeltu kalaviju ir mėlynu skydeliu ant peties. Skydelyje dailininkas nupiešė auksinius „vartus“. Turbūt XV a. taip buvo
vadinami Gediminaičių stulpai. Dailininkui iš
blazono kalbos buvo aišku, kas yra sidabrinis raitelis ir kalavijas, tačiau herbo figūrą – „vartai“ – jis
suprato paraidžiui. Tad vietoje Gediminaičių stulpų jis nupiešė kažką panašaus į Bazilijonų vienuolyno vartus Vilniuje – vartų arką.

100 litų banknotas. Dail. Adomas Varnas. 1922 m. Saugoma Lietuvos banko muziejuje.
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Koks Vytauto vaidmuo, įtvirtinant Vytį kaip valstybės ant peties Kristų ir besiremiančio lazda su dviguherbą?
bu kryžiumi, vaizdinys. Pasitelktas senas lietuvių
Istorikai dar nesutaria, kada tiksliai atsirado Vy- padavimas apie milžiną Alkį, nešantį savo sūnų
tis. Rusijos metraščiai liudija, kad XIII a. pradėjęs per Nerį ir besiremiantį ąžuolo lazda. Taip pavaldyti Vytenis visai LDK sugalvojo antspaudą keitus religinį turinį į liaudišką, istorinis Vilniaus
su raiteliu ir virš galvos pakeltu kalaviju. XIX a. herbas galėjo išlikti. Tačiau 1970 m. LKP CK antistorikas Tadeušas Čackis (lenk. Tadeusz Czac- rojo sekretoriaus Valerijaus Charazovo nurodymu
ki) tvirtino matęs tokį Algirdo antspaudą prie panaikinus heraldikos komisiją, buvo uždrausti ir
1366 m. Lietuvos sutarties su Lenkija. Anks- visi istoriniai herbai.
čiausias išlikęs antspaudas yra 1338 m. Narimanto
Gediminaičio: gana primityvus ir nelabai panašus į Vytį. XIV a. pabaigoje jau daug Algirdaičių,
tarp jų ir Kęstutaitis Vytautas, turėjo anspaudus
su Vyčiu. Vytauto nuopelnas tas, kad jis galutinai
ir negrįžtamai įtvirtino Vytį kaip LDK simbolį. Iš
pradžių jis vaizdavo raitelį be skydelio ant peties,
vėliau skydelį su Gediminaičių stulpais, bet yra
herbų ir su dvigubu kryžiumi. Taigi, mirdamas
Vytautas paliko ne tik tvirtą valstybę su pretenzijomis į savarankišką karalystę, bet ir pagal europines taisykles susiformavusį herbą.

Vytis, kaip LDK herbas, egzistavo savarankiškai iki
Liublino unijos. Po jos Vytis tapo neatsiejamas nuo
Lenkijos erelio. Kada įvyko šiuo dviejų ženklų atskyrimas ikonografijoje?
Jau XIX a. Vytis pradėtas vaizduoti atskirai.
Sukilimų metu dar naudotas dviejų figūrų, o
1863 m. sukilimo metu net trijų figūrų herbas (su
ereliu, raiteliu ir angelu su kalaviju). Tačiau lietuviai Narbutas ir Daukantas jau XIX a. viduryje
rašė, kad lietuviams priklauso LDK istorinis palikimas. Tautinio atgimimo renginiai puošti Vyčiu.
O ypač daug nuveikė Amerikos lietuviai, kurie
buvo aktyvūs ir naudojo gausią atributiką.
Propagandos atžvilgiu įdomi 1912 m. alegorinė Petro
Rimšos skulptūra, o vėliau ir plakatai, kur Vytis buvo
vaizduojamas kovojantis su ereliu.
Taip, tai tokia įdomi propagandinė vaizdinė priemonė, rodanti siekį atsiskirti nuo Lenkijos politiškai, geografiškai ir kultūriškai. Tie plakatai
buvo ypač populiarūs kovų dėl Vilniaus metu.
Minėjote, kad carinės Rusijos laikais Vytis buvo naudotas Vilniaus gubernijos herbe. Kokia Vilniaus miesto herbo istorija sovietmečiu?
Svetimieji uždėdavo savo skiriamuosius ženklus
ant mūsų herbų. Vilniaus gubernijos herbe, kaip
minėta, atsirado stačiatikių kryžius, o sovietinė
žvaigždutė buvo atsiradusi ant istorinio Vilniaus
herbo. Man teko dalyvauti konkurse, kuriame
siekta sumoderninti Vilniaus herbą. Tuo metu
buvo perinterpretuotas šv. Kristoforo, nešančio
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Apie valstybės herbus pradėta kalbėti dar sovietmečio
pabaigoje. Kam buvo kilusi tokia mintis? Kaip pradėjo
veikti ta heraldikos komisija?
Heraldikos komisija buvo sukurta 1967 m., bet
po trejų metų uždrausta. Tokį sprendimą išprovokavo ir mano veikla. 1969 m. buvau paskirtas
Moksleivių meno ir sporto šventės vyriausiuoju
dailininku. Broliai Nasvyčiai tvarkė architektūrinę dalį, o man buvo paskirta grafinė dalis.
Projektavau vėliavas rajonų delegacijų paradinei
eisenai. Tada jau šiek tiek išmaniau heraldiką,
todėl vėliavas komponavau pagal istorinį pavyzdį: vėliavos stačiakampį padalinau į keturias dalis, panašiai, kaip sudėtinio herbo lauką. Į pirmąjį ketvirtadalį įdėjau Dainų šventės emblemą,
o ketvirtame pavaizdavau rajono herbą. Likusius
du laisvus keturkampius (susisiekiančiais kampais) vėliavos gamintojai galėjo nuspalvinti rajono herbo arba jiems patikusiomis spalvomis.
Savo spalvas jie galėjo pasirinkti ir dviem prie
vėliavos stačiakampio prisiūtiems trikampiams
liežuviams. Vėliavos buvo stabiliai tvirtinamos
prie tam tikros konstrukcijos koto, o liežuviai
turėjo laisvai plevėsuoti. Kai kurie rajonai neturėjo herbų, tad vietos kūrėjų užduotis buvo
sukurti į herbą panašią rajono emblemą. Mano
suprojektuota vėliava buvo tik schema, pagal
kurią vietos dailininkai ir siuvėjai turėjo pagaminti savo variantą. Drebančia širdimi laukiau
vėliavų išskleidimo. Buvo visokių – labai gražių ir gana prastų. Vis dėlto bendras vaizdas
eisenoje atrodė neblogai, sulaukiau komplimentų. Šventės organizacinis komitetas tada išleido
nedidelę knygelę, kurioje išspausdinta nemažai
šventės nuotraukų, tarp jų ir keletas su vėliavnešiais. Jau gerokai po šventės mane pasiekė gandas, kad vėliavos valdžiai nepatikusios. Partijai
dar kažkuo nepatiko ir 1970 m. Dainų šventės
organizavimas. Galiausiai heraldikos komisija
apkaltinta nacionalizmu ir panaikinta. Atkurta
ji buvo dar Sąjūdžio priešaušryje. Visų pirma ji
paskelbė konkursą Vilniaus miesto herbui, o po
kurio laiko – valstybės herbui atkurti. Dalyvavau abiejuose konkursuose.
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1969 m. vykusios Respublikinės moksleivių meno ir sporto šventės metu iškilmingai
nešamos rajonų ir miestų delegacijų vėliavos. Jose matyti istoriniai herbai.
Vėliavų idėjos autorius J. Galkus. Netrukus istoriniai herbai buvo uždrausti.

Jūs heraldika domėjotės visuomet?
Man visada rūpėjo lituanistika, Lietuvos istorija.
Turėjau surinkęs nemažą biblioteką. Dar sovietmečiu, kai veikė heraldikos komisija, su dideliu
entuziazmu dalyvaudavau jos rengiamuose konkursuose kaip atlikėjas ir kūrėjas. Sukūriau savo gimtojo Joniškio herbą, kurio idėją parėmiau garsiuoju
Šiaulių ekonomijos sukilimu – jo centras buvo Joniškis. Raudoname skyde įstrižai nupiešiau sidabrinį sukilėlio ginklą – dalgį tarp auksinių heraldinių aštuonkampių žvaigždučių. Nepriklausomybės
metais suradus seną 1616 m. Joniškio savivaldybės
antspaudą su karaliaus Žygimanto Vazos miestui
suteiktu simboliu – Mykolu Arkangelu, kovojančiu
su slibinu, herbas buvo sukurtas šio istorinio antspaudo pagrindu, o manasis panaikintas.
Kada susidomėjote Vyčiais?
Dalyvaudamas konkursuose valstybės herbui sukurti surinkau įvairios medžiagos. Ypač domėjausi lenkų literatūra. Leisdami knygas lenkai
nevengdavo įdėti Vyčio, o Lenkijos leidyklų dėmesys Vilniui visuomet buvo padidintas. Taip pat
prenumeravau lenkiškus laikraščius, žurnalus.
Taip išmokau lenkų kalbą. Galiausiai susikaupė
nemažas Vyčiui skirtas aplankas. Suklijavau viską į vieną bylą ir kartą žiemos atostogų metu ją
vartydamas pagalvojau, kad labai įdomi medžiaga, galbūt verta knygos. Nuėjau į Vilniaus dailės
akademijos leidyklą, o ji mano pasiūlymui pritarė.

Heraldika – tai ne tik piešinys, bet ir mokslas,
todėl planavau tą knygą parengti kartu su mokslininku dr. E. Rimša, bet jam atsisakius, Dailės
akademijos rektoriaus Adomo Butrimo paragintas
ir padrąsintas, darbo ėmiausi vienas. Knygą rengiau šešetą metų. Dirbti buvo labai įdomu. Planavau važiuoti į Švediją ir Vokietiją, bet neturėjau
finansinių galimybių, o su leidyklos parama kelis
kartus lankiausi Lenkijoje.
Ar vėliau atsirado naujų vaizdų, kuriuos būtumėt norėjęs matyti savo knygoje?
Taip, dabar jau reikėtų ir naują papildytą leidimą parengti. Prieš pat publikuojant knygą Kauno
M. K. Čiurlionio dailės muziejus parengė labai
gražią Vyčiui skirtą parodą. Ten buvo galybė dalykų, kuriuos būčiau norėjęs matyti savo knygoje.
Itin įdomios buvo XIX a. pabaigos–XX a. pradžios išeivijos vėliavos iš Amerikos, rezistencijos
laikų siuvinėti suvenyrai su Vyčiu. Prašiau pristabdyti leidimą, tačiau A. Butrimas kategoriškai
neleido vilkinti knygos išleidimą.
Kokie atradimai knygos rengimo metu Jus labiausiai
nustebino?
Lenkijoje pamačiau dalykų, kurių iki tol nebuvau
matęs. Gniezne labai gražus atradimas – XV a.
monstrancijos. Lenkų istorikai tvirtina, kad po
Žalgirio mūšio Vytautas ir Jogaila, eidami per
Prūsiją, iš vokiečių bažnyčių paėmė religinių
moksl i n ia i t y r i ma i
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reikmenų, kuriuos pažymėjo savais herbais ir padovanojo Lietuvos ir Lenkijos bažnyčioms. Kitas
įdomus eksponatas Gniezne – koklis su Vyčiu:
užuot, kaip priimta, skydelį su dvigubu kryžiumi pakabinus ant riterio peties, jis įkomponuotas
laisvoje erdvėje už riterio nugaros, kaip savarankiškas herbas. To Lietuvos heraldikoje dar nebuvome matę. Labai panašaus koklio šukė rasta
kasinėjant Valdovų rūmų teritoriją. Kompozicijos
ir vaizdavimo stilistikos panašumai leidžia teigti,
kad abu kokliai galėjo būti pagaminti tose pačiose
dirbtuvėse. Varšuvoje Tautos muziejuje pamačiau
geležinį Vytį, kurio kompozicija aiškiai gotikinė – heraldikos klestėjimo laikų. Net žirgo uodega kaip liūto – tuomet labai populiarios heraldinės
figūros. Turiu pasakyti, kad lenkų muziejinin
kai mus priimdavo labai maloniai ir dėmesingai,
duodavo palydovą ir leisdavo eiti, kur norėjome,
rinktis eksponatus, fotografuoti.
Daug Vyčių Vilniuje yra po atviru dangumi, ne tik
ant Aušros vartų atiko. Tik kartais ne visada pakeliame galvas ir jų nepamatome. Tačiau Jums teko matyti
herbų ir atokesniuose Lietuvos kampeliuose. Galbūt ir
netikėtose vietose?
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Aš esu gimęs prie Joniškio. Visai netoli mano gimtinės, Juodeikių kaime, prie nedidelės bažnytėlės,
tarp medžių, yra paminklas Vytautui Didžiajam su
Vyčiu. Paminklas sovietinės valdžios liko nepastebėtas, todėl ir išliko. Vietos meistrų pagaminta
primityvi Vytauto skulptūra, bet tuo ir įdomi.
Kur radote tremtinių ir partizanų naudotus atvaizdus?
„Aušros“ muziejuje saugomas nepaprastai įdomus
Sibire tremtinės mergaitės spalvotais pieštukais
nupieštas Vytis. Kitoje jo pusėje priklijuotas jos
pačios sukurtas patriotinis eilėraštis. Įdomi Mordovijos lageryje kalėjusio partizano išdrožinėta
tabokinė su Vyčiu, taip pat buvusio mano klasės
draugo sesers išsiuvinėtas kilimėlis, kabinamas
prie lovos. Tokie darbeliai dažnai kurti sunkiomis sąlygomis, kartais net rizikuojant gyvybe.
Knyga taip ir buvo sumanyta, kad joje būtų ne
tik oficialūs, auksu ir emale blizgantys herbai, bet
ir paprastų žmonių sukurti, meile Tėvynei spinduliuojantys darbeliai. Dar norėčiau paminėti vokiečių okupacijos metais paplitusį Vytį juoduose
rėmuose. Tai gedulingas Vytis, žymintis valstybingumo netekimą.
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Visų Lietuvos kariuomenės dalinių vėliavų viena pusė buvo vienoda – sidabrinis Vytis ąžuolo šakelėmis įrėmintame raudoname lauke. Kitoje pusėje kiekvienas dalinys vaizdavo savo globėjus – dažniausiai LDK kunigaikščius. Čia matome pirmojo
Lietuvos prezidento Antano Smetonos karo mokyklos vėliavą. Projektas Viliaus Jomanto. 1929 m. Fotografavo P. Balčiūnas.
Saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Per pastarąjį šimtmetį lietuviams teko ir kovoti, ir
gintis keliais frontais. Vis dėlto šiandieninė mūsų tapatybė sukurta dainuojamos, taikios revoliucijos. Tuo
tarpu Vytis yra karingas, veržlus, agresyvus simbolis.
Ar gali šis militaristinis raitelis turėti ir kitokių, taikesnių simbolinių prasmių?
Mano kolega, a. a. dailininkas Erikas Varnas buvo
kovotojas už taiką. Jis manė, kad atsikūrusiai taikiai Lietuvai dera turėti nemilitaristinį herbą – su
ąžuolo lapais vietoje kalavijo, o kalavijas – įkištas
į makštis. Apskritai, herbas niekada nebuvo taikos ženklu. Kai susikūrė lietuviškasis Valstybės
saugumo departamentas, man buvo užsakyta padaryti jo emblemą. Tada pasiūliau slibinus, nes,
pamaniau, saugumas yra su priešu kovojanti organizacija, kurios herbas turėtų gąsdinti. Saugumo vadovybė tos idėjos nepalaikė, išsigando slibino, ir mes išsiskyrėme. Vėliau emblemą jiems
padarė kitas dailininkas.

Ar šiandieninei Lietuvai Vytis yra iškalbingas ženklas? Ar jis kelia patriotinius jausmus?
Vytis nėra tik senosios Lietuvos ženklas, visa dabartinė Lietuva juo pažymėta. Man patiktų, kad ir
Lukiškių aikštėje būtų Vytis, tačiau Arūno Sakalausko darbas yra veikiau XIX a. stiliaus. Mūsų laikais Vytis turėtų būti kitoks, labiau apibendrintas,
modernesnis, mažiau tiesmukas, simboliškesnis...
Aš išaugau Smetonos laikais didelėje ūkinin
kų šeimoje. Mokykloje prieš pamokas kalbėdavome maldą, ant sienos kabodavo Vytis, giedodavome himną. Po karo visą laiką bijojome ištrėmimo,
bet mano mama gavo daugiavaikės motinos ordiną, kuris buvo laikomas savotiška garantija, kad
neištrems. Užaugus teko dalyvauti tarybiniame
gyvenime, bet pamokos, gautos vaikystėje, padėjo
išsaugoti meilę Tėvynei. Dabartinei jaunajai kartai, nemačiusiai tų sunkumų, sentimentų Lietuvai
neliko. Vos apsiplunksnavę jie pakyla iš gimtojo
moksl i n ia i t y r i ma i

24
Ką manote apie pastaruoju metu paplitusią madą išsikabinti istorinę valstybės vėliavą savo kiemuose?

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nario partizano rankovės
antsiuvas. 5-asis dešimtmetis. P. Balčiūno fotografija.
Saugoma Genocido aukų muziejuje.

Tai įdomus Vyčio viešo naudojimo atvejis. Kai
2004 m. buvo įteisinta Lietuvos istorinė valstybės vėliava, dar buvau heraldikos komisijos nariu.
Svarstėme, ant kokių pastatų ją galima kabinti.
Nutarta, kad ant pilių (Trakų pilis, Valdovų rūmai), Karo muziejaus skverelyje Kaune, ant Vyriausybės, Prezidentūros, kitų aukštų valdžios
institucijų pastatų. Tačiau niekas neįsivaizdavo,
kad ši vėliava taps populiaresnė nei tautinė. Jei
žmonės pamėgo, tai nėra priežasties drausti. Beje,
1917 m. Basanavičius siūlė būtent šią vėliavą pripažinti tautine. Dar Janas Dlugošas rašė, kad Vytauto daliniai Žalgirio mūšyje dalyvavo su raudonomis vėliavomis, kuriose pavaizduotas sidabrinis raitelis. XV a. paliudijimas – rimtas šaltinis.
Kiekviena valstybė galėtų didžiuotis tokiu liudijimu. Tačiau tokios vėliavos gamyba anais laikais
būtų buvusi pernelyg sudėtinga. Neatsitiktinai
trispalvės vėliavos Vakarų Europoje ir atsirado:
kad jas būtų lengva siūti ir kiekvienas galėtų iškabinti. Antras dalykas – dėl bolševikinės revoliucijos visi bijojo raudonos vėliavos. Taigi, tada
pasipriešino spalvai ir sudėtingai gamybai. Tačiau
istorija apsuko ratą, ir šiandien ne tik trispalvė,
bet ir valstybinė vėliava su Vyčiu reprezentuoja
Lietuvą visame pasaulyje.

lizdo ir išskrenda į pasaulio platumas. Jie geriau
jaučiasi kur nors prie Norvegijos fiordų ar tarp VYTIS – HISTORICAL AND MODERN
Niujorko dangoraižių nei savo gimtojo kaimo pae- COAT OF ARMS OF LITHUANIA
žerėje. Abejoju, ar Lietuvos Vytis juos jaudina laA conversation with Juozas Galkus, professor at the Vilnius
biau nei vokiškas erelis ar norvegiškas liūtas.
Simboliai turi įkvėpti. Vytis, manyčiau, vis dėlto
įkvepia ir jaunąją kartą. Pažiūrėkime į mūsų sportininkų atributiką. Štai automobilių lenktynininkas
Benediktas Vanagas savo ženklu pasirinko Vytį. Jo
pavyzdžiu jau daugelis klijuoja prie savo automobilių
herbo ženklą. Vytis išreiškia veržlumą, kovingumą,
drąsą, ir tai puikiai tinka raliui.
Beje, E. Rimša pasakojo, kad tą B. Vanago pasirinktą Vytį paišė Amerikos indėnas. Amerikos
lietuviai norėjo savo Vyčio ir paprašė profesionalaus dailininko nupaišyti. Visai įdomus tas Vytis, tik visiškai ne heraldiškas, labiau tinka kaip
logotipas. Jis itin paplito Sąjūdžio laikais. Kitas
ralistas – Antanas Juknevičius – studijavo Vilniaus dailės akademijoje. Turiu pastebėti, kad ant
savo rūbelio ir jis ne patį geriausią Vyčio pavyzdį
nešioja. Kaip buvęs Dailės akademijos studentas,
galėjo pasirinkti tinkamesnį.
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Academy of Arts; he has released an extensive study on the
historical iconography of Lithuania’s national coat of arms, the
Vytis, from the 14th to the 21st c.
The history of the Vytis is remembered on the occassion
of modern Lithuania’s centenary. Vytis is more than the country’s coat of arms – it is a symbol that is a testament of the
nation’s quest for freedom and spiritual connection with the
Homeland. Although the young Lithuanian State, which was
restored in 1918, differed in many ways from the Grand Duchy of Lithuania which disappeared from the map in 1795,
nevertheless, this nation became heir to the values, symbols
and historic memory of the Duchy. Vytis became one of the
most important symbols of Lithuania’s historical continuity of
statehood and freedom.
Today the flag that flies over the country’s institutions is
the one featuring the Vytis created by graphic artist Aloyzas
Kadailis – this version was approved by the State Heraldry
Commission. One hundred years ago, in inter-war Lithuania,
there were no such commissions and no one benchmark Vytis
image – therefore there was more than one version of the coat
of arms.
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695-ASIS VILNIAUS GIMTADIENIS
Šiais metais pradėjome minėti Vilniaus gimtadienį. Ta proga iš Latvijos valstybinio istorijos archyvo buvo
atvežtas valdovo Gedimino laiško Europos miestams, kuriame pirmą kartą paminėtas Vilnius, nuorašas.
1323 m. sausio 25-ąją lotyniškai parašyto laiško originalas nėra išlikęs. Manoma, kad jo nuorašas atliktas
tais pačiais metais. Iki kovo 20 dienos jis eksponuojamas Vilniaus Paveikslų galerijoje.

1323 M. SAUSIO 25 D.
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO
GEDIMINO LAIŠKAS
1323.I.25, Vilnius Lietuvos didysis kunigaikštis
Gediminas kviečia krikščionių pirklius, ūkininkus, karius, amatininkus ir dvasininkus iš viso
pasaulio, ypač Liubeko, Štralzundo, Brėmeno,
Magdeburgo, Kelno miestiečius, atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Visiems visame pasaulyje išplitusiems Kristaus garbintojams, vyrams ir moterims, ypač teikiant pirmenybę ypatingiems Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo, Kelno
miestams ir kitiems iki pat Romos, Gediminas,
Dievo malone lietuvių ir rusų karalius, Žiemgalos
valdovas ir kunigaikštis, garbės ir malonės patvarumo sveikindamas [linki]. Šiuo [raštu] pareiškiame tiek esantiems, nesantiems, tiek būsimiems
skaitytojams, kad išsiuntėme mūsų pasiuntinį
su mūsų laišku Apaštališkajam Viešpačiui ir

Švenčiausiajam mūsų Tėvui dėl katalikų tikėjimo priėmimo. Jo atsakymą žinome ir jo legatų
kiekvieną dieną nekantriai laukiame, o jeigu jie
pas jus atvyktų, padėkite jiems pagarbiai siųsdami juos toliau pas mus. Nes norime gauti tokią
paslaugą panašiu arba svarbesniu atveju, kadangi
ką tik gera padarysite jiems, pažinsite, kad mums
taip padarėte. Nes viso to, ką Švenčiausiajam Tėvui ir mūsų Viešpačiui aukščiausiajam dvasininkui surašėme, sieksime Dievo šlovei ir Šventosios
bažnyčios garbei tvirtai laikytis, bažnyčias statyti,
kaip jau esame padarę: žinokite, kad vieną [bažnyčią] pamokslininkų ordinui mes naujai pastatėme
prieš dvejus metus mūsų mieste Vilniuje. O dvi –
mažųjų ordinui: vieną minėtame mūsų Vilniaus
mieste, kitą – Naugarduke. Pastarąją Prūsijos
Vi l n iau s g i mt a d ien is
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kryžiaus nešėjai sudegino, siekdami krikščionybę
sunaikinti ir mažuosius brolius išvaryti iš mūsų
žemės; šiais metais Visagalio Dievo ir jo gimdytojos Mergelės Marijos, ir palaimintojo Pranciškaus garbei liepėme vėl atstatyti, kad tie broliai
nuolatos didintų Kristaus šlovę mūsų naudai ir
išganingai sūnų ir mūsų žmonų, ir taip pat visų,
tikrą Dievą Jėzų Kristų garbinančių, apsaugai.
[Kviečiame] vyskupus, kunigus, bet kurio ordino
vienuolius, kurių tik gyvenimas nėra ydingas, kaip
tų, kurie vienuolijas stato ir paima gerųjų žmonių
aukas, ir tada [vienuolijas] parduoda, ir patvirtina
evangelijos posakį: „O jūs padarėte plėšikų lindynę“, tokius išskiriame, nes jų draugystė nebus
mums maloni. Be to, atveriame [mūsų] žemę, valdas ir karalystę kiekvienam geros valios žmogui:
kariams (riteriams), ginklanešiams, pirkliams,
valstiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams, malūnininkams, smuklininkams, bet
kokios specialybės amatininkams. Visiems šiems
išvardytiems – kiekvienam pagal jo rangą  – norime žemę padalyti. Tie, kurie norėtų atvykti kaip
žemdirbiai, dešimt metų tedirba mūsų žemę be
mokesčio. Pirkliai teįvažiuoja ir teišvažiuoja be
mokesčio bei muito ir laisvai, pašalinus bet kokias

kliūtis. Karius ir ginklanešius, jei norėtų pasilikti,
aprūpinsiu daiktais ir nuosavybe, kaip dera. Paprasta liaudis tikrai tegu džiaugiasi Rygos miesto
pilietine teise, jei, mums pasitarus su išmintingaisiais, nebus tada išrasta geresnės. Kas tik nepai
sys nurodymų ir trukdys tiems, kurie atvyksta
teirautis minėtais reikalais, labai mus apsunkins,
tesužino, kad iš tiesų trukdys ne jiems, bet mūsų
karališkajai didenybei. Nes nuo šiol norime ne
kam nors pakenkti, bet visiems padėti ir stiprinti taiką, brolystę ir tikrą gailestingumą su visais
Kristaus ištikimaisiais amžina sutartimi. Kad tai
pasiliktų nepakeista, pridėjome mūsų antspaudą
prie šio rašto kaip paliudijimą ir apsaugą. Duota, nuodugniai apsvarsčius, mūsų mieste Vilniuje
1323 Viešpaties metais, Švento apaštalo Pauliaus
atsivertimo dieną. Prašome visų miesto tarėjų,
kad šis raštas būtų nurašomas, o nurašytas prie
bažnyčios durų prisegtas, ir pats laiškas dėl meilės mums be kokio nors atidėliojimo į kaimyninį
miestą būtų persiųstas taip, kad Dievo šlovė supažindintų visus su juo. Melskite Dievo už mus.
Iš lotynų k. vertė S. C. ROW E L L

Juozapas Kamarauskas. Gedimino pilis Vilniuje. 1893 m. Saugoma Lietuvos Dailės muziejuje.
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ATMINTINA ISTORIJA:
VILNIAUS MIESTO GIMTADIENIS IR GEDIMINO LAIŠKAI
S . C. ROW EL L
Medievistas dr. S. K. Rouelas (S. C. Rowell) Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose yra paskelbęs daugiau
kaip 50 straipsnių apie viduramžių Europą ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ankstyvąją istoriją, parengęs
daugelį šaltinių publikacijų. Skaitytojams galbūt geriausiai pažįstamas kaip monografijos „Iš viduramžių ūkų
kylanti Lietuva“ (V.: Baltos lankos, 2001) autorius. O minint 695-ąjį Vilniaus gimtadienį svarbu paminėti 2003
m. šio mokslininko parengtą naują akademinį šešių valdovo Gedimino laiškų ir kitų to meto dokumentų leidimą
„Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gediminae illustrans“ (V.: Vaga, 2003).
Šiais laikais labai išpopuliarėjo istorinės atminties,
tiksliau, atmintinos istorijos (praeities agitprop) tyrimai (jie – ir būsimos atminties programos). Paprastai kalbant, tai, ką žmonės „atsimena“ (turėtų
atsiminti) iš to, ką žino (ką jiems dera žinoti ir suprasti) apie svarbius praeities įvykius bei asmenis.
Kadaise metraštininkai buvo samdomi tam, kad
pateiktų (bajorų) visuomenės identitetui svarbius
istorinius pasakojimus – kad visi lietuvių valdovai
(tiek kunigaikščiai, tiek bajorai) yra kilę iš kelių
įtakingų Romos išeivių šeimų (Petrauskas 2018:
79–102). Jau šiek tiek daugiau kaip šimtas metų lietuvių kolektyvinėje atmintyje apie galingos LDK
raidą tolydžio įsigali Gedimino laiškai, kuriuose,
be kita ko, išliko ir pats ankstyviausias žinomas rašytinis Lietuvos sostinės Vilniaus vardo paminėjimas. Tai toli gražu nereiškia, kad miestas įkurtas
1323 m. sausio 25 d., bet jeigu atminčiai, kasmetinei šventei reikia datos, kodėl gi netiktų ši? Nebylūs archeologiniai radiniai liudija daug senesnę
miesto praeitį (Vaitkevičius 2010). Mes juk supran
tame, kad ir karalius Mindaugas buvo karūnuotas
nebūtinai liepos 6 dieną, ir Jėzus Kristus gimė ne
gruodžio 25 dieną. O Jogailos 1387 m. kovo 22 d.
Vilniui suteikta privilegija, kuria miesto gyven
tojams užtikrinta savivaldos teisė, – tai pirmųjų
laisvų vilniečių gimtadienis (LDK kasdienis gyvenimas 2001: 467).
Kas gi tie Gedimino laiškai? Tai šeši (iš kurių
išlikę penki) Lietuvos valdovo, „karaliaus“ Gedimino vardu popiežiui Jonui XXII ir Vakarų Europos (ypač šiaurės rytų vokiečių) miestams, Saksonijos provincijos pranciškonų bei dominikonų ordinų broliams 1322–1324 m. išsiųsti dokumentai,
kviečiantys į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę
atsikelti ūkio specialistus, karius ir amatininkus
drauge su savo dvasininkais. XIII–XIV a. Vidurio
Europoje tai ne retenybė: nauji miestai įkuriami
Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Transilvanijoje
(sudėtingesnis atvejis – Vokiečių ordino valstybė), dažnai vietos valdovui kviečiant amatininkus
pirmiausia iš ūkiškai itin išsivysčiusių vokiečių
(saksų) žemių. Neretai naujųjų miestų gyventojų

dvasinius poreikius tenkino keliaujantys, elgetaujantys pamokslininkai, šv. Pranciškaus ir šv. Dominyko ordinų broliai. Atvykėliai – ne vietiniai
gyventojai – turėjo galimybę tvarkyti savo reikalus pagal Rygos miesto teisės nuostatus.
Patys laiškų originalai jau seniai pradingę,
bet tebeturime dvi 1323 m. liepą Liubeke notarų padarytas tų pačių metų gegužės 26 d. raštų
kopijas. Notaro kopija – teisiškai galiojantis dokumento nuorašas. Ankstesnis, 1323 m. sausio 25
d. laiškas Rygos miesto archyve irgi išliko iš XIV
amžiaus – tikriausiai tais pačiais 1323 m. padaryta
kopija, kaip liepė pats Gediminas: „Pasidarykite
sau nuorašą, kabinkite jį ant bažnyčios durų, pasiųskite originalą kitam adresatui.“ Šiuolaikiniai
Lietuvos literatūrologai Gedimino raštus laiko
svarbiais Lietuvos literatūros pradmenimis (Senoji Lietuvos literatūra 1996), o istorikams jie byloja
apie aukšto lygio Gedimino tarptautinę diplomatiją, gebėjimą išnaudoti priešų silpnybes santykiuose su katalikų ir stačiatikių valdovais. Laiškuose galima įžvelgti ir valdovo požiūrį į šalies
ūkinę plėtrą: kaip jis savo „baltiškoms“ valdoms
pritaiko rusėnų žemėse (Naugarduko, Polocko,
Lietuvos satelitų Didžiojo Naugardo, Pskovo) jau
įprastą politiką – kviesti prekiauti užsienio pirklius, leisti jiems statyti katalikų bažnyčią kaip
kulto ir turto kaupimo vietą. Laiškuose net siūlomas tinkamiausias kelias iš Saksonijos į Lietuvą – per Gedimino žento, Mazovijos kunigaikščio, žemes. Su Mazovija bendradarbiaujama nebe
pirmąsyk, iš jos ateityje ilgus šimtmečius į LDK
atvyks apsigyventi bajorai, kunigai, miestiečiai.
Gedimino korespondencija nušviečia ir taikingus
Lietuvos religinius santykius su krikščionių pasauliu („Europa“), dvaro raštingumo pradmenis,
antspaudo naudojimą, valdymą su patarėjų pagalba – Gediminas negalėjo būti pavaldinių (bent
jau stambesnių) negerbiančiu vienvaldžiu. Valdovas sąmoningai veikia, daro politiką, puikiai
suvokdamas bei išnaudodamas ankstesnės lietuvių istorijos pamokas (Nikžentaitis 1989: 28–41,
96; Rowell 2001: 202–243; Lietuvos istorija 2011:
moksl i n ia i t y r i ma i
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441–445). Nors surašyti svetimšalio dvasininko,
šie tekstai cituoja paties valdovo žodžius ir auten
tiškai atspindi Gedimino charakterį bei mentalitetą. Pavyzdžiui, siekdamas paaiškinti, kodėl anksčiau buvo pareiškęs, kad jam popiežius esąs tarsi
tėvas, Gediminas teigė gerbiantis visus vyresnio
amžiaus žmones. Panašiai kitados Pskove yra kalbėjęs lietuvis Daumantas (ir ne tik jis).
1323 m. rudenį ir dar kitais metais Vokiečių
ordinas skatino savo pavaldinius ir sąjungininkus
Prūsijoje rašyti visokius panašaus turinio skundus
dėl lietuvių klastų ir jų ordinui padarytos žalos.
Lietuvos valdovo politika kryžiaus broliams tapo
rimtu iššūkiu. Vokiečių ordinas niekada neneigė
Gedimino laiškų autentiškumo: būta mėginimų
rašyti laiškus jo vardu, bet pats jis buvo „nepatikimas melagis“ ir išmintingas krikščionybės priešas
(Chartularium Lithuaniae 2003: Nr. 26–31 ir kt.).
1323 m. rudenį didysis ordino rėmėjas Bavarijos
kunigaikštis Liudvikas iš Vitelsbacho tapo Šventosios Romos imperatoriumi, taip paaštrindamas
savo konfliktą su popiežiumi Jonu XXII dėl visuotinės valdžios. Ilgą laiką (nuo 1322 m. vasaros iki
1324 m. vasaros) popiežius vengė nuspręsti, kieno
pusę remti: galingo galimo neofito Lietuvos valdovo su jo Livonijos sąjungininkais ar Vokiečių ordino brolių. 1324 m. gegužės mėn. Vokiečių ordino
Saksenhauzeno koplyčioje imperatorius pasmerkė
Joną XXII kaip eretiką. Pagaliau 1324 m. birželio mėn. popiežius, ilgai svarstęs, ar verta laikytis
pusiausvyros santykiuose su Vokiečių ordinu bei
Liudviku Bavariečiu, palaimino Gedimino siekius,
pasiųsdamas du savo pasiuntinius, prancūzų dvasininkus, į Livoniją išsiaiškinti Pabaltijyje rusenančios nesantaikos (Rowell 2001: 230–233). Rugsėjo mėnesį popiežius įsakė abiem ordino šakoms,
tiek Prūsų, tiek Livonijos, laikytis 1323 m. spalį
pasirašytos Vilniaus sutarties. Popiežiaus legatų
pasiuntinybė atvyko Vilniun 1324 m. lapkričio 3
d. vakare, kaip žinome iš jų išlikusios ataskaitos.
Sužinojęs, kad jo byla kurijoje progresuoja ir kad
Vilniaus sutartis popiežiaus jau patvirtinta, Gediminas buvo pamalonintas. Tada jis patvirtino savo
kvietimą krikščionims atvykti gyventi ir veikti Lietuvoje, bet paneigė ankstesnes kalbas apie
krikštą. Jis pasmerkė netinkamą krikščionių elgesį
Lietuvos atžvilgiu ir apkaltino Vokiečių ordiną jo
laiškų ir antspaudų naikinimu. Jo žodžiais: „Kodėl
turėčiau aš tapti krikščioniu? Tegul velnias mane
krikštija.“ Jis teigė, kad ankstesnių laiškų frazės (jo
laukiamas tikėjimas, siekis tapti klusniu sūnumi,
ateiti į Šventosios Motinos Bažnyčios prieglobstį)
nereiškė ketinimo krikštytis, o jeigu jos taip skamba, tai esanti raštininkų apgaulė. Jis pats krikšto
nepriimsiąs, bet sutinka laikytis Vilniaus taikos
sutarties. Pagaliau ketverių metų paliaubos buvo
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patvirtintos, primestos prūsiškajai Vokiečių ordino
atšakai ir jų laikytasi iki pat 1328 m. Tuo tarpu
lietuvių kariai padėjo popiežiaus Jono XXII remtam lenkų valdovui Vladislovui (Gedimino dukters Onos uošviui) draskyti Brandenburgo žemes –
tai tikriausiai didžiausia šios Gedimino avantiūros
pasekmė. 1322–1328 m. diplomatiniai, ūkiniai ir
kariniai įvykiai, kurių nemenka dalis atsispindi
Gedimino laiškuose, aiškiai rodo (tai ypač nepatogu Rusijos carams ir komicarams), kad jau XIV a.
pirmojoje pusėje Lietuva sugebėjo aktyviai dalyvauti didžiojoje Europos politikoje kaip subjektas,
o ne (vien) pasyvi auka.
Laiškų autorius siaura teisine prasme – Gediminas, savo žodžius taręs Rygos vokiečių kilmės
pranciškonui, o į vokiečių kalbą juos vertė vietinis
(lietuvis?) krikščionis Henekinas (pasaulietis, ne
kunigas, kaip ilgą laiką buvo manoma dėl klaidingos teksto transkripcijos). Paskui juos lotyniškai
užrašė pranciškonų ordino vienuolis. Savo forma
(biblinės citatos, teologinė kalbėsena) šie tekstai
yra svetimšalio dvasininko kūrinys, o esminiu
turiniu – sąlygos, terminai, garantijos – valdovo
sprendimas. Pasak prof. Eugenijos Ulčinaitės, tai
tikras epistoliarinio meno kūrinys, vienas pirmųjų
Lietuvoje (kad ir ne lietuvio) parašytų.
Laiškų padarinys – 1323 spalio 2 d. Vilniaus sutartis, 1324 m. patvirtinta popiežiaus, taip
priverčiant jos laikytis abi Vokiečių ordino atšakas Prūsuose bei Livonijoje. Sutartyje garantuota
laisvė pirkliams ir keliautojams atvykti į Lietuvą,
išvykti iš Lietuvos ir apsistoti Lietuvoje. Be jokių
abejonių, LDK žemėse prekyba auga. Tai rodo
1338 m. Gedimino sutartis su Vokiečių ordino
Livonijos atšakos magistru dėl pirklių maršrutų
per taikos zonas (Chartularium Lithuaniae 2003:
Nr. 69, 258–261; Gedimino laiškai 1966: Nr. 18,
186–195). Tiesa, neaišku, ar pirklių, amatininkų
ir žemdirbių migracija padidėjo, bet 1385 m. prieš
Jogailos ir jo sąjungininkų derybas Krėvos pilyje Vilniaus pirklių atstovas Hanulas jau dalyvauja
unijos pertraktacijoje kaip rimtas valstybės politikos veikėjas. Ilgainiui Gedimino laiškai pasitraukia iš akiračio ir tik XVIII a. viduryje vėl iškyla
visai kitoje aplinkoje, nors vėlgi šiaurės Vokietijoje, kaip teisės istorijos kuriozas.
Kuo Gedimino laiškai ypatingi? Pirmiausia
tuo, kad pateko į savotišką ir platų dokumentikos
kontekstą. Juos tyrė anuometės Bažnyčios ir valstybių instancijos, esant reikalui, pačios kūrusios
priešingą rašytinę propagandą. Pavyzdžiui, Vokiečių ordino vasalai saviškę laiškų ir įvykių analizę su atitinkamais vertinimais įtraukė į daugelį
raštų. Iš popiežiaus legatų ataskaitos matyti, kaip
jie tyrinėjo Gediminą, jo aplinką, jo žodžius, perklausdami, ką jis pasakęs, ar supratęs, ką reiškia
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priimti krikščionių tikėjimą (regis, valdovas tai
suprato kiek kitaip). Įvykius vertino ir anų laikų
metraštininkai (pagal Ordino interpretaciją, žr.
Chartularium Lithuaniae 2003: Nr. 83, 308–314).
Viduramžių Lietuvos istorija (nekalbant apie Len
kijos, Rusios, Kijevo, Maskvos) neturi kito tokio
plataus dokumentų rinkinio drauge su jų anuometiniais vertinimais. Retai teaptinkamas archyvuose toks įvairiapusis, daugiasluoksnis oficialus
ir drauge privatus diskursas.
Jau XIV a. praradę savo aktualumą, laiškai
nepastebimi gulėjo Liubeko, Rygos miestų ir Karaliaučiaus Vokiečių ordino archyvuose daugiau
kaip 400 metų, kol XVIII a. viduryje Liubeke
juos paskelbė miesto teisės istorikas Johanas Drejeris (Johannes Dreyer) kaip viduramžių vokiečių
teisinės įtakos pavyzdį. Tiesa, leidėjas abejojo jų
autentiškumu (jis net nematė skirtumo tarp Didžiojo Naugardo ir Naugarduko, suprato tik, kad
Gediminas taip ir netapo krikščioniu). Karo metais rusai pavogė rankraštį kartu su kita Liubeko
archyvo „rusistika“. Dabar minėtoji notaro kopija
laikoma (sulaikyta) Rusijos valstybiniame senųjų
aktų archyve Maskvoje. Ligi šiol remiamės Berlyno Dahlemo archyve saugomu Karaliaučiuje
buvusiu 1323 m. liepos 18 d. nuorašu. Dr. Sergejus Polechovas ketina Rusijoje sulaikytąjį nuorašą
paskelbti rinkinyje „Didžiojo Naugardo ir Pskovo
raštai“ (Грамоты Великого Новгорода и Пскова).
Nors XIX a. prūsų istorikas Johanas Foigtas
(Johannes Voigt), siekdamas apginti Vokiečių ordino šlovę, Drejerio abejones palaikė, didžioji dauguma tyrinėtojų pripažįsta laiškų autentiškumą. Juo
neabejojo ir Gedimino bendraamžiai, nors netrūko
tų, kurie valdovą vadino melagiu („pelė krepšyje,
gyvatė užantyje, šėtono apgaulės sūnus“).
XIX a. Lietuvos žemėse įsigalint istorijos
mokslui, Teodoro Narbuto, Mykolo Balinskio, Juzefo Ignaco Kraševskio dėka Gedimino laiškai vėl
išniro iš archyvų pogrindžio kaip argumentas ginčuose dėl prarastos Lietuvos didybės, ypač santykiuose su okupantų vokiečių ir rusų imperijomis
bei jų mokslininkais (plg. Kraševskis 2014: 32–46,
pirmąsyk 1840). Šių istorikų darbai dar aktualesni platesnei visuomenei pasidarė tarpukaryje. Lietuvos nepriklausomybės laikais Gedimino laiškų
vertė ypač iškilo sprendžiantis Vilniaus klausimui.
Adolfo Šapokos „Lietuvos istorijoje“ jie pateikiami
kaip Lietuvos europietiškumo įrodymas. Paminėtina ir 1937 m. Balio Sruogos eiliuota pjesė vaikams
„Giesmė apie Gediminą“. Šiaip ar taip, Gediminas –
laisvos, vieningos, galingos Lietuvos valdovas, o jo
sostinė – Vilnius. XX a. Lietuvos žydų istorikai su
Gediminu siejo jų pirmtakų atvykimą į Lietuvą.
1966 m. Vladimiras Pašuta iš senų leidinių
surinko vertingus su Gediminu susijusius raštus ir

paskelbė juos (drauge su ne visados tiksliu Irinos
Štal vertimu į rusų ir lietuvių kalbas) kaip „Gedimino laiškus“, tikėdamasis perspėti „tarybines
Pabaltijo tautas būti budrias, nes kryžiuočių palikuonys, susibūrę Vakarų Vokietijoje, tebeturi
senus grobiškus kėslus“ (Gedimino laiškai 1966:
5). O kad pats Gediminas siekė artimesnių ryšių
su Vakarais... Atmintis – keistas dalykas.
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STRESSING HOW HISTORY IS TO BE
REMEMBERED: THE BIRTHDAY OF THE
CITY OF VILNIUS AND THE LETTERS
OF GEDIMINAS
S. C. Rowell
In a short talk delivered as part of the celebrations organised
in Vilnius on 24 January 2018 on the occasion of the city‘s
official 695th ‘birthday’ the author outlines the connection
between the city and the ‘Letters of Gediminas’ (1323). He
explains broadly what these texts are and how they have functioned in public and academic life over the past seven centuries, noting their growing importance in modern political
discourse and so-called ‘historical memory’.
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CHTONIŠKOSIOS VILNIAUS PRADŽIOS. II D.
A nt a n a s GU DEL IS
Tęsinys, pradžia ankstesniame žurnalo numeryje (2017 m. Nr. 6)

Straipsnyje siekiama atskleisti istorinio ir mitinio laiko, istorinių ir mitinių įvykių sąšauką ir paraleles. Pasitelkiami XIV amžiaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio laiškai popiežiui Jonui XXII, liudijantys Vilniaus tapimą
LDK sostine, politiniu ir religiniu Lietuvos centru, taip pat XVI a. pradžios Lietuvos metraštyje – Bychovco
kronikoje ir XVI a. pabaigos Motiejus Strijkovskio kronikoje pateikti Vilniaus steigimo (Gedimino medžioklės
ir Gedimino sapno) mitai-legendos, kuriuos yra analizavę lietuvių mitologas Algirdas Julius Greimas ir rusų
kalbininkas bei mitologas Vladimiras Toporovas. Siekiama atskleisti, kokius pasaulėkūros kodus slepia Vilniaus vardas ir vandenvardžių Vilnia ir Neris etimologijos.
Taigi, kas ta Vilniaus dvasia (Genius loci), įsikūnijusi miesto gamtoje ir įgijusi išraišką miesto varduose ir legendose, mituose?
„…Genius loci, kaip ir visos garbintinos dievybės, – tai mūsų širdies ir proto esmė, dvasinė
būtybė. O jos regimasis pavidalas – pats miestas, pati vietovė, kokia yra tikrovėje; jos bruožai
ir kalba – tai žemės forma, gatvių nuolaidumas,
varpų ir malūnų garsai ir, turbūt, visų išraiškingiausias miesto ir upės derinys“ (Toporovas 2000:
46). Taip Vladimiras Toporovas bando atspėti ir
apibūdinti tą visumą, kuri sudaro Vilniaus – kaip
gamtos ir žmogaus dvasios, proto bei rankų, t. y
gamtos ir kultūros, civilizacijos kūrinio – Genius
loci. Mokslininkas nesiima Vilniaus dvasios terpti
į kurį vieną pavidalą ir pavadinti vieninteliu vardu, bet vis dėlto prasitaria apie „Vergilijaus pastebėtą miesto ir upės derinį“, kuriame šiaip ar
taip slypi Romos ir jai vardą davusios upės Ro
provaizdis bei aliuzija į Vilniaus ir jo upių Vilnios
ir Neries kosmogoninį chtoniškąjį pradą, savo išskirtinumą įtvirtinusį varduose.
Susidaro ištisa Vilnios, davusios Vilniui
vardą, reikšmių ir prasmių grandinė, sudaryta iš
žodžių vilnyti – vilnia – vilna – vėlė – Velinas ir jų
fizinių („vingiuoti“, „raitytis“) bei mitinių, mitopoetinių reikšmių. Pranas Skardžius Vilniaus
vardą per Vilnią siejo su vilna – taip sąsajos gali
būti praplečiamos iki mitinių gyvatės vaizdinių,
kuriuose vandens vilnis, vilnia suartėja su gyvulio
vilna, o su ja ir gyvatė, sumezganti mitinį ryšį su
vėlėmis ir Velinu. Paminėtina ir Kazimiero Būgos
užuomina apie Vilnios vardo sąsają su vieloti „vytis, vyniotis, raitytis“, o tai vėlgi tinka tiek upei,
tiek gyvatei. Kosmogoniniam chtoniškajam pradui atstovauja, savaip jį įtvirtina ir upėvardis Neris drauge su gretutiniu Vilija. Taip Vakarų rusų
metraščiuose (BK ir SK) buvo vadinamas Neries
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aukštupys virš Vilniaus, gyvojoje gudų kalboje Вяллья. Su lietuvių žodžiu vilnis siejasi senovės vokiečių aukštaičių Wella „šaltinis“, senovės
islandų vella „virti, kunkuliuoti“, iš ide. šaknies
*ṷel-, o ši ar jai homonimiška reiškia dar ir „plėšyti, draskyti“ – iš jos vilkas (ir Vilniaus Vilkpėdė). Pagrindinio mito šerdį sudarančios Perkūno
kovos su Gyvate vaizdinių sklaidą galima ne tik
įžvelgti Vilniaus ir jo apylinkių vietovardžiuose,
bet ir pasekti jų slinktį į Lietuvos rytus – prisiminkime Utenos rajono upelę Vyžuoną, Vyžuonų miestelį, per kurį ji teka, ir jo apylinkėse rastą
akmeninį žalčio Vyžo stabą, kurio galva iki šiol
kyšo iš Vyžuonų bažnyčios sienos (bažnyčia mena
Vytauto Didžiojo laikus ir, tikėtina, pastatyta
senosios šventyklos vietoje). Čia, žinoma, ateina į
galvą Teodoro Narbuto aprašytasis slibinas Vyžūnas (Vizunas), saugantis Anapilio (Anafielo) kalną,
į kurį tenka kopti mirusiųjų vėlėms.
Neries pavadinimas atsiduria tame pačiame
gyvybines, chtoniškąsias žemės galias apimančiame mitopoetinių prasmių kontekste, kuriame
reiškiasi ilirų deivė Noreia, sabinų Neria, etruskų
Nortia, germanų Nerthus. Apie deivės Nerthus kultą „Germanijoje“ yra rašęs Tacitas: manoma, kad
tai buvusi augmenijos, vaisingumo ar net pačios
žemės dievybė. Prie tų dievybių šliejasi vienas iš
senovės skandinavų Edų panteono dievų – jūrų
dievas Njord, buvęs vandens stichijų ir vaisingumo dievas: spėjama, kad Nerthus ir Njord galėję
būti dievų pora. Graikų mitologijoje Nerėjas –
jūrų dievas, Gajos, žemės deivės, ir Ponto sūnus,
jo dukros – jūros nimfos nereidės. Graikų kalba
énerthe reiškia „žemai, apačioje, pragare“, tocharų
kalba ñare, senąja indų kalba naraka reiškia pragarą. Šie senųjų kalbų žodžiai kartais lyginami su
lietuvių nerti, taip pat naras, kuris lietuvių sakmėse reiškiasi kaip kosmogoninis veikėjas – vienas
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iš Pasaulio kūrėjų (ateina į galvą, žinoma, ir sakmių Velnias, neriantis į vandenų gelmę „žemės
sėklos“). Be to, bendrinis žodis nerìs reiškia „bebras“. Artimame etimologinių sąsajų lauke galima užtikti ir lietuviškus žodžius narsas „drąsa“,
narsus, įnirtęs, įniršis, taip pat Avestos ir senovės
indų kalbų nar- „žmogus, vyras, didvyris“. V. Toporovas lietuviškuosius narsa ir noras gretina su
hetitų innaraṷtar-, innara- „jėga, galia“, luvių annarummi- „stiprus“ ir annarum(m)aḫit „jėga“ (Toporovas 2000: 88). F. B. J. Kiuiperis ide. šakniai
*ner- „suktis, vyniotis“, indoiranėnų n-, priskiria „Rigvėde“1 užtinkamą daiktavardį nti-, irgi
susijusį su jėgos, gyvybingumo raiška kaip imperatyvas ir vartotą gyvybinei galiai skatinti.
F. B. J. Kiuiperis jį susieja su Indrui skirtais himnais, remdamasis hipoteze, jog Indrą šlovinančių
himnų pirminė paskirtis buvo per naujametines,
žiemos saulėgrįžos apeigas skatinti gyvybines galias ir saulės sugrįžimą. Nes Indras nugalėjo slibiną Vritrą, uždariusį į uolą saulę, šviesą, gyvybinius pasaulio pradus. Tokią mitinės Indro pergalės prasmę, tikėtina, galėjo lemti ankstesnis arijų
gyvenimas kažkur šiaurėje, kur žiemos saulėgrįžos
apeigos, laukiant sugrįžtančios šviesos ir šilumos,
daug svarbesnės. Šiaurietiška Indro mito ir visos
„Rigvėdo“ religijos kilmė paaiškintų ir šio mito
logiką, o drauge ir minėtas žodžio nti- sąsajas.
Slibino Vritro nugalėjimas yra jėgos veiksmas. Bendrinis žodis vtra pažodžiui reiškia „užtvarą, kliūtį, priešpriešą“, kurią įveikti galima
tiktai jėga: tai ir paaiškintų, kodėl Indro mitas,
daugelio vėdologų laikomas centriniu vėdiškosios
kosmogonijos mitu ir viso „Rigvėdo“ kamienu,
telkia aplink save ide. *ner- šaknies žodžius ir
tuo suteikia jiems giluminį mitopoetinį matmenį. F. B. J. Kiuiperio nusakytoje Indro mito semantinėje erdvėje, kurią žymi minėti gyvybę,
1

Šiame straipsnyje laikomasi kalbininko orientalisto
Ričardo Mirono (1908–1979) nustatytos transliteracijos. R. Mironas 1939 m. pirmąsyk į lietuvių kalbą iš
vėdų kalbos išvertė „Dvylika Rig-Vėdo himnų“. Tapo
1968 m. įkurtos Indijos bičiulių draugijos pirmininku.
Jis įvedė ir nuosekliai gynė savitą sanskrito transliteracijos sistemą, kurioje sanskrito vyriškosios giminės
galūnės -as vardai lietuviškai rašomi ir tariami kaip
pirmosios linksniuotės vyriškos giminės daiktavardžiai
su galūne -as. Taigi lietuviškai turėtų būti rašoma ir tariama Indras, Krišnas, vėdas (seniausių religinių tekstų
rūšis, pažodžiui „žinojimas“), upanišadas (filosofinių
tekstų rūšis, pažodžiui „sėdintis prie mokytojo kojų“)
ir t. t. Deja, dabar atsisakyta šios taisyklės ir priimta rašyti vien vardo kamieną, be vyriškosios giminės galūnės -s, – Indra, Krišna, veda, upanišada – ir linksniuoti
kaip bendrosios giminės daiktavardžius (elgeta, valkata
ir kt.).

gyvybingumą‚ gyvybines galias, dinamiką žymintys žodžiai, atsiduria ir lietuviškieji nerti, nirti,
naras, o kartu ir upės vardas Neris.
Iš pažiūros atrodo netikėta, netgi neįtikima,
kad Neries vardo semantika gali būti atpažįstama Indro mito kontekste ir susijusi su „Rigvėdo“
sukūrimo bei lokalizavimo problemomis. Tačiau
išvardytoji ide. šaknies *ner- lietuviškųjų žodžių
grandinė kartu su Neries vardu tesudaro tik dalį
tų lietuviškų žodžių, kurie turi kone identiškus
atitikmenis Indrą šlovinančiuose himnuose, taip
pat deivei Ušasei (Uṣas „Aušra“) skirtuose himnuose, papildančiuose Indro mitą. O būtent himnai Indrui ir Ušasei bei juose vartojami žodžiai,
išreiškiantys pirmines kosmogonines mitopoetines sąvokas ir turintys kone identiškus atitikmenis lietuvių kalboje, galėtų liudyti atitinkamų
lietuviškų žodžių amžių ir, kita vertus, padėti aiškinantis šiaurietišką „Rigvėdo“ mitų bei himnų
kilmę. Tie lietuviški žodžiai – tai pirmiausia ugnis, tamsa, naktis greta vėdų agnis, tamas, naktis ir
daugelis kitų.
Vienas iš jų – kito Indro nugalimo priešo,
demono Valo vardas. V. Ivanovas ir V. Toporovas
teigė, jog vėdų Vala- gretintinas su lietuvių Perkūno nugalimu Velniu ir jo atitikmenimis: latvių
Velns, Vells, slavų Veles. Taip paaiškėja, kad vėdų
kosmogoninis mitas – Indro kova su Valu yra ta
pati Perkūno kova su Velniu, o upėvardžiai Neris
ir Vilnia atsiduria pagrindinio indoeuropietiškojo
pasaulėkūros mito kontekste. Tam pačiam šaknų
*ner- ir *ṷel- semantiniam mitopoetiniam laukui
V. Toporovas priskiria ir galią, turtą, valdžią žyminčius žodžius, tarp jų lietuvių valdyti, valda,
valdonas, veldėti ir kt., vadinasi, kartu ir valsčius,
valstybė (Toporovas 2000: 88).
Atsigręžus į Neries vardo etimologiją ir galimas aptartas jo sąsajas, savaime kyla klausimas,
kada šis upėvardis galėjo atsirasti. Senovės arijų
(indų-iranėnų) ir baltų kalbos – taigi ir lietuvių
kalba – yra kilusios iš vadinamosios indoeuropiečių prokalbės (ide.), kurios vėlyvasis laikotarpis
datuojamas apie IV tūkstantmetį prieš Kr. ir kurios skilimas baigėsi apie III–II tūkst. prieš Kr.
Baltų prokalbė, Vytauto Mažiulio teigimu, jau
egzistavo apie II tūkst. prieš Kr. pradžią–I tūkst.
prieš Kr. vidurį, o baltų tuomet gyventa geografinė erdvė apėmė Dniepro aukštupio, Nemuno,
Priegliaus upių baseinus, Vyslos žemupį ir kitus
plotus, kurie Maskvos ir Okos aukštupiuose ribojosi su finais, pietryčiuose (dab. Šiaurės Ukrainoje) – su iranėnais (skitais), pietuose – su slavais ir
pietvakariuose – su venetais. Lietuvių kalba, kaip
manoma, formavosi apie V–VII amžius po Kr.,
suprat i ma i
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Balandžio sniegas Neries krantinėje. In memoriam Marcelijui Martinaičiui. 2013 m. Algimanto Kunčiaus nuotrauka.

nuo XIX a. kalbos mokslas pripažįsta, kad lietuvių ir latvių kalbos iš visų gyvųjų indoeuropiečių
kalbų yra mažiausiai nutolusios nuo indoeuropiečių prokalbės. Neries vardo indoeuropietiškąją archajiką liudytų mitopoetinė semantika, nurodyta
V. Toporovo, ir F. B. J. Kiuiperio iškeltosios vėdų
žodžio nti- sąsajos su Indro mito semantiniu lauku. Vėdų, pirmiausia „Rigvėdo“ himnų sukūrimo
data – ne vėliau nei II tūkst. pr. Kr. pirmoji pusė,
o galbūt gerokai anksčiau.
Ide. šaknų *ner- ir *ṷel- atodangos per lie.
nerti, Neris ir vilnyti, Vilnia bei vėlė, Velinas atveria
ne tik jų chtoniškąją gelmę, bet taip pat gyvybės ir
mirties priešpriešą. Šiai kosminei priešpriešai bei
dualumui suvokti V. Toporovas telkiasi J. V. Gėtės
pasakymą stirb und werde „mirk ir atgimk“. Šiuos
gyvenimo ir mirties dualumo kodus, projektuojančius amžinojo sugrįžimo mitą, slepia Vilniaus
upėvardžiai, paties miesto pavadinimas – jie tarsi valdo miesto likimą. Šie vardai reiškiasi kaip
„kosmogoninės nuorodos“ – nekintantys simboliai, nepasiduodantys istorinių epochų poveikiui
ir konjunktūrai.
Jono Basanavičiaus kapitalinėje studijoje „Apie
vėles bei nekrokultą senovės lietuvių“, 1902 m.
paskelbtoje kaip tautosakos rinkinio „Iš gyvenimo
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vėlių bei velnių“ įvadas, aptarti žodžio vėlė paminėjimai bei aiškinimai, pradedant XVI a. lotyniškai rašiusiu Jonu Lasickiu, vėliau vokiškai rašiusiais autoriais ir baigiant Basanavičiaus
pranokėjais bei amžininkais Simonu Daukantu,
Antanu Juška, Kazimieru Būga, taip pat paminėti kryžiuočių kronikose aptinkami žodžio vėlė
šaknies vietovardžiai. Jais remdamasis J. Basanavičius padarė išvadą, kad žodis vėlė lietuviams
XIII a. jau tikrai buvo žinomas, nors jo reikšmė
liko neapibrėžta:
<...> Po vardu vėlė, vėlys, velionis, velioka suprantama buvo pavidalus mirusių žmonių. Jog
tos vėlės, anot vienų (Daukantas, Jurkšaitis),
nelabos, anot kitų (Juška, Bartsch) – geros, palaimingos buvusios. Daugiau ką apie jais sulig
šiol nežinota. Ir apie etimologiją paties vardo
nedaug žinoma buvo. Anot Daukanto, jų vardas paėjęs „nuo to, jog jos vėlai naktij teskelbies ir baldies“. Bezzenbergeriui rodėsi velioka, veliuoka drauge su velniu nuo vylius, apvilti
paeinanti; anot Veselovskio, vėlė, vėlys, velionis paeiną nuo indoeuropajiškos šaknies *ṷel‘pragaišt’, nuo kurio paeiną anglosaksoniškas
wael, senvok. Wal ‘prapultis, pragaištis’ ir t. t.,
ir jis sustato drauge su Walholl ir t. t. Geriausią
ir, kaip rodos, logiškai pritinkiausią etimologiją
paduoda K. Būga, kurią čion iš jo laiško pri-
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duriame: Vėlė – dūšia, die Seele. Tasai žodis
kilens iš kamieno *vē-, turiančio reikšmę „pūsti, blasen“, lygiai ir graikų bei lotynų anemos,
animus, anima „vėjas, dūšia“. (BsV: 22–23).

Plačiai pateiktoje žodžio vėlė paminėjimų ir
tautosakos su vėlėmis bei apie vėles panoramoje J. Basanavičius rėmėsi ir Eduardo Volterio
(1856–1941) baltų kalbų ir etnologijos tyrimais:
pirmiausia prie M. Daukšos „Katekizmo“ 1886 m.
leidimo pridėtais žodžių vėlė ir velionis aiškinimais
(Вольтер 1886), taip pat kitais darbais. Volteris
pirmasis velnią (veliną) ėmė kildinti iš vėlės bei velionio, taigi velnio, kaip piktosios dvasios, vaizdinį
kildino iš mirusiojo dvasios sampratos. J. Basanavičiaus ir E. Volterio laikais užrašytoje tautosakoje,
kai velnio vaizdinį jau buvo esmingai pakeitusi christianizacija, velnias išties siejamas su piktosiomis,
„nelabosiomis“, „juodosiomis“ dvasiomis. Nes
krikščioniškoje pasaulėžiūroje gyvųjų pasaulį nuo
mirusiųjų skiria griežta riba. Rinkinio „Iš gyvenimo vėlių bei velnių“ prakalboje J. Basanavičius
rašė: „Medega, kurią aš šitoje knygoje skaitytojams
paduodu, susided iš pasakų: 1. Apie baltas, geras
dvasias, ypačiai: apie vėles, ir 2. Apie juodas, nelabas dvasias, arba velnius“ (BsV: 7). Turėjo praeiti
nemaža laiko, prireikė daugelio mitologų pastangų, kad Velnias, Velinas atgautų savo, kaip vieno iš
svarbiausių baltiškųjų dievų, statusą.
Link chtoniškųjų pasaulio galių atstovo
vaizdinio lietuviškąjį Velnią / Veliną galėjo pastūmėti jau 1907 m. prancūzų kalbininko Ferdinano de Sosiūro (Ferdinand de Saussure, 1857–
1913 ) pastaba apie galimą vėdų Varuno giminystę su lietuvių bei latvių Velniu, tačiau esminiai
Velnio sampratos pokyčiai įvyko tiktai po daugiau nei pusės amžiaus. Norbertas Vėlius „tikru
Velnio tyrinėjimo perversmu“ (Vėlius 1987: 25)
pavadino amerikiečių lingvisto Romano Jakobsono (Roman Jakobson, 1896–1982) 1969 m. darbą
apie senovės slavų dievą Velesą ar Volosą (Veles,
Volos), kai į bendrą pirminį mitinį vaizdinį buvo
sujungtos daugelio XIX a. mokslininkų jau pripažintos sąsajos tarp slavų Veles, lietuvių Velinas,
velionis, vėlė, latvių Velns, Vells ir vėdų Váruṇa-.
R. Jakobsonas išplėtė šių mitinių būtybių prasmių
lauką, susiedamas jų vardus su ide. šaknimi *ṷel‑,
reiškiančia įžvalgumą, aiškiaregystę, praregėjimą. Mokslininko nuomone, tokią pirminę reikšmę teigia keltiškas pranašautojos vardas Veleda,
senovės airių aiškiaregio poeto pavadinimas fili,
taip pat „Veleso anūku“ pavadintas senovės rusų
dainius Bojanas. R. Jakobsonas padarė išvadą, jog
slavų Veleso / Voloso vardui giminiški žodžiai

priklauso indoeuropietiškajam panteonui ir kad
šios šaknies vardais pavadintoms mitinėms būtybėms būdingas akylumas, aiškiaregystė, ateities
numatymas, taip pat ryšys su gyvulių pasauliu,
ganymu, ganyklomis, medžiokle.
Panašiu laiku senovės indoeuropiečių pomirtinio gyvenimo sampratą tyręs amerikiečių
kalbininkas Janas Pūelas (Jaan Puhvel) 1969 m.
pateikė išvadą, kad senovės indoeuropiečiai pomirtinį pasaulį įsivaizdavo kaip pievą, o baltų
„gyvulių dievo“ Velnio vardas yra kilęs iš ide.
žodžio *ṷelsen, reiškusio pievą, ganyklą. Taip
baltiškojo Velnio mitopoetinis vaizdinys buvo
dar labiau išplėstas, apėmė dar platesnį potencialių prasmių lauką.
Praėjusio amžiaus septintajame–aštuntajame
dešimtmetyje, kurį žymėjo tikras mitologijos proveržis JAV ir Europoje, į Velnio bylos nagrinėjimą
įsitraukė lietuviai išeiviai Marija Gimbutienė ir
Algirdas Julius Greimas. M. Gimbutienė jau nuo
1970 m. (Gimbutienė 1970: 137–147) tai pačiai
chtoniškųjų dievų šeimai priskyrė šiaurės germanų Uliną (Ullr, Ull, Ullinn) ir Odiną, graikų Hadą,
prūsų Patulą, Pikulą, tad Velnią pripažino esant
vieną svarbiausių baltų panteono dievų, sudarančių trejybę Dievas – Perkūnas – Velinas. Tuo pačiu metu A. J. Greimas (Greimas 1970: 32–51) teigė, kad Velnias esąs „ne tik dievas, bet ir svarbus
suverenumo dievas“, magijos ir religijos globėjas,
panašiai kaip vėdų Varunas, atstovaujantis magiškajam, sakraliniam suverenumui. Ieškodamas
atsakymo į klausimą, kaip Velnias / Velinas santykiuose su Perkūnu atsidūrė silpnesniojo vietoje,
A. J. Greimas telkėsi vėdų mitologijos pavyzdį
apie suverenumo galių dalybas tarp Indro ir kitų
dievų – Perkūno ir Velnio suverenumo galių bei
įtakos sferų pasidalijimas galėjęs įvykti panašiai.
Septintojo dešimtmečio pradžioje prie Velnio bylos prisidėjo V. Toporovas ir V. Ivanovas: iš
esmės pripažinę ankstesnių tyrėjų teiginius dėl slavų Veleso / Voloso giminystės su lietuvių Velniu
ir vėle, jie iš naujo peržvelgė ir savaip apibendrino
Velnio, Veleso, taip pat senovės indų Vritro / Valo
ryšį su mirusiųjų pasauliu, žeme bei gyvuliais ir
mirusiųjų pasaulio, kaip ganomos pievos, įvaizdį.
Visų minėtų mitonimų vardai kildinti iš tos pačios ide. šaknies *ṷel- kaip ir tocharų žodžiai wäll
„valdytojas“, wlāñkät „karalius, dievas“ ir valdžią,
valdymą žymintys baltų ir slavų žodžiai.
N. Vėlius Velnio bylai paskyrė ištisą knygą,
pavadintą „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis“ su paantrašte „Folklorinio velnio analizė“
(Vėlius 1987). Joje išanalizuota apie dešimt tūkstančių pasakojamosios tautosakos kūrinių, keli
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tūkstančiai burtų, tikėjimų, per tūkstantis mįslių,
patarlių bei priežodžių, apie du tūkstančiai šnekamosios kalbos posakių, keturi šimtai vietovardžių, istorinių rašytinių šaltinių ir kitos medžiagos, vienaip ir kitaip susijusios su mitinio Velnio
vaizdiniu ir jo istorine raida. Folklorinė medžiaga
leido mokslininkui nustatyti, kad lietuvių tautosakoje Velnias buvo vadinamas dviem šimtais vardų, tačiau vargu ar šiuos vardus galėtume vadinti
mitiniais kodais: greičiau tai vadinamieji eufemizmai – savotiški „slapyvardžiai“, sugalvoti jam
krikščioniškuoju laikotarpiu, bijant jo „prisišaukti“ ir todėl vengiant ištarti jo tikrąjį vardą.
Senojo indoeuropietiškojo ir baltiškojo
Velnio / Velino mitinis įvaizdis galimai pradėjo
keistis ir dėl pačios baltų religijos raidos, tačiau
pirminę Velino, kaip lygiaverčio pasaulio kūrėjo,
kaip galingo požemių pasaulio ir mirusiųjų vėlių
valdovo, prasmę iš esmės pakeitė krikščionybė,
Velnią pavertusi blogio dvasia, piktuoju demonu,
kankinančiu nusidėjėlius.
Velnio, kaip gyvulių globėjo, kuriam pavaldžios
ir gyvulių pavidalo mirusiųjų vėlės, samprata,
matyt, susiformavo tarp gyvulių augintojų. Nors
tautosakoje galima rasti ir liudijimų apie Velnio
ryšį su žemdirbyste, tiesa, menkesnį.
Tautosakiniuose Velnio įvaizdžiuose atpažįstamos Velnio sąsajos tiek su mirusiųjų, su
gyvųjų pasauliu – tiek su mirtimi, tiek su vaisingumu. Tame galima įžvelgti tarpininkavimą tarp
šių dviejų mitinio pasaulėvaizdžio polių, būdingą
ir Velnio globojamiems žyniams, poetams, muzikantams, gebėjusiems užmegzti ryšį su anapusiu.
Dėl to vėl prisimintina įžvalgioji Kazimiero Būgos etimologija, žodį vėlė susiejusi su vėjo šaknimi vė- „pūsti, dvelkti“: kadangi žmogaus „vidinis
vėjas“ yra kvėpavimas, tai jis teikia ir į-kvėpimą,
kurio apimti senovės žyniai bei dainiai bylodavo
protėvių vėlių apreikštą žinią.
Paminėtina ir vėliava, susijusi kartu ir su
vėju, ir su vėlėmis. XIII a. estiškos kronikos mini
lietuvius, į mūšį einančius su daugybe vėliavų,
ir čia nesunku atpažinti tikrąją vėliavos paskirtį:
ji reiškia mūšyje kariams padedančias protėvių
vėles. Lygia greta veikia kita – Velnio sąsaja su
vėju, vėtra, viesulu. N. Vėlius minėtoje knygoje nurodo daug lietuvių mitologinių sakmių bei
stebuklinių pasakų, kuriose Velnias „skraido
su vėju, vėtra ar viesulu“ (Vėlius 1987: 69–70).
Tai būdinga ir slavų mitologijai bei tautosakai.
N. Vėliaus minimo vokiečių slavisto Hainco Šusterio-Ševco (Heinz Schuster-Šewc) nuomone, su
vėju gali būti susijęs ir slavų velnio pavadinimas
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*čьrtъ. Su vėju laksto germanų Votanas, graikų
Hermis, romėnų Merkurijus, o visi šie dievai yra
susiję su mirusiaisiais ir reiškiasi kaip jų palydovai į pomirtinį pasaulį. Su pomirtiniu pasauliu
turi ryšį senovės indų Vėjas Vajus (Vāyú-) ir senovės iranėnų Vajus (Vayu‑). Prie jų, atrodo, galima
pridurti ir senovės romėnų Vėjovį (Veiovis), irgi
susijusį su vėlėmis ir požemiu.
N. Vėlius pažymi, kad daugelyje etiologinių
sakmių Dievas ir Velnias yra svarbiausi pasaulį
kuriantys dievai, kartais netgi broliai. Mitologas
nurodė sakmę, kurioje „Velnias iš pradžių buvęs
vyresnis ir didesnis, Dievą jis vedžiojęsis ir auginęs“. Tačiau atsitikę taip, kad vieną naktį Dievas
praaugo Velnią „per mažąjį pirštelį“ ir taip tapo
galingesnis (Vėlius 1987: 117).
Folklorinis Velnias kuriant pasaulį išties
visuomet yra antraeilis, palyginti su Dievu, ir
turi Dievo mėgdžiotojo – juokdario triksterio
bruožų. N. Vėlius daro prielaidą, kad neigiami,
kenkėjiški bruožai Velnio vaizdiniui galėjo būti
priskirti jau prieš krikščionybę ir kaip chtoniškosios prigimties būtybei, konfrontuojančiai su
dangaus dievais. N. Vėlius sako, kad Velnio ir
dangaus dievų konfrontacija savo apogėjų pasiekia santykiuose su Perkūnu, tačiau istoriškai
Velnio, bendradarbiaujančio su dangaus dievais,
vaizdinys turbūt yra senesnis už Velnio, kovojančio su jais, vaizdinį.
V. Ivanovas ir V. Toporovas, remdamiesi pirmiausia baltų (lietuvių, latvių), gudų (baltarusių)
ir vėdų mitologija, rekonstravo vadinamąjį pagrindinį mitą, kuriame Perkūno vieta yra ant kalno
ir danguje, pasaulio medžio viršūnėje, o jo priešininko Velnio, slibino ar angies – apačioje, prie
pasaulio medžio šaknų, ant juodos vilnos. Mito
siužetą sudaro galvijų ar kitų gėrybių pagrobimas
ir atgavimas, išlaisvinimas: slibinas juos pagrobia
ir slepia urve, uoloje, o Perkūnas sudaužo uolą ir
išlaisvina galvijus; Velnias slapstosi nuo Perkūno
po akmeniu, medžiu, įvairiais gyvūnais (rečiau
žmonėmis) arba jais pasiversdamas; galiausiai, kai
Perkūnas sutriuškina visas Velnio slėptuves, jis
pasislepia vandenyje, ir prapliumpa lietus.
Vis dėlto, norint atpažinti Velnio / Velino vietą baltų, lietuvių pasaulėkūroje, suvokti šio aukšto dievo „kosmogoninę esmę“, tenka
iš Perkūno ir Velnio priešpriešos siužetų žengti
į kosmogonijos vaizdinių sritį, kurioje ryškėja
pirmapradžiai pasaulėkūriniai Velnio / Velino
bruožai. Perkūno ir Velnio nesantaikos siužetai
išreiškia šių dangiškojo ir chtoniškojo pradų atstovų priešpriešos būseną, tuo tarpu etiologinėse
sakmėse Dievas ir Velnias veikia ranka rankon,
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kaip du svarbiausi pasaulį kuriantys dievai, draugai ar netgi broliai. Peršasi mintis, kad rekonstruotasis pagrindinis mitas atspindi vėlesnę mitinio pasaulėvaizdžio raidos pakopą negu ta, kuri
atsiveria etiologinėse sakmėse, ir kad būtent šios
sakmės atskleidžia pirminį baltiškosios pasaulėkūros vaizdą, patį jos archetipą. Šį senąjį mitinį
sluoksnį kėlė N. Vėlius, juo rėmėsi Donatas Sauka, teigdamas, kad „Velnio pirmapradę kosminę
galią patvirtina jo dalyvavimas pasaulio kūrimo
mite. Jis atstovauja žemės pradui, kaip Dievas –
dangui ir ugniai. Dievas be Velnio nepajėgus
kurti pasaulio...“ (Sauka 2007: 185) Šį Saukos teiginį yra citavęs ir Jonas Trinkūnas, pabrėždamas
mitinio pasaulio dualumo principą senojoje baltų
kultūroje (Trinkūnas 2015: 30).

jo atstovaujama požemių inercija, Indrui nugalėjus Vritrą, transformuota į stabilumą, tvarumą.
Tokia yra po pradinio kosmogoninio veiksmo susidariusi pasaulio būklė, kaip ją atspindi
vėdų mitologija: įsitvirtina „pagrindinio mito“
pamatu vėliau tapsiantis dualumas ir prasideda
vešli jo pavidalų sklaida, šakojimasis ligi smulkiausių apraiškų, sudarančių mitinio pasaulio
kapiliarų sistemą.
Tarp jų ir aptartas Vilnios ir Neries santykis,
tapęs būsimosios sostinės mitiniu kraštovaizdžiu.
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Grįžkime prie „Rigvėdo“ kosmogoninio mito,
kurį F. J. B. Kiuiperis laiko pagrindiniu vėdų
tradicijos mitu. Indras su vadžru (vėzdu) įveikia
pasipriešinimo ir inercijos jėgą įkūnijusį Vritrą,
kuris laikėsi pirminiame kalne-uoloje, plūduriavusioje pirminiuose kosminiuose vandenyse. Perskėlęs uolą ir nudobęs slibiną Vritrą, Indras kartu prie vandenyno dugno pritvirtina iki
tol laisvai plūkojusį kosminį kalną – stabilizuoja
jį. Tada atsiskiria dangus ir žemė, diena ir naktis (vėdų kalba naktā ar tiesiog naktis), šviesa ir
tamsa (vėdų kalba tamas), įsitvirtina aukštutinio
ir žemutinio, šviesos ir tamsos pasaulių skirtis.
Varunas – senasis pirminių vandenų, pirminio
chaoso ir viso, kas „inertiška“, valdovas – naujoje pasaulio tvarkoje įgauna kosminio dėsnio ar
darnos – ritos (ta-) saugotojo vaidmenį. Jos saugojimo vieta tampa požeminis pasaulis, su kuriuo
Varunas lieka susijęs (žr. RV V.62.1). Atsiskyrus
aukštutiniam ir žemutiniam pasauliams, pakito
ir šio dualizmo atstovų dievų funkcijos. Titanai
asurai, buvę pirminio chaoso viešpačiai, liko že- THE CHTHONIC BEGINNINGS
mutiniame pasaulyje, o aukštutiniame pasaulyje OF VILNIUS. PART 1.
įsitvirtino dėvai. Vis dėlto senasis, pirminis paAntanas GUDELIS
saulis išlaikė savo vyresnumą, chtoniškąjį fundamentalumą, kuriam atstovauja jo valdovas The article aims to show the interplay and parallels of histoVarunas, pusiau asuras, pusiau dėvas ir drauge ri- rical and mythical time, historicalthand mythical events. This
tos saugotojas. Taigi ir asurai išliko vyreni, o dė- is achieved through the use of 14 c. letters from the GDL
ruler to Pope John XXII – these letters attest to Vilnius bevai tapo jų dangiškaisiais jaunesniaisiais broliais coming the capital of the GDL, the political and religious ce(remiantis RV V.124.26; RV V.62.1; taip pat Kat- ntre of Lithuania. Also studied are the myths and legends of
haka Samhita 27.9) (Кёйпер 1986: 48). Vadinasi, the founding of Vilnius (the hunt and dream of Gediminas) as
požeminis, chtoniškasis pasaulis išsaugojo savo presented in the Bychowiec Chronicle and the end-of-the-16th
pirminę reikšmę, o naujosios pasaulio darnos sau- c. chronicle of Maciej Stryjkowski. These myths were analysed
gotojas Varunas, pusiau asuras, pusiau dėvas, liko by Lithuanian mythologist A. J. Greimas and Russian linguist/
mythologist V. Toporov. This article’s author aims to reveal
požemių valdovu ir atsidūrė tarp dangaus dievų the world-creation codes related to the origin of the name of
drauge su Indru. Iš čia aiškėja paradoksalus ritos Vilnius, this name’s chthonic cosmogenic codes, hidden in the
pobūdis, nes Varuno saugoma ji tampa susijusi su etymology of the water (river) names Vilnia and Neris.
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GYVOS DAINOS SU LAIBOSIOMIS
IETUŽĖMIS RANKOSE
Su neofolkloro grupės „Ugniavijas“ nariu ir neoficialiu jos idėjiniu vadu Mart ynu ŠV EDU
kalbasi Juozas Š ORYS .
Regis, esate vilnietis? Ar Jums svarbios kelių kartų
giminės šaknys?
Taip, esu vilnietis, nors gimiau ne Vilniuje, o Trakuose. Šaknys man labai svarbios, pagal mamos
liniją jos siekia Dzūkiją, Marcinkonių ir aplinkines vietoves, o pagal tėvo – Sūduvą (Suvalkiją).
Tad turite glaudžių sąsajų su buvusia karinga aisčių
(baltų) gentimi sūduviais (jotvingiais). Ir aš turiu genetinių ryšių su kita buvusia karinga gentimi – kuršiais, gimiau už kelių šimtų metrų nuo dabartinės
Žemaitijos ir Kuršijos (tiksliau, Lietuvos ir Latvijos)
sienos, netoli Skuodo. Kiek šiauriau tų vietų Almino
(Algmino) vadovaujama žemaičių kariuomenė traukė
į Durbės mūšį.
Žinau, kur ir koks yra Skouds... Yra išlikę gana
daug su kuršiais susijusių istorinių ir archeologinių duomenų, o galvojant apie jotvingius apima
liūdesys... Eini per Dainavą ir iš pasakojimų žinai,
kad konkrečiose vietose vyko reikšmingi įvykiai,
bet istorijos šaltiniai apie tai dažnai tyli...
Minite jotvingių etnonimą, genties pavadinimą, nors
ne tik lietuvių kalbininkai jau seniai yra nustatę, kad
tai slaviškas įvardijimas (jatvieži), kita vertus, ir dabar kai kurie tyrinėtojai juos tebesieja su karingu jojimu ant žirgų, su vadinamąja jotva...

Martynas Švedas su „Ugniavijo“ nariais Kazimieru ir
Mindaugu po koncerto festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ XVII,
vykusiame Skinderiškio (Kėdainių r.) botanikos draustinyje.
2014 m.

Manau, kad į istorinius ir kalbinius reiškinius
reikia žiūrėti labai atsargiai, juolab į tuos, apie
kuriuos palyginti mažai žinome. Juk jų gyventa
ir užvaldyta teritorija buvo gana didelė... Beje,
Nuo ko viskas prasidėjo, kada ir kaip jūsų grynai vyjotvingius dar mielai vadinu dainaviais (dainuriška grupė įsikūrė, kokios idėjos tuo metu sukosi jūsų
viais), nes ir dzūkai savo kraštą dažnai pavadina
galvose, kas jus įkvėpė ar galbūt skatino tai daryti?
Dainava.
Iš tiesų mes visi, kurie dainuojame ir grojame
Ne tik visą Dzūkiją, bet ir kai kuriuos kaimus taip
šioje grupėje, dar nuo vaikystės turime vienovadina – vieną Dainavą įsidėmėjau netoli Tetėnų ir
kių ar kitokių ryšių su folkloru. Mano giminė iš
Eišiškių, kai buvome ekspedicijoje gatviniame dzūkų
Dzūkijos yra gana daininga, jų dainos įvairiomis
kaime Mištūnuose (Šalčininkų r.). Vis dėlto susitikoprogomis lydėjo mano gyvenimą, keliavo karme pakalbėti apie savitai lietuvių karo dainas trautu su mūsų šeima. Kazimieras kilęs iš to paties
kiančius grupės „Ugniavijas“ vyrus – per daug nesiakrašto, todėl ir jam dainavimas nebuvo svetifišuodami, jūs budinate ne tik jaunosios kartos tautinį
mas. Vieni lankė muzikos mokyklas, kiti – ne.
sąmoningumą.
O mūsų grupės branduolys susiformavo dar tada,
Du iš mūsų grupės vyrų – kariai savanoriai. kai su Vyteniu kelis metus dalyvavome Jono ir
Kitiems toks nedviprasmiškas apsisprendimas, Inijos Trinkūnų vadovautame ansamblyje „Kūlmanau, dar subręs...
grinda“. Po kurio laiko tiesiog pabodo mūsų
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atliekamos partijos, kurios buvo ganėtinai nūdnos, ir mes dviese sustoję, kartais net po ansamblio repeticijų, pradėjome dainuoti tai, kas mums
patiko, – partizanų, karo dainas. Jautėme, kad
norime dainuoti vyriškai. Tuomet prisidėjo ir
Mindaugas. Tiesa, dažnai mums pasako, kad jūs,
vyrai, dainuojate per žemais balsais, nes tradicija
esą reikalauja dainuoti aukštesnėmis tonacijomis.
O mums taip nepatinka, norime dainuoti taip,
kaip konkrečią dainą jaučiame, o ne taip, kaip
kažkieno buvo užrašyta ar įrašyta. Taip sudarėme sambūrėlį, kuris greitai išsigrynino – atsiskyrėme nuo moterų ir išėjome iš „Kūlgrindos“, nors
paprašyti kai kuriuose koncertuose ir renginiuose
dar dalyvaudavome.
Kokia buvo koncertinės veiklos pradžia?
Viskas vyko natūraliai – norėjome įgilinti vyrų
dainas. Pradėjome nuo partizanų dainų ir pamatėme, kad tos liūdnos dainos, perteikiamos
savaip, galbūt energingiau, karingiau, pridedant
būgnus, „užkabina“ ne tik jaunus žmones. Taip
dainuojama daina tampa gyva. Tad mūsų tikslas – prikelti dainą iš užmaršties. Tegul žmonės
džiaugiasi atnaujintu skambesiu ir dainuoja kartu
su mumis. Dažniausiai taip ir nutinka – po koncertinės programos bet kurioje šalies vietoje nulipame nuo scenos, susiburiame į ratą ir dainuojame su visais žiūrovais, nes dainos daug kam yra
žinomos. Matyt, tas noras dainuoti kartu mus ir
sieja. Mūsų tikslas – kad visi kartu dainuotume
Lietuvos dainas.

mokyklą, nuvažiavome į Latviją padirbėti skautų
stovykloje. Kartą stovyklautojai išėjo į mišias, o
mes likome, pasakėme, kad mums ne pakeliui.
Tada priėjęs vyrukas pasakė, kad ir jam taip pat, ir
pasiūlė: „Gal norite – duosiu jums senovinį kom
paktą?“ Tai buvo latvių grupės „Vilkači“ įrašai,
kurių, atsimenu, su ausinukais klausiau labai susidomėjęs, o vieną gabalą grįžtant namo variau
jau non-stop. Mane užbūrė dainuojantys vyrai,
skambantys turbūt visi įmanomi liaudiški instrumentai ir rimta atlikimo maniera. Manau, kad
ir jie, ir žinoma latvių grupė, jų folkloro dievai
„Vilki“ tuo laikotarpiu padėjo subrandinti mūsų
dainavimo būdą.
O ar darė įtaką lietuviškosios vyriškojo dainavimo
tradicijos tęsėjai, pavyzdžiui, Ryčio Ambrazevičiaus
vadovaujama grupė „Intakas“ ir kitos?
Jie dainuoja kitaip. Jau sakiau, gauname pastabų,
kad dainuojame per žemai, kad tradicijos požiūriu
kažką ne taip darome... O mes ir nesakome, kad
atkartojame tai, kas jau buvo, nes norime sukurti
kažką naujo. Ir mes matome, kad dabar Lietuvoje nėra jauno vyriško ansamblio, kuris dainuotų
taip, kaip mes. Tiesa, įdomų folko programos variantą ir diską buvo išleidusi latvių metalo grupė
„Skyforger“. Galima sakyti, kad mūsų atliekama
daina „O kai saulutė tekėjo“ atgimė tik dėl jų įtakos. Va tau ir latviai!

Žavi Jūsų pasiryžimas dainuoti naujai, savaip.
Dainuojate karines-istorines dainas. Galbūt per jas
labiau prisilietėte prie senosios pasaulėjautos ir galite
Su partizanų dainomis kaip grupė debiutavote festi- pasakyti, kas vyrui yra karingumas? Tai tik tvirta ar
valyje „Mėnuo Juodaragis“. Ar tada buvote tik kartu net agresyvi laikysena ar ir tauresni, gilesni išgyvedainuojantys draugai ar jau manėtės galintys ir kaip nimai?
ansamblis viešai pasirodyti?
Agresijos liaudies dainose nepastebime, jos gana
graudžios, simboliškos (žinome tik keletą senųjų dainų, kuriose kas nors užmušamas, kitaip nei
partizanų dainose). O per karybą norėjome įgyti
vyriškumo patirčių, juolab kad jau seniai buvome
gana aktyvūs skautai, kovos klubų dalyviai. Ir tos
dainos visur buvo kartu su mumis, nes rūpėjo ne
brutalumas, o išjaustas karingumas. Daugiausia
apie karą dainuoja moterys, tai natūralu, nes vyrai išvyksta kariauti, ir tik tie, kurie sugrįžta ir
dar gali dainuoti, geba perteikti savo išgyvenimų
patirtį. Bet keliose dainose esama nuorodų, kad
dainuoja pats karys. Užtruko nemažai laiko, kol
šias dainas susiradome ir kol jos mums priimtinu
Ar Jums turėjo įtakos kitos dainuojančių vyrų grupės,
būdu atgimė. Jose apie karių dramas ar tragedijas
gal ir buvusios už Lietuvos ribų?
tėvams ir mylimajai pasakojama pirmuoju asmeSu Vyteniu buvome klasiokai (vėliau aš jį ir į niu, taip perteikiamas net ir pomirtinio gyveniskautus atsivedžiau). 2006 m. baigę vidurinę mo suvokimas...
Tame festivalyje 2008 m. sudainavome kelias
partizanų dainas, bet kai vėliau paklausėme įrašą,
jis pasirodė kraupus... Festivalio vadovas Ugnius
Liogė pasiūlė sudainuoti keletą dainų po paskaitos
apie partizanus. Kodėl gi ne? Atsimenu, buvo
karšta, aš dainavau nuoga krūtine, kažkas su kiteliuku, kažkas kasdieniškai apsirengęs... Atsistojome visai neutralioje vietoje ir plėšėme iš širdies,
viena daina nenusisekė, bet kelios skambėjo visai
neblogai. Tą pirmąjį viešą pasirodymą ir laikome
ansamblio gimtadieniu. Kaip grupė, turinti pavadinimą, ėmėme lipti ant scenų tik 2009 m.
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„Ugniavijo“ vyrų išvyka į mišką. Kernavės apylinkės. 2016 m.

Moterų ir vyrų santykis su karu skiriasi iš esmės. Pastariesiems dėl tiesiog neišvengiamo rizikavimo gyvybe, ryžto beveik nėra kada apmąstyti savojo likimo,
kontempliuoti tai, kas ištiko, o moterims, nepaisant
skaudžių išgyvenimų, buvo duota širdis verianti galimybė tai išjausti ir remiantis paveldėtais mitopoetiniais vaizdiniais pakylėti iki simbolinių matmenų.
Ateina toks metas, kai dainose pradedame girdėti kitus dalykus, nei jas atliekančios moterys.
Pavyzdžiui, ir karo dainomis galime apdainuoti
meilę ar likimą, o moterys tai išdainuoja pasitelkę vestuvinių dainų simbolinę raišką. Kai kurios
karo dainos, bent jau man, labai panašios į vestuvines dainas. Bendriausia prasme, tai yra perėjimas į visišką nežinią ar net nebūtį. Sakykim, „Tu
pucine“ yra ne karinė daina, bet man tai – kario
laimės paieška kitoje amžinosios upės (mitinių
vandenų vandens) pusėje. Joje yra užfiksuotas
mitinis mąstymas, anapusinio pasaulio, esančio
kitapus vandens, perspektyva. Manau, kad dainose archajiškesnių vaizdinių negali būti. Betrūksta
tą upę pavadinti Mara...
Koncertuose paprastai dainuojate karo dainas, bet
savo ar žiūrovų malonumui juk nevengiate atlikti ir
kitokių kūrinių?
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

Mes savo dainas skirstome į karines ir ne karines, arba kitokias (savo išleistose kompaktinėse
plokštelėse turime ir po ne karinę dainą). Iš tikrųjų viskas priklauso nuo koncerto pobūdžio ir
ką jame norime parodyti. Kartais padainuojame
ir užstalės ar vaišių dainų apie alų, bet jų ir kiti
ansambliai yra daug pridainavę, tad pagrindinis
mūsų tikslas išlieka karinės dainos. Jos ir dabar
yra ganėtinai aktualios. Kita vertus, manau, kad
Lietuvoje dar trūksta ansamblių, kurių jauni vyrai galėtų atsistoti ir vyriškai padainuoti. Gal yra
užsislėpusių savanorių, bet kol kas niekas šalia
mūsų neatsistoja.
Pastebėjau su karo dainomis susijusį reiškinį – tautos, kurios išlaikiusios archajinį vyrišką dainavimą, yra ne tik karingos, bet ir stipriai
įsitvirtinusios savo protėvių žemėse. Pavyzdžiui,
čečėnai turi ilgaamžę vyriško dainavimo tradiciją, ir jų niekas neįstengs nušluoti nuo gimtosios žemės. Nebent visus sunaikins. Manau,
tai lemia ir neįtikėtinas jų dainių, dainavimo
ir dainų paveldas. O kokia gyvybinga gruzinų archajinio daugiabalsio dainavimo tradicija!
Tiesiog pasaka, kuri tęsiasi maždaug nuo IV–V a.,
apie pusantro tūkstančio metų. Kartais pagaunu save, kad noriu dainuoti taip, kaip gruzinai!
Gražiai, subtiliai, tvirtai. Kartais žiūriu į juos
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ir netikiu, kad mano protėviai taip nedainavo!
Jei už vartų – karo grėsmės, jei nori suburti kovotojus, turi turėti būdų, kaip suvienyti tautos branduolį. O juk dainos nuostabiai tam tinka. Nuo
geros dainos, jei ją pavyksta sudainuoti, eina šiurpuliai, viskas tavyje virpa, ir tada supranti, kad
taip įaudrintas gali eiti bet kur ir daryti, ką reikia. Mūsų ir latvių dainavimo tradicijos panašios,
bet per okupacijų ir priespaudos metus jos smarkiai pakito. Mūsų visuomenei trūksta bendrumo, esame gana apatiški, nejautrūs vieni kitiems,
kitaip sakant, neempatiški. Norisi, kad dainos
mus sujungtų. Beje, festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ jau antrus metus iš eilės sekmadieniais vyksta vyriški pasidainavimai, kuriuos suorganizavo
Laurita Peleniūtė. Tiesiog susėdame už stalo ir
dainuojame karo dainas. Labiausiai norime išgirsti kitus, „susiklausyti“ ir kad dainos suskambėtų.
Žmonės kažkodėl bando mus girdyti alumi, bet
tuo metu jo tikrai nenorime... Pavyzdžiui, kokiame Dubline ar kitur Airijoje, jei koncertas ar renginys vyksta bare (o taip dažniausiai ir būna), airiai ant stalo turi po stiklą „Guinesso“ alaus. Ir jie
dainuoja kartu. Ir pas mus per šventes, dainuojant
vaišių dainas, kartais to reikia, kartais ir norisi,
bet svarbu saikas.

Turbūt viena iš jūsų grupės sėkmės priežasčių yra tai,
kad esate bendraminčiai ir gerai tarpusavyje sutariate.
Kuo dar užsiimate gyvenime?

O, daug visko... Turime ir kitų projektų, darbų,
pareigų, esame įsisukę ir į šeimų reikalus, o vienas
iš mūsų net Kaune gyvena. Anksčiau dažniau susiburdavome, o dabar kartais pagudraudami ir po
renginių pasibūname, paverdame savo sultyse.
Planuojame vėl eiti į žygį, tiesiog pabūti kartu, –
seniau mums tai buvo įprasta. Atsimenu, kai miške
darėme fotosesiją, visi susirinkome, persirengėme
sau mielais koncertiniais rūbais ir puikiai pabendravome, vėl apėmė noras traukti dainas... Esame
draugai, kitaip negalėtume būti grupe. Vaidų tarp
mūsų nekyla, bet kai reikia spręsti vienos ar kitos
dainos likimą – ar toliau dainuojame, ar ji mums
patinka, kokia ji – tikrai daug diskutuojame. Veto
teisės nė vienas neturime, laikomės demokratijos – kuo daugiau žmonių, tuo daugiau minčių.
Kartais šnekame, šnekame be galo, tada sakau:
„Vyrai, padainuojame!“ Paklausome ir paklausiame savęs, ar ta daina mums gyva. Dėl duonos
plušame įvairiuose baruose – medicinos, teisės,
amatų, IT srityse, o kai kas išvis, kaip sakoma, arčiau Dievo... Tokia įdomi ir mišri kompanija. Dabar jau esame šešiese – penki vyrai, „grojantys“
Žinau, kad jūs iš principo nedalyvaujate partiniuose vokalais, ir vienas, grojantis giga. Ilgai įvairiais
renginiuose, bet mielai susitinkate su buvusiais par- instrumentais grojo Gediminas, bet jis profesiotizanais, moksleiviais. Kaip sėjate savąjį „užkratą“ nalus muzikantas, kompozitorius, įvertintas svarbiais apdovanojimais, tad jam ėmė stigti laiko ir
mokyklose?
mūsų keliai išsiskyrė.
Viskas priklauso nuo to, kas ir kodėl mus kviečiasi. Jeigu pasikviečia mokiniai, vadinasi, jiems Domitės ir amatais, ginklais, archeologiniais kostiutai iš tikrųjų įdomu. Jei kviečia mokytojai, ne mais, kovos klubais ir skautų veikla, kulinarija, ypač
visada jų sumanymas besimokantiesiems būna alaus virimu... Kokie užsiėmimai jums mieliausi ir
priimtinas, nes niekas nemėgsta per prievar- prasmingiausi?
tą brukamų dalykų. Kartais net ima jų nekęsti. Amatais domimės, bet ne visi. Vytenis labiau
Džiaugiuosi, kad man folkloras nebuvo kišamas, linksta prie medžio, daro nuostabius dirbinius.
perėjau, atrodo, visas įmanomas subkultūras ir Kazimieras bandė kalviauti. O aš jau beveik detik tada atradau save „Ugniavijo“ veikloje. Jei- šimt metų galynėjuosi su oda, iš jos pagal senąsias
gu mane būtų „drožę“ dėl dainavimo ar ver- technologijas darau įvairius praktiškus dirbinius.
tę griežti smuikeliu, esu beveik įsitikinęs, kad Kai čiupinėji tikrus daiktus ar medžiagas, ir daina
dabar nė akies krašteliu nežiūrėčiau į tą pusę. tampa tikresnė. Kai prisilieti prie tradicinių daBet dėkoju tėvams, kad dainos mano vaikystėje lykų, tada gali geriau suprasti ir protėvių pasaubuvo – kažką išgirsti ir supranti, kad tai yra gyva. lėjautą. Be abejo, gali būti daug senąsias dainas
Visada džiaugiamės, kai vyresni žmonės supran nuostabiai dainuojančių žmonių, kurie su tradita tai, ką mes darome, kartais net atsistoja ir cijomis ar folkloru neturi nieko bendro, bet man
padėkoja: „Jau seniai tos dainos negirdėjau – ji atrodo, kad jeigu skleidžiame būtent tas idėjas,
iškart graudina, nes yra gyva ir stipri.“ Kartais svarbu prie jų artėti įvairiais būdais.
atvažiavę, pamatę auditoriją, pamanome: kas dabar bus? O vėliau visi ploja ir dainuoja. Tada su- O kaip renkatės kostiumus? Remiatės istoriniais ir arprantame, kad pataikėme, arba dainos taip „ka- cheologiniais duomenimis?
bina“, jog net kai pradingsta elektra, visi dainuo- Aš pats užsiimu kostiumų, karybos (ginklų ir kitų
ja kartu.
reikmenų) rekonstrukcija, tai yra didelė mano
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gyvenimo dalis, nuolat tuo domiuosi ir rūpinuosi.
Ypač nepraleidžiu pro akis ir ausis to, kas susiję su
jotvingių genties materialiąja kultūra, tai atsispindi ir mano per koncertus dėvimame kostiume.
Kaip kiti kostiumai atsiranda? Kai ką aš esu
siuvęs, kai kuo vyrai patys pasirūpino. Daug įvairių genčių kostiumų yra rekonstruota, pažįstame
begalę tos srities profesionalų, tad nesunku ir pasikonsultuoti. Bandome įsivaizduoti į karą ėjusius
vyrus, siekiame atkurti jų kostiumus, tad neakcentuojame jų puošnumo. Viskas jau kaip ir nusistovėję, nors kartais vyrus paspaudžiu, kad jau
metas atsinaujinti, pasipuošti, ypač valstybingumo šimtmečiui.
Turbūt matėte ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro
sukurtas įvairių genčių kostiumų rekonstrukcijas?

Tad svarbiausias „Ugniavijo“ ginklas yra dainos.
Naudojate ir senuosius autentiško skambesio instrumentus – kaip juos renkatės?
Nieko naujo šioje srityje nesistengiame išgalvoti. Būgnas – mums privalomas instrumentas, be
jo mes niekur nebūname... Kanklės girdisi mūsų
įrašuose, bet scenoje jomis grojame rečiau. Dūdmaišis jau irgi retenybė, sunku ir dainuoti, ir groti
vienu metu, tam reikėtų pasitelkti daugiau žmonių. Tiesa, latviai ir taip sugeba... Šiuo metu daugiausia grojame archajiniu dvistygiu instrumentu
giga, kurį į Latviją, berods, XIII a. atnešė Livonijos ordino kalavijuočiai, o perėmė valstiečiai,
taip pat grojame ir lumzdeliu. Giga mums – kaip
gyvybės sinonimas, ji suteikia pilnatvės pojūtį. Ir
būgnai turi garsiai skambėti, jie tarsi visur esantis
mūsų širdžių ritmas. Kai visa tai persipina, gerai
suskamba ir dera su daina, patiriame didelį malonumą.

Mačiau ir žinau, kad tam procesui nelabai seniai
ėmė vadovauti archeologas Evaldas Babenskas,
geras mano draugas. Ir turiu pasakyti, kad mano
koncertinį kostiumą puošia daugybė jo sukurtų
rekonstrukcijų... Tai giliai istorija besidomintis, Ar būgnus patys atradote, ar tiesiog perėmėte iš „Kūlgrindos“?
rimtas specialistas, juo galime pasitikėti.
„Kūlgrindoje“ mes abu su Vyteniu būgnijome,
O kaip rinkotės ginklus?
ir mūsų grupėje jie natūraliai prigijo. Tai ritmas,
Ginklų neturime daug. Esame pasidirbdinę kur- turėjome jo pojūtį ir poreikį. Tiesiog girdime
šišką kirvį, kartais pasiimame ietį, dar kiekvienas dainas, kuriose būtinas ritmo akcentavimas. Kita
turi peilį, bet tai ne ginklas, o kasdieninis bui- vertus, niekada nerepetuojame su būgnais, su jais
ties įrankis. Kaip gyventi be peilio?! Juk jis visur dainuojame tik scenoje.
pravartus – ir atpjauti, ir atsukti, ir lengvai stuktelti. Tik po Antrojo pasaulinio karo, po rusų Išleidote dvi kompaktines plokšteles – „Karo dainos“
invazijos, juos iš žmonių atėmė, liko tik virtuvi- (2013 m.) ir „Ten, kur krisim“(2016 m.). Kiek jos atniai peiliai iš besilankstančio metalo. O juk tai spindi jūsų kūrybinį kelią?
tūkstantmetės – kur ten – dešimttūkstantmetės! – Išvis neplanavome leisti kompaktinių plokštetradicijos palikimas. Su peiliu gali pasidaryti vis- lių, nors muzikuojantys žmonės paprastai nori
ką, ko tau reikia. Panašus ir kirvis, tik didesnis,
dokumentuoti tai, ką daro, be to, taip muziką
ne toks patogus. Aišku, peilis gali būti panaudotas
galima plačiau paskleisti. Abiem atvejais buvoir kaip ginklas, bet juk net ir pats gali juo būti...
me prispausti „Dangaus“ leidyklos vadovo U.
Ginklų eskizus darė profesionalus dailininkas ir
Liogės, kuris pasakė: „Vyrai, tiek metų dainuojapeiliadirbys Vykintas Motūza, o nukalė kalviai,
tiesa, keletą jų yra padaręs ir Kazimieras. O šiaip te, o plokštelės neturite – jau reikia.“ Daugiausia
manome, kad reikalingus dirbinius turi daryti plokštelių visiems ir visur išdovanojame – imkit,
klausykit!
prityrę amatininkai, geriausiai tai išmanantys.
Kuo tie du kompaktai skiriasi?
O kada scenoje būnate su ietimi?
Kartais scenoje būname ir su ietimi, o festivalyje
„Mėnuo Juodaragis“ esame koncertavę ir su skydais. Turime ir kalaviją, bet kol kas jo dar nerodėme – scenoje negali apsikarstyti ginklais kaip
kalėdinė eglutė, nes juk reikia ir būgnus mušti.
Labiausiai norime, kad žmonės išgirstų, ką jiems
sakome dainų žodžiais ir melodijomis, o tie kariški blizgučiai – tik fonas. Tikiuosi, kad būsimame
valstybės šimtmečio koncerte norėsime atrodyti
ypač gražiai, tada prie savęs glausime ir kalaviją.
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

Skambesiu. „Karo dainos“ žymi grupės pradžią.
Dainos jame gražios, bet mes dar nemokėjome
elgtis su mikrofonais, nežinojome, kaip pagerinti
dainos skambėjimą. Prie antrojo disko jau daugiau padirbėjome, siekėme geriau atskleisti instrumentų ir dainų skambesį, jame yra daugiau
žemų dažnių, o kai kurios dainos – gerokai niūresnės. Daina „Lietūs lyja“ – žema, lėta, ilga ir
panaši į mantrą, pasakojanti apie egzistenciškai
sunkius potyrius.
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„Ugniavijo“ vyrai miške – vakare, prie palapinių. Kernavės apylinkės. 2016 m.

Gal ir jus tada buvo ištikusios panašios būsenos?

roko koncertuose fanai mintinai žino numylėtinių
dainas, o ten žmonės traukė seną, istorinio mūšio
Ne, tiesiog pasidavėme dainų nuotaikai. Mėgstaįvykius menančią dainą. Dainos turi būti gyvos, o
me minorines, daugiabalses dainas. Nors tai nėra
jas turi dainuoti gyvi, dabar gyvenantys žmonės!
labai tradiciška, bet mums svarbi polifonija, norime, kad dainose atsiskleistų mūsų balsai. Ne- Daina „Oi šermukšnio šermukšnio“ primena pergasame profesionalūs muzikai, bet tiesiog intuity- lingo 1605 m. Salaspilio mūšio įvykius? Joje esama
viai tai jaučiame. Kazimieras mėgsta įdėti kvartą, konkrečių nuorodų.
o aš mėgaujuosi tercijomis, tada kažkas tarsi į vir- Jos gana aiškios. „Ir atein žuvėdų pulks, žuvėšų pakelia... Dainas atidžiai renkamės, todėl da- dų pulks narsiųjų“ – tai apie švedus. Ir „Mūsų
bar daug kas mus atpažįsta pagal muzikinį grupės Katkus labai drūts, tikras buvo karaliuks“ – apie
skambesį.
Abiejų Tautų Respublikos karvedį Joną Karolį
Iš to, matyt, ir kyla jūsų savitumas, tam tikras ugnia- Chodkevičių. Toks tekstas, o šios dainos melodiją pasiskolinome iš brolių latvių – jų žemėse tas
vijiškumas...
mūšis vyko. Ir taip viskas susijungė! Tai viena iš
Galima ir taip sakyti, nors mūsų vizitinė korte- geriausių ir žinomiausių mūsų dainų.
lė yra karo dainos ir būgnai. Mus dažnai vadina
neofolko grupe, daugiabalsiškumą „užsidedame“ Kai ką iš karo dainų net į vyriškas sutartines perdarėte?
taip, kaip norime, kartais įterpiame ir burdoninio Mano galva, „Pulkun pulkun“ ir yra sutartinė, o
dainavimo... Mums taip patinka. Kas geriau: ar tokia padarėme „Oi kur josim, brolužiai“. Aptikomirusios ir mažai dainuojamos dainos, ar gyvos me lėtai ir gražiai įdainuotą jos įrašą. Pamatėme,
ir daugelio girdimos? Atsimenu, festivalyje daina- kad labai graži daina... Ir supratome, kad mums
vome „Oi šermukšnio šermukšnio“ ir pakvietėme reiktų ją sudainuoti. Visaip bandėm, bet niekaip
žmones dainuoti kartu: kai trumpai nutildavome, nelipo. Tada pabandėme padainuoti kaip sutargirdėjome, kaip dainavo žiūrovų nusėstas kal- tinę ir prilipo... Ganėtinai retai ją dainuojame, nes
nas... Tokia ir turi būti tikra daina. Nuostabu, kai vėlgi – turi būti savo vietoje. Ji tikrai graži, dar
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ir mitologinė, tokių nėra daug, ypač apie kareivio Žiūrint į visą mūsų istoriją artėjantis šimtmetis
santykį su dangaus šviesuliais ir savo šeima.
bus nuostabus ir simbolinis įvykis. Ir jo nesinorės
O „Palaukėj pamiškėj“ – irgi karo daina, bet susijusi švęsti su vaišių dainomis. Norėsis suprasti, kiek ta
laisvė kainuoja, – apie tai kalba partizanų dainos.
su anapusiniu, mums nepažiniu pasauliu...
Iš kitos pusės, jie ir guldė galvas vardan mūsų
Taip, bet mums įdomiausia tai, kad ši karinė daina laisvės, kad galėtume švęsti laisvą gyvenimą...
yra labai liūdna. Joje pasirodo paukštis – mirties Trumpai tariant, tai mus įpareigoja daryti ką nors
pranašė gegutė, kuri tėvams nuneš skaudžią žinią. naujo ir geriau. Man atrodo, kad artėjantis valstybės
O karys prašo: „Nesakyk, kad aš miriau, / O sakyk, šimtmetis turėtų parodyti mūsų siekių ir pasirykad ietužę vedžiau rankoj.“ Taip poetiškai, per- žimų brandą. Turime klausti – o kas liks po mūsų?
keltine kalba sakoma, kad kario neįmanoma už- Esame numatę keletą koncertų. Dainuosime tai,
mušti, kad žūdamas tarsi nuotaką jis veda rankoje kas mums atrodys tinkama: turime savo kelią ir
turimą ietužę. Ginklas yra viskas, kas jam liko, juo eisime, nesižvalgydami į šalis. Jei teisingu keir tai yra garbinga kario gyvenimo baigtis. Kiek- liu eisime, mums iš paskos eis ir kiti. Mūsų dainos
vienas sakinys toks talpus, atskleidžiantis ir pa- turi vienyti tautą, nors istorija ir rodo, kad lietusaulėžiūrą, ir tuometinės gyvensenos atspindžius! viai, kaip ir daugelis kitų tautų, susivienija tik išBeje, joje yra ir žodžiai „Laibą ietužę rankoj“, ku- kilus neabejotinai grėsmei. To nelinkiu, norėtųsi,
rie nurodo, kokia ta ietis konkrečiais istoriniais kad būtume bendruomeniškesni.
laikais buvo plona. Dabar rekonstruotojai dažnai
mėgsta padaryti ietis – tarsi „balkius“. O senai- Ar emigracijos banga – to rodiklis? Kodėl jauni žmosiais laikais mūsų kariai kovėsi su plonytėmis, nės emigruoja?
gal piršto storumo ietimis. „Palaukėj pamiškėj“ – Tai skatina atsivėrusios sienos. Žuvys ieško kur gidzūkiška daina, bet tarmiškai jos nedainuojame. liau, žmonės – kur geriau. Daug ir viešojoje erdvėje,
Natūraliai dzūkiškai dainuoti nebemokame, tai ir privačiuose pokalbiuose šnekama apie emigraciją
būtų dirbtina... Man norėtųsi dzūkuoti, bet jau ir patriotiškumą. Bet juk moralais ar draudimais
nebeturiu to kraujyje.
žmonių nepakeisime, nepriversime elgtis kitaip.
Šiek tiek „kabinate“ ir advento-kalėdines dainas, tar- Tarkim, žmogui dvidešimt penkeri metai, ir jis su
šeima išvažiuoja ten, kur galės žymiai daugiau užkim, „Želk, želmuo, po žirgeliu“.
dirbti ir geriau gyventi. Ar tai blogas noras? Tikrai
Tiesą sakant, tai vienintelė mūsų dainuojama ka- ne. O ilgainiui kyla klausimas – kas aš esu? Ir išlėdinė daina. Kažkada su Vyteniu ją dainavome, tiktas tokių klausimų ima ieškoti panašių į save –
patiko ir kitiems. Nedažnai ją atliekame, bet tai – tėvynainių. To, kas juos sieja, jungia, vienija. Tai
vyrų daina, kurioje sakoma: „Eisim, bernai, ka- yra išbandymo užsieniu fenomenas. Lietuvoje
lėdaut“. Vis ieškome to vyriškojo prado... Sau ir nesi toks lietuvis, kaip iš jos išvažiavęs. O patriodaugiau kalėdinių dainų pasidainuojame, nes iš jų tiškumą galima diegti nuo mažų dienų... Daug
sklinda paslaptinga archajiška dvasia...
duoda tėvų pavyzdys ir auklėjimas, dar, tarkim,
dalyvavimas skautų veikloje. Iki šiol esu skautas,
Dainuojate ir kai kurias užstalės dainas...
nors dabar ir nebe toks aktyvus, kaip anksčiau;
Manome, kad yra ne tik liūdnoji istorijos dalis, ne tad kitąmet man svarbiausi įvykiai – valstybės
tik karas, bet ir gražių užstalės, arba vaišių, dainų. šimtmetis ir tautinė skautų stovykla (esu vienas iš
Dainuojame tik tas, kurios mums patinka, kurios programos kūrėjų). Manau, kad skautų sambūriai
pasakoja ką nors esmingo. Nemažai yra vadinamų- yra viena iš tų nuostabių organizacijų, kuri per akjų alaus kelio dainų – nuo apynėlių raškymo iki tyvumą, per labai realius potyrius – gamtą, mišką,
sodrios alaus putos. Tai irgi daugiabalsės dainos. laužus, draugus, dainas, gitaras – padeda subranKažkuriame koncerte net dainavome fantastinę dinti bendrystę su daugeliu ir kartu ugdo asmevaišių dainą apie alų „Du dudu, kas būtų“. Mino- nybę. Ir į „Kūlgrindą“ atėjau dėl skautų, atsimerinė, žema, lėta – joje atsiskleidžia toks archajiš- nu, minėtoje stovykloje mums, dar neturintiems
kumas, kad... Keista, kad alaus kelio dainos dažnai nė aštuoniolikos metų, reikėjo pristatyti Lietuvą.
yra siejamos su moters dalia, su vestuvėmis... Yra ir Sėdėjome ir galvojome... Ir toptelėjo – turime privėlyvesnių vaišių dainų, bet jos – ne mūsų stiliaus. statyti didingus Lietuvos laikus, senovę, kai su
Artėja 1918 m. vasario 16 d. atkurtos Lietuvos vals- latviais buvome likę paskutiniai baltai... Patriotištybės šimtmetis – ar manote tą jubiliejų kaip nors kumą kiekvienas turi atrasti pats savyje, suvokti,
ypatingiau įprasminti? Koks jūsų grupės santykis su kas tau yra Tėvynė, valstybė, tauta, gal net kas tau
pamatinėmis atramomis – tauta, valstybe, Tėvyne?
yra tikėjimas... Su kuo tu save identifikuoji, kam
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„Ugniavijo“ vyrų kuopa. Iš kairės: Martynas, Kazimieras, Mindaugas, Dominykas, Vytenis. Festivalis „Mėnuo Juodaragis“ XVII.
2014 m.

tau to reikia? Tarkim, valstybė yra įkurtų institutų visuma, o Tėvynė – tai, kas yra tavyje, tai
tarsi dvasinis įsišaknijimas šioje žemėje. Kažkas
sakys – ne, man to nereikia, pasaulis margas, galime būti bet kuo ir bet kur. O man to reikia. Jei
aš, kaip ir mūsų protėviai, gyvenimą įsivaizduoju
kaip medį, tai akivaizdu, kad be šaknų jis neauga. Turi turėti pagrindą, o informaciją gali kaupti
iš viso pasaulio. Yra daugybė nuostabių dalykų,
įskaitant ir muziką, gali atsiverti viskam. Jei turi
tvirtas šaknis, suprasi, kaip tai, kas nuostabiausia,
susiurbti ir panaudoti teisingiems tikslams. Tada
ir tu būsi atviras, ir pasaulis tau atsivers. Ir viskas
bus taip, kaip buvo surėdyta.

tuo nesidomėjo. Ir tada grįžęs namo puola klausinėti, skaityti, domėtis, kad, anot pasakotojo, nebūtų toks
šlapausis betautis. Ir netikėtai pats sau tampa lietuviu.

Esu skaitęs apie vadinamųjų furų vairuotojų savimonės budimą. Kai kurie iš jų daug metų malasi po
Europą, nekvaršindami sau galvos, nei kas, nei kam,
nei kodėl jie yra, kol pigiuose moteliuose nesusiduria
su kitų šalių kolegomis. Kalbasi su italais, prancūzais,
vokiečiais ar graikais, o tie šast užveda kalbą apie tai,
iš kur jie, kaip save suvokia, kokių papročių ir tradicijų
laikosi, kas jiems šventa ar šlykštu, kokias dainas geba
sudainuoti, kokių savo krašto pasakų, legendų, anekdotų, šmaikščių posakių ar patarlių moka. Ir ateina eilė
lietuviui, kurį ištinka egzistencinė krizė, nes jis niekada

Tas kibirkštėles galbūt pamatysime po dešimties
ar dvidešimties metų. Kartais užsienio lietuvių
bendruomenių, pavyzdžiui, Bolivijos, Argentinos, žmonės parašo, kad turi mūsų kompaktą ir
kad jiems tai tikra, įdomu, sako, va, pagaliau išgirdome jaunus lietuvių vyrų balsus... Daina gali
toli nukeliauti, nors toliausiai kaip grupė esame
buvę Lenkijoje ir Latvijoje.
Svarbiausia ne žodžiai, o tai, ką turi širdyje.
Antai susipriešinimas lygioje vietoje dėl Lukiškių
aikštės memorialo laisvės kovotojams...

Žmonės patiria gėdą, kad nežino, kas jie yra.
Vienam tai gali likti absoliučiai nesvarbu, neįdomu, o kitam – svarbu, giliai užkabina. Ir tie dalykai
yra savotiška mistika. O mes tiesiog darome tai, kas
mums patinka, yra artima. Manau, kad kol turėsime balsus, tol dainuosime, nes tai nieko nekainuoja,
ir tarsi nieko iš mūsų nereikalauja, tik neša džiaugsmą. Kartais tiesiog vienas vaikštau su šunimi po
miestą ir niūniuoju arba ir garsiau uždainuoju...
Ir kiek tai kibirkštėlių įžiebia...
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Kompaktinės plokštelės „Karo dainos“ pristatymas – daina „Palaukėj pamiškėj“. Festivalis „Mėnuo Juodaragis“
XVI. 2013 m. Ievos Jankauskienės nuotraukos.

Ar Vytis, ar partizanų bunkeris?
Man atrodo, kad ten galėtų būti ir Vytis, ir partizanų bunkeris. Norisi, kad žmonės tiesiog galvotų... Juk visi žmonės, kurie daro gera kitiems,
yra nešami ant rankų. Jei tu duodi kitam, jis yra
laimingas, ir tu, duodamas kitam, dalindamasis,
toks tampi. Juk gyvybė yra ląstelių dalijimasis. Jei
neduosi, nieko ir negausi. Jei žmonės daugiau dalintųsi, viskas būtų žymiai gražiau ir šviesiau.
Manau, kad jūs, karo dainas dainuojanti grupė, pasirinkote puikų šią kryptį atitinkantį pavadinimą „Ugniavijas“, tiksliai, tarsi pirštu prikišamai parodantį,
kuo užsiimate. Kaip jį sugalvojote?

Mano, kaip grupės nario, svajonė – aplankyti
daugiau šalių ir pristatyti lietuvių vyrų atliekamas dainas kitaip, būtent vyriškai. Kad žmonės
mus išgirstų, nes viena yra klausytis kompakto, o
kita – gyvai. Dar norėtume nuvažiuoti į Norvegiją, į panašų festivalį kaip „Mėnuo Juodaragis“,
kuriame daugiausia atliekamos vikingų karo dainos. Būtų smagu, kad ir tenykštė publika išgirstų
senąsias baltų karo dainas. Žinoma, norime tobulėti, siekti, kad mūsų dainų skambesys būtų dar
mielesnis klausytojų ausims. Ir dar noriu, kad kuo
greičiau jau visi šeši „Ugniavijo“ vyrai užliptume
ant scenos ir trenktume karo dainas taip, kaip dar
niekada netrenkėme!

Yra du būdai apie tai papasakoti. Vienas iš jų
toks – tiesiog Vytenis jį sugalvojo. Sakė, kad rišosi batraištį ir toptelėjo tokia mintis. Mums visada LIVING SONGS WITH SLENDER
buvo labai artima svastikėlė, arba Saulės simbolis, SPEARS IN HAND
ir norėjosi su tuo susijusio pavadinimo. Visi kartu Conversation with Martynas Švedas, member and non-offijį „gimdėme“, kol Vytenis pasakė, kad, va, susi- cial leader of neo-folklore group Ugniavijas, on how this ‘purišo du žodžiai, ne tik batraiščiai... „Ugniaviją“ rely men’s’ ensemble was formed. It currently consists of six
galima traktuoti ir kaip ugnies kalaviją, ir kaip members who sing almost exclusively Lithuanian folk battle/
besisukančią svastikėlę. Tai visoks ugningumas, historical and post-war partisan songs. This group has released
o karyba juk yra labai susijusi su ugnimi. Ne- two CDs – ‘Karo dainos’ (War Songs, 2013) and ‘ten kur krisim’
(Where We Shall Fall, 2016). The songs are accompanied by
skubėjome su pavadinimu – gal metus apie jį gal- ancient instruments (kanklės, zither, drums) and the men wear
vojome. Visokių variantų sklandė, bet Vyteniui handmade costumes that include jewelry and weapons reconsusirišo taip... Iš esmės tai naujadaras, iki tol lie- structed based on archaeological material. In their songs they
tuvių kalboje jo niekas nebuvo girdėjęs. Ir visi juo want to express the Lithuanian worldview, existential experesame patenkinti. Tai tarsi mūsų grupės parašas. iences of a warrior – all this is revealed through the battle/
Ir tradicinis pokalbio pabaigos klausimas – kokie jūsų
planai ir svajonės?
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historical songs. Their concert activities are closely related to
their lifestyle, interest in historical reconstructions and Lithuania’s history, as well as honest patriotic provisions.
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MŪSŲ VAIKAI PIEŠIA VYTĮ
Apie 150 jaunųjų Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos dailininkų, nuo pirmokų iki aštuntokų,
vasario 16-ąją išėjo į Vilnių su savo vėliavomis, kuriose plazdėjo jų pačių nusipiešti Vyčiai. Šis sumanymas gimė menų gimnazijai bendradarbiaujant su Valdovų rūmais. Pasak jo autorės ir puoselėtojos dailinin
kės Julijos Ikamaitės, kuri daugeliui pažįstama kaip Vilniaus lygiadienio ugnių įkūrėja, iš tiesų sumanymai
buvo du: kūrybinės mokinių Vyčio vizijos, tampančios tikromis plazdančiomis vėliavomis eisenose, šventėse
ar namuose, bei nedidelių istorinių vėliavų ir aitvarų su istoriniais Vyčių vaizdais kūrimas Tėvynei papuošti. Nuo vasario 17 dienos vaikai su šeimomis kviečiami piešti šių vėliaVyčių (šypsosi autorė) į Valdovų
rūmų Edukacijos centrą, kuriame V ida K AU NI ETĖ veda edukacinius užsiėmimus „Vytis per amžius“1.
Juliją I K A M A ITĘ kalbina Saulė M ATU L EV IČI ENĖ.

Mes esame kaip upė, kurios niekas nesunaikins. Jei kas užtvers upės kelią, ji pasidarys
naują. Ir jeigu užeitų sausra, ir upė išdžiūtų, vis tiek upė bus palikusi pėdsaką žemėje.
Milda Janauskaitė, 13 m.

Pusantro šimto didelio formato čiurlioniukų piešinių paaiškinimus. Ten buvo ne tik džiaugsmo, bet
su Vyčiais - užburia. Labai gražus ir prasmingas su- ir giliai apmąstytų tautos kančios priminimų.
manymas, laukiant šimtmečio...1
To aš tikrai nesitikėjau: vadinasi, vaikai yra išTurėjau nuojautą, kad pasiūlius vaikams paišyti prusę, jie žino... Ačiū laisvai Lietuvai, kurioVytį, tai taps jų dovana Lietuvai. O vėliavos su je tie vaikai auga – jie auga jau kitaip nei mes…
gimusiu piešiniu – dovana autoriams… Dėkoju Kartkartėmis gerai kreiptis į savo jauniausius pimokytojams ir visiems, kas suprato pagrindinę liečius, nes jie – jautriausia membrana, labai tiksmintį – mes šimtmečio proga vieni kitiems do- liai atspindinti tą atmosferą, kurioje auga, ir vizivanojame dovanas. Vėliavos su tokia simbolika ją, kurioje jie norėtų augti. Vaikai tai jaučia. Mes
sutelkia ir suteikia džiugesio. Nors ženklas buvo bėgame dabarties rate, pasipešdami, o vaikai dažpiešiamas džiaugsmingai, kai kitoje piešinio pusė- nai tiesiog nujaučia ateitį ir mums parodo labai
je paprašėme užrašyti, kaip mokiniai jį supranta, šviesias vizijas, kurių mes nepajėgiame regėti. Tad
radome giliausius ir šviesiausius vėliavos simbolio šį projektą pavadinčiau abipusiu vizijos pasidalijimu, ir toje vizijoje labai daug šviesos ir bendrumo
jausmo… O šimtmečio paminėjimas, tiesą sakant,
1
Plačiau žr. http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edu- buvo tik vienas iš kelių tikslų. Šimtmetį suvokiu
kacija/aktualijos/vytis-per-amzius-2018-02-17. Projektą
kaip tąsą, kaip tęstinumą. Vaikai taip pat aiškiai
„Vyčio – Lietuvos valstybės simbolio, edukacija“ remia
formuluoja, kad Vytį supranta kaip tęstinumą: jis
Kultūros taryba.
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apima narsą ir pasiaukojimą, net mirtį, džiugesį ir
ašaras, pagarbą ir dėkingumą… Tad vėliava – tai
ryšys tarp vakar ir šiandien, tarp tų, kurių nebėra, ir tų, kurie yra. Vėliava – tai kūrybinių galių
sutelktumo, vedimo į priekį simbolis.
Vaikų piešiniuose Vytis ne tik atpažįstamas, bet ir nupieštas savaip – kiekvienas jų yra unikalus…
Dar kartą noriu pasidžiaugti fantastiškais mokytojais, kurie, išklausę idėjos, itin talentingai ją
perteikė vaikams. Yra tokia piramidė: mes vaikų
prašome, jiems pasakojame, pasakojame… O tada
jie mums grąžina... Vaikai suprato, kodėl piešiamas Vytis. Pirma – juk reikia turėti dovaną Tėvynei, antra – juk Tėvynė esu aš pats, ir trečia – nupaišę pagrindinį tautos simbolį su visa jo prasmių
gelme, vaikai jį atgauna vėliavos pavidalu ir tampa vėliavnešiais. Karta, kuri susikuria savo viziją,
visada tampa vėliavnešiais. O jeigu dar turi savo
rankomis sukurtą vėliavą, jie jau gali telktis ties
kažkokia idėja arba tiesiog švęsti. Gal vaikai taip
nuoširdžiai piešė suprasdami, kad įdėtos pastangos sugrįš dešimteriopai.

Ąžuolo lapai galėtų būti ir valstybiniame ženkle.
Vaikų sąmonėje, tekstuose ąžuolo lapai – svarbus
ženklas. Ąžuolo stiprybė kažkodėl visada minima
šalia karžygio, balta spalva – kaip laimės, apsaugos
spalva, raudona – kaip gyvenimo, pralieto kraujo spalva. Auksas – kaip auksinė širdis. Atrodo,
kad vaikai mums aiškina tai, ką mes jau esame
primiršę... Įdomu ir tai, kad kiekviena karta vis
kitaip supranta raudoną spalvą: vieniems tai kraujas, kitiems – jėgos simbolis, o vaikai dažnai mini
ir džiaugsmą, ir meilę… Kita vertus, po šios užduoties tikriausiai nerastume nė vieno vaiko, kuris nežinotų, kas yra Gediminaičių stulpai, jų simbolika, kodėl jie auksiniai, kodėl raitelis su skydu,
kodėl žirgas baltas, kodėl jis lekiantis... Bet, kad ir
kaip būtų keista, vis tiek visa tai varijuoja, pulsuoja begale variantų. Nes tai yra vizija. Buvo prašoma vizijos – ne nukopijuoti ar pakartoti. Dėl to atsirado labai keistų variantų, kurių mes, mokytojai,
nesitikėjome. Pavyzdžiui, bėriukas šuoliuojantis
mėlynuose ūkuose, o vietoj kalavijo – trispalvė,
kaip upė nubanguojanti per visą lapą. O autorė labai jautriai parašė, kad mes esam upė...

Piešė ir savo mintis užrašė skirtingo amžiaus vaikai, nuo Įdomu, kaip tie vaikų vaizdiniai gimė?
pirmokų iki aštuntokų, ir dailininkai, ir muzikantai…
O... Čia daug paslapties... Nežinau, kaip tie vaizReikia paminėti, kad yra toks nuostabus daly- diniai gimė. Gali būti, kad Vytis – tai kiekvieno
kas, kaip nerašyta visų tautiečių sutartis. Vėliavai save su Lietuva siejančio žmogaus pasąmonėje
gimstant, visi, kas išgirdo šią idėją, geranoriškai giliai glūdintis simbolis. O vaikų tekstai liudipadėjo arba patarė, dar kažką papildomai sugal- ja, kad jie ir žodžiais tai gali nusakyti. Paprašiau
vojo arba kur nors nubėgo, neatlygintinai… Ties užrašyti, kaip jie jaučia Vytį, ir mačiau, kaip jie
šiuo simboliu dingsta konfliktai, jis sutaiko. Gal susikaupia prie savo darbų per pertrauką ar patai šio simbolio paslaptis?..
mokos metu, kaip gimsta tekstai, kaip jie stengiasi
Vyčio atvaizdas per šimtmečius kito. Ar studijavote tai, ką jaučia, užrašyti eilėraščiais ar ilgais sakiniais... Arba parašo vieną labai stiprų sakinį, nes
jo istoriją?
kažkas iš giliai jų to prašo, pavyzdžiui: „Raitelio
Labai padėjo Juozo Galkaus parengta knyga „Liešarvai niekada nebus stipresni už patį raitelį...“
tuvos Vytis“. Tai tikrai buvo vienas iš įkvėpimo
Nors mes tuos dalykus jaučiame ir žinome, kašaltinių, nes dailininkui reikalinga ikonografija.
žin ar galėtume suformuluoti tokias trumpas ir
Dabar vienintelis visiems puikiai žinomas vaizaiškias sentencijas, kaip vaikai. Jeigu mėgintume
dinys – Aloyzo Každailio Vytis, o šioje knygoje
įvardyti, kas visus jų tekstus sieja, sakyčiau, kad
vaikams parodėme Vyčius nuo pačių seniausių attai yra dėkingumas iš praeities mus pasiekiančiai
vaizdų – ant monetų, karališkų antspaudų... Laapsaugai, gal net kažkoks laiminimo momentas ir
bai svarbu, kad visa tai yra surinkta į krūvą, ir
labai daug džiugesio.
kad galima pamatyti pačius įvairiausius meninius
sprendimus, – kaip tas raitelis kinta, likdamas tuo Kita vertus, kaip jau minėjai, jiems svarbi ir Tėvynės
pačiu Vyčiu. Tad ir mes galime jį interpretuoti. laisvės, net pralieto kraujo idėja. Tarsi ir jie būtų paManau, kad ir kiekvienas vaiko nupaišytas Vytis sirengę aukotis, ginti Tėvynę. Vyčio etimologija siūlo
yra ikonografiškai teisingas, nes vaikai nepametė kitą semantiką – tu esi pirmas, tas, kuris puola, kuris
esmės. Nors su šiuo mano teiginiu rimti žmonės veja ir vejasi... O jiems svarbu pasakyti, kad esame
pasirengę ginti...
gal ir galėtų ginčytis.
Vaikai ne tik nepametė esmės, jie panaudojo ir daug Kas gali geriau pasakyti už 10 metų vaiką, pasimbolinių ženklų, atspindinčių ikonografinę tradiciją. klaustą, kodėl ant trispalvės skydas, o jame VyTai ir Gediminaičių stulpai, ir ąžuolo lapai, ir spalvos... tis: „Skydas yra reikalingas tam, kad nesužeistų
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Čiurlioniukai su pačių nusipieštomis vėliavomis Vasario 16-osios eisenoje „Valstybės keliu“. 2018 m.

Tėvynės.“ Tai paprasta ir aiški išmintis. Vaikai
išmano Lietuvos istoriją, jie nėra plaukiojantys
begalinėse iliuzijose. Nors vaikystė labai žavi, net
patys mažiausi supranta, kad tas arkliukas nėra
besiganantis žaliuose laukuose... Net jei aplink
Vytį piešia sodą ir gėles, vis tiek tai yra kažkoks
protėvis, kuris iš kažkokios begalinės tolybės,
stiprybės prajoja, saugodamas mus, kaip kažkokia
tautos šviesa... Vizija negimsta prieš tai jos nepajautus, nepamačius. Jei yra galimybė sukurti tam
tikrą kūrybos lauką, kuriame ta vizija galėtų gimti, tai yra viskas, ko reikia. Vėl grįžtu prie vaikų
tekstų: dažnai nupaišę jie dar ir padėkoja už galimybę prisiliesti prie ženklo. Tiesiai sako: buvo
sunku, ir aš dėkoju....
Mes dažnai esame niūrių naujienų įkaitais, pasiduodame skepsiui, mūsų savivertė nėra aukšta, o kartais
net suabejojame Tėvynės verte... Kita vertus, nuolat
esame erdvėje, kurioje atviras kalbėjimas apie vertybes
atrodo naivus ar tarsi perteklinis. O vaikų tekstuose
atsiskleidžia labai subtilus ir brandus santykis su Tėvyne, praeitimi, su tuo, kas tikrai svarbu, šventa...
Galbūt Vyčio piešimas tą suvokimą ir subrandina?
Mėnesį susitelkę prie piešinio, jie apmąsto daug dalykų, o po to jau gali sklandžiai suformuluoti, kas telpa
į Tėvynės sampratą.

Piešiamas simbolis yra kaip tam tikras lakmuso
popierėlis, patikrinimas, kaip jaunoji karta suvokia, kas yra tauta. Jie tikrai viską įvardija teisingai: ir šaknis, ir atmintį, protėvius, drąsą, narsą,
aukas ir apsaugą... Galiausiai, galiu pridėti visiškai trumpą, aiškų sakinį: „Šviesa nušviečia tik
teisingą kelią...“ Tai taip pat vaikų žodžiai.
Šį kartą piešė čiurlioniukai, gal kitoje mokykloje vaikus tokiam projektui sutelkti būtų sunkiau?
Ne, nesunku. Aš dirbu daugelyje mokyklų, ir
visos klasės yra pasipuošusios šituo dovanojimo
aktu, visi yra nupaišę kokį nors vaizdinį, kuriame rasite trispalvę, Vytį, Gedimino kalną, Televizijos bokštą. Natūralu, kad kai priartėja tam
tikros datos, visi ieško vaizdinių, kurie galėtų
simboliškai perteikti emocinį santykį su tuo laiku. Čiurlioniukai yra ugdomi kaip menininkai ir
gal turi didesnį įdirbį, gal jie lengviau susidoroja su dideliais formatais, gal jėgos daugiau turi...
Bet negaliu sakyti, kad meno mokyklos vaikai
talentingesni, nes taip nėra. Vytį galime nusipiešti kiekvienas. Manau, kad visi mokytojai ir
visi vaikai yra ir autoriai, ir profesionalai… Tyliai svajoju, kad vaikai paišytųsi tas vėliavas visoj
Lietuvoj. Tai visiškai nesudėtinga, nes mes dar
prisimename Sąjūdžio laikus, kai savai pozicijai
p a ž i nt ys
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Ugnė Aliukaitė, 14 m.

Ūla Norvilaitė, 13 m.

Raitelio šarvai niekada nebus stipresni už patį raitelį, nes ąžuolo
lapai suteikia jam stiprybės.
Agota Pečkaitė, 10 m.

Vytis: mane įkvepia, tikriausiai ir kitus. Jeigu jis sugebėjo laisvę
nešti, ir mes galime. Mes visi esam Vyčio sielos, drąsos ir narsumo
dalelė, ir pats Vytis.
Ieva Jurkūnaitė, 10 m.

Skydas reikalingas, kad nesužeistų tėvynės.
Jurgis Masiulis, 10 m.

Šviesa nušviečia tik teisingą kelią.
Justė Rimkutė, 11 m.
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Lietuvos trispalvės spalvų žirgo karčiai plevena laisvai,
taip pat, kaip Lietuvos valstybė dabar yra laisva.
Kotryna Janulevičiūtė, 10 m.

Šis raitelis mažas, kaip Lietuva pasauly,
bet jo auksiniai šarvai šviečia ryškiau už saulę.
Jis mūšiuose greitas it vasaros vėjas,
jam bėgant pro šalį prasiskleidžia gėlės,
net ąžuolas, šimtmečius čia prastovėjęs,
nulenkia galvą jam greitai praėjus.
Nes riterius, gerbiančius brangią tėvynę,
Jis myli labiau net už savo gyvybę.
Saulė Gilytė, 13 m.

Kitą kartą į karą josim kartu.
Petras Dūda, 12 m.

Ieva Kondrotaitė, 7 m.

Lietuva - tai šalis mėtyta, kankinta.
Vilties ir skausmo raminta.
Taip kad, eik, rask kelią laisvės pragare.
Nors ir teks prarasti save.
Atsimink per ilgus šimtmečius ašarom supiltą laisvės tiltą.
Povilas Žilinskas, 13 m.

Rovena Karvelytė, 13 m.
p a ž i nt ys
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Mano žirgas siunčia švento ąžuolo laimės!
Elmis Martinelli, 7 m.

Mano žirgelis lekia Lietuvos dangum.
Gytė Blaževičiūtė, 7 m.

Man Vytis reiškia laisvę, lapai – gyvybę. Ąžuolo lapai labai
stiprūs. O baltas žirgas yra šventas. Jis padeda laimėti mūšį.
Auksė Pukėnaitė, 8 m.

Barbora Mikalauskaitė, 7 m.

Mane Vytis ir Trispalvė įkvepia gyventi laisvai.
Morta Sederevičiūtė, 8 m.

Mano žirgelis baltutis, jis laisvę neša visiems visada!
Agnius Skauronas, 9 m.
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Sunkiausia buvo nupiešti Vytį. Žirgo akis: Lietuvos širdis.
Karolina Valikonytė, 10 m.

Karūna man reiškia pagarbą Lietuvai ir stiprią valdžią.
Marta Baltinė, 10 m.

Krentu giliai giliai į nežinią, ten kur tamsu, Atrodo, kad nėra
nei pradžios, nei pabaigos. Krentu į raudonus debesis. Bet staiga
pamatau neryškią šviesą, kuri artėja prie tavęs. Kai šviesa jau
buvo tiesiai prieš akis, supratau, kad galiu būti rami, nes čia
vytis, o kartu – ir mano namai, Lietuva.
Laura Degollado-Brito, 12 m.

Dėl tėvynės aš paaukočiau gyvybę,
Kad išgelbėčiau tėtį, mamytę.
Ignas Vilda, 13 m.

Gabija Brikytė, 12 m.

Mykolas Šiaulys, 12 m.
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dalykai yra pamatiniai, ir yra visokių detalių, savitumų, dėl kurių nereikia ginčytis. Būtų galima
susipešti ir pralieti kraują, bet neverta, nes esmė
yra nupaišyta. Vėl reikėtų cituoti vaikų žodžius:
„Dėl Lietuvos paaukočiau gyvybę, kad apginčiau
tėtį mamytę.“ Tai yra skaistu. Nors gal net neįsisąmoninta, kaip tai atrodytų. Tas pats dovanojimo
ir grąžinimo aktas – mama ir tėtis yra gyvybės
davėjai, ir aš už juos atiduosiu gyvybę... Tai visiškai betarpiško ryšio suvokimas, ryšio buvimas.
Nuo abstrakčios Tėvynės, tautos idėjos vėl grįžtama
į šeimą...

Dailininkė Julija Ikamaitė VėliaVyčių eisenoje. Vilnius.
2018 vasario 16 d. Arūno Baltėno nuotraukos.

išreikšti buvo reikalingas kažkoks ženklas, ir tas
ženklas, žinoma, buvo valstybinis simbolis, kuris
dabar yra laisvas ir nepriklausomas. Ir jis visas
spindi. Keista, kad atsiranda to nejaučiančių, taip
gal nutinka tiems, kas turi trumpą istorinę atmintį. Manyčiau, Vytis yra mūsų tapatybės dalis, ir
ji nedūlanti. Tai gražiai liudija ir vienas iš įrašų
po vaiko paveikslu: „Mes visi esam Vyčio sielos,
drąsos ir narsumo dalelė, ir pats Vytis.“
Kalbėjome, kad vaikai su piešiamu Vyčiu tapatinasi,
simboliui suteikia asmeninės patirties ženklų....
Simbolius – tą abstraktųjį lygmenį – jie puikiai
supranta. Suaugusiųjų ir vaikų simbolikos supratimas skiriasi tuo, kad vaikai natūraliai nejaučia
jokių ribų – jų iš vidaus niekas nevaržo. Jeigu paprašai, kad jie nupaišytų esmę, taip, kaip jie jaučia, jie ties esme ir susikaupia. Ir visos jų vizijos
turi kažką bendra, tam tikrą pasąmoninį lauką, ir
visų nuomonės kažkurioje vietoje sutampa. Kai
pamatai visus 150 Vyčių, supranti, kad kai kurie
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Į mažą molekulę, kurioje aš gimstu ir kuriai vėl
save atiduodu. Na va, maži išminčiai. O kas dar
jų laukia – Vasario 16 d. eisena, daug džiaugsmo,
varpų skambesio, bendrumo jausmo, ėjimo iki
Jono Basanavičiaus kapo, himno giedojimo kartu.
Tai yra džiaugsmas, kurį turi patirti kiekviena karta, nes tai susiję su identitetu, su laiko, erdvės ir
bendrystės suvokimu. Mes turėjome Sąjūdį su juodais voronokais už nugaros, o jie gal turi šimtus Vyčių ant ilgų kotų. Galimybė išeiti su savo kūryba
į erdvę, rasti žiūrovą, pasakantį: „Taip, tu teisingai
darai“, yra didžiulė paskata gyventi ir suvokti savo
buvimą ne už jūrų, o čia. Nes čia gali rasti tokį
patį, į save panašų. Tai didžiulė paskata būti kartu.
O pabaigai, tiesiog pamokyk, kaipgi piešinį paversti
vėliava.
Tai paprasta. Tiesiog reikia nusipaišyti, po to nusifotografuoti tą piešinį, o kai jis bus suskaitmenintas, visada atsiras, kas atspaudžia (mūsų Vyčiai
plevėsuos ant vėliavos audinio, piešinys bus matomas iš abiejų pusių). O kotą vėliavai kiekvienas
gali parsinešti iš miškelio...
OUR CHILDREN DRAW THE VYTIS
Julija Ikamaitė, artist and teacher at the National M.K. Čiurlionis School of Art, shares an interesting experience – on the occasion of the 100th anniversary of the Restoration of the State,
150 students from this school (ranging from first to eighth
graders) drew the nation’s symbol – the Vytis, a knight with
raised sword. These drawings were printed on flags with which
the students participated in the festive procession commemorating Restoration of the State Day. In making the drawings,
the children not only learned more about Lithuania’s heraldic
symbols, but also wrote down their insights, which were sweet
in their honesty. For example: ‘A shield is necessary for our
Homeland to not be hurt’, ‘Armour will never be stronger than
a knight’, ‘Light shines only upon the righteous path’, etc.

53

AVIETĖS SPARNUOČIAMS
2017 m. Valstybinė Jono Basanavičiaus premija buvo skirta muziejininkei, Lietuvos nacionalinio muziejaus
Etninės kultūros skyriaus vedėjai, etnografei dr. Elvydai L A Z AUSK A ITEI. Premijos laureatė yra edukacinių etninės kultūros programų sudarytoja, jau dešimtmetį Lietuvos nacionaliniame muziejuje organizuojanti Tautinio kostiumo dirbtuves, kurios prisideda prie Lietuvos tautinių kostiumų išsaugojimo. E. Lazauskaitės iniciatyva vyksta etninės kultūros vakarai, kiekvienais metais vasario 16-ąją yra rengiami Jono
Basanavičiaus skaitymai, kuriuose dalyvauja Jono Basanavičiaus premijos laureatai. Šių metų premijos
laureatė rengia paskaitas mokytojams, mokiniams, etninės kultūros specialistams, yra ilgametė tautinio paveldo produktų sertifikavimo ekspertė. Ją kalbina Juozas Š ORYS .
Sveikinu Jus, Elvyda, su neeiliniu įvertinimu – tapote 2017 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos
laureate. Beje, Jūs užbaigėte dvidešimt šešerius metus
trukusį šių apdovanojimų teikimo etapą: nuo 2018
metų ši prestižinė premija įgaus nacionalinį statusą – bus prilyginta Nacionalinėms kultūros ir meno
premijoms. Bet pokalbį pradėkime nuo pradžių: kur
išvydote pasaulį, kokie buvo Jūsų tėvai, seneliai, šeima, kaip pajutote pirmuosius etnokultūrinės savimonės „dieglius“?
Mano giminė pagal mamos liniją yra aukštaitiška,
o pagal tėvelio – suvalkietiška. Mes gyvenome
Statikų gyvenvietėje prie Ukmergės. Netoliese,
Užuraisčio kaime, turėjau nuostabius senelius.
mamos tėvelius – Bronę ir Povilą Imbrasus. Jų
sodyboje buvo aukštaitiška dviejų galų pirkia,
ūkiniai trobesiai, obelų sodas, kurio pakraštyje –
didelis avietynas. Atsimenu, reikėdavo priskinti
kubilus uogų – serbentų, agrastų, išrinkti avietes.
Beje, močiutė sakydavo, kad reikia uogų palikti
ir paukščiams. Dabar, kaip etnografė, suprantu,
kad toks buvo kaimo žmonių santykis su supančiu pasauliu: dalintis su visais, kad ir mažiausiais.
Su šia vienkiemio sodyba susiję gražiausi mano
vaikystės prisiminimai. Augau supama tradicinės valstiečių buities. Man nebuvo stebuklas naminė duona, ragaišis, nes močiutė turėjo duonkepę krosnį ir dar ilgai kepė duoną (nors kaimynai jau pirko parduotuvėse). Tebeturėjo ne tik
duonkubilį, ližę, bet ir sviestamušę (kalatauką),
sūrspaudžius, – pati mušė sviestą, spaudė sūrius.
Kepė aukštaitiškus bulvinius ir kraujinius, vadinamuosius kruopienius, vėdarus, gamino ir kitą
kaimišką maistą. Beje, tėtis – suvalkietis – kraujinių vėdarų nemėgdavo.
Seneliai gyveno prie kelio ir autobusų stotelės, todėl močiutė sakydavo, kad ji visuomet
turi būti pasiruošusi padėti žmonėms, – nežinia,
kada kam prireiks pagalbos. Lentynėlėje, matomoje vietoje, buvo padėta stiklinė ir vaistų buteliukas. Turėdavo ir saldainių, meduolių pavaišinti

Elvyda Lazauskaitė. Apie 1986 m. Onos Pajėdaitės nuotrauka.

užėjusiems sušilti žmonėms. Mat iš atokesnių
vienkiemių į autobusų stotelę žmonės ateidavo
anksčiau ir ilgokai laukdavo.
Atmintin įstrigo močiutės pamokymai. Ji
sakydavo: „Su protingu žmogumi pakalbėjęs niekada nesugaiši, nes parėjęs viską padarysi dvigubai greičiau“, – bendraudamas daug ko gali išmokti. Ir mano tėvelius taip pamokydavo, kai kur
nors kviečiami atsisakydavo, esą neturi laiko eiti
į svečius.
Mama neturėjo nei brolių, nei seserų, o ištekėjusi ėmė glaudžiai bendrauti su tėčio gimine,
kuri gyveno Marijampolėje. Dažnai ten nuvažiuodavome. Mama gražiai sutardavo su tėtės
broliais bei seserimis. Mes su pora metų jaunesne
Jono B a s a nav ič iau s prem ij a
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sesute Kristina vasaromis viešėdavome pas tetą
Janutę Barkauskienę. Atmintyje liko tetos sodyba su daugybe vyšnių. Aplankydavome ir kitus
Marijampolės krašte gyvenus giminaičius – pusseseres ir pusbrolius. Jau vaikystėje pastebėjau
etnografinių sričių skirtumus, ypač kalbinius:
suvalkiečiai senelį vadina tėvuku, o Aukštaitijoje – dieduku. Atsimenu, teta viryklę valgiui virti vadino mašina, keptuvę skaurada. Karštomis
dienomis mums atsigaivinti iš vyšnių, vandens,
medaus ir duonos ji darydavo mutinį, o Aukštaitijoje šį valgį vadino koplūnu, jį darė be vyšnių.
O su kuo švęsdavote didžiąsias kalendorines šventes?
Ar per Kūčias palikdavote lėkštelę svečiui nuo kelio
ar iš anapus?
Mūsų giminė nebuvo didelė, todėl per šventes
dažniausiai susirinkdavome visi savi – mūsų šeima ir seneliai. Vėliau prisidėdavo ir sesers šeima.
Didžiausios metų šventės buvo Kūčios ir Kalėdos. Kūčių vakarienei ruošė dvylika valgių. Kūčiukų kepė didelį rėtį, dar vadinamą sietu. Anot
močiutės, būtina iškepti kupiną rėtį kūčiukų,
kad ateinančiais metais nieko netrūktų. Iš kūčiukų tešlos mums su seseria iškepdavo paukštelių, varnelėmis vadinamų. Jai padėdavo mama,
vėliau ir mes. Atsimenu, kad senelis tą dieną
kūrendavo pirtį ir ruošė geresnį – smulkesnį,
su dobiliukais – pašarą gyvuliams. Nors esu gimusi XX a. antrojoje pusėje, tarybiniais laikais,
bet mano aplinkoje tradicinių švenčių papročiai
buvo gyvi.
Iš senelių sužinojau, kad per Kūčias sode reikia papurtyti obelis, kad jos kitais metais duotų
vaisių. Traukdavome šiaudus iš po staltiesės, spėdami, ar ilgas laukia gyvenimas. Senelis mėgdavo
pasakoti visokius nutikimus, pasakas. Iš savo tėvų
ar senelių buvo girdėjęs pasakojimus apie baudžiavos laikus, pavyzdžiui, kaip prie Užuraisčio dvarvietės medžių prievaizdai pririšdavo baudžiaunin
kus ir mušdavo rykštėmis. Ir močiutė mokėjo papasakoti visokių senovės nutikimų – antai apie iš
žemės išeinančią mėlyną ugnelę, vaikštančią tose
vietose, kur yra paslėpti lobiai; anot žmonių, taip
vėdinasi auksas. Dar atsimenu, kaip seneliai nusipirko radiją su plokštelių grotuvu. Žiemos vakarais klausydavomės plokštelių, kuriose būdavo
įrašytos pasakos. Atmintyje įstrigo pasaka apie
jaują, kurioje žmogus pergudravo velnią.

alų, o močiutė ruošė vaišes. Be to, sakydavo, kad
atlaidams ir patys turime būti pasipuošę, močiutė
siūdindavosi naują drabužį. Per Žolinės atlaidus
susirinkdavo visa giminė. Jei vaišės po atlaidų
vykdavo pas močiutę (ji buvo kilusi iš daugiavaikės šeimos ir turėjo daug brolių), tai po pamaldų
bažnyčioje, vykdami namo, aplankydavome giminaičius, gyvenusius pakeliui. Po to jie atvykdavo pas močiutę, kadangi gyveno netoli vieni
nuo kitų. Per giminių susitikimus vykdavo širdingi pokalbiai, buvo prisimenami išėjusieji anapilin, skambėdavo nesibaigiančios dainos. Kiekviename kieme vaišės būdavo beveik vienodos –
duonkepėje krosnyje šutintos vištos su bulvėmis,
skilandis, pyragai, šviežia duona, obuolienė, sūriai. Didelis džiaugsmas vaikams – kermošiniai
saldainiai, ypač cukriniai laikrodukai, įsupti į
blizgantį popierių.
Kaip sekėsi mokslai ir kodėl pasirinkote studijuoti
istoriją, o vėliau vieną iš tuometinių jos atšakų – etnografiją?

Mokslus pradėjau Ukmergės pradinėje mokykloje. Joje baigiau keturias klases. Vėliau mokiausi
Ukmergės Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus
vidurinėje mokykloje. Mokyklos pavadinimas
priklausė nuo buvusių valdžių: buvo Ukmergės
antroji mergaičių gimnazija, po to – Ukmergės
antroji vidurinė mokykla, nuo 1991 m. ji tapo
Antano Smetonos vidurine mokykla, o 2001 m.
atgavo gimnazijos statusą. Gimnazijos statyba
iš tiesų rūpinosi ir ją rėmė Antanas Smetona.
1938 m. Lietuvos Prezidentas dalyvavo ir mokyklos atidarymo iškilmėse. Mūsų mokykla garsėjo
didele gražia sale, kurioje vykdavo miestiečiams
skirti koncertai, susiėjimai, įvairūs renginiai.
Kodėl pasirinkau istoriją? Manau, kad mūsų
likimus nulemia sutikti žmonės. Vidurinėje mokykloje mus mokė labai puiki istorijos mokytoja,
šviesios atminties Aldona Našlėnienė. Ji ugdė supratimą, kad istorija yra įvykių grandinė. Ji nereikalaudavo tikslių istorijos datų ar pavardžių
iškalimo, bet skatindavo įsigilinti ir suprasti istorijos procesus. Toks požiūris man įkrito į širdį. Ši
mokytoja buvo labai drąsi – juodžiausiu „brandaus socializmo“ metu atsistojusi prieš klasę pasakė, kad yra buožės duktė, kuri kasdien keldavosi penktą valandą ryte ir kartu su samdiniais dirbo ūkio darbus, nes labai norėjo mokytis, ir dalį
Kaip ruošdavotės atlaidams, kas vykdavo per juos ir lėšų teko pačiai užsidirbti. Matyt, šios asmenybės
sudominta ir panorau tapti istorijos mokytoja. Kai
po jų?
atlikau pedagoginę praktiką, patyrę mokytojai
Didžiausi mūsų Deltuvos parapijos atlaidai buvo sakė, kad mano vieta – mokykloje. Manau, kad
Žolinė. Jiems ruošdavomės iš anksto. Senelis darė būčiau buvusi neprasta mokytoja.
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E. Lazauskaitė ir prof. Pranė Dundulienė. Apie 1983 m. Vytauto Bortkevičiaus nuotrauka.

Ar Jūsų mokytoja istoriją siejo ir su etnografija, papro- su žymiais mokslininkais, kuriuos jau žinojome
čių, tradicinės gyvensenos pažinimu ir apmąstymu?
iš jų darbų. Atsimenu, pas mus, dar geltonsnapius
Vidurinėje mokykloje istorija nebuvo siejama su studentus, apsilankęs žinomas tautosakos rinkėetnografija, papročiais, tradicijomis. Matyt, toks jas, patarlių ir priežodžių tyrinėtojas prof. Kazys
buvo laikas. Nebent dalyvaudavai kraštotyros bū- Grigas aiškino, koks svarbus lietuvių dvasinės
relyje ar dainų ir šokių ansamblyje. Etnografija kultūros pažinimo šaltinis yra tautosaka. Paskaitą
susidomėjau įstojusi į Vilniaus universitetą studi- apie savo tyrinėjimus skaitė ir prof. Vacys Milius. P. Dundulienė didžiavosi, kad jis – jos buvęs
juoti istorijos.
mokinys; ir kiti mūsų svečiai dažniausiai būdavo
O kas taip stipriai supurtė ir paveikė, kad išsukote iš profesorės mokiniai.
to jau pasimatuoto istorijos mokytojos kelio?
Buvote, kaip sakoma, profesorei prie rankos?
Į VU Istorijos fakultetą įstojau 1978 m., tais laikais VU etnografijos specializacijos nebuvo, bet Taip, buvau prie jos rankos, ir tai tęsėsi gana ilpirmame kurse profesorė Pranė Dundulienė isto- gai. Po sėkmingai išlaikytų pirmojo kurso egzarikams dėstė etnografijos pagrindų, Lietuvos et- minų prof. P. Dundulienė mane pakvietė kartu
nografijos kursus. Paskaitos studentams buvo važiuoti į etnografinę praktiką-ekspediciją, kuri
įdomios. Tada ir ėmė kirbėti iki šiol neišblėsęs tais metais vyko Veiviržėnuose (Klaipėdos r.). Su
noras susipažinti su įvairių pasaulio tautų gyve- pirmo kurso istorikais, atliekančiais etnografinę
nimo būdu, tradicijomis. Nuo pirmo kurso tapau praktiką, ekspedicijose dalyvaudavo fotografai ir
ir etnografijos būrelio, kuriam taip pat vadova- kiti žurnalistikos specialybės studentai, taip pat
vo P. Dundulienė, nare, o po kurio laiko – ir jo dailininkai – Vilniaus dailės instituto, vėliau ir
pirmininke, dalyvavau Studentų mokslinės drau- Šiaulių pedagoginio instituto studentai. Istorikai
gijos veikloje, vykau į studentų etnografų kon- rinko aprašomąją etnografinę medžiagą, eksponaferencijas Jerevano, Tartu universitetuose. Kon- tus, o fotografai ir dailininkai fotografavo ir piešė
ferencijų dalyvius domino mūsų rengiamos et- įdomesnius objektus. Dar daug metų kartu su
nografinės ekspedicijos ir būrelio veikla, kurioje profesore į jas važiavau ir dirbdama muziejuje, –
dalyvauti buvo išties įdomu. Vykdavo susitikimai ir profesorei pagelbėdavau, ir muziejui eksponatų
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Priėmimas į muziejininkų luomą tarp garbių etnografų ir archeologų. Prie tuometinio Istorijos ir etnografijos muziejaus
Architektūros skyriaus (Šv. Mykolo bažnyčios). 1983 m.

parveždavau. Ten įgijau etnografinės medžiagos Atsimenu, naujus darbuotojus į muziejininkų
rinkimo įgūdžių.
būrį priimdavo kasmet per Tarptautinę muziejų
dieną – gegužės 18-ąją. Tą dieną būdavo ir pokšPo universiteto baigimo iškart tapote muziejininke?
tų, patikrinimų, ar pataikei į savas vėžes. AtsimeProf. P. Dundulienė paskaitas skaitydavo Isto- nu, tuometiniame muziejaus Architektūros skyrijos-etnografijos muziejuje (dabar – Lietuvos riuje (o iš tiesų – Šv. Mykolo bažnyčios, dabarnacionalinis muziejus). Ji nuolat mus vesdavo- tinio Bažnytinio paveldo muziejaus, šventoriuje)
si į jo etnografinę ekspoziciją ir, dėstydama apie užkasė kažkokį daiktą, ir man teko jo ieškoti,
verslus, amatus, tradicinę valstiečių buitį, rody- atkasti ir apie jį papasakoti. Santykiai su bendradavo muziejinius eksponatus, aiškindavo, iš ko, darbiais buvo ne vien darbiniai ar dalykiniai, bet
kaip padaryti ir kam naudojami įvairūs rykai ir draugiški, šmaikštūs. Važiuodavome ir į pažin(juk jų nematęs daugelio dalykų negali suvokti). tines keliones, kurios labai suartindavo, – pavyzTokia jos dėstymo metodika buvo gana paveiki ir džiui, išvažinėjome Baltarusijos lituanistinio paefektyvi. Ji pasakojo, kad šį dėstymo būdą perėmė veldo vietas.
iš buvusio Stepono Batoro universiteto profesoBeveik kasmet su kolegėmis važiuodavoriaus Kazimiero Mošinskio (Kazimierz Moszyn- me ir į muziejaus organizuojamas ekspedicijas. Ir
ski). Todėl man dabar labai keista, kai istorijos dabar pravažiuodama lankytas sodybas atsimenu
studijas pabaigę studentai nežino, kur yra ir kuo ne tik ten gautus eksponatus, užrašytus pasakojiužsiima Lietuvos nacionalinis muziejus.
mus, bet ir sutiktus nuoširdžius, etnografų darbą
Muziejuje man daug padėjo, įvedė į darbų vertinančius žmones. Anot prof. P. Dundulienės
sūkurį muziejininkė (šiuo metu Lietuvos nacio- mėgto posakio, jie „lig vartelių palydėjo, gero kenalinio muziejaus direktorė) Birutė Kulnytė. Ji lio palinkėjo“.
buvo mano mokytoja, nes ir pati domėjosi etnografine muziejininkyste. Esu jai dėkinga už pa- Kur, kokiame regione teko daugiausiai lankytis? Arramą kelio pradžioje. Jau daugiau kaip trisdešimt čiau Vilniaus ar po Aukštaitiją, Dzūkiją?
metų dirbu šiame muziejuje, – kai darbas širdžiai Keista, bet buvo visai priešingai – daugiausia karmielas, ir darbo dienos valandų neskaičiuoji. tų lankiausi Žemaitijoje. Taip sutapdavo, be to,
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važiuodavome ten, kur dar nebūta, iš kur neturėdavome eksponatų, aprašomosios medžiagos. Bet
galiu sakyti, kad pabuvojau visose Lietuvos etnografinėse srityse.

tam, kad jose kas nors miegotų, o šaukšto – kad
su juo valgytų). Svarbus suvokimas, kas yra eksponatas, džiaugiuosi, kad ir universitete, ir muziejuje eksponatų rinkimo meno galėjau mokytis
iš etnografijos profesionalų.

Ir kokie Jums pasirodė žemaičiai? Ar susikalbėdavote,
ar rasdavote bendrą kalbą? Kokių etnografinių „dei- Muziejininkams tikriausiai labiau rūpėjo reti, seni,
mančiukų“ ar gal savitos pasaulėjautos keistenybių gražiai padaryti, gerai išsilaikę daiktai, o ne, pavyzdžiui, papročių ir švenčių aprašai, tikėjimų, burtų,
jie, gero ūpo apimti, dribteldavo?
meteorologinių spėjimų, gydymo būdų rinkiniai, paDaug keistenybių neaptikdavome, o gal tiesiog
sakojimai apie išskirtines gyvenimo istorijas?
neatmenu. Labiausiai įstrigo senų žemaičių
vienkiemių sodybų, apaugusių medžiais ir ap- Taip, muziejų mūzos yra daiktai, kitaip negali
juostų daugybe tvorų, vaizdas. Juk tokių sodybų būti. Anketų mes nepildome, bet medžiagą apie
ir ieškodavo etnografai. Jose gyveno kelios tos pa- papročius ir kitus tradicinės dvasinės kultūros
čios giminės kartos, kurios neišmėtė, bet saugojo reiškinius užrašome. Dažnai tai būna susiję su
eksponatais, nes stengiamės kuo plačiau aprašyti
užgyventus senoviškus daiktus.
jų istoriją. Kai pradėjau dirbti muziejuje, gyveniKur jų daugiausia aptikdavote – pačiose trobose ar
mas keitėsi – tradicinė kultūra jau traukėsi, karant aukšto?
tais savininkai beveik nieko apie turimus daiktus
Etnografų lobiai dažniausiai laukdavo klėtyse ar nebegalėdavo papasakoti, sakydavo, kad tai esąs
ant gyvenamųjų namų aukštų. Ten būdavo sau- senelio padarytas įrankis, kuris jau nenaudojamas
gomi nebenaudojami namų apyvokos rykai, bal- ir jiems nebereikalingas. Senųjų sodybų gyven
dai, darbo įrankiai. Vienu metu buvo paplitusi tojai dažnai dar atsimindavo ir meistrą, padariusį
nuomonė, kad seni, sunykę daiktai išsyk tampa baldą, ir kada, kokiu tikslu jis buvo daromas. Tarmuziejiniais eksponatais. Taip nėra, ne visi jie kim, kad kraitinė skrynia buvo užsakyta seseriai,
turi muziejinę vertę, ir muziejus niekada nesiekė kad ją darė apylinkėje pagarsėjęs amatininkas. Tai
susirinkti visų senovinių daiktų. Iš jų atrenkame pasitvirtindavo, nes tame pačiame ar gretimuose
tik atspindinčius mūsų liaudies buities kultūros, kaimuose pamatydavome tokias pat ar labai paamatų išsivystymo lygį (juk lovų neparsivežame našiai ištapytas skrynias. Juk ir prof. V. Miliaus

E. Lazauskaitė Vilniaus universiteto etnografų ekspedicijoje Smilgiuose, Panevėžio r. 1979 m.
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E. Lazauskaitė muziejaus etnografų ekspedicijoje. Radžiūnų k. Alytaus r. Apie 1987 m.

tyrinėjimai rodo, kad beveik kiekviena apylinkė kūriniai yra daiktiniai įrodymai, kaip buvo gyveturėdavo savo meistrą, kuris „aptarnaudavo“ savo nama tam tikrais istoriniais laikotarpiais, kokia
buvo lietuvių pasaulėžiūra ir pasaulėjauta, grovietovę, gyveno iš gaunamų užsakymų.
žio ir darbštumo samprata. Verpti, austi ar dirbti
Dirbate muziejaus Etninės kultūros skyriuje, save vaįvairius medžio darbus galima ir su paprastu tam
dinate etnografe, kartą per metus leidžiate ir metraštį
darbui skirtu įrankiu, bet meistrai jautė poreikį
„Etnografija“...
turėti ne tik funkcionalius – kad „liptų prie raManau, kad muziejaus paskirtis yra rinkti ir sau- nkos“, bet ir gražius darbo įrankius – ypatingos
goti eksponatus, tyrinėti, skleisti apie juos infor- formos, papuoštus ornamentais ar su įrėžtais žymaciją – rengti empirinę medžiagą moksliniams menimis, nurodančiais priklausomybę, padarymo
tyrinėjimams. LNM Etninės kultūros skyrius laiką. Daiktai gražūs tada, kai juose dera medžialeidžia metraštį „Etnografija“, kuriame publikuo- ga, forma, funkcija, puošyba.
jamas etnografinis archyvas, esame paskelbę traDar 1925 m. Italijoje, Moncoje (Monza),
dicinių kryžių, tekstilės priežiūros, vaikų žaislų, vykusioje II tarptautinėje dekoratyvinio meno
amatininkų įrankių ir kitų rinkinių, planuojame parodoje pristatytą lietuvių ekspoziciją italų krisurinkti ir paskelbti ir kitus negausių eksponatų tikai įvertino kaip labai originalią ir menišką, sugrupių rinkinius, kad jie būtų matomi vienoje vie- kurtą širdimi ir jausmais. Nors tokių tradicinės
toje. Taip pat esame išvertę ir paskelbę ir senųjų kultūros reliktų lieka vis mažiau, fondus kasmet
etnografinių publikacijų, pavyzdžiui, Aleksandro dar papildome keliais šimtais eksponatų.
Kuršaičio „Rytų Prūsijos lietuvių namai ir namų
Kai atėjote dirbti į muziejų, radote, rodos, dar 1968 m.
apyvokos daiktai“ (vertė germanistas Alfonsas
parengtą etnografinę ekspoziciją, bet maždaug po
Tekorius). Daug vietos metraštyje skiriama eksporos dešimtmečių svariai prisidėjote ją iš pagrindų
pozicijų, parodų, kitų leidinių aptarimui. Gausiai
atnaujinant. Su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiiliustruotas leidinys aktualus ne tik lietuvių etnodūrėte?
grafams, sulaukėme skambučių su klausimais ir iš
Aukštaičių dūminės pirkios ir žemaičių trobos
užsienio kolegų.
bei ūkinių pastatų interjerai dar likę iš 1968 m.
Matyt, svarbu gauti informacijos iš pirminių šalįrengtos ekspozicijos. Toks gyvenamosios aplitinių...
nkos atkūrimas lankytojams įdomus ir dabarTas palikimas, išlikę žemės dirbimo padargai, namų tiniais laikais, be to, tai ankstesniojo laikotarpio
apyvokos daiktai, apranga ir tekstilė, liaudies meno etnografinės muziejininkystės pavyzdžiai. Daug
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

59
ką lemia ir ekspozicijos plotas. Kai jo nedaug,
turime atsirinkti eksponatus, išryškinančius lietuvių gyvenimo būdą, papročius ir tai, kuo esame
išskirtiniai, įdomūs platesniam pasauliui.
2001 m. gegužę į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą buvo
įtraukta Lietuvos kryždirbystės tradicija. Pažymint šį svarbų mūsų kultūrai įvykį buvo atnaujinta kryždirbystės ekspozicija. Tautinio kostiumo
metais daugiau dėmesio skyrėme tradicinei valstiečių aprangai. Ekspozicijoje svarbios fotografijos, filmuota medžiaga, taip pat šiuolaikinės kom
piuterinės technologijos. Juolab kad be kontekstinės informacijos kai kurių eksponatų paskirtis
jau nebūtų suprantama. Vis dėlto esminė mūsų
nuostata – net diegdami modernias technologijas neturime pabėgti nuo tikrų, autentiškų daiktų. Tai, kas sukaupta, yra mūsų kultūros tyrimų
šaltinis, lietuvių, kaip tautos ir valstybės piliečių,
gyvenimo liudijimas.
Bendraujate, dalijatės dalykine bei metodine informacija su Vilniaus, kitų miestų ir rajonų muziejų specialistais, neretai skaitote viešas paskaitas, dalyvaujate seminaruose, konferencijose. Ką tai Jums duoda?
Galbūt tik atima brangų darbo laiką?
Kiek galiu, tiek padedu krašto muziejams. Daug
kur kyla panašių sunkumų, aiškinamės, kaip kom
plektuoti rinkinius, saugoti eksponatus, rengti
katalogus. Stengiuosi, kad etnografai turėtų galimybę susipažinti ir su mažesnių muziejų medžiaga. Todėl kviečiame įdomesnius jų eksponatus
publikuoti metraštyje „Etnografija“. Pavyzdžiui
13–14 numerį, skirtą drabužių ir interjero tekstilės
priežiūrai, papildėme įdomiais, retais, vietiniuose
rinkiniuose saugomais eksponatais iš Joniškio
istorijos ir kultūros, Lietuvos liaudies buities,
Utenos kraštotyros ir Šilutės Hugo Šojaus muziejų. Tai pirmosios skalbimo mašinos, kelių tipų
mogliai – įrenginys skalbiniams lyginti, ilgakotės
kultuvės, taip pat kultuvės su originalia puošyba.
Kartu surengiame temines parodas. Turėdami negausius rinkinius, mažesni muziejai patys vieni to
padaryti negali. Kita vertus, iš savo rinkinių sukomplektuotas parodas eksponuojame krašto muziejuose. Antai 2016 m. Raseinių krašto muziejui
surengėme parodą „Marijos atvaizdai tradicinėje
liaudies skulptūroje“, juk Šiluva (Raseinių r.) –
Mergelės Marijos apsireiškimo vieta.
Tautinio kostiumo metams skirta paroda
„Lietuvių kostiumas senosiose nuotraukose“
2017 m. keliavo į Telšių „Alkos“ ir Mažeikių muziejus, juk tautinis kostiumas – graži ir niekada
nepasensianti mada.

Kaip nacionalinio lygmens institucija, muziejus turi
nemažai išskirtinės reikšmės padalinių, bet Jums turbūt svarbiausia ir artimiausia – Jono Basanavičiaus
gimtinė Ožkabaliuose? Kaip pasikeitė šio padalinio
veikla, kai juo rūpintis ėmė LNM administracija ir
Etninės kultūros skyriaus muziejininkai? Jame veikia
J. Basanavičiaus premijos laureatų klubas, gal esama
ir kitų įsidėmėtinų tautinės savimonės puoselėjimo
iniciatyvų?
Jono Basanavičiaus gimtinė – Etninės kultūros
skyriaus kuruojamas padalinys. Dažnai tenka
lank ytis Ožkabaliuose. Sieja kasdieniniai darbai:
ekspozicijos, paskaitų, parodų rengimas, kartais
tenka pagelbėti vadybos reikalais. Šiais metais
ten surengėme verpsčių iš LMD rinkinių parodą. Džiaugiuosi, kad ten dirba puikūs žmonės.
Pabuvoję J. Basanavičiaus gimtinėje, lankytojai
sužino ne tik apie jo gyvenimą ir veiklą, bet ir
apie Suvalkijos papročius, tradicijas. Kai 2010 m.
J. Basanavičiaus gimtoji sodyba pateko muziejaus žinion, jau buvo atstatyti sodybos trobesiai.
Man daugiausia teko dirbti įrengiant ekspozicijas. Stuboje reikėjo atkurti XIX a. pab.–XX a. pr.
pasiturinčio ūkininko gyvenamąją aplinką. Kuknioje – maisto ruošimo, laikymo rykai (dauguma
mediniai, bet nemažai ir metalinių, ketinių, žalvarinių), valgymo įrankiai. Tai ne tik Suvalkijos
ekonominio progreso liudininkai, bet ir priminimas, kad J. Basanavičiaus dėdė buvo varkalys.
Atkurti stubelės (svečių kambario) ir kitų patalpų
interjerai, atrinkti suvalkietiški tam laikotarpiui
būdingi baldai, interjero tekstilė. Klėtyje įrengėme gyvenamąją ir ūkinę patalpas. Sodyboje
kasmet lapkričio 23-ąją minima J. Basanavičiaus
gimimo diena, vyksta vasario 16-ajai skirti istoriniai-literatūriniai skaitymai. Kasmet paskutinį balandžio šeštadienį organizuojama Tautinio ąžuolyno diena. Manau, kad dalis žmonių
į J. Basanavičiaus gimtinę atvažiuoja kaip į savo
tėviškes, kurių dėl įvairių priežasčių neteko.
Jau keletą metų niūriuoju ir tamsiuoju pusmečiu kartą per mėnesį rengiate Etninės kultūros vakarus. Ko
jais siekiate, kokie Jums įsimintini renginiai jau įvyko
ir kokie numatomi ateityje? Gal pasinaudodami šiuo
formatu galėtumėte rengti ir pastaruoju metu visuomenės gyvenime atgijusius, aktualius diskusijų klubus
ar forumus svarbiais kultūros paveldo klausimais?
Etninės kultūros vakarus pradėjome rengti 2014 m.
Tai daryti paskatino vilnietės mokytojos skambutis. Ji prašė paaiškinti keletą nesuprantamų žodžių
iš Kristijono Donelaičio „Metų“. Tada ir kilo idėja
muziejaus medžiaga iliustruoti literatūros kūrinius,
Jono B a s a nav ič iau s prem ij a
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E. Lazauskaitė su Lietuvos nacionalinio muziejaus direktore Birute Kulnyte. 2000 m.
Kęstučio Stoškaus nuotrauka.

t. y. parodyti daugumą daiktų, kuriuos mini
K. Donelaitis, pavyzdžiui, marginę, vindą, ir apie
juos papasakoti. Surengėme du vakarus: viename
kalbėjome apie K. Donelaičio epochą ir Mažosios
Lietuvos etnografinę aplinką, kitame – apie būrų
gyvensenos savitumą, darbo ir šeimos papročius.
Mums talkino prof. Domas Kaunas, prof. Viktorija
Daujotytė. Taip ir įsibėgėjome. Džiaugiamės, kai
mūsų organizuojamuose vakaruose žiniomis sutinka pasidalinti žinomi liaudies kultūros tyrinėtojai, etnologai, folkloro žinovai, kraštotyrininkai.
Šie vakarai skirti vyresniųjų klasių moksleiviams,
mokytojams, studentams ir visiems, besidomintiems lietuvių etnine kultūra.

nuo nuotakos socialinės padėties. Vis dėlto ir
nuo papročių negalėjau atsiriboti, nes jie susiję
su kraičio skyrimu, pasogos atidavimu. Tyrinėdama archyvuose radau detalius aprašus, kuriuose
smulkmeniškai išvardinti daiktai, tėvų skiriami
nuotakai. Būta ir žodinių susitarimų, paremtų
garbės žodžiu. Medžiagą rinkau ir ekspedicijose.
Kraičiui susidėti būdavo dirbdinama kraičio
skrynia, kartais ir dvi ar net kelios. Paprastai ant
kraičiui ruošiamų tekstilės dirbinių išsiuvinėdavo
monogramas. Jei vienuose namuose gyvendavo
kelios šeimos, tai nuotakai į juos atitekėjus visi
matydavo ir žinodavo, kad, tarkim, tas dailiai
išaustas rankšluostis su gražiais papuošimais yra
būtent jos. Netgi ant sviesto formų išdroždavo
vardo ir pavardės raides. Beje, muziejuje turime
ir sūrių su juos spaudusios šeimininkės inicialais.
Kraitis liudijo merginos darbštumą ir reprezentavo namus, iš kurių ji atitekėjo.

Esate humanitarinių mokslų daktarė. Žvelgiant į etnologinių tyrinėjimų lauką akivaizdu, kad sovietmečiu paprotinės tematikos ir apskritai lietuviškosios
dvasinės kultūros tyrinėjimai buvo gana riboti, žymiai daugiau nagrinėta materialinė kultūra ir buitis.
Kokios tematikos disertaciją esate parengusi, ką es- Minėjote prof. V. Milių, kuriam muziejuje yra skirtas
mingo joje nustatėte ar įrodėte?
memorialinis atminties kambarys. Ką tame kambaryĖmiausi temos apie lietuvių valstietės kraitį ir je galėtume pamatyti, su kuo susipažinti?
pasogą XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje. Atsimenu, kai rinkausi temą, mano mokslinis
vadovas prof. V. Milius perspėjo, kad atsisakyčiau pagundos rašyti apie vestuvių papročius. Jo
manymu, vestuvių papročiai jau buvo gana gerai ištyrinėti. Aš turėjau ištirti, koks turtas buvo
duodamas ištekančiai dukrai, kaip tai priklausė
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Prof. V. Milius muziejui yra daug kuo nusipelnęs,
jis buvo pasišventėlis etnografas, mūsų bičiulis,
muziejui padovanojęs daugybę vertingų etnografinių daiktų ir aprašų, retų fotografijų. Jo žmona
Marija Miliuvienė, po profesoriaus mirties vykdydama jo valią, muziejui perdavė kruopščiai kauptą,
daugiausia etnografijos tematikai skirtą asmeninę
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biblioteką, kai kurias nuotraukas ir kitus daiktus.
Muziejuje įrengtame jo kabinete yra net daktaro J. Basanavičiaus ženklas, taip pat spintelė su
jo garsiąja bibliografija, nuo kurios nagrinėjimo
pradėdavo darbuotis kiekvienas jaunas etnografas
(etnologas). Tie iš profesoriaus gauti bibliografiniai pluošteliai sovietmečiu būdavo beveik aukso
vertės. Sakydavo: „Va, tau pradžiai, o paskui jau
tyrinėk, savo galva remdamasis.“ Ir aš tokį esu
gavusi. Jei muziejuje liktų tik iškilių etnografų
surinkti daiktai, o nebebūtų liudijimų apie šių
asmenybių veiklą ir žmogiškąsias savybes, būtume žymiai skurdesni. Visa tai verta išsaugoti.
Profesoriams P. Dundulienei ir V. Miliui skyrėme proginius „Etnografijos“ numerius. Vienas
žurnalo numeris buvo skirtas ir dailininkei keramikei Genovaitei Jacėnaitei, su kuria paskutiniais jos gyvenimo metais daug bendravome. Ji
per Užgavėnes važinėdavo į Žemaitiją ir piešdavo
persirengėlius, jų kaukes. Kai pamačiau tuos savaip unikalius piešinius, nekilo abejonių, kad jie
turėtų atsidurti muziejuje.

Žinoma, eksponatų ieškome ne vien tik Lietuvoje. Siekiame susigrąžinti ir tuos eksponatus, kurie yra iškeliavę į kitas šalis. 2007 m. surengėme
parodą iš Rusijos etnografijos muziejaus rinkinių
„Senoji Lietuva“ iš ciklo „Lituanistika užsienio
šalių saugyklose“. Parodą ir lietuviškąją kolekciją pristatėme kataloge, kuriame buvo publikuotas
daiktinis ir ikonografinis lituanistikos rinkinys,
esantis Rusijos etnografijos muziejuje Sankt Peterburge. Tai 1867 m. Pirmosios Rusijos imperijos tautų etnografijos parodos, Aleksandro Seržputovskio ir Eduardo Volterio ekspedicijų medžiaga. Turime numatę ir kitų maršrutų bei planų, kur ieškoti lituanistinės medžiagos užsienyje.
Kaip sudarytoja, esate pridėjusi ranką prie daugelio
muziejaus išleistų leidinių. Bendraujate su žymiais
kolekcininkais, liaudies meistrais.

Muziejuje esame pradėję leisti knygų seriją
„Muziejus ir kolekcininkas“. Dalis etnografinių
šaltinių, ypač liaudies meno kūrinių – liaudies
skulptūros, tapybos darbų – yra sukaupta kolekŽinau, kad lietuvių etnografijos eksponatų ir kitokių cininkų rinkiniuose. Pradėję su jais bendrauti
paliudijimų ieškote ne tik ekspedicijose, žmonių podė- paprastai surengiame jų kolekcijų parodas, išliuose, bet ir kitų šalių archyvuose, rankraštynuose, leidžiame katalogus. Taip privačiose kolekcimuziejų saugyklose?
jose esanti vertinga medžiaga tampa prieinama

LNM Etninės kultūros skyriaus darbuotojai. Sėdi iš kairės: a. a. Jonas Kišūnas, Danutė Aleknienė, E. Lazauskaitė.
Stovi iš kairės: Laima Lapėnaitė, Bronė Tumaitė, Skaidrė Urbonienė, Žvililė Paipulaitė, Gintė Pinkutė, Nijolė Jankauskienė,
Teresė Arbutavičienė. 2000 m. K. Stoškaus nuotrauka.
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visuomenei, tyrinėtojams. Esame išleidę kolekcininkų Gedimino Petraičio, Jauniaus Gumbio
kolekcijų katalogus.
Dabartinio liaudies meno fiksavimas – taip
pat svarbi muziejaus veiklos dalis. Šiuo metu šalyje
darbuojasi nemažai visuotinio pripažinimo vertų
talentingų meistrų. Prieš kelis dešimtmečius pradėtas kaupti tradicijas tęsiančių liaudies meistrų
darbų fondas, o nuo 2014 m. pradėjome leisti su
liaudies meistrais supažindinančių leidinių seriją
„Tradicijos ir dabartis“. Jau pasirodė liaudies grafikės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės, medžio,
muzikos instrumentų meistro Jono Bugailiškio,
margučių margintojos Angelės ir medžio drožėjo Vytauto Raukčių darbų katalogai, rengiami
nauji leidiniai. Džiugina tai, kad meistrai savo
darbų palieka ir muziejaus rinkiniams papildyti.
Tikimasi, kad ši leidinių serija bus naudinga ne
tik muziejininkams, bet ir mokytojams, liaudies meno tyrinėtojams, skatins suvokti paprastą
tiesą – kol tauta įstengia suvokti tradicijas ir geba
jomis remdamasi kurti, ji yra gyva.
Kartu su Vilniaus krašto tautodailininkų
bendrija rengiame primityviosios tapybos parodą-konkursą Monikos Bičiūnienės premijai laimėti. Tai jau tampa tradicija. Paprastai ji vyksta
prieš Kalėdas, kai gamta ir žmonių nuotaika būna
apniukusi. Bandome ją praskaidrinti spalvingais,
nuotaikingais, kanonų nesuvaržytais kūriniais.
Liaudies tapytojų mėgstamos temos – tradicinis
kaimas, bendruomenės šventės ir kasdieninis
žmonių bendrabūvis – dažnai tapomos remiantis
atsiminimais. Parengėme ketvirtąjį šio konkurso katalogą (jį leidžiame nuo 2012 m.) ir parodą.
Be to, neseniai vyko ir Lietuvos tautodailininkų
sąjungos 50-mečiui skirta paroda, išleidome jos
katalogą.

daiktams atpažinti. Dabarties žmonės nori pagrindinius, esminius dalykus sužinoti atsivertę vieną
solidų tomą, o ne raustis skirtinguose šaltiniuose.
Todėl išaugo sisteminių, enciklopedinių leidinių
poreikis. Žodyno idėją mes, muziejininkai, brandinome seniai. Imtis šio darbo ypač skatino muziejaus direktorė B. Kulnytė, kuri estų parengtą
etnografijos žodyną kaip pavyzdį rodė dar prof.
Angelei Vyšniauskaitei ir prof. V. Miliui. Jie pritarė sumanymui ir patys dalyvavo jį rengiant. Be
abejonės, turėjome įvaldyti ir žodynų rengimo
metodologiją. Iš pradžių buvo nutarta, kad žodyne bus aprašyti tik materialiosios kultūros daiktai. Pradėjus jį rengti pasitvirtino nuogąstavimai,
kad atskyrus tradicinės kultūros materialiąją ir
dvasinę sritis realijų aprašas bus neišsamus. Tad
stengėmės pažymėti daiktų sąsajas su papročiais.
O dar aprašius valgius, senovinius matus, kalendorines ir šeimos šventes bei jų simbolius žodyno
apimtis smarkiai išsiplėtė. Neretai etnografinėje
literatūroje kaip bendrinės lietuvių kalbos sampratos buvo įsitvirtinę tarminiai daiktų įvardijimai. Konsultavomės su kalbininku terminologu
dr. Jonas Klimavičiumi, koks pavadinimas turėtų būti vartojamas etnografijos moksle, kas jau
įtvirtinta, kas paremta Lietuvių kalbos institute
turimų kartotekų duomenimis, žodžių paplitimo
žemėlapiais. Bet informacija apie realijas buvo
papildyta ir tarminiais pavadinimais. Be to, žodyną nusprendėme iliustruoti eksponatų piešiniais, pateikti jų variantus. Tad sukūrėme leidinį,
kuriame ir kiekvienas besidomintis, ir specialistas galėtų susirasti patikimą, susistemintą, enciklopedinę lietuvių etnografijos, etninės kultūros informaciją.

Ir paskutinis, sakyčiau, išskirtinis Jūsų ir visų sky- RASPBERRIES FOR THE BIRDS
riaus specialistų kūrinys, kurio parengimas truko
gerą dešimtmetį, – „Lietuvių etnografijos enciklopedi- In 2017, the National Jonas Basanavičius award was presented
nis žodynas“. „Liaudies kultūros“ žurnale jau esame to ethnographer Dr Elvyda Lazauskaitė, head of the Lithuanian National Museum’s Ethnic Culture Division. In this
gana išsamiai jį aptarę, bet vis dėlto trumpai priminki- conversation with the laureate, she remembers her roots – home, kaip kilo idėja jį išleisti, kokia buvo pirminė vizija, meland, family traditions, studying history at Vilnius Univerkaip ilgainiui sumanymas keitėsi ir kaip galų gale visa sity, her fateful meeting with ethnologist Pranė Dundulienė,
who taught courses in basic ethnography and Lithuanian
pavyko?
XXI a. pamatėme, kaip sparčiai ėmė keistis mūsų
visuomenė ir ypač jaunesnioji karta, o tradicinės
buities reikmenys, daiktai ir realijos tapo beveik
nebeatpažįstami, jų pavadinimai – nežinomi.
Nuolat sulaukdavome žmonių skambučių, klausimų, kaip atrodo, kodėl taip ar kitaip vadinamas
vienas ar kitas daiktas, ir jauniems muziejininkams reikėjo metodinės priemonės sukauptiems
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ethnography, as well as organised ethnographic expeditions.
After finishing her studies, she held a job at the Lithuanian
National Museum and completed a doctorate on 19th–20 th c.
Lithuanian peasant dowries. This award winner has prepared a
few educational ethnic culture programmes, organises ethnic
culture evenings and readings of Jonas Basanavičius’ works.
She is concerned with preserving cultural heritage, its research and dissemination (she has compiled the museum chronicle
‘Ethnography’ and many other publications), and is a long-time expert of national heritage product certification.
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„SVEIKAS BŪK, GERBIAMAS DAKTARE JUBILIATE...“
A nd ž el a JA K U BY N I E N Ė
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslinės bibliotekos fonduose saugoma didelė dalis rašytinės bei vaizdinės medžiagos iš dr. Jono
Basanavičiaus asmeninio archyvo. Šalia korespondencijos, straipsnių, nuotraukų yra ir pluoštas
jam skirtų sveikinimų. Iš viso 43 sveikinimai, iš
kurių 39 atsiųsti J. Basanavičiaus 70-mečio proga
(LLTI BR, F2-2048-2090).
1921 m. lapkričio 23 d. patriarchui suėjo 70
metų. Šis įvykis Vilniaus lietuvių bendruomenėje
buvo iškilmingai paminėtas per Lietuvių Mokslo
Draugijos visuotinį susirinkimą. Istorikas Adolfas
Nezabitauskas knygoje „Basanavičius“ rašo: „Plačią paskaitą apie dr. J. Basanavičių, jo gyvenimą
ir nuveiktus darbus paskaitė M. Biržiška. Vėliau
buvo gauta labai daug sveikinimų nuo įvairių lietuvių organizacijų, įstaigų ir asmenų.“1
Po lenkų okupacijos buvo praėję tik metai,
todėl Vilniuje ir jo apylinkėse aktyviai kūrėsi
naujos lietuvių draugijos, įvairios organizacijos,
mokyklos ir kt. Jų atsiradimo iniciatoriumi dažniausiai būdavo pats J. Basanavičius. Todėl neatsitiktinai daugiau nei 20 sveikinimų yra iš įvairių
draugijų, visuomeninių įstaigų bei komitetų: Lietuvių mokslo draugija, Lietuvių švietimo „Ryto“
draugija, Lietuvių centro komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti, laikinasis Vilniaus lietuvių
komitetas, Lietuvių sanitarinės pagalbos draugija,
Maskvos lietuvių šelpimo draugija, Lietuvių katalikų blaivybės draugija, Lietuvių dailės draugija ir
t. t. Kai kurios iš šių draugijų Patriarcho jubiliejaus
proga įsteigė jo vardo fondus. Pavyzdžiui, Lietuvių
sanitarinės pagalbos draugija įsteigia Lietuvių ligoninėje dr. J. Basanavičiaus vardo lovą (LLTI BR,
F2-2065). O Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjų
komitetas, vadovaujamas Mykolo Biržiškos, įkuria
Dr. Jono Basanavičiaus fondą, skiriantį stipendiją
nepriklausomos Lietuvos universitete besimokančiam jaunimui bei kasmetinę J. Basanavičiaus vardo premiją už geriausią tais metais išleistą mokslo
bei literatūros kūrinį (LLTI BR, F2-2082).
Dr. J. Basanavičius buvo vienas iš Vilniaus
švietimo draugijos „Rytas“ steigėjų, kurios tikslas
buvo kurti ir išlaikyti lietuviškas mokyklas Rytų
ir Pietryčių Lietuvoje, rengti švietimo darbuotojus, šviesti vaikus ir suaugusius, leisti vadovėlius ir
kt. J. Basanavičius aktyviai lankydavo mokyklas,
1

A. Nezabitauskas. Basanavičius. Kaunas, 1938, 452 p.

skaitydavo paskaitas, bendraudavo su moksleiviais
ir mokytojais. Šiltas jų bendravimas atsispindi ir
sveikinimuose. Iškilmių metu dr. J. Basanavičių sveikino Lietuvių švietimo „Ryto“ draugijos
mokytojų seminarija, mergaičių moksleivių Aušros vartų bendrabutis, Vilniaus vakarinių kursų
moksleivės, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai, Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos internatas ir kt. Sveikinimuose
išreikšta didelė pagarba jubiliatui, jo nuveiktiems
darbams, ryžtas sekti jo pėdomis. Vilniaus Panamarų bendrabučio mokiniai sveikinime rašo:
„Šiandieną, kuomet, Brangus Jubiliate sulaukęs
senatvės apvaikščioji 70 metų sukaktuves, esi ne
vienas. Šalia savęs matai jaunimo želmenį. Mes
sveikindami Jus, spėjam, kad didžiausio suteiksim
malonumo pasižadėdami sekti Jūsų gyvenimo ir
darbštumo pavyzdį“ (LLTI BR, F2-2072). Keletas sveikinimų gauta iš Vilniaus mieste įsteigtų
vaikų prieglaudų: Antakalnio vaikų prieglaudos,
Didžiosios vaikų prieglaudos, Vilniaus Šv. Mikalojaus prieglaudos ir kt. J. Basanavičius ne tik
buvo tokių prieglaudų steigimo iniciatorius, bet,
kaip gydytojas, laikė savo profesine pareiga rūpintis našlaičiais bei juos gydyti.
Įdomu, kad tarp sveikintojų buvo ir Lietuvos
prekybos ir pramonės banko Vilniaus skyrius. Tai
rodo, kad J. Basanavičius Lietuvą matė kaip visapusiškai stiprią valstybę, kurioje koja kojon žengia
mokslas, kultūra ir ekonomika. Sveikinime rašoma: „Ačiū Tamstos garbingai pradžiai ir gausingiems darbams, mes, pabudę tautinai, jau kuriame
ir savo ekonominį gyvenimą“ (LLTI BR, F2-2063).
Patriarchą lietuvių tautos vardu pagerbė ir
Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras
Stulginskis, atsiuntęs paštu sveikinimą, kuriame
išreiškė padėką už nuveiktus darbus Lietuvos labui.
Savos kūrybos eiles dr. J. Basanavičiui dedikavo pedagogas, poetas ir prozininkas Ksaveras
Sakalauskas-Vanagėlis, o Lietuvos dailės draugijos
vardu sveikino dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Visuose be išimties sveikinimuose minimi
dr. J. Basanavičiaus nuveikti darbai: „Aušros“ laikraščio įkūrimas ir redagavimas, Lietuvių tautos
budinimas, Lietuvos nepriklausomybės atgavimas
ir kt. Bet svarbiausias akcentas – rūpestis dėl Vilniaus išlaisvinimo nuo lenkų. Vilniaus lietuvių
klubas sveikinime rašo: „Vilnius, josios sostinė dar
svetimų rankose. Tu būdamas čionai su mumis
at m i nt is
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nenustoji ir Vilniaus atgimimą ir išsiliuosavimą
skelbęs. Mes tikime Tavim!“ (LLTI BR, F2-2064)
Sveikinimuose į jubiliatą kreipiamasi garbingiausiais epitetais: Tautos Tėvas, Lietuvos atgaivintojas, „Aušros“ milžinas, Lietuvos atgimimo patriarchas ir kt. Lietuvių mokslo draugijos
nariai savo sveikinime Patriarchą įrašo šalia kitų
Lietuvai labiausiai nusipelniusių žmonių: „Sveikiname didelį Lietuvos darbuotoją, kurio vieta kilnioje jos istorijos didžiavyrių eilioje: greta didžiųjų laisvos Lietuvos kūrėjų – Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Vytauto, greta kilnių jos
garbės gynėjų – Radvilų, Katkų, Giedraičių, greta
tos garbės garsių skelbėjų – Mickaus, Norbuto,
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Krašio, Kundroto, greta skambių jos „prastos kalbelės“ kanklininkų – Daukšos, Bretkūno, Širvydo, Duonelaičio, Poškos, Daukanto, Valančiaus
ir Barono, greta garbingų jos žodžio paslapčių žynių – Rėzos, Kuršaičio, Juškų, Jauniaus, Obelaičio [Jablonskio – A. J.], greta naujosios Lietuvos
naujos visuomenės giliausių reiškėjų – Kudirkos,
Čiurlionies, Vydūno“ (LLTI BR, F2-2067).
Sveikinimai ir linkėjimai rašyti ant didelio formato (21x30 cm.) storo popieriaus lapų.
Įdomus jų meninis apipavidalinimas. Mokyklų
bei prieglaudų moksleivių sveikinimuose vyrauja piešti tautiniai motyvai: trispalvė vėliava ar
jos spalvų ornamentai, Vytis, Gedimino pilis,
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Garbingasai Tautieti,
Būk sveikas, 70 metų amžiaus sukaktuvių sulaukęs! Tai ne lengva Tavo amžius išgyventi ir pasilikti tvirtam, veikliam, darbščiam, bet dar sunkiau susilaukti tokios kaip Tavo, brangus Jubiliate, garbingos senatvės. Kadaise tamsi mūsų Tėvynės naktis
sulaukė Tavo „Aušros“. Dabartinės Lietuvos subrendę vyrai, tebebūdami dar vaikai, skaitė bei klausė Tavo surinktas lietuvių
pasakas, auklėjami mūsų tautos dvasioj. Tavo vardas žinomas mokslo vyrams svetimų šalių. Pats Tu, gyvenimo aplinkybių
blaškomas, nei vienam akimirksniui nebuvai atšalęs ir užsimiršęs savo meilėj prie Tėvynės ir darbavaisi Jos labui, gi pirmai
galimybei atsiradus, grįžai, kaip uola, lietuvių kilniais idealais tvirtas, Jos sostinėn, kad daugiau su Ja nebesiskirtum.
1905 m. Didysis Vilniaus Seimas, Lietuvių Mokslo Draugija, 1917 m. Lietuvių Konferencija – vis tai surišta su Tavo vardu.
Dabar, Tėvynės Nepriklausomybės saulei užtekėjus, leisk mums išreikšti Tau, mūsų kovos už tautybę ir nepriklausomybę did
vyriui, nuoširdžiausius linkėjimus susilaukti Jos ir mūsų Vilniuj, kuoilgiausius metus gerėtis Jos spinduliais, geroj sveikatoj
varyti toliau savo kilnų, numylėtą darbą ir būti mūsų tarpe lietuvio Tėvynės meilės ir kovoj už mūsų tautos gerovę ištvermės
gyvu paveikslu.
Pasirašė: pirmininkas Mykolas Biržiška, kanauninkas Juozapas Kukta, kunigas Kristupas Čibiras, Bronislava Biržiškienė,
Stanislovas Jackevičius, Konstantinas Stašys, sekretorius Jonas Augevičius.

kryžiai, koplytstulpiai, kaimo vaizdai ir kt. Ne- ‘BEST WISHES, MOST HONOURABLE
maža dalis sveikinimų apipavidalinti tautinėmis DOCTOR, ON YOUR BIRTHDAY’
juostelėmis – pieštomis arba tikromis, austinėmis. Andžela JAKUBYNIENĖ
Matyti, kad to meto lietuvių širdyse slypi dvejopi
jausmai – gedulingi ir viltingi. Nupiešti tamsūs The funds of the Scientific Library of the Institute of Lithudebesys, vienas šalia kito sustatyti kryžiai – ką anian Literature and Folklore hold a great deal of written and
tik praūžusio karo negandos, žuvusių karių sava- visual material from the personal archive of Dr Jonas Basananorių aukos. O dangų nušviečiantys aušros spin- vičius, signatory of the Lithuanian Independence Act – he is
often called the patriarch of Lithuania’s Rebirth. Along with
duliai, aukštyn kylanti saulė – su 1918 m. atkurta correspondences, articles, and photos, there are also 39 greenepriklausoma Lietuva siejamos viltys.
tings received by J. Basanavičius on the occasion of his 70 th
Galbūt šie dokumentai nėra labai svarbūs birthday (23 November 1921), sent to him by various socieistoriniai šaltiniai, prie kurių būtų palinkusios ties, public institutions and committees. The founding and
istorikų galvos, bet jie puikiai atskleidžia to meto creation of many these organisations was under the care of
Vilniaus krašto lietuvių patriotizmą, kurio sim- J. Basanavičius and like-minded people – only one year had
passed after the occupation of Vilnius region.
boliu buvo tapęs dr. Jonas Basanavičius.
at m i nt is
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MITIŠKOJI DAUGUVA
Ja n i n a K U R S Y T Ė
Upė – kaip ir šaltinis, ežeras, apskritai vandenys,
kaip ir medžiai, giraitės, kaip akmenys ir olos –
priklauso prie senųjų sakralinių objektų. Senovėje,
tautai įsikuriant tam tikroje geografinėje vietoje,
svarbiausia šventąja upe dažnai tapdavo didžiausia,
galingiausia tos vietos upė. Egiptiečiams tai buvo
Nilas, indams Ganga, indėnams Misisipė ir Amazonė. Latviams tokia svarbiausia šventoji upė
buvo Dauguva. Nors pats upės vardas la. Daugava, regis, bus palyginti naujas1, užėmęs ankstesnio
Dveina (gretiminė lytis Duna) vietą, vis dėlto etimologiškai jis gana iškalbingas. Vardas Daugava
yra pasidarytas iš žodžio daudz „daug“ ir seniau
bus turėjęs reikšmę „didelė, gausi vandens ir srauni, pavasarį plačiai išsiliejanti upė“2. Plg. liaudies
dainą: Bāļiņam sievu vežu / Par deviņas Daugaviņas
(Tdz 44392) „Broleliui žmoną vežiau / Per devynias Dauguvėles“. Vardu Daugaviņa „Dauguvėlė“
vadintas gausus vandens upelis Kraslavos rajone3.
Gali būti, kad vardas Daugava senojo Dveina
vietoje atsirado dėl tabu. Mitinė sąmonė švento
daikto ar vietos dažnai tikruoju vardu nevadina
(kad piktos dvasios, priešiškos jėgos jiems nepakenktų ir jų nepaveiktų), o vadina kokiu nors
kitu, nusakančiu esminį daikto ar vietos požymį,
šiuo atveju – didelę daugybę vandens. Plg. užkalbėjimus kraujui sustabdyti4, kuriuose Dauguva
mena tiek kraujagyslę, tiek iš jos gausiai – ištisa
dauguva – plūstantį kraują:

Krauklis kraukli nocirt aci,
Asins teka Daugavā;
Aizveram vara vārtus,
Lai netek Daugavā.
Tdz 55336

1

Karulis 1992: 204; Šterns 1997: 172–175.

5

2

Karulis 1992 = 203; taip pat žr. Топоров 1975: 307–308.

3

Žr. Kovaļevska 1997: 25.

Ir mitiškoji Dauguva ligi šiol tyrinėta remiantis pirmiausia liaudies dainomis: Draviņš 1973: 105–115;
Dunsdorfs 1973: 115–141; Goba 1993: 10; Otersons
1996: 203–213.

4

Žr. Straubergs 1939: 431–432.

6

LTTI 1991: 172.

Varnas varnui kirto akį,
Kraujas teka Dauguvon;
Užverkime vario vartus,
Lai neteka Dauguvon.

Latvių tautosakai būdinga, kad skirtingų jos
žanrų duomenys apie tą patį objektą paprastai nesikartoja. Pasakos ir sakmės papildo bei išplėtoja
tai, kas, pavyzdžiui, apie upes, ežerus, jūrą sakoma liaudies dainose. Senovės žmogus, informaciją (visų pirma – sakralinę informaciją) galėjęs
laikyti ir saugoti vien galvoje, tikriausiai taupė atmintį. Kas išsaugota eiliuotuose dainų tekstuose,
nebedubliuojama proziniuose pasakų ir sakmių
tekstuose. Ilgą laiką latvių mitinių vaizdinių tyrimai rėmėsi kone vien dainų medžiaga5 ir beveik
nesirėmė pasakomis, sakmėmis, užkalbėjimais,
tikėjimais ir kitais tautosakos žanrais. O čia mitiškoji, arba tautosakinė, Dauguva bus nagrinėjama
pasitelkiant kiek įmanoma plačią latvių tautosakos medžiagą: dainas, pasakas, sakmes, užkalbėjimus ir tikėjimus.
Tautosakoje Dauguva (kituose variantuose –
apskritai upė) yra esminis kosmoso dėmuo, be
kurio pasaulis nebūtų visas, galutinai sukurtas.
Kad Dievs jau bija radījis kokus, zvērus, putnus, zivis, tad Daugavas vēl nebijis „Kai Dievas jau buvo
sukūręs medžius, žvėris, paukščius, žuvis, tuomet
Dauguvos dar nebuvo“6. Dauguvą, visuomet saŠam bij vārdi, tam bij vārdi, Šiam žodžiai, tam žodžiai, koma, iškasę žvėrys ir paukščiai, dažniausiai zuiMano išties stiprūs žodžiai: kis ir lapė, kurmis ir lokys, barsukas, vilkas, žąsis
Man patiesu stipri vārdi:
Smeigiau mietą Dauguvon, ir antis. Pavyzdžiui, zaķis lēcis pa priekšu, lapsa
Dūru mietu Daugavā,
atkal pa zaķa pēdām ar kuplo asti ievilkusi robežas.
Suturėjau vandenėlį.
Apturēju ūdentiņu.
Kurmis, zemes urķis, pa ievilkto robežu dzinis pirmo
LD 34131/1
vagu, bet āpsis vagu pakasījis lielāku; lācis atkal, kā
Srauniai teka Dauguvėlė,
Strauja tek Daugaviņa,
jau stiprinieks, klēpjiem vien grābis zemes un bēris guKad negali suturėti.
Ka nevar noturēt.
bās <…>. No putniem visčaklāki esot strādājuši zoss
Tempiau žalią vilnos giją,
Stiepu zaļu dzīpuriņu,
ar pīli „zuikis bėgo pirmas, o lapė savo kupliąja
Suturėjau Dauguvėlę.
Noturēju Daugaviņu.
uodega per zuikio pėdas brėžė ežią. Žemrausys
LD 34155
kurmis nubrėžtąja ežia varė pirmąją vagą, o barsukas vagą platino. Tuo tarpu stipruolis lokys
glėbiais sėmė žemes ir krovė į krūvas <…>. Iš
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paukščių uoliausiai triūsė žąsis ir antis“7. Prie šio
kosmogoninio darbo daugiau mažiau yra prisidėję
visi padarai, išskyrus suopį (klykį, volungę), kuris
nenorėjo išmurzinti savo gražaus apdaro ir kasant
nedalyvavo. Uoliausiems Dauguvos kasėjams
Dievas suteikė tam tikras privilegijas, o suopiui
nuo to karto leista gerti tiktai rasos lašus nuo akmenų. Plg. tikėjimą: Vālodzei esot brīvu ūdeni dzert
tikai, kas uz apšu lapām un akmeņiem bijis, tādēļ ka
viņa nav palīdzējusi Daugavu rakt „volungei galima
gerti tik tiek vandens, kiek bus ant epušės lapų ir
ant akmens, nes ji nepadėjo Dauguvos kasti“8. Čia
matome daugelio tautų kosmogininiams mitams
būdingą ypatybę, kad kosmoso objektų kūrėjo,
kultūrinio herojaus vaidmenį atlieka gyvūnai ir
paukščiai. Latvių tautosakoje prieš gyvūnus kūrėjus veikia minėtoji volungė, kartais varnas arba
kuri nors iš žuvų (dažniausiai plekšnė) ir vėžys,
kurie šiaip jau kasimo darbuose dalyvauja, bet pasišaipo iš Dievo ir už tai būna nubausti.
Dainose Dauguva, kaip pagrindinė šventoji
upė, iškeliama virš visų kitų. Paprastai tai daroma
pagal binarinį principą – Dauguva yra tokia, kokia kita upė nėra:
Gauja tek džinkstēdama,
Daugaviņa skanēdama;
Gauja nesa sudrabiņu,
Daugaviņa tīru zeltu.
LTdz 12830

Gauja teka dzinksėdama,
Dauguvėlė skambėdama;
Gauja neša sidabrėlį,
Dauguvėlė gryną auksą.

Venta tek čakstēdama,
Daugaviņa vizēdama:
Venta pilla smalku kārklu,
Daugaviņa sudrabiņa.
LD 31024/2

Venta teka šnarėdama,
Dauguvėlė spindėdama:
Venta pilna laibų karklų,
Dauguvėlė sidabrėlio.

Ogre tek dunēdama,
Daugaviņa skanēdama;
Daugaviņa izšūpoja
Kā māmiņa šūpulī.
LTdz 13154/4

Dauguvoje auga milzu ozols „milžinų ąžuolas“ ar „milžiniškas ąžuolas“ (kosminis, arba Saulės medis), kurio šaknys požemyje, vėlių šalyje, o
viršūnė siekia dangų. Aplink šį ąžuolą (aukštyn
žemyn) veda Saulės paros kelias:
Ozols auga Daugavā
Ledainām(i) lapiņām;
Tur Saulīte miglu meta
I rītā, vakarā.
LD 33886/1

Ąžuolas augo Dauguvoje
Lediniais lapeliais;
Ten Saulytė miglą metė
Rytą vakarą.

Ozols auga Daugavā
Skrūzainām lapiņām;
Tur Saulīte jostu kāra,
Ik vakaru noiedama.
LD 33827/6

Ąžuolas augo Dauguvoje
Susuktais lapeliais;
Ten Saulė juostą kabino,
Kas vakarą leisdamasi.

Svarbus Dauguvos objektas yra salos bei akmenys, kurių atsiradimas padavimuose siejamas
su Velnio atoveikiu į Dievo veiklą. Antai padavime apie Didįjį akmenį (Lielais akmens) prie Dauguvos pasakojama:
Kad Daugava bija izrakta, tad Velns sabijās, ka
visi purvi izsīks un nebūs ne viņam pašam, ne
viņa pēcnācējiem dzīvesvietas, jo viņa dzīve ir
arvien purvos. Tad Velns, atradis vietu Daugavā, kur abi krasti ir no klints un ļoti augsti, nolēmis plato upi tanī vietā aizsprostot. Atradis netālu lielu akmeņu kaudzi, ņem uz kamiešiem un
aiznes uz Daugavu. Gandrīz bija jau sasniedzis
Daugavas krastus, kad piepeši iedziedas gailis.10

Daugelyje Dauguvos palyginimų (su Venta,
Gauja, Uogre, apskritai upe) ji nuolat teka skambėdama, o kitos upės dzinksėdamos, dundėdamos, šnarėdamos, šlumštėdamos ir t. t. Veiksmas,
kuriuo apibūdinamos kitos upės, mena chaotišką,
smarkų triukšmą – priešingą harmoningai, tvarkingai tekančios Dauguvos skambėjimui9. Dauguvos tėkmės apibūdinimas skanēdama „skambėdama“ tiesiog susieja ją su gyvybės vandenimis,
gyvybinėmis galiomis, ne veltui Dauguva šiame
kontekste palyginama su motinos lopšiu:

7

LTTI: p. 172–173.

8

LTT: 1917.

9

Žodis skanēt „skambėti“ remiasi indoeuropiečių šaknimi *kan- „dainuoti, skambėti“ (Karulis 1992: 195).

Uogrė teka dundėdama,
Dauguvėlė skambėdama;
Daugavėlė užsūpavo
Kaip mamytė lopšyje.

Kai buvo iškasta Dauguva, Velnias išsigando,
kad nuseks visos pelkės, ir nei jam pačiam, nei
jo palikuonims nebus kur gyventi, nes jis išvien gyvena pelkėse. Tada Velnias, radęs Dauguvoje vietą, kur abu krantai buvo uolėti ir labai aukšti, nusprendė plačiąją upę toje vietoje
užtvenkti. Atradęs netoliese didelę akmenų
krūsnį, užsivertė ant pečių ir nešė Dauguvon.
Jau buvo beveik pasiekęs Dauguvos krantus,
kai staiga užgiedojo gaidys.

Dievas yra harmonijos, o Velnias – disharmonijos pradas, todėl visai suprantama, kad
Velnias Dievo sukurtąjį kosmosą ir jo objektus
(tarp jų upes ir būtent Dauguvą) nori sugrąžinti
10

LTTI: 77.
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į pirmapradį chaosą, nebūtį – užtvenkti akmenimis, užpilti smėliu ir t. t. Gaidys šiuo atveju yra
šviesos šauklys, kuriam užgiedojus, Velnias (tamsa) praranda galią.

kuris tradiciniuose latvių vaizdiniuose asocijuojasi
su vėlių šalimi. Ir pats sodo apibūdinimas „vario“
mena jo ryšį su anuo pasauliu. Antai kosminio
medžio šaknys po žeme – visuomet varinės:

***
Nuo tada, kai buvo sukurta, Dauguva yra riba
tarp kosmoso ir chaoso, šio ir ano pasaulių, saugumo ir grėsmės, savo ir svetimo, o drauge – tarp
žmonių ir dievybių pasaulio ir t. t. Svetimą, nesukosmintą, todėl grėsmingą (bet ir viliojančią),
žmogui nepasiekiamą ar sunkiai pasiekiamą erdvę mitinėje pasaulėvokoje išreiškia formulė „už
Dauguvos“:

Es nebiju atraduse
Tik dižana ozoliņa:
Vara saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
LD 34066/5

Aiz Daugavas melni meži,
Nelīdzenas virsūnītes.
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzin’ mežu virsūnītes!
LD 33899/1
Ais Daugavas augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug;
Saules meitas lasītājas
Ar sudraba kanniņām.
LD 33737/1

Metalas varis labai dažnai pasirodo pereigos
ritualuose (metų laikų kaitos, vestuvių, laidotuvių, krikštynų), pavyzdžiui:

Es iesviedu vara tauri
Tekošāje upītei
Tai lielāje žēlumāi,
Ka māsiņa jauna mira;
Ka māsiņa jauna mira,
Ka panākstus nedabūja.
Už Dauguvos aukšti kalnai, LD 27689
Ten raudonos uogos auga; Sit, Jānīti, vara bungas
Saulės dukros – jų rinkėjos Vārtu staba galiņā,
Su sidabro stuopom.
Lai ceļās Jāņa māte,
Už Dauguvos juodi miškai
Jų nelygios viršūnėlės.
Imk, Dievuli, aukso žirkles,
Lygink miškų viršūnėles!

Aš nebuvau radusi
Tokio didžio ąžuolėlio:
Vario šaknys, aukso šakos,
Sidabro lapeliai.

Aš įsviedžiau vario ragą
Tekančion upelėn
Tam didžiajam gailume,
Kad sesulė jauna mirė;
Kad sesulė jauna mirė,
Kad pamergių nesulaukė.

Mušk, Janyti, vario būgnus
Vartų stulpo viršuje,
Lai keliasi Janio motė,
Lai saņēma Jāņa bērnus! Lai priima Janio vaikus!
LD 32638

Už Dauguvos taip pat yra dainose minimas
paslaptingasis vario sodas, kuriame Dievo sūnūs
O dainoje apie vario sodą minėti Dievo sūpuošia savo kepures, o Saulės dukros pina vainikus: nūs ir Saulės dukros – tai vėlių globėjai aname
pasaulyje.
Už Dauguvos vario sodas
Aiz Daugavas vara dārzs
Erdvėje žymėta yra ne tik vieta „už DauguBaltame smėlio kalne;
Baltā smilšu kalniņā;
vos“, bet ir „ant Dauguvos kranto“. Pavyzdžiui:
Ten žydėjo aukso rožės,
Tur ziedēja zelta rozes,
Sidabrinės aguonėlės.
Sudrabiņa magoniņas.
Saulė audė audeklėlį
Saule auda audekliņu
Dievo sūnūs, brolaitėliai,
Dieva dēli, bāleliņi,
Ant Dauguvos kranto;
Daugaviņas maliņā;
Puošė savo kepurėles,
Puškoj’ savas cepurītes,
Aukso skietas, vario nytys,
Zelta šķiets, vara nītes,
Saules meitas, jumpraviņas, Saulės dukros, panytėlės,
Sidabrinė šaudyklėlė.
Sudrabiņa šaudeklīte.
Vijo pynė vainikėlius.
Darināja vainadziņus.
LD 33907
LD 33739
Aukso gaidys užgiedojo
Zelta gailis padziedāja
Šis vario sodas mirtingajam (bent jau pa- Daugaviņas maliņā,
Ant Dauguvos kranto,
prastam mirtingajam) neprieinamas. Tai, kas ten Lai ceļās Saulės meitas Lai keliasi Saulės dukros
vyksta, galima stebėti tik stovint ant kranto šiapus Zīda diegu šķeterēt.
Šilko gijos vyti.
Dauguvos: Es nabags raudzījos, / Maliņāi stāvēdams LD 34007/1
(LD 33739/var.) „Aš, nabagas, žiūrinėjau, / Ant
Vieta „ant Dauguvos kranto“, skirtingai
kranto stovėdamas“. Latvių mitologinėse dainose
nei
„už
Dauguvos“, tebėra kosmoso erdvėje, bet
minimas vario sodas galėtų būti rojus, Eliziejaus
atitikmuo. Viena iš pagrindinių semantemos dārzs tokioje, kurioje jau vyksta virsmas: šviesa virs„sodas“ reikšmių mitiniuose vaizdiniuose – sielų ta tamsa, o žmogaus gyvenimas pereina į savo
buveinė. Romėnai turėjo tikrus mirusiųjų sodus, priešybę (dažniausiai iniciacijos aplinkybėmis).
kuriuose sodindavo rožes ir kitas gėles (mirties Gal kaip tik todėl čia veikia dievybės, turinčios
ir atgimimo simbolis), imitavo Eliziejaus laukų tiesioginį ryšį su šviesos tamsoje atgimimu ir glostruktūrą11. Vario sodas yra balto smėlio kalnelyje, bojančios žmogų iniciacijos metu, kai jam, atsidūrusiam aname pasaulyje ir atlaikiusiam išbandymus, vėl reikia sugrįžti į šį pasaulį:
11
Cooper 1978: 72.
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Es nomešu baltu pupu
Daugaviņas maliņā;
Tā uzauga liela, gara,
Deviņiem žuburiem.
Es uzkāpu debesīs
Pa tiem pupas žuburiem.
Man iedeva Dieva dēls
Trim kantēm zobeniņu.
Es pārciršu Velnam galvu
Deviņiem gabaliem;
Man apskrēja brūni svārki
Ar tām Velna asinam.
– Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus mazgāsim?
– Tai vietā mazgāsim,
Kur deviņas upes tek.
– Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus kaltēsim?
– Tai liepā kaltēsim,
Kur deviņas saules spīd.
– Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus sakulsim?
– Tai namā sakulsim,
Kur deviņas vāles stāv.
LD 34043/4

Aš numesiu baltą pupą
Ant Dauguvos kranto;
Ji užaugo didi, aukšta,
Devyniomis šakomis.
Užlipau į dangų
Tomis pupos šakomis.
Man įdavė Dievo sūnus
Triašmenį kalaviją.
Aš perkirsiu Velniui galvą
Į devynis gabalus;
Man aptiško rudas švarkas
Tuo Velnio krauju.
– Ai, Laimele, šventa Mara,
Kur mes jį išskalbsim?
– Toje vietoje išskalbsim,
Kur devynios upės teka.
– Ai, Laimele, šventa Mara,
Kur mes jį džiovinsim?
– Toje vietoje džiovinsim,
Kur devynios saulės spindi.
– Ai, Laimele, šventa Mara,
Kur mes jį velėsim?
– Toje vietoje velėsim,
Kur devynios volės stovi.

Šioje ilgoje dainoje, vaizduojančioje vaikino brandos iniciacinius išbandymus, globėjai bei
pagalbininkai aname pasaulyje yra Dievo sūnus
(kituose variantuose – Dievo sūnūs), Laima ir
Mara (kituose variantuose – Dievas ir Mara).
Ant Dauguvos kranto neretai pasitaiko gimti, ir naujagimis kurį laiką esti tarpinėje būsenoje tarp būties ir nebūties – chtoniškų dievybių ar
dvasių globoje. Tai itin grėsmingas tarpsnis, jo
metu reikalaujama laikytis įvairių tabu, todėl naujagimis vadinamas paukščių ar gyvūnų vardais:
Zīlīte, žubīte, kur tavi bērniņi?
– Daugavas malā, ozola zarā.
Kas viņus šūpoja, kas viņus auklēja?
– Vēja māte šūpoja, Vēja māte auklēja.
LD 2092/1
Zylute, kikili, kur tavo vaikai?
– Ant Dauguvos kranto, ant ąžuolo šakos.
Kas juos sūpavo, kas juos lingavo?
– Vėjo motė sūpavo, Vėjo motė lingavo.

Kai kuriuose dainos variantuose pasakymą
„ant Dauguvos kranto“ atitinka „anapus Dauguvos“, taigi – chaoso valdose. Tokiu atveju nauja
gyvybė svyruoja ant peilio ašmenų – išsilaikys ar
neišsilaikys, būti ar nebūti:

Zīlīte, žubīte, kur tavi bērniņi?
– Viņpus Daugavas ozola zarā.
Kas viņus šūpos, kas viņus auklēs?
– Vēja māte šūpos, Vēja māte auklēs.
Gadās Vējmātei aizmiegot.
– Ko dar’ rīksta neceldama?
Gadās rīkstei salūstot.
– Ko dar’ nazis nedarinādams?
Gadās nazim salūstot.
– Ko dar’ kalējs nekaldams?
Gadās kalējam nomirstot.
– Ko dar’ pasaule neradīdama?
LD 2093
Zylute, kikili, kur tavo vaikai?
– Anapus Dauguvos, ant ąžuolo šakos.
Kas juos sūpuos, kas juos linguos?
– Vėjo motė sūpuos, Vėjo motė linguos.
Vėjmotė ėmė ir užmigo.
– Ką veikia rykštė, kad nekelia?
Rykštė ėmė ir sulūžo.
– Ką veikia peilis, kad nedrožia?
Peilis ėmė ir sulūžo.
– Ką veikia kalvis, kad nekala?
Kalvis ėmė ir numirė.
– Ką veikia pasaulis, kad negimdo?

Saulė ant Dauguvos kranto, t. y. ant ribos
tarp šio ir ano pasaulių, aprauda Vokietijon nutekėjusią savo dukrą:
Saule meitu izdevuse
Par ūdeni Vāczemē.
Saule gauži noraudāja
Daugaviņas maliņā.
LD 33782/5

Saulės dukra nutekėjo
Už vandens į Vokietiją.
Saulė graudžiai apraudojo
Ant Dauguvos kranto.

Vokietija mitologinėse dainose dažniausiai
žymi vakarus ir tuo pat metu – aną pasaulį. Saulės
dukros vestuvės atitinka graikų Persefonės vestuves ir atspindi metų laikų mitą. Būtent: Demetros
dukrą Persefonę pagrobia požemio dievybė Hadas, Demetra aprauda savo dukrą, bet viskas, ko
jai pavyksta pasiekti, – tai, kad nuo šiol Persefonė
trečdalį metų praleis pas vyrą po žeme, o likusius
du trečdalius – su motina ant žemės.
Mitologinėse dainose Dauguva atstoja ne tik
horizontalią ribą (tarp čia ir ten), bet ir vertikalią
(viršuje dangus – apačioje Dauguva). Viršuje mitinis dangaus kalvis kala Saulės dukrai papuošalus, o kibirkštys krinta žemyn – Dauguvon. Šios
kibirkštys stebuklingos, jos virsta sidabru, arba iš
jų galima nukalti kalaviją ir juo sukapoti antgamtinį priešininką:

ska it y ma i

72
Kalējs kala debesīs,
Oglis bira Daugavā;
Es paklāju villainīti,
Man piebira sidrabiņa.
LD 33724/2

Kalvis kalė danguje,
Anglys biro Dauguvon;
Aš paklojau vilnos skarą,
Man pribiro sidabrėlio.

Pūt, vējiņ, rāmi, rāmi,
Māre nāk par Daugavu:
Pilna laiva sērdienīšu,
Pilna sauja sudrabiņa.
LD 5053

Pūsk, vėjeli, ramiai ramiai,
Morė kelias per Dauguvą:
Pilnas laivas našlaitėlių,
Pilna sauja sidabrėlio.

Kalvīts kala debesīs,
Oglis bira Daugavā.
Klāj, māsiņ, paladziņu,
Piebirs tev sidrabiņš!
LD 33724/7

Kalvis kalė danguje,
Anglys biro Dauguvon.
Klok, sesele, paklodėlę,
Pribyrės tau sidabrėlio!

Es būt’ sen gulējuse
Daugaviņas dibenā,
Kaut Laimiņa nemetuse
Vītoliņa žagariņu.
LD 30735

Seniai būčiau gulėjusi
Ant Dauguvos dugno,
Jei nebūt Laima numetus
Žilvičio šakelės.

Kalējs kala debesīs,
Oglis bira Daugavā,
Es paklāju vilnainīti,
Man iebira sidrabiņš.
Es nokalu zobentiņu
Deviņiem zariņiem,
Es pārsitu Velnam galvu
Uz deviņi gabaliem…
LD 34043/7

Kalvis kalė danguje,
Anglys biro Dauguvon,
Aš paklojau vilnos skarą,
Man pribiro sidabrėlio.
Aš nukaliau kalaviją
Devyniomis šakomis,
Aš sukūliau Velniui galvą
Į devynis gabalus…

Nāca govis, nāca vērši
Par Daugavu maurodami;
Nāca pati mīļa Māra,
Zelta valgi rociņā.
LD 29183

Ėjo karvės, ėjo jaučiai
Per Dauguvą maurodami;
Ėjo pati miela Mara,
Aukso valgai rankoje.

Dainoje minėti maurojantys jaučiai bei karvės vaizduoja audros (veikiausiai perkūnijos) debesis. Valgai (saitai) kieno nors, šiuo atveju Maros, rankose reiškia galią juos suvaldyti, pažaboti.

Tad kaip jau galėjome pastebėti, šventa upė ***
Dauguva yra susijusi ne tik su dievybėmis, gyvū- Dauguva ir gyvūnai, paukščiai. Paukščių bei
nais bei paukščiais, bet ir su žmogumi.
gyvūnų pavidalu dažniausiai koduojami kokie nors
sakralūs veiksmai, susiję su dievybėmis, žmogumi arba gamtos reiškiniais. Gyvūno ar paukščio
***
kaukė – tik priedanga. Kielė alias Saulės dukra, alias
Dauguva ir dievybės. Kadangi mitinės erdvės
nuotaka ant Dauguvos kranto švenčia vestuves:
vertikalės atžvilgiu Dauguva yra apačioje (slėnyje),
Kielė šventė vestuves
o horizontalioje plokštumoje žymi ribą tarp kos- Cielaviņa kāzas dzēra
Ant Dauguvos kranto;
Daugaviņas
maliņā;
moso ir chaoso, tai suprantama, kad dažniausiai
Kiti paukščiai susiskridę
su Dauguva minimos chtoniškos, arba žemės / Citi putni saskrējuši,
Apvertė taurelę.
požemio, dievybės: Mara (Māra), Morė (Māre)12, Biķerīti apgāzuši.
LD 2695
Laima (Laima), Velnias (Velns), taip pat dievybės,
tarp kurių funkcijų yra ano pasaulio bei ten paUž Dauguvos lojantys du juodi šunys –
tekusiųjų globa, taip pat vadinamosios mirštan- tai Dievo žirgeliai (stojusios tamsos simboliškas
čios ir atgimstančios sezoninės dievybės – Saulė, įvaizdis?):
Saulės dukros, Dievo sūnūs, Auseklis, Martynas.
Už Dauguvėlės šile
Dievas, išskyrus patį kosmogoninį aktą – Dau- Aiz Daugavas siliņā
Du juodi šunes sulojo;
Divi melni suņi rēja;
guvos sukūrimą, upės mitiniame lauke nesirodo.
Tai nebuvo juodi šunes,
Tie nebija melni suņi,
Velnias su Dauguva dažniausiai minimas pada- Tie bij Dieva kumeliņi.
Tai Dievo žirgeliai.
vimuose, kitos išvardytos dievybės – dažniausiai LD 33647
liaudies dainose. Maros ir Laimos būdingiausia
Iš Dauguvos išplaukiantys du žirgai –
veikla – pervesti žmogų per grėsminguosius Dauguvos vandenis, prižiūrėti ir suvaldyti gamtos sti- žvaigždės (?):
chijas (ypač Maros). Pavyzdžiui:
Du širmi žirgeliai
Divi sirmi kumeliņi
No Daugavas izpeldēja; Iš Dauguvos išplaukė;
Vienam bija saules segli, Vienas su saulės balnu,
Otram zelta iemauktiņi. Kitas aukso kamanėlėm.
12
Lavių ilgoji ā atitinka lietuvių o, tad la. Māre formaliai Tiem vajaga zelta siles,
Jiems reikėjo aukso ėdžių,
sutampa su vakarų Lietuvoje žinoma More, su kuria ji Sidrabiņa redelītes,
Sidabrinio prakartėlio,
gali būti ir kilme susijusi; la. Māra lietuviškai irgi galiAvižėlių ėdžiose,
Tīru auzu silītē,
ma būtų tarti Mora, bet kadangi latviai ir Marijos vardą
Dobilėlių prakarte.
Amoliņa
redelēs.
rašo su ilgąja ā šaknyje, Mārija, tai dviprasmybė čia neLD
33773
išvengiama. (Vert. past.)
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Atlekia jūros klykuolė – šviesa, saulės spin- Zaķīts peld par Daugavu, Kiškis plaukia per Dauguvą,
Ausis vien tik krutina.
Ausis vien tik kustina.
duliai (?):
Minniņ sauca: šigu, šigu, O katytė šaukė: šigu, šigu,
Atskrien jūras gaigaliņa, Atskrenda jūros klykuolė, Domāj, Dāvid, kumeliņ. Galvok, Dovydai, žirgeli.
Paauksuoti sparnų galai;
Apzeltīti spārnu gali;
Tdz 52254
Metėsi į Dauguvą,
Iesameta Daugavā,
Lumzdeliukas gyrėsi
Pipelīte lielījās
Užsidegė Dauguvėlė.
Aizadega Daugaviņa.
Par Daugavu pārpeldēt; Per Dauguvą perplauksiąs;
LD 2455
Ligi pusei perplaukė
Līdz pusei pārpeldēja,
Ir dugnan nuskendo.
Tad
nogrima
dibenā.
Ir t. t.
Dažniausiai tokios yra mįslių forma suda- LD 35311
rytos liaudies dainos. Negatyvi analogija ir ją
Kad ir kaip būtų, aišku viena – Dauguvą
lydintis tariamai tikras įminimas, kaip minėtoje
mininčios dainos apie gyvūnus bei paukščius turi
dainoje apie du juodus šunis už Dauguvos (Tie nereikšmių klodą, šaknijantį slaptoje senųjų mitinių
bija melni suņi, / Tie bij Dieva kumeliņi „Tai nebuvo
vaizdinių kalboje, kurią iššifruoti šiandien labai
juodi šunes, / Tai Dievo žirgeliai“), nepašvęstasunku.
jam į dainų slaptąją kalbą iš tikrųjų nieko nesako.
Klausimo ir atsakymo, arba sakralinio dialogo,
***
formos laikomasi ir dainose apie kiškio kumeliuDauguva ir žmogus. Ši tautosakos apie Daugukus, kuriuos tasai veda girdyti į Dauguvą:
vą dalis labiausiai demitologizuota, įsipynusi kasdienybėn, buitin, nors atskiri jos elementai (ypač
Kas dzirdēja, kas redzēja Kas girdėjo, kas regėjo
formalieji) reliktų pavidalu tebėra išlikę:
Zaķam sirmu kumeliņu? Kiškio širmą kumeliuką?
– Es dzirdēju, es redzēju, – Aš girdėjau, aš regėjau,
Girdyt vedė Dauguvon.
Dzirdīt veda Daugavā.
LD 2303/4
Kas to teic, tas melē,
Zaķam bērs kumeliņš.
– Es redzēj’ vakardien,
Daugavē dzirdinēj’.
LD 2303/5

Kas taip sako, tas meluoja:
Kiškio bėras kumeliukas.
– Aš regėjau vakar dieną
Dauguvoje girdomą.

Galima būtų tarti, kad tai paprasčiausiai
dainelės vaikams žaidinti. Bet ir daugelis vaikų dainų (ypač tos, kurios sudarytos sakralinio
dialogo forma) turi dar kitą, gilesnį klodą, dažniausiai kosmologinį, apie kurį vaikai sužino ir
kurį suvokia tik vėliau, kai jiems tenka išlaikyti
brandos iniciacijos išbandymus. Dainos apie Dauguvoje girdomus kiškio kumeliukus, matyt, irgi
turi tiek patrauklųjį paviršinį, tiek kažkokį gilesnį klodą, apie kurį šiandien tegalime spėlioti.
Menotyrininkė Elita Gruosmanė tradicinei kiškio simbolikai yra paskyrusi atskirą straipsnį13.
Jei Dauguva – kosminė upė, susisiekianti tiek su
požemiu, tiek su dangumi, tai vienas iš įmanomų kiškio kumeliuko aiškinimų – atsižvelgiant
į tradicinį indoeuropiečių bei kitų tautų mitinių
vaizdinių kontekstą – galėtų būti Mėnulis14. Įmanomas ir kitas kiškio kumeliuko aiškinimas, kylantis iš analogiškų nepadorių dainų, pavyzdžiui:
13

Grosmane 1997: 36–45.

14

Cooper 1978: 79–80.

Leiši manu nezdodziņu
Par Daugavu pārsvieduši;
Visi četri zelta stūri,
Vidūi saule, mēnesītis.
LD 5662/1

Leičiai mano skepetaitę
Per Dauguvą permetė;
Visi keturi kampai auksiniai,
Vidury – saulė, mėnulis.

Ar saujiņu padzēros
Aiviekstiņas ūdentiņa;
Ieraudzīju Daugaviņu –
Tad ar visu riekšaviņu.
Tdz 52146

Sauja semdama pagėriau
Aiviekstėlės vandenėlio;
Kai išvydau Dauguvėlę –
Visomis rieškutėmis.

Kosmosą atstojančios skepetos (audinio)
įvaizdis (keturi kampai – pasaulio šalys, viduryje Saulė su Mėnuliu) cituotoje dainoje bėra vien
puošmena. Dėmesio centre – nebe giluminė pasaulio struktūra, kaip visose senosiose vestuvinėse dainose, o tik bravūra, gyrimasis (štai kokia
mano skepetaitė!). Ir antrosios dainos priešprieša „Aiviekstė – Dauguva“ nebeteigia požiūrio į
Dauguvą kaip į visų švenčiausią upę, ji čia bėra
gausiausia vandens, didžiausia.
Ant ribos tarp kasdienio gyvenimo ir mitinės tikrovės (vis dėlto daugiau pirmajame) žmogus veikia padavimuose apie Dauguvą. Padavimai
paprastai remiasi konkrečia ir tariamai patikima
istorine bei topografine medžiaga (pavyzdžiui,
Vidžemėje, Aizkrauklės valsčiuje, už kilometro
nuo Aizkrauklės bažnyčios, vienas vargšas valtininkas, šienpjoviai ir t. t.15). Dauguvos pada15

LTTV: 114–116.
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vimuose piešiama pradinė situacija paprastai yra Sudrabiņa vērstuvīte
tokia, kad galima tarti, jog visa tai galėjo nutikti Uz Daugavu līgojās;
Sit, vilnīti, maliņāi,
iš tikrųjų:
Še būs dailis arājiņš.
Netāl no Aizkraukles dzīvoja nabadzīgs laiviLD 1891
nieks. Viņš vēl bija jauns gados. Kādā tumšā
vakarā jauneklis gājis Daugavmalā savu laivu Es redzēju zelta stelles
piesiet. Te tas izdzirdis, ka otrā pusē Daugavai Daugavā līgojam;
kāds viņu sauc. Neko nedomādams, iestūmis lai- Sit, vilnīti, maliņā,
Te būs daiļa audējiņa.
vu ūdenī un braucis pāri.16
LD 1920
Netoli nuo Aizkrauklės gyveno vargšas valtininkas. Jis dar buvo jaunas. Vieną tamsų
vakarą jaunuolis nuėjo Dauguvos pakrantėn
savo valties pririšti. Čia jis išgirdo, kad iš kitos
pusės Dauguvos jį kažkas šaukia. Nieko negalvodamas įstūmė valtį vandenin ir persikėlė į
kitą krantą.

O ten jo jau laukė mitinė tikrovė – Velnias,
paprašęs valtininką perkelti jį per Dauguvą. Prisiminkime, kad Dauguva mitiniuose vaizdiniuose
dažnai atstoja ribą tarp šio ir ano pasaulio (horizontalioje plotmėje). Atsidėkodamas už perkėlimą Velnias nuveda valtininką į Aizkrauklės pilies
rūsius (ano pasaulio atitikmuo vertikalioje plotmėje) ir leidžia pasisemti pinigų, kiek tik tas gali
panešti. Iš požemių gauti pinigai, brangenybės
tiek čia, tiek kitur pasakose, sakmėse bei liaudies
dainose dažnai yra antgamtinės galios apraiška
ir savotiškas laimės, laimingo likimo materialus
ženklas. Neišsiplėsiu apie pinigus ir brangenybes,
tik pridursiu, kad lobiai tautosakoje paprastai priklauso Velniui arba jo atstovams. Lobių saugykla
yra aname pasaulyje. Norint šiuos lobius pasiekti,
žmogui tenka išlaikyti keblius išbandymus. Kai
kada, kaip minėtame padavime, iš tų lobių pasisemti žmogui leidžia pats Velnias.
Mitiniai Dauguvos kontūrai geriausiai išliko
liaudies dainose, kuriose vaizduojamos įvairios
pereigos situacijos (gimimas, mirtis, ligos) ir iniciacija (krikštas, priėmimas į suaugusiuosius, vestuvės). Mitiniu požiūriu, vaiko gimimas buvo didžiai reikšmingas, bet ir grėsmingas įvykis, todėl
apie jį vengta kalbėti tiesiai. Naujagimis, kad jam
negalėtų pakenkti piktos dvasios, vadintas kokio
nors gyvūno, paukščio, vabzdžio ar net daikto
vardu. Dauguva (ežeras, jūra, apskritai vandenys)
mitinėje sampratoje dažnai yra toji vieta, kurioje
randasi gyvybė:

16

LTTV: 115.
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Sidabrinė verstuvytė17
Už Dauguvos supasi;
Mušk, vilnele, į krantelį,
Čia bus dailus artojėlis.
Aš regėjau aukso stakles
Dauguvoje supantis;
Mušk, vilnele, į krantelį,
Čia bus daili audėjėlė.

17

Ant Dauguvos kranto, taigi ant ribos tarp
dviejų pasaulių (chaoso ir kosmoso), krikštynoms
auginami apyniai, iš kurių daromas ypatingas alus:
Kūmīnas, kūmīnas, salds alutīnis!
Kur jēma kūmīnas tos apienīšus?
– Daugavas malā, tāi kārklienāja.
LD 1468/1
Kūmai kūmai, saldus alutis!
Kur ėmė kūmas tuos apynėlius?
– Ant Dauguvos kranto, tame karklyne.

Labai reikšminga Dauguva vestuvių iniciacijoje. Jaunikis (toteminiu vanago pavidalu) eina
žiūrėti merginos (liepos pavidalu), ar ji pasirengusi tekėti:
Kur tu skriesi, vanadziņ,
Ar tiem vaska spārniņiem?
– Skriešu liepas apraudzīt,
Vai ir kuplas izaugušas.
Gana kuplas, gana garas,
Zari līka Daugavā.
LD 13865/3

Kur tu skrisi, vanagėli,
Tais vaško sparneliais?
– Skrisiu liepų pažiūrėti,
Ar kuplios užaugusios.
Gana kuplios, gana aukštos,
Šakos linksta Dauguvon.

Dauguvon nusvirusios liepų šakos reiškia
pasirengimą lytinei sueičiai. Pažymėtina, kad ir
pačioje vestuvių eigoje nuotaką veža per Dauguvą: taip simboliškai vaizduojamas jos perėjimas iš
ankstesnio, jaunos merginos statuso į ištekėjusių
moterų gretą, taip pat nekaltybės praradimas:
Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokli koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs’ māsiņu?
– Tur aizveda mūs’ māsiņu,
Par straujo Daugaviņu,
Par straujo Daugaviņu,
Sudrabiņa kalējam.
LD 13612

17

Kranklys tupi ąžuole,
Aukso kanklėm
kankliuodamas.
Ar, krankleli, tu matei,
Kur išvedė mūs’ sesulę?
– Ten išvedė mūs’ sesulę,
Per srauniąją Dauguvą,
Per srauniąją Dauguvą,
Pas sidabro kalvį.

La. verstuve, lie. verstuvė „arklo, plūgo dalis, kuri verčia
žemę į šalį“ ir pan. – Vert. past.

75
Teci, teci, Daugaviņa,
Sarkanām putiņām!
Man iekrita pārejot
Sarkans rožu vainadziņš.
LD 24518

Tekėk, tekėk, Dauguvėle,
Raudonom putelėm!
Man įkrito persikeliant
Raudonas rožių vainikas.

Dauguva (ir apskritai vandenys) gali būti
suprantama kaip mirusiųjų kelias. Antai užkalbėjimuose liga dažnai siunčiama už Dauguvos
(jūros), kad ten išnyktų. Pavyzdžiui, užkalbėjime
nuo rožės:
Trīs vīri brien pa jūru (Daugavu), visiem rozes
rokā – visas, visas iekrita jūrā, noslīka, pazuda, iegrima dibinā – zila, sarkana, balta, citas
dažādas, savītušas, sakaltušas kā tabāka lapa.
Jūrā trejdeviņi kalēji, trejdeviņi āmari, trejdeviņas laktas, tie viņas sakals, tie viņas sasitīs,
tie viņas sakapās trejdeviņiem zobeniem; iznīka,
izputēja visas kā vecs mēnesis, kā vecs pūpēdis.18
Trys vyrai brenda per jūrą (Dauguvą), visi su
rožėmis rankose – visos, visos įkrito jūron, paskendo, pražuvo, nugrimzdo dugnan – mėlyna, raudona, balta, visokios kitos, suvytusios,
sudžiūvusios kaip tabako lapas. Jūroje triskart
devyni kalviai, triskart devyni kūjai, triskart
devyni priekalai, jie jas sukals, jie jas sudaužys, jie jas sukapos triskart devyneriais kardais; išnyko, išputėjo visos kaip senas mėnuo,
kaip senas kukurbezdis.

Pastariņa nevarēj’,
Tā iekrita upītē.
Upe viņu neturēja,
Tā iedzine Gaujiņā;
Gauje viņu neturēja,
Tā iedzine Daugavā;
Daugav’ viņu neturēja,
Tā iedzine jūrītē;
Jūra viņu neturēja,
Tā piedzine maliņā.
Tur uzauge kupla liepa
Deviņiem žuburiem.
Iet bāliņš, kokles taisa
No tiem liepas žuburiem.
Sak’ bāliņš koklēdams:
Skaisti skan liepas kokle!
Sak’ Māriņ’ raudadāma:
Tā jau neva liepas kokle,
Tā māsiņas dvēselīt’,
Caur ūdeni peldējusi.
LD 33625/19

O trečioji negalėj’,
Ji įkrito upytėn.
Upė jos laikyt nelaikė,
Toji išnešė į Gaują;
Gauja jos laikyt nelaikė,
Toji nešė į Dauguvą;
Dauguv’ jos laikyt nelaikė,
Toji išnešė į jūrą;
Jūra jos laikyt nelaikė,
Toji išnešė į krantą.
Ten užaugo kupli liepa
Devyniomis atšakomis.
Eina brolis, kankles daro
Iš tų liepos atšakų.
Sakė brolis kankliuodamas:
Gražiai skamba liepos kanklės!
Sakė Maryt’ raudodama:
Tai visai ne liepos kanklės,
Tai sesulės sielaitytė,
Vandeniu atplaukusi.

***
Mitinės Dauguvos funkcijos latvių tradicijoje.
Mitiniame pasaulėvaizdyje Dauguva funkcionuoja kaip svarbus sakralinės hidronimijos elementas,
žymintis ribą tarp šio ir ano pasaulio, žmonių ir
dievybių, savojo (teigiamo) ir svetimo (neigiamo,
grasaus) pasaulio.
Dauguva, kaip ir šaltiniai, ežerai, jūra, apTuo pat keliu sielos patenka į vėlių šalį:
skritai vandenys, išreiškia moteriškąjį kuriamąjį
pradą, todėl kaip tik čia, pagal mitinius vaizdiVisas upes jote jojau,
Visas upes cauri jāju,
nius, randasi nauja gyvybė (vaikas išgriebiamas
Dauguvėlės negalėjau.
Daugaviņu nevarēju.
iš upės arba išplaunamas į krantą). Tačiau tuo pat
Dauguvėlės negalėjau –
Daugaviņu nevarēju,
metu Dauguva – ir mirties vanduo, kuriuo miJi pilna sielelių.
Tā bij pilna dvēselīšu.
rusiojo siela pasiekia savo galutinį tikslą – pirmaLTdz 13387
pradžio chaoso valdas, kad pasirengtų būsimam
Dauguvėlė juodaakė
Daugaviņa melnacīte
atgimimui. Kaip ambivalentiškos prigimties yra
Juoda teka vakare.
Melna tek vakarā.
Morė, arba Mara, lygiai taip ir moteriškajam praKaip ji juoda netekės,
Kā tā melna netecēs,
dui atstovaujančios Dauguvos prigimtis dvejopa –
Pilna brángiųjų sielelių.
Pilna dārgu dvēselīšu.
ir palanki, ir priešiška. Su Dauguva visų pirma
LD 30710
siejamos chtoniškos dievybės. Dauguva (ypač
Dauguva taip pat yra viena iš vėlių šalies jos akivarai, sietuvos ir gelmė) – Velnio buveinė.
labirinto, kurį tenka išeiti per brandos iniciaciją, Anot sakmės, Velns dzīvojis kāda Daugavas atvarā
„Velnias gyveno viename Dauguvos akivare“19.
grandžių (upė – Gauja – Dauguva – jūra):
Latvių literatūra (K. Fyrekeris, Senasis Stenderis
ir kiti) radosi kaip priešprieša tautosakai ir
Trīs liepiņas upītē,
Trys liepaitės upytėje,
jai būdingam mitiniam pasaulėvaizdžiui. Tačiau
Visas viena kuplumiņa;
Visos vieno kuplumėlio;
latvių skaitytojo sąmonėje ir juolab pasąmonėje
Trīs meitiņas pāri gāje
Trys mergaitės tiesiai ėjo
per šimtmečius susidaręs archetipinis Dauguvos
Pār tiem liepas žuburiem. Per tuos liepų šakumus.
Divi pāri pārlaipoja,
Dvi per juos lipte perlipo, įvaizdis niekur nedingo. Priešingai – kaskart
18

Straubergs 1939 : 427.

19

TD: 21.
ska it y ma i
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(ypač tautinio atgimimo laikotarpiais) jis vis ak- LITERATŪRA IR SANTRUMPOS:
tualizuojasi, Dauguvos sakralumą kitąsyk primenant net pernelyg tiesmukai. Antai A. Pumpuro Cooper 1978 = J. C. Cooper. An Illustrated Encyclopaedia of
Traditional Symbols. London, 1978.
„Lačplėsyje“, kur Dauguva yra vienas iš pagrinDraviņš 1939 = K. Draviņš. Tautasdziesmu Daugava. Iš: Ardinių Senosios Latvijos topografijos elementų ir
chīvs, IV. Melburnas, 1973.
mena tiek mirties, tiek atgimimo idėją, o Juodasis Dunsdorfs 1939 = E. Dunsdorfs. Daugavas dziesmu topogrāfiriteris (alias Velnias) tiesiai susiejamas su Dauguja. Iš: Iš: Archīvs, IV. Melburnas, 1973.
Goba 1993 = A. Goba. Mītoloģiskā Daugava. Iš: Zinātnes Vēstvos akivaru: 20
Divi vīri cīnīdamies
Pienāk paša krastmalā,
Kamēr beidzot tie no krasta
Ūdens dzelmē iegāžas <...>
Tas ir Lāčplēs’s, kas te cīkstas
Vēl ar svešo naidnieku,
Laimdota tur pilī skatās,
Gaida, kamēr uzvarēs.
Un ar reizi nāks tas brīdis,
Kad viņš savu naidnieku,
Vienu pašu lejā grūdis,
Noslīcinās atvarā, –
Tad zels tautai jauni laiki,
Tad būs viņa svabada!2
Dujen vyrai kaudamiesi
Priartėjo prie pat kranto,
Ir galiausiai jie nuo kriaušio
Virto vandenų gelmėn <…>.
Lačplėsis tatai čia grumias
Vis su priešu svetimšaliu,
O Laimduota pily stebi,
Laukia, kada nugalės.
Vienąsyk ateis tas mirksnis,
Kai jis savo priešininką,
Vienu gaistu žemyn grūdęs,
Nuskandins akivaran, –
Tada tautai naujas laikas
Stos – bus ji laisva!

nesis, 1993, Nr. 10.
Grosmane 1997 = E. Grosmane. Zaķa simbolika viduslaiku
mākslā un latviešu folklorā. Iš: Latvijas Vēstures Instituta
Žurnāls, 1997, Nr. 1.
Karulis 1992 = K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, I.
Rīga, 1992.
Kovaļevska 1997 = O. Kovaļevska. Krāslavas rajons: Ģeogrāfisko nuosaukumu vārdnīca. Rīga, 1997.
LD = K. Barons, H. Visendorfs. Latvju dainas, I–VI. Jelgava–
Peterburga, 1894–1915.
LTT = Latviešu tautas ticējumi. P. Šmita skārtoti, IV. Rīga,
1941.
LTTI = Latviešu tautas teikas: Izcešanās teikas. Rīga, 1991.
LTTV = Latviešu tautas teikas: Vēsturiskās teikas. Rīga, 1988.
LTdz = Latviešu tautasdziesmas, I–VI. Rīga, 1979–1993.
Otersons 1996 = K. Otersons. Jēdziena Daugava dziļāko slāņu
meklejumos. Iš: Daugavas raksti: No Koškoviciem līdz
Daugavpilij. Rīga, 1996.
Straubergs 1939 = K. Straubergs. Latviešu buramie vārdi, I.
Rīga, 1939.
Šterns 1997 = I. Šterns. Par Rīgas un Daugavas vārdu. Iš:
Archeoloģija un etnogrāfija, XIX. Rīga, 1997.
TD = Teikas par Dievu. Rīga, 1929. Pumpurs 1988 = A. Pumpurs. Lāčplēsis. Rīga, 1988.
Tdz = Tautas dziesmas: Papildinājums K. Barona „Latvju
dainām“. Sakārtojis P. Šmits, I–IV. Rīga, 1936–1939.
LT Izcelšanās teikas = Latviešu tautas teikas: Izcelšanās
teikas. Rīga, 1991.
Топоров 1975 = В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь,
A–D. Москва, 1975.
Iš latvių kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS.
Versta iš: Janīna Kursīte. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā.
Rīga: Zinātne, 1999, sk. Mītiskā Daugava, p. 93–107.

Lačplėsis ir Juodasis riteris mena pirmapradę Dievo ir Velnio kovą.
Mitologizuotą Dauguvos vaizdinį užtinkame ir Rainio „Dauguvoje“, ir K. Skalbės eilėraš- MYTHICAL DAUGUVA
čių knygoje „Dauguvos vilnys“, ir daugelyje at- Janīna KURSĪTE
skirų kitų poetų eilėraščių, bet tai jau kita tema –
kaip sakrali informacija, nors laikinai užmiršta, In the mythical worldview, Latvia’s main river, Dauguva,
vis dėlto išlieka transformuotu pavidalu ir kartas functions as an important element of sacred hydronyms, marking the border between this world and the next, between peonuo karto primena apie save.
ple and deities, our world and an unfamiliar world. Dauguva,

20

Pumpurs 1988: 260.
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as most sources of water, expresses the female creative begining; therefore, mythical imagery shows that new life appears
in such places (a child is pulled from the water or is washed
ashore). At the same time, Dauguva is also a water of death,
by which the soul of the deceased reaches its final goal – the
realm of primordial chaos – and prepares for its future rebirth.
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TRYLIKTASIS „AUKSO VAINIKAS“ ROKIŠKYJE
2018 m. sausio 6 d., per Trijų Karalių šventę, Rokiškyje, buvusiame kunigaikščių Krošinskių (nuo XVI a.),
grafų Tyzenhauzų (nuo XVIII a.) ir grafų Pšezdzieckių (nuo XIX a.) dvare, dabar – šio krašto muziejuje,
įvyko jau tryliktosios respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ baigiamasis respublikinis turas. Prieš tai buvo surengta dešimt regioninių parodų.Jas kuravo Lietuvos nacionalinio kultūros centro
(LNKC) Tautodailės sektoriaus specialistės, talkino dešimties apskričių savivaldybės, o pagrindinis partneris –
Rokiškio krašto muziejus. Baigiamosios respublikinės parodos kūrybinė grupė – LNKC Tautodailės poskyrio
atstovės Teresė Jurkuvienė ir Darija Čiuželytė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė ir direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai Marijona Meliauskienė. Parodoje dalyvavo 28 regioniniuose turuose atrin
kti geriausieji Lietuvos liaudies menininkai, kurių kūrinių kolekcijas, sudarytas iš penkių darbų (tik Antanas
Viskantas iš Mažeikių išdrožė devynias Užgavėnių kaukes), vertino iš menotyrininkių, muziejininkių, kultūros
darbuotojų ir medžio skulptoriaus sudaryta vertinimo komisija.
Praėjus porai dienų po Lietuvos liaudies menininkų „atlaidų“ apie praėjusią konkursinę parodą bei jos
diplomantus, prizininkus ir laureatus kalbėjomės su šiemetinės „Aukso vainiko“ vertinimo komisijos pirminin
ke dr. Lijana ŠATAV IČI ŪTE -NATA L EV IČI ENE .
Ši meno sritis įvardijama dviem istoriškai nevienareikšmiais terminais – liaudies menas ir tautodailė.
Kaip juos interpretuotumėte? Taip klausdamas iškart
prisiminiau, kad kartą, ėmus kamantinėti menotyrininkę dr. Mariją Martinaitienę apie tuometinę tautodailės padėtį, ji iškart mano įkarštį sustabdė: ką šiuo
terminu įvardijate, ką turite omenyje? Esą kaip tautodailė XX a. pradžioje buvo apibrėžiamas visas tuomet
lietuvių sukuriamas menas, o vėliau įsigalėjo Pauliaus
Galaunės įvesdintas liaudies meno terminas.
Manyčiau, kad jei jau P. Galaunė suformulavo
liaudies meno terminą (kaip pagrindinis jis išsilaikė iki XX a. vidurio), tai ir turėtume jo laikytis
kaip svarbiausio šios meno srities įvardijimo. Kita
vertus, dabartiniais laikais, manyčiau, ir liaudies
menas, ir tautodailė yra tapę beveik lygiaverčiais
apibūdinimais, didžia dalimi jie sinonimiški. Atsimenu, kai studijavau dailę, dar sovietmečiu,
tautodailė buvo suprantama kaip Jono Basanavičiaus aplinkos sukurtas ar įvestas terminas, kuris
esą buvo ne visai tikslus. Tada vienareikšmiškai
teigta, kad tikrasis terminas turįs būti „liaudies
menas“.
Kaip suvokiate dabartinio liaudies meno ar tautodailės vietą tradicinio ir šiuolaikinio profesionaliojo meno
kontekste?
Manau, kad liaudies menas ir dabartiniais laikais yra tikrai svarbus, jo vieta tarp visų kitų
meno apraiškų yra garbinga, nes tai sritis, su
kuria neabejotinai galime save sieti ir tapatinti
kaip tautos ir valstybės dalį. Taip teigdama nieko naujo nepasakysiu, tiesiog apsisuka istorijos
ratas, ir mes turime tai, ką atsinešame iš amžių glūdumų. Apie 2004 m., kai Lietuva įstojo

į europines ir transatlantines ekonomikos bei
gynybos bendrijas, straipsniuose apie dailę nuskambėdavo pasakymai, kad liaudies menas jau
esąs praeitis, nes esame globalaus pasaulio sudėtinė dalis, kad tai mums jau nebesą taip svarbu,
kaip būdavo anksčiau... Tačiau praėjo keliolika
metų, pamatėme, kad globalizacija turėjo ir neigiamą pusę, tauta išsivaikščioja, o tautiškumas,
etniškumas, tautos vertybių palikimas, su kuriuo save kaip tautą ir valstybę identifikuojame,
išliko. Ir tas kultūrinis paveldas tampa vis svarbesnis. Teko girdėti ir patirti, kad išeivijos lietuviai, kurie yra visapusiškai kosmopolitiški,
kurių vaikai lanko vietines mokyklas su tenykštėmis mokomosiomis kalbomis, nes sekmadieninės lietuvių mokyklėlės nebepopuliarios, visada
pabrėžia savo tautinę tapatybę. Todėl ir manau,
kad liaudies menas nėra praradęs savo reikšmės,
manyčiau, kad ji net yra išaugusi ir sustiprėjusi.
Vis dėlto kelia nerimą bendroji mūsų valstybės
politika, kuri nuo mažens per mokymo ir auklėjimo
įstaigas skiepija nihilistinį santykį su tautine kultūra. Tarkim, kai kuriuose renginiuose patyriau,
su kokia ironija ir nepagarba tam tikra visuomenės
dalis žvelgia į tautinį kostiumą – kaip į kažkokį
dirbtinai palaikomą reliktą, kuriam lemta nunykti.
Kita vertus, praeitais metais Kaune, Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje surengtoje parodoje „Liaudiškumas mene“
buvo pristatomi profesionalių dailininkų kūriniai. Norą joje dalyvauti pareiškė apie šešis šimtus menininkų – Lietuvos mastu tai labai daug.
Akivaizdu, kad nemaža dalis menininkų pripažįsta, kad tautinė tapatybė, išreiškiama tiesiogine
ar netiesiogine forma, jiems yra svarbi.
p a ro do s
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„Aukso vainiko“ laimėtojo Zenono Skinkio drožiniai : Šv. Agota ir Šv. Cecilija. 2017 m.

Gal pristatytumėte, kokios yra Jūsų, kaip menotyrinin ir visur, veikė mados. Pakilimai, suartėjimai, nukės, tyrinėjimo kryptys, kaip jos susijusios su liaudies tolimai... Kartais ir iš šono pastūmėjami, valdžios
kultūra ir menu?
institucijų proteguojami. Postūmiai, atoslūgiai,
Daugiausia domiuosi XX a. (ir iki pat šių dienų) o paskui vėl bangos kyla... Žinome, kad tarputaikomąja ir profesionaliąja daile. Mano pagrindi- kariu tie suartėjimai buvo kryptingai skatinami.
nė tyrinėjimų kryptis yra XX a. pirmosios pusės, Kad ir kokią to laiko spaudą (skirtą inteligentams,
ypač tarpukario laikotarpio, vadinamoji tautinė šviesuomenei ar „geltonąją“) vartytume, retaantropologija: tiriu, kokiomis formomis reiškėsi me numeryje nekalbama apie būtinybę pabrėžti
liaudies kultūra, ir kaip ji tapo masinės kultū- savo tapatybę. Kita vertus, iš šių raginimų galima
ros dalimi. Kitaip sakant, domiuosi, kokiu būdu daryti išvadą, kad tai tikriausiai nebuvo visuotautodailė sklido nepriklausomybę paskelbusioje tinis reiškinys. Noras būti moderniems, išsiskirti
Lietuvoje ir kokias formas ji įgavo kasdienybės modernumu (o tai, aišku, reiškė pažangą, priarkultūroje. Į tuos tyrinėjimus patenka daug kas: ir tėjimą prie vakarietiškos kultūros) buvo labai
Žemės ūkio rūmų Namų pramonės skyriaus veik- stiprus. Todėl ir liaudies meistrus, ir profesionala, ir įvairių kursų organizavimas, ir profesiona- lius dailininkus reikėjo skatinti atkreipti dėmesį į
lioji dailė – kaip joje reiškėsi tautinės aspiracijos tautodailę. Užėjus sovietams įsigalėjo deklaratyvusis liaudiškumas, teigta, kad menas priklauso
ir formos.
liaudžiai, kad jis privalo turėti liaudišką turinį.
Ryškėjo tam tikras dvikryptis eismas: liaudies meno Kita vertus, deklaratyvaus liaudiškumo reikalapuoselėtojai dairėsi į to meto profesionalųjį meną, o vimas sudarė sąlygas plėtoti ir lietuvišką moderprofesionaliojo meno kūrėjams rūpėjo tautiškieji ele- niąją tautodailę. Būtent tada tarsi iš naujo atgimė
mentai ir vertybinis jų matmuo. Kokios tendencijos liaudies tapyba, grafika, medžio drožyba ir kiti
pastebimos iki šių laikų? Ar panašūs procesai tebe- žanrai. Aišku, darbų tematika, turinys keitėsi, bet
vyksta, ar tie masyvai tolsta vienas nuo kito, ar kai vis tiek buvo palaikoma tautinė tradicija. Manau,
kuriais aspektais artėja?
kad sovietmečiu buvo nuveikta ne tik blogų, bet
Šiemet švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo ir kai kurių gerų darbų. Tik juokinga skaityti, kad
šimtmetį. Žvelgiant į visą šį laikotarpį matyti, užsiėmimas liaudies kūryba buvo tarsi kažkokia
kad profesionaliajame mene ir tautodailėje, kaip protesto forma... Tokiu atveju daugelis turėjo būti
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rezistentais. Atrodo, kad jau niekas nebegali prisi- Manau, kad atrenkant darbus į pačią svarbiausią,
pažinti, kad ir tada tiesiog gyveno...
respublikinę „Aukso vainiko“ parodą regioninės
Kaip sakėte, tarpukariu liaudies meno plėtrą uoliai vertinimo komisijos ir respublikinės komisijos atpalaikė valstybė, o, tarkim, dabartiniais laikais to dė- stovės stengiasi išlaikyti žanrinę įvairovę ir tolygumą, t. y. bando palaikyti tas sritis, kurios tarsi
mesio – tik trupiniai...
ir nueina į užribį – neturi komercinio „užtaiso“
Be abejonės, tarpukariu visi, kuriuos dabar lai- ir pasisekimo, todėl liaudies meistrų yra mažiau
kome didžiausiais tautinio stiliaus propaguotojais, mėgstamos.
priklausė tam tikroms institucijoms. Pavyzdžiui,
seserys Glemžaitės buvo ne tik pedagogės (viena O regioninėse parodose, jų komisijų valia, galėtų atsiiš jų – akušerė), bet ir šaulės, o Šaulių sąjungos spindėti ne tik pageidaujama, bet reali liaudies meno
moterų skyriai aktyviai rūpinosi liaudies meno padėtis regionuose?
propagavimu. Minėtieji sutuoktiniai Anastazija ir Taip, ji atsispindi. Šiuolaikinei tautodailei ta įvaiAntanas Tamošaičiai buvo Žemės ūkio rūmų at- rovė yra gana būdinga. Nuo monumentalių sristovai, ši valstybinė institucija leido jų parengtus čių, lauko skulptūrų, kryžių iki pačių smulkiausių
leidinius. O dabar nors ir rengiami įvairūs sim- (karpinių, margučių, šiaudinių sodų). Ir tą įvairopoziumai, seminarai, plenerai ar liaudies meistrų vę stengiamasi palaikyti ir išlaikyti kaip vertybę.
konkursinės parodos, bet kartais pasiilgstu soKaip, atsižvelgdama į aptartus dalykus, įvertintumėvietmečiu organizuotų didelių, netgi grandiote šiemetinėje „Aukso vainiko“ parodoje eksponuotų
zinių liaudies meno parodų – panašių į tą, kuri
trijų pagrindinių liaudies meno šakų – vaizduojamopraeitais metais buvo surengta Taikomosios dailės
sios ir taikomosios dailės bei kryždirbystės – santykį?
ir dizaino muziejuje (Arsenale) Vilniuje. O konkursinė paroda „Aukso vainikas“ daro gerą darbą Kiekvienų metų respublikinė „Aukso vainiko“
ir ta prasme, kad tikruosius, sektino pavyzdžio paroda skiriasi žanrinėmis proporcijomis. Keletautodailės kūrinius padeda atsijoti nuo kičinės, tą pastarųjų metų teko stebėti gausius ir įvairius
komercinės produkcijos.
Esate dalyvavusi ne vienos „Aukso vainiko“ vertinimo komisijos darbe, tad gerai žinote, kaip tie renginiai
yra organizuojami. Kaip manote, kokia kryptimi jie
vystosi, kokios tendencijos ryškėja, koks menas juose
pristatomas?
Manau, kad konkurso nugalėtojų darbai kitiems
tautodailininkams yra sektinas pavyzdys, iš jų mokomasi, į juos orientuojamasi. Išryškėję autoritetai ir kitiems liaudies menininkams daro įtaką. O
tendencijos... Sakyčiau, kad skirtingose tautodailės
srityse jos yra įvairios. Esminis vertinimo kriterijus yra kūrinio formos ir vidinio turinio artumas
tikrajam liaudies menui. Šis santykis su pirmavaizdžiais, jei taip galima įvardyti, yra nevienodas.
Nepriklausomybės metais tekstilės ir tautinio kostiumo kūrėjai siekė autentikos – liaudies audiniai
beveik kopijuoti, siekta, kad būtų kuo mažesnis
atotrūkis nuo etninių pirmavaizdžių. Kitose tautodailės srityse, ypač vaizduojamojoje liaudies dailėje, pastebima didesnė laisvė. Tapyboje, taip pat ir
grafikoje, toleruojamas individualizuotas pasaulėvaizdis, tik įsigalėjęs supratimas, kad profesionalus
nuo mėgėjų skiria primityvizmo tendencija.
Kai kurie liaudies meno žanrai sparčiai vystosi, o kiti
tarsi apmiršta... Nors „Aukso vainiko“ parodos, darbų atrankos principai tuos procesus iš dalies juk ir
koreguoja?

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Šv. Izidorius. 2014 m.
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medžio skulptorių darbus, kurie atspindėdavo
ir savitas, ir gana skirtingas stiliaus tendencijas.
Vieni labiau mėgsta apibendrinti, kiti – kuria detalesnius siužetus ir istorijas, tarsi toliau plėtoja
Liongino Šepkos įteisintą manierą.
Turbūt galima žvelgti ir kitaip – vieni labiau akcen
tuoja individualią meninę raišką, o kiti linkę kopijuoti,
remdamiesi senaisiais pavyzdžiais?
Taip, tai tenka pripažinti, bet turbūt visais laikais
visose srityse yra sekėjų ir pirmeivių. O tautodailė remiasi pirmavaizdžiais. Tad ir sekimas šiame
kontekste nėra didelė blogybė, juolab kad nuo
įgimto individualumo niekur nepabėgsi. Kitaip
yra profesionaliojoje dailėje, kurioje visi meninin
kai nuo senų laikų yra įvardyti, ir kopija šioje terpėje iškart laikytina menkaverčiu kūriniu.
Taigi iki šiol parodose dominuodavo skulptoriai, būdavo daug tekstilės. Šioje parodoje
skulptūrai lyg ir menkiau atstovaujama, nebuvo
ir didesnės šio žanro stilistinės įvairovės. Po Tautinio kostiumo metų tikėjomės, kad bus gausiai
pristatyti kostiumai ar jų dalys, juostos, kiti tekstilės darbai, bet šios srities darbų buvo pateikta
visai nedaug. Tautinį kostiumą pristatė vienintelė respublikinėje parodoje debiutavusi jauna

Vytautas Rauktys. Vestuvinis sietynas. 2017 m.
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tekstilininkė – vilkaviškietė Edita Šūmakarienė.
Įdomu buvo tai, kad jos gražiai, „švariai“ išausti
kostiumai tarsi kaip nors ypatingai ir neišsiskyrė, tačiau atkreipė dėmesį suvalkietiškos prijuostės, kuriose pastebimas improvizacijos elementas.
Autorė į kaišytinę prijuosčių techniką įvedė savitų,
naujų puošybos elementų – puokštelių, kurios nesikerta su tradicija ir neiškrenta iš bendro suvalkietiškų kostiumų vaizdo. Už tai audėja buvo apdovanota specialiuoju diplomu už gražų debiutą.
Šiemet parodoje buvo stipri kryždirbystės
ekspozicija, dalyvavo daug autorių. Ankstesnėse
parodose jie susilaukdavo kritikos dėl nepakan
kamai įspūdingo kūrinių pristatymo – dažnai būdavo eksponuojamos neaukštos kokybės nuotraukos, jos neįspūdingai pateikiamos, įrėminamos.
Šiais metais kūrinių pristatymas patobulėjo, be
to, dalyvavo daugiau kryždirbių, tad vertinimo
komisijai buvo dėl ko pasukti galvą. Meistriškumu tarpusavyje rungėsi tikros asmenybės.
Prie jų dar grįšime, o kol kas apžvelkime liaudies
menininkus, kurie savo darbais nusipelnė specialiųjų diplomų. Komisijos sprendimai, kas ir už ką buvo
įvertintas, taip pat atskleidžia būdingas tendencijas.
Diplomu už tradicijos puoselėjimą Lietuvoje ir pasaulyje buvo apdovanotas iš Kolumbijos kilęs, lietuviškų šaknų turintis skulptorius Aleksas Eugenijus
Kulvietis, šiuo metu gyvenantis Kretingoje. Tarpukariu reiškėsi profesionalus dailininkas Eugenijus
Kulvietis, tad gal juos sieja giminystės ryšiai?.. Jis
pateikė savo pagal ikonografinius pavyzdžius išdrožtų koplytstulpių kolekciją. Juos drožti jis pradėjo dar gyvenamas Medeljine, Kolumbijoje. Parodoje atsiranda naujas – išeivijos – segmentas.
Paprastai lietuviai menininkai kažkur barstosi po
pasaulį, o šiuo atveju grįžtama į tėvų ir senelių
kraštą su tradicinėmis skulptūros formomis.
Diplomą už įspūdingą debiutą ir tradicijos
palaikymą laimėjo kryždirbys iš Žagarės (Joniškio r.) Dalius Udrakis. Nustebau, kad jis dar nėra
dalyvavęs respublikinėje parodoje, nes jo sukurti
kryžiai pasižymi brandumu. Vertinimo komisijos
dalį jis sužavėjo dvigubų kryžmų kryžiais karavykais, kurių pavadinimas yra kilęs nuo Ispanijos
miestelio Karavakos (Caravaca), iš ten jie mus pasiekė per Lenkiją. Iš pradžių plito maži, vėliau ir
dideli kryžiai, žmonių įsitikinimu, ginantys nuo
maro, šiltinės ir kitų užkrečiamų ligų; dar jie vadinami šv. Zacharijaus, šv. Benedikto, šv. Roko
kryžiais. D. Udrakis karavykus darė sekdamas
tarpukario tradicija, kuri tada buvo savaip palaikoma ir reguliuojama, kaip žinome, dailininkai
tada piešdavo statomų kryžių projektus.
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„Aukso vainiko“ laimėtojos Virgilijos Silvestros Šufinskienės lekas ir ąsotis. 2017 m.

Kryždirbys iš Anykščių Pranas Petronis diplomą pelnė už netikėtumą ir už subtilų tradicijos
plėtojimą. Sudomino jo kūrybos organiškumas,
nes skulptūrą jis derina su kryžiaus forma. Pastebimas siekis plėtoti skulptūrinę plastiką, kuri
puikiai sugyvena su pasirinktomis monumentaliosios kūrybos formomis.
Iš taikomosios dailės meistrų diplomą už
aukštą kūrinių meistrystę dar pelnė kalvis Stanislovas Špukas iš Radviliškio (beje, 2015 m. jis
yra laimėjęs „Aukso vainiką“ už kryždirbystę).
Iš trijų parodoje dalyvavusių kalvių jo kalvystės
darbai išsiskiria ir tradicijos laikymusi, ir dėmesiu
meninei saviraiškai. Išlaikoma harmonija ir liaudiškoji architektonika.
Kitas diplomas už savitą lovatiesių tradicijos
interpretavimą ir spalvų darną skirtas kaunietei
audėjai Aldonai Morkūnaitei-Valkauskienei, kuri
irgi debiutavo respublikinėje parodoje. Pasirodo,
ši audėja iki tol daugiausia audė skaras, pledus ir
kitus funkcionalius dirbinius, o komisiją sužavėjo
spalvinis jos nuaustų lovatiesių koloritas. Pastaruoju metu pastebime, kad meistrai bando pabrėžti spalvų svarbą. Ši audėja lovatieses gali nuausti pilkšvu koloritu, jis yra harmoningas, santūrus, bet ji geba deramai panaudoti ir netradicines
violetinę, tamsiai raudoną spalvas. Ir tai iškart

prikausto dėmesį, pajunti, kad tai kažkas naujo.
Prijuosčių ir kitų tradicinių audinių elementus,
pavyzdžiui, smulkius langelius, ji pritaikė dekoratyviems audiniams – savitas individualybės pasireiškimas.
Diplomu už poeziją tapyboje buvo įvertintas Zenonas Bulgakovas iš Alytaus, beje, pagal
specialybę – fotografas. Kaip žinome, XIX a.,
kai atsirado fotografija, ir dailė įgijo kai kurių
jos bruožų. Fotografija linkę naudotis dailininkai
pirmiausia nusifotografuodavo peizažus, tipažų
veidus, o paskui pagal fotografijas tapydavo. Taip
kito ir dailės tendencijos. Šio tapytojo kūriniuose
išties jaučiamas fotografo žvilgsnis, jis kadrą
komponuoja tiksliai, tarsi matytų per objektyvą,
jo darbų spalvos išgrynintos, be tapybinių potėpių
demonstravimo. Liaudiškos tapybos gausoje jis išsiskiria nauju žvilgsniu – taip reiškiasi autoriaus
individualybė.
Kokius tris liaudies menininkus vertinimo komisija išskyrė vaizduojamosios dailės srityje?
Trečiosios vietos laimėtoju šioje kategorijoje pripažinome medžio skulptorių Steponą Kaminą iš
Telšių, beje, 2013 m. pelniusį „Aukso vainiką“
kryždirbystės srityje. Šioje parodoje jis papirko gebėjimu kurti pasakojimą – vaizdų, scenų,
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siužetų ciklą apie Jėzaus Kristaus gyvenimą nuo
gimimo, vaikystės, krikšto iki nukryžiavimo.
Visa tai atlikta neskubria maniera, plėtojama nuosekliai ir apgalvotai, tam kiek pakenkė eksponuojant sukeista jo darbų seka. Beje, skulptorius buvo
ir vienas iš pretendentų į „Aukso vainiką“, bet
nulėmė balsavimo rezultatai.
S. Kaminas tarsi sąmoningai žaboja meninės saviraiškos galias, matyt, kūryboje jis labiau pasitiki apibendrintų formų raiška?

Tai puiki menininkė, kuri visada žino, ko siekia,
jos kūriniuose nėra atsitiktinių dalykų, netikėtumų, bet išlaikomas savitas žvilgsnis. Puikiai
išlaikytos liaudiškosios grafikos tradicijos, vykusiai ir būdingai įkomponuoti darbų užrašai. Formos statiškos, nenutolta nuo šventųjų vaizdavimo ikonografijos, o per tikrovišką ikonografijos
vaizdą persišviečia menininkės individualybė.
„Aukso vainiko“ laimėtoju vaizduojamosios dailės srityje išrinkome medžio drožėją Zenoną Skinkį iš Vilkaviškio. Susidarė įspūdis, kad menininkas nuosekliai ėjo pasirinktu keliu, vaizduodamas
žmonių figūras, jas supančius atributus, gyvūnus,
augalus, tikslingai pasirinkdamas įrėminimą,
frontalias kompozicijas. Nesikeitė ir jam būdinga plastinė raiška. Tačiau šį kartą visus papirko
tai, kaip originaliai jis sugebėjo tautinius motyvus sujungti su sakralinės dailės tradicija. Tai yra
labai paveiku, jo stilius yra emocingas, raiškus,
sakyčiau, tapybiškai grafiškas. Figūros aiškios, be
nereikalingų išraitymų.

Taip, jis iš tų medžio skulptorių, kurie naudoja api
bendrintas formas, nesistengia daryti to, kas jam
nebūdinga, nepriimtina, nepasiduoda kitų įtakai.
Jam būdingas aiškus formos matymas, ateinantis
iš tolimosios tautodailės tradicijos. Nors jo skulptūros ir statiškos, bet jos emociškai paveikios, iškart juntama bendrystė su liaudiškąja skulptūra.
Antroji vieta buvo skirta grafikei Odetai
Tumėnaitei-Bražėnienei iš Utenos, kuri už karpinių kolekciją 2007 m. jau buvo pasipuošusi
„Aukso vainiku“. Kalbėjome, kad gal kai kurie menininkai jau yra pasiekę tokį meistrišku- Iš toliau žiūrint net atrodo, kad tai tapybos darbai,
mą, kad konkursuose nebevertintini – gal jiems nors raiškūs ir skulptūriniai reljefai, iškalbus darbų
reikėtų aukso vainikus uždėti iki gyvos galvos... įrėminimas, jų formato „pakarpymas“...

„Aukso vainiko“ laimėtojo Adolfo Teresiaus koplytstulpiai „Šv. Jokūbas“ ir „Šv. Antanas“ Šilavoto davatkyno parke. 2016–2017 m.
Vytauto Balčyčio nuotraukos.
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Zenonas Skinkys

Virgilija Silvestra Šufinskienė

Visa kūriniuose labai organiškai sujungta. Drožiniuose panaudojęs tautinius kostiumus Z. Skin
kys tarsi kompensavo tautinio kostiumo stygių
parodoje.
Kuo įsimintini buvo parodos taikomosios dailės srities
prizininkai ir laimėtoja?
Trečiosios vietos laimėtoja šioje kategorijoje
šiemet tapo šiaudinių sodų rišėja Lina Živatkauskaitė-Žaliauskienė iš Lazdijų r. Šios liaudies
menininkės sodai be galo subtilūs, ažūriniai, detalės negožia struktūros. Gerai matoma piramidė – visatos modelis, nuo kurio viskas ir prasideda. Nors pastaruoju metu sodų parodose vis
daugiau, bet jos darbai išsiskiria preciziškumu,
jie neperkrauti detalėmis. Dabar neretai rišėjos
sodus veria ir iš storesnių šiaudų, dar įkomponuoja įvairių detalių, o Linos sodai – be galo
subtilūs, elegantiškai suverti, matosi net vidiniai
struktūriniai jų sluoksniai. Manau, kad atkakliai
kurdama ši jauna menininkė dar sulauks savo
žvaigždžių valandos.
Antrosios vietos laimėtojas – baldų ir įvairių medžio dirbinių meistras Vytautas Rauktys
iš Balčių kaimo (Šilutės r.). Tarp kitų šios srities tautodailininkų jis išsiskiria kaip Mažosios
Lietuvos gyventojų šilutiškių medinių vestuvinių
sietynų gaivintojas. Jų sujungimas su skulptūros tradicija yra iškalbingas, paveikus. Tai kažkas labai nepakartojama ir originalu, pamačius
tuos sietynus tiesiog negali atitraukti akių. Gaila,
kad pas mus maža šiuolaikinės tautodailės tyrinėtojų, kurie gilintųsi, iš kur tie sietynai atėjo,
nes jeigu jie buvo būdingi tik minėtam regionui,
tai gal veikė vokiška ar kitų tautų įtaka. Atrodo,
tokie funkcionalūs dirbiniai, bet gebama juos

Adolfas Teresius

estetiškai atgaivinti ir pakelti iki skulptūros, iki
apibendrinto meno kūrinių statuso. Preciziškai
meniškai juose perteikti prakartėlės, judančių
žuvų ir kiti motyvai. Anksčiau V. Raukčio daryti sietynai būdavo ryškiaspalviai, kartais net per
ryškus karkasas goždavo skulptūras, o dabartinė
santūri jų spalvų gama leido išryškinti skulptūrinę kompozicijų dalį. Be abejo, tai labai originalus
ir visapusiškas menininkas (taip pat kuria šventines dėžutes ir kitokius dirbinius), todėl norėtųsi
jam palinkėti, kad neatsižadėtų krypties, kurią jis
vienintelis plėtoja.
„Aukso vainiku“ taikomosios dailės srityje
buvo įvertinta puodininkystės puoselėtoja, keramikė Virgilija Silvestra Šufinskienė iš Kuršėnų (Šiaulių r.). Labai džiaugiuosi, kad ji pagaliau
sulaukė tiek daug komisijos narių palaikymo. Tai
keramikė, kurią galime pavadinti darbščiąja bitele.
Pamename įvairias jos kolekcijas, pavyzdžiui, raudono molio indus, dirbinius su baltais fonais, su
įrėžtais ornamentais ir kitus... Šį kartą jos kūriniai
ir jų spalvinis koloritas – santūresni, bet vis tiek
išraiškingi. Akivaizdus amato įvaldymas: ąsočiai
ir indai yra gerai nužiesti, o dirbinių formos gana
retos, grakščios ir gražios. Tai ne profesionalusis menas, bet jis nėra sustojęs ir ties archeologinių indų kopijomis. Dekoras dera su indų forma.
Džiugu, kad atsidavusi ir savo amato bei meno paslaptis išlukštenusi garsios Kuršėnų puodžių mokyklos keramikė sulaukė pelnyto pripažinimo.
Galop priartėjome prie kryždirbystės meno laureatų...
Kryždirbystės dalis šiemet, kaip sakiau, buvo solidžiausia, tad ir konkurencija buvo didelė, o dar
sunkiau – išrinkti geriausius, nes beveik visi šios
srities menininkai – asmenybės.
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Lina Zaliauskienė. Sodas. 2017 m.

šalia kryžiaus, kaip jis. Kryždirbys itin pagarbiai
traktuoja pirmavaizdžius, prototipus ir visą šios
meno šakos tradiciją, nuo kurios atsispiria.
„Aukso vainiko“ laureatu šioje srityje šiemet tapo Adolfas Teresius iš Garliavos (Kauno r.),
šį garbingiausią apdovanojimą už kryždirbystę jau
laimėjęs 2008 m., o 2012 m. vainikuotas už medžio skulptūros darbus. Tai visapusiškas liaudies
menininkas ir šios meno šakos asmenybė, kuriai
irgi kai kas norėtų aukso vainiką uždėti iki gyvos
galvos, kitaip sakant, kad galėtų labiau konkuruoti
kiti menininkai. Bet aš manau, kad jei žmonės atsidėję dirbs, sėkmė juos vis tiek aplankys. O tokie
menininkai kaip A. Teresius palaiko deramą šios
liaudies meno srities kūrybos lygį, į kurį ir kiti gali
lygiuotis. Komisijos svarstymų metu nuskambėjo
mintis (ne mano), kad A. Teresius savo kūrybiškiausiomis kryždirbystės interpretacijomis tęsia
Vinco Svirskio tradiciją geriausiąja prasme. Žinome, kad V. Svirskio kūrybiniai rezultatai buvo visai
kitokie, bet manoma, kad abiejų meistrų darbai yra
labai organiški, visiškai užbaigti, nieko iš jų nebeįmanoma nei atimti, nei pridėti. Būtent tuo, esą,
plačiausia prasme ir reiškiasi svirkiškoji tradicija.

XIII RESPUBLIKINĖS KONKURSINĖS
LIAUDIES MENO PARODOS „AUKSO
VAINIKAS“ VERTINIMO KOMISIJA:
dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė – pirmininkė
(Lietuvos kultūros tyrimų institutas), dr. Regiman
ta Stankevičienė (LKTI), dr. Teresė Jurkuvienė ir
Darija Čiuželytė (LNKC, Tautodailės skyrius), dr.
Alė Počiulpaitė, dr. Miglė Lebednykaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus), dr. Elvyda Lazauskaitė
(LNM), Jonas Rudzinskas (Lietuvos tautodailininkų sąjunga), Vida Šatkauskienė (LNKC), Kęstutis
Ar jo kryžiai turi specifinių suvalkietiškų bruožų, ar
Krasauskas (medžio skulptorius iš Pasvalio r.).
yra tradiciniai lietuviški?
Trečiąją vietą tarp kryždirbių šiemet užėmė Andrius Bieliukas iš Kriūkų (Šakių r.). Netgi užsirašiau, kaip jį apibūdino vienas iš vertinimo komisijos narių, medžio skulptorius Kęstutis
Krasauskas iš Pasvalio r.: „Tai tradicija, kuri yra
laike.“ Kitaip sakant, kryždirbys ir senosios, ir
tarpukario tradicijos reikalavimus geba perkelti į
dabartį. Ji išlaikoma ir su didele pagarba, meistriškai perteikiama šiais laikais.

Sakyčiau, kad A. Bieliuko kryžiai labiau primena tarpukario kryžių atgaivinimo akciją, kai dailininkai pagal senuosius pavyzdžius komponavo
kryžių modelius ir kartais dar jiems pridėdavo
puošybinių elementų. Tokie kryžiai vėliau buvo
statomi visoje Lietuvoje, tad truputį nustelbė vietines tarpukario tradicijas. Tada įsigalėjo vadinamieji lietuviški kryžiai.
Antrąją vietą šiemet laimėjo jau anksčiau pagarsėjęs medžio drožėjas ir kryždirbys Rimantas
Zinkevičius iš Ukmergės, 2005 m. „Aukso vainiką“ laimėjęs už medžio skulptūrą, o 2010 m. – už
kryždirbystę. Diskutuodami pripažinome, kad visų
trijų šiemetinių kryždirbystės prizininkų kryžius
atskirsi iš karto. R. Zinkevičiaus kryždirbystė pasižymi savitu ir tiksliu stiliumi, ikonografijos laikymusi, Aukštaitijos regiono etninių tradicijų gerbimu. Niekas kitas taip nekomponuoja skulptūrų
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

Parengė Juozas ŠORYS

13TH ‘AUKSO VAINIKAS’ IN ROKIŠKIS
In 2018, Rokiškis Regional Museum organised the 13th national competitive folk-art exhibition ‘Aukso vainikas’ (Golden
Wreath). 28 folk artists participated, exhibiting more than 100
works of fine and applied arts, as well as examples of crossmaking. On 6 January the contest’s winners were announced –
16 artists in total. The top honours – ‘Golden Wreaths’ – were
awarded to wood carver Zenonas Skinkys from Vilkaviškis, ceramicist Virgilija Silvestra Šufinskienė from Kuršėnai
(Šiaulai d.), and cross-maker Adolfas Teresius from Garliava
(Kaunas d.) The exhibition was organised by the Lithuanian
National Culture Centre’s Folklore Folk Art Subdivision (headed by Teresė Jurkuvienė) with partners from ten regions of
the country. In this conversation, the chair of the competition
commission, art critic Dr Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė,
presents the best folk artists, their creative features, she discusses the evolution and changes in this field
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MITINIAI VAIZDINIAI VYTAUTO V. LANDSBERGIO
KNYGOJE „IŠ GYVENIMO LAUMIŲ“
Da i n iu s R A Z AUSK A S

Vytautas V. Landsbergis. Iš gyvenimo
laumių. Vilnius: Dominicus lituanus,
2017.
Vytautas V. Landsbergis parašė knygą. Ne apie
visų metų, o tik apie vasaros darbus bei džiaugsmus, net ne apie visos vasaros, o vos apie kelių
vasaros dienų ir naktų – kiek trunka metalistų
festivalis prie Anykščių „Velnio akmuo“, kuris
ir yra viso knygos veiksmo aikštelė. Taigi, visą
knygos veiksmą sudaro jaunos metalistų šeimos
nuotykiai vieną savaitgalį tetrukusiame sunkiojo roko muzikos festivalyje. Bet ir per tokį iš pažiūros trumpą laiką, tokiomis iš pažiūros šiuolaikiškomis, alumi nulaistytomis aplinkybėmis
visu smarkumu spėjo pasireikšti senoji lietuvių
mitologija, kuri, tiesą sakant, ir yra visų knygoje
aprašomų nuotykių vidinė priežastis, užtaisas ir
variklis. Ir ne tik knygoje aprašomų nuotykių, bet
ir knygos recenzijos, kurią skaitytojas dabar turi
prieš akis.
Nes kaip tik senoji lietuvių mitologija, šioje
knygoje labai nebūdingomis jai sąlygomis atgijusi labai nebūdingam gyvenimui, dabar bus mūsų
dėmesio taikinyje.

***
Jau pavadindamas knygą „Iš gyvenimo laumių“
autorius seka garsaus Jono Basanavičiaus sudaryto mitologinės tautosakos rinkinio pavadinimu
„Iš gyvenimo vėlių bei velnių“1.
Pačioje knygos pradžioje viena iš pagrindinių veikėjų laumė Barbora prisipažįsta: „Mano
namai – Rubikių ežero saloj, netoli Anykščių. Čia
net šešiolika salų: Pertako, Bučinė, Aukštoji, Česnakinė, Liepinė, Didžioji… Niekas nežino, kurioj
mano būstas. Mėgstu vienatvę, ypač namie, kur
galiu vaikščioti nuoga, dainuoti, šokti“; „Vietelių pasislėpti čia apstu! Ištisa urvų raizgalynė po
medžių šaknim, išsiraičiusi pelkėtoj salos daly.
Bandė mane čia surasti, nė vienam nepavyko. Tai
rūkas užeidavo, tai vėtra sukildavo ežere, tai dar
kas. Rūkas – mano brolis, mudu gerai sutariam.
Jis jaučia, kai reikia pagalbos: žiūrėk, jau atslenka ežero paviršium! Apgaubia, atvėsina įkaitusią,
paklaidina įsibrovėlius. Atsidėkodama kartais jam
pagiedu.“ (5)2
Sekimas tautosaka akivaizdus. Norberto
Vėliaus duomenimis, „sakmės, kuriose laumės
veikia prie vandens, sudaro apie 17 procentų visų
sakmių apie laumes“; „iš upių ir ežerų pavadinimų, sietinų su žodžiu laumė, matyti, kad laumės
iš seno, lietuvių liaudies įsitikinimu, pasirodydavusios pr ie v a nden s“, o tuo pat metu „jos, apskritai, gyvendavusios m i š k uo s e“3. Taigi „galime teigti, kad lietuvių laumės traktuotinos kaip
vandens dvasios. Antra vertus, laumės vaizdinyje
galima įžiūrėti ir miško dvasių bruožų“4. O medžiais, brūzgynais, mišku apaugusi pelkėta sala –
tai tiesiog vandens ir miško bendras vardiklis.
Keli tautosakos pavyzdžiai: Laumės, kaip pasakoja, gyvenusios miškuos, didžiuose tankumynuose. Būdavę koželkos [kūdros], kur laumės plaudavo
drapanas ir pačios mazgodavos5.
1

BsV.

2

Skaičius skliaustuose žymi V. V. Landsbergio knygos
puslapį. Visi pajuodinimai šios knygos citatose ir išretinimai palyginamosiose čia ir toliau – mano.

3

Vėlius 1977: 111, 112.

4

Vėlius 1977: 117, žr. 84, 87.

5

BsLPĮ II: 100, Nr. 44; SlŠLSP: 106, Nr. 82.
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Mūsų kaime seniau buvo raistai, brūzgynai,
kuriuose gyvendavo laumės6 .
Mūs kiemo Kosgalvis, gaspadorus, matydavo
vakarais laumes iš ežero išlipant, o paskui jos vėl
grįždavo į vandenį7 ir pan.
Be to, patikslina Juozas Šliavas, laumės
gyvendavę „miškuose, ten, kur laikosi r ū k a s ,
žabuose, olo s e [= urvuose], laukuose, prie upių
ir e ž er ų“8. Visai kaip V. V. Landsbergio Barbora.
Apie užsimintą dainavimą, giedojimą –
paskui.

d idelė m i s a k i m i s“10. Vienoje sakmėje laumiukas tik ž iū rėjo akis pastatę s, kraipydamasis
po visą kambarį, lyg norėdamas visa pamatyti11.
Kraipymąsi, t. y. galvos kraipymą, čia norint galima būtų susieti su galvos lingavimu.
Tautosakos laumiukas būdingai yra labai
senas, bent pusės tūkstančio metų senumo. Štai
vienas iš žinomos sakmės variantų:
Senų senovėj laumės a p m a i ny d avo vaikus.
Sykį vienai moteriškei apmainė vaiką: laumė
savo paliko, o moteriškės nunešė. Tie žmonės
apie tą mainą nieko nežinojo. Tas paliktas vaikas
užaugo iki dvidešimties metų, o vis nieko n e š n e k ė j o. Sykį nakvojo elgeta, tai motina nusiskundė,
kad vaikas n e š n ek a. O tas elgeta sako: „Galgi
jis l a u m i u k a s? Galėtumėt šitaip pamėginti:
sukirskit ąžuolinių malkų, sukurkit vidury trobos ugnį, sumuškit keliolika kiaušinių, apstatykit
apie ugnį, o jį priešais pasodinkit prisižiūrėti – jei
laumiukas bus, tai prašnekės.“ Kai tik taip viską prirengė, jį pasodino priešais. Tas vaikas tuoj
pradėjo kalbėti, sako: „Tas ąžuolas turi šimtą
metų, o aš už jį penkissyk s e n es n i s ir dar tokių
dyvų nemačiau, kas čia padaryta!“ Dar pažiūrėjo, pažiūrėjo į tą ugnį ir prapuolė jiems iš akių.12

***
V. V. Landsbergio laumė Barbora turi vaiką, vardu Laumiukas: „Septynių mėnesių. Daug miega,
pabudęs žiūri į mane, tyli, nė kiaukt. Tik spokso, mirksi, pašauktas vardu nereaguoja. Duodu
papą, pavalgo ir miega… Miega ir miega. Nuo jo
sklinda rytinės pelkės vėsa – nesuprantamas nejaukus šaltumas. Nors iš pažiūros atrodo sveikas,
normalus. Bet visgi ne toks kaip kiti.“ (20)
Pats Laumiukas prisipažįsta: „Nesijaučiu
šiame pasaulyje gerai… Žinau, mamutė nerimauja, kad neverkiu, tik žiūriu išsproginęs akis ir
linguoju galvą. Kodėl taip darau – nė nežinau.
Tikrai ne dėl to, kad noriu mamą paerzint. Lėtai
Kitas sakmės variantas:
linguodamas galvą galiu susikaupt. Be to, man
Vienai motinai iš vygės pavogė vaiką, o į to viesunku bendrauti su ja, nes ji padraika, švelniai tatą padėjo vaiką su d i d el e ga lv a ir p l a č i o m
riant. Ne aš jai galvoj. Nors ir nesijaučiu suaugęs,
a k i m; paskui, panašiai su juo pasielgus, tas vaimąstau apie dalykus, kuriems suprasti reikia laikas prašnekėjo: „Nors a š s e n es n i s už šimtko. Begalės…“; užtat „negaliu būti susijaukęs. Kad
metines girias, ale visgi nesuprantu, kas čia do
ir kaip norėčiau. Pagalys negali susijaukti.“ (20)
dyvai.“13
Kita proga Laumiukas jį žaidinančiai gervei mintyse sušunka: „Aš senas, auklių man nereikia!“ (49)
Kitoje sakmėje apie apmainytą vaiką lauNors tautosakoje laumiukai galvos lingavi- miuko amžius neminimas, bet jo nebylumas nemu pernelyg nepasižymi, bet čia jis deramai pa- pamirštas:
aiškintas. Mat, psichologams gerai žinoma, kad
Tūlas ūkininkas turėjo kūdikį, laumės a p paūmėję vaikų ritmiški judesiai yra būdingi inm a i ny t ą, ir negalėjo jokios rodos gauti su juo,
tensyvaus sąmonės ir kalbos formavimosi fazei ir
nes jis negalėjo vaikščioti ir n ek a l b ė j o. Vienas
apskritai mena pastangas susitelkti9.
keleivis patarė prikūrenti pečių, kaip duonai, ir
Tautosakoje, N. Vėliaus patikinimu, „lauapmainytą kūdikį kepti. Ūkininkas, pildydamių vaikai visada įsivaizduojami bjaurios, išsigimas keleivio patarimą, pečių prikūreno ir kada
mėlių išvaizdos. Jie turi d idele s ga lv a s, silpnas
jau rengėsi apmainytąjį kūdikį kepti, tuo tarpu
kojas, negalį nei vaikščioti, nei k a lb ė t i. Pavyzatbėgo laumė, įmetė tikrąjį kūdikį per duris, atdžiui: [Laumė] palikdavo sulaužytą (vaiką) su didele
siliepdama: „Aš tavo auginau kaip karalaitį, o
galva kai vėdras [kibiras], o ta galva minkšta, kreivos
kojos, visas kreivas, šleivas, bjaurus žiūrėti. Kartais
teigiama, kad laumių vaikai būdavę juodi, apžėlę, 10 Vėlius 1977: 96; žr. Laurinkienė 1996: 183; BsLP I:
212–213, Nr. V.9; BsLPĮ I:102, Nr. 25.

6

VlLD: 23.

7

BsLP II: 362, Nr. IX.50; plg. BsLPĮ IV: 268, Nr. 136.

8

Šliavas 1985: 106.

9

Jung 1990: 144, žr. 145, 153–155; Franz 1980: 86–88.
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11

Balys 2002: 424, Nr. 526.

12

VlSV: 96; VlLD: 20–21; LTs IV: 546, Nr. 539;
Balys 2003: 147, Nr. 43; BsLP II: 353, Nr. IX.32.

13

Balys 2002: 424, Nr. 525; dar to paties tipo BsLP II:
352, Nr. IX.30.
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Dar: Vaikeliui padirbta lingė ir jis visokiomis
dovanomis – auksu ir sidabru – apkrautas21!
Arba užmirštuolio motina tiesiog pareina su
ap dov a not u kūdikiu22 ir pan.
„Aprengtas šilkiniais drabužiais“ reiškia –
Beje, šis tautosakos motyvas į literatūrą paapdovanotas.
tenka nebe pirmą kartą. Jau kone prieš šimtmetį
Salomėja Nėris eilėraštyje „Laumės dov a no s“
***
rašė:
V. V. Landsbergio laumė Barbora prisipažįsta:
Vai liūlia, čiūčia liūlia
„Aš visad apžiūriu tokius pamestinukus, prie
Netyčia užmirštas –
parduotuvių paliktus vežimėliuose. Pasūpuoju,
Baudžiauninkės motulės
lopšinę paniūniuoju: Čiūčia liūlia, užuomaršos
Netyčia paliktas – –
vaikeli. Dažniausiai tuoj ir užmiega. Ir dovanų
Po gluosniu laumė sėdi,
kitąsyk palieku. Jei matau, kad mama nemyli.
Vaikelį supdama.23
Tokias kartais net bausti tenka, o ką tu su jom?
Toks mūsų darbas…“ (20) Paskui vėl: „O mano
Laumės meilė vaikams, tiesą sakant, tokia,
ausys pagavo vaiko verksmą – aš gi vaikus girdžiu kad net esama nuomonės ją buvus gimimo deiper mylią! Ypač jeigu paliktas, nemylimas. Deja, ve24. Taip ji apibūdinta jau Jokūbo Brodovskio
meilės nuotykius turiu atidėti, palikti vaikai žodyne (apie 1740 m.): Laume. Göttin der Geburt
mums svarbiau! Mūsų sritis, taip sakant…“ (84)
„gimimo, gimdymo deivė“25.
Pasak N. Vėliaus, „ir netyčia, ir tyčia pal i k t ą kūdikį laumės supa, migdo. Netyčia palik- ***
tam vaikui lyliuoja: Čiuč ia, liulia, už uomaršos V. V. Landsbergio laumės sukeistus vaikus susivaikeli“15. Arba taip: Čiūčia liūlia užmirštukas, / neša draugėn, kur juos prižiūri laumių vyresnioNetyčiomis paliktukas16; Čiučia liūlia užmirštuoklė- ji, senolė Liucė: „Vaikeliai prie senolės suguldyti,
lis, palikuoklėlis17.
ramūs tokie. Liucė būgną mušdama gieda: Lylia,
Štai laukuose vaiką pamiršusi mama iš ryto mūsų užmirštiniai, / Lylia tyčia pamirštiniai!“ (99)
nuėjus rado kūdikį suvystytą šilkuose. Lopšys iš lieČia pamirštinukų globa suplakta su laumių
pos žievių, vidus minkščiausiai ištaisytas, šilkais iš- polinkiu grobti vaikus, šiaip jau visai ne pamirštus
klotas18.
ir ne paliktus, o tiesiog iš namų, vietoje pagrobArba: Kad tą vaiką laumės aprėdžiusios, šilkais tojo paliekant savo laumiuką. O laumei Barborai,
apdėjusios, visokiais valgiais19!
pagrobusiai vaiką ir nepalikusiai mainais savojo,
Taigi laumės apdovanoja. Kartais tai pasa- senolė Liucė prikiša: „Reikėjo palikt saviškį, kokoma tiesiai:
dėl pasiėmei?“ (99) Nes „turi būti mainai, jokių
[Moteris] Aina jau arti tos vietos, kur buvo va- vagysčių!“ (100) Ir paskui dar liepia: „Eik dabar
kare palikosi vaiką, žiūr – apie tą krūmą būrys nors šluotelę padėk užkalbėtą, kad tie žmonės
deivių (laumių), o jos vaikas padėtas į lopšelį, dei- turėtų bent šluotvaikį.“ (100) Barbora taip ir
vės jį supa ir dainuoja: „Čiūčio liūlio, užuomaršos padarė: „<…> Paguldžiau palapinėn šluotelę ir
vaikas.“ Jinai priėjo, pasikloniojo joms ir praši, užspjoviau tris kartus. Lylia lylia, užmirštini, /
kad jos atiduotų jai vaiką. Deivės atidavė ir davė Lylia tyčia pamirštini. Paskui ant šono paverčiau,
apkamšiau, neatskirs – atrodo taip pat, kaip tas jų
jai dov anų ritiniuką drobės…20
buvęs vaikis!“ (105)
tu mano į pečių nori kepti.“ Atneštas laumės
tikrasis kūdikis buvo aprengtas šilkiniais drabužiais.14

14

LTs IV: 546–547, Nr. 540; BsLP II: 352, Nr. IX.31.
LPK 3692, Balys 2002: 216; plg. BsLPĮ III: 421–422, Nr.
192; IV: 258–259, Nr. 129; SbAED: 254–255, Nr. 158.

21

BsLP II: 354, Nr. IX.34.

22

BsLP II: 355, Nr. IX.36. Motyvas itin būdingas,
daugiau žr. BsLP II: 355, Nr IX.35; BsLPĮ I: 225, Nr.
97; II: 101–102, Nr. 44; 103–104, Nr. 48; 105, Nr. 50;
III: 414–415, Nr. 185; 418–419, Nr. 189; IV: 257–258,
Nr. 127, 128; Balys 2003: 139–140, Nr. 11–13; SbAED:
254, N. 157; DvPDI: 469–472, Nr. 127; UKT: 45–46,
Nr. 25; LPK 3691, Balys 2002: 216.

15

Vėlius 1977: 101.

16

LTs IV: 545, Nr. 537; VlSV: 95–96.

17

BsLP I: 211–212, Nr. V.7; BsLP II: 355–356, Nr. IX.37;
BsJK: 199–200, Nr. X.5.

18

SlŠLSP: 115, Nr. 94.

23

Nėris 1984 I: 140.

19

VlLD: 19.

24

Vėlius 1977: 57, 84.

20

BsLP II: 337–338, Nr. IX.1.

25

BRMŠ IV: 29.
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Bet pakeistinuko mama pajuto: „Keista –
nuo Alfuko sklinda pelkės vėsa. Jausmas – lyg ten
būtų tuščia. Tarsi nieko nebūtų…“; „Yra, bet lyg ir
nėra. Kaip ne žmogus.“ (108) Po kurio laiko vėl:
„Daugiausia rūpesčių kelia Alfukas – labai jau
silpnas. Matosi, kad ligotas, bet gydytojai nieko
neranda. Beveik neauga…“ (131) Pačioje knygos
pabaigoje sukeisti vaikai vėl atkeičiami, ir dirbtinis laumės berniukas-šluotelė išleidžia kvapą,
„pavirsta šluotele ir dingsta“. (133)
Apie tai, kad laumės sukeičia, arba apmaino, vaikus, jau užsiminta. Išties tai vienas būdingiausių laumių bruožų. Kitąsyk laumės net pavadinamos apmainėmis26. Pasak Norberto Vėliaus,
„tikėjimai, kad laumės pakeičia vaikus, buvo labiau paplitę Suvalkijoje, Rytų Prūsijoje ir Dzūkijoje. Laumės pakeičiančios ką tik gimusius, dar
nekrikštytus vaikus. Todėl, norėdami apsisaugoti
nuo laumių, lietuviai senovėje prie kūdikio iki
krikšto žibindavo šviesą“27.
Šis laumių pomėgis ir būdas nuo jo apsisaugoti irgi jau ne pirmąsyk patraukia rašytojų dėmesį. Štai Kazio Bradūno posmas:
Kitąsyk, užgimus kūdikiui,
Per naktis žibino žiburį,
Kad laumės nepamainytų,
Kad nepavogtų.28

Būdinga ir tai, kad laumės vaikas padaromas iš šluotos. Štai viena sakmė:
[Laumės] vogdavo žmonių vaikus. Pavogto vaiko vietoj padėdavo šiaudų ryšulį, iš kurio pasidarydavo laumiukas. Žmonės, to nežinodami,
augindavo kaip savo vaiką. Paaugęs laumiukas
išbėgdavo į girią pas laumes. Vieną kartą bernas gulėjo bute, o laumės vidurnaktį pavogė šeimininkų vaiką ir, ant berno lovos pasiguldžiusios, rišo šiaudų ryšulį. Surišusios siųstės viena
kitą nešti tą ryšulį padėti į vaiko lopšį. Bet po
vieną bijo eiti, tad, palikusios vaiką, abi kartu
nešė. Laumėms nuėjus, bernas paslėpė vaiką po
patalais. Laumės, sugrįžusios iš kambario ir neradusios vaiko ant lovos, išėjo tuščiomis. Rytą
atsikėlęs bernas paklausė šeimininkų, kur esąs
vaikas. Šeimininkai atsakė, kad miegąs. Bernas
atklojo antklodę ir visiems parodė laumių pandėlį. Iš tos šiaudų šluotos jau buvo pradėjusi

augti laumiuko galva. Kai nukirto, tai iš šiaudų
jau kraujas bėgo. Kad būtų ilgiau nepažiūrėję,
tai šiaudų ryšulys būtų pavirtęs į gyvą laumiuką. Senovėj laumės visados taip veisdavosi.29

Kitoje sakmėje atėjo laumė, paėmė miegantį kūdikį nuo motinos, aprėdė in šilkinius rūbus ir,
apsidirbusi, padėjusi kūdikį ant skuomės, nuėjo pas
pečių, paėmė seną šluotą ir, aprėdžiusi į kūdikio
drabužius, paguldė pas miegančią motiną, o paskui
bernas paliktą laumės kūdikį, paėmęs už kojų, metė
atgalia ranka į duris, iš kurio persimainė vėl sena
šluota30.
Dar kitoje sakmėje, atmainius vaikus, galiausiai vietoj to laumės vaiko šluotra ž is guli. Vietoj jos vaiko laumė buvo tik šluotra ž į palikus31.
Kitoje žmogus pasijuto šluotą rankoj belaikąs32 ir t. t.
Paminėtinas ir liaudies žaidimas „Laumė“,
kuriame, pasak Zenono Slaviūno, „pakartojami
žinomi liaudies pasakų ir padavimų įvaizdžiai,
pasakojantieji apie tai, kaip laumės vagia vaikus,
kaip juos pakeičia į pušinę šluotą“33.
Be to, V. V. Landsbergio laumė Barbora,
senolės Liucės paliepta, šluotą paverčia kūdikiu
užkalbėdama ir apspjaudama („Eik dabar nors
šluotelę padėk užkalbėtą, kad tie žmonės turėtų bent šluotvaikį.“ Barbora taip ir padarė: „<…>
Paguldžiau palapinėn šluotelę ir užspjoviau tris
kartus.“). Spjaudytis laumėms šiaip jau lyg ir nėra
įprasta, nors esama frazeologizmo „laumės spjaudalai“, kuriuo pavadinamas žalingasis trobagrybis (Merulius lacrimans)34. Dažniau spjaudosi su
laumėmis neretai maišomos raganos, ir būtent
kerėdamos. Antai Kintuose (Šilutės r.) dar 1990
m. užrašyta: Didelės tokios seilės an pagale bus prikibę, tvirtai laikysis. Motina sakydava, kad čia raganas apspjove, neužgaukit toke pagalį, čia, sak, pikti
burtā, – raganas apspjove ton pagalį, raganų spjaudalā, – sak, užkerėta. <…> Mes bijodavom užgaut
tuos spjaudalus. Sak – čia jau užraganauts pagalys35.
29

VlSV: 96–97; VlLD: 20; LTs IV: 545–546, Nr. 238;
Balys 2003: 146–147, Nr. 42; plg. BsLP II: 351–352, Nr.
IX.29.

30

BsLPĮ III: 420–421, Nr. 191.

31

VlLD: 21–22; plg. BsLP
Lietuvininkai 1970: 388.

26

Lietuvininkai 1970: 121, 143, 233; Balys 1948 II: 81.

27

Vėlius 1977: 102, žr. 83; taip pat žr. Balys 1948 II: 80,
82, 159; Balys 2004: 41, Nr. 601–603 ir t.; BsLP II:
350, Nr. IX.25; BsLPĮ I: 104, Nr. 25; IV: 262, Nr. 131;
TŽ III: 333–334; IV: 495; TD III: 33 ir kt.

32

TD III: 59, Nr. 406.

33

JšSD II: 14, žr. 374–375.

34

Jasiūnaitė 2010: 257.

Bradūnas 1990: 275.

35

GdrBL: 56.

28

LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

II:

353,

Nr.

IX.33;

89
Paga ly s mums, savo ruožtu, primena Laumiuką,
pradžioje prisipažinusį tokį esant.
Be to, spjaudoma būdavo užkalbant. Užkalbėjimus tyrusios Daivos Vaitkevičienės žodžiais,
„yra labai daug užkalbėjimų, kuriuos pasakius
s pjau n a m a“36. Taigi tautosakai, tradiciniam pasaulėvaizdžiui V. V. Landsbergio laumės ir tuo
nenusižengė.
Apskritai seilės gali simbolizuoti sielą,
gyvastį, bet apie tai jau šiek tiek rašyta kitur37 ir
dabar daug plėtotis ne laikas.
***
Knygoje kelissyk kalbama apie laumių sąskrydį
(52, 113, 115–116).
Lietuvių tautosakoje jokių laumių sąskrydžių nebūna. Į sąskrydžius skraido raganos. Kita
vertus, laumės kartais maišomos su raganomis.
N. Vėliaus žodžiais, „sakmės, kuriose laumės vadinamos raganomis, sudaro apie 11 procentų visų
sakmių apie laumes“, o „Rytų Lietuvoje laumės
dažnai vadinamos raganomis. Pasitaiko viena kita
sakmė, kurioje laumė, kaip ir pasakų ragana, vadinama dvigubu vardu – laumė ragana, arba abu
šie vardai vartojami greta vienas kito, tarsi tuo
norint geriau paaiškinti patį laumės vaizdinį. Sakoma: tos raganos… tos laumės, laumes… raganos ir
pan.“38 Turint tai omeny, V. V. Landsbergio laumių sąskrydžius iš bėdos galima pateisinti.

Tai būdingas laumių išvaizdos bruožas40.
Štai vienoje sakmėje laumė pasirodo kaip moteriškė, plaukais iki kelių apaugusi, papai ilgiausi nu
dribę karo41.
Kitoje sakmėje laumės papai tokie ilgi, kad
vieną ant vieno peties užsimetus, o kitą – ant kito42.
Ir pan.
***
V. V. Landsbergio laumė Barbora pasakoja, kaip
trečiąkart sutiko savo nevykusiai viliotą, todėl
gerokai suerzintą vyriškį: „Pamatė mane miškely už scenos stovinčią, maniau, vysis! Bet ne –
kelnes nusismaukė, atkišo pasturgalį ir paperdė
kaip arklys. O tu žalia rūta! Na ne, šito tai nedovanosiu! Po ranka gelžgalis kaip tyčia pasitaikė,
čiupau ir lekiu paskui šaukdama: „Tuoj aš tave,
tyčioperdi!“ (105)
Pasak N. Vėliaus, „sakmės, kuriose laumės
vaizduojamos bendraujančios su vyrais, sudaro
apie 25 procentus visų lietuvių liaudies sakmių apie
laumes“43. „Visose Lietuvos etnografinėse srityse
žinomos tradicinio siužeto sakmės, kuriose pasakojama, kaip vyras (bernas, kartais medžiotojas,
berniukas), išgirdęs pirtyje besiperiančias laumes,
praveria duris arba langelį ir, įkišęs užpakalį, pagad i n a or ą. Įžeistos laumės įtūžta ir ima berną
vytis. Besivydamos šaukia: Tyč iopirdi stipinvyri!
Tyč iopirdi stipinvyri! Arba: Stipinduri, stipinduri!
Jų šauksmas yra pranašingas – bernas akėčvirbaliu nusiduria.“ Arba: „Berną besivejančios laumės
šaukia: Stipinu kabarkšt! – ir jį stipinu užmuša“44.
Laumei Barborai „po ranka pasitaikęs“ gelžgalis – kaip tik užuomina į tokį akėčvirbalį ar
stipiną. Kad jo kartais galėta būti ir geležinio, patvirtina kita sakmė: Laumes turėdavusias gelež inius nagus, su tais nagais užplakdavusias žmonis45.

***
Kartą išvardyti laumių vardai: Bigutė, Lydė,
Katrė, Ryma, Krauzelė, Todė, Brigė, Kotrė, Šotrė,
Sorė, Vištakojė, Verpė. (52)
Visi jie akivaizdžiai paimti iš N. Vėliaus pateikto sąrašo (ten nurodomi ir atitinkamų vardų
šaltiniai bei jų geografija): Bigutė, Lydė, Katrė,
Rima, Ryma, Krauzelė, Justikė, Todė, Brigė,
Liudė, Magdė, Mortė, Barbė, Mentė, Kotrė, Šo- ***
trė, Sorė, Vištakojė, Gaidžiakojė, Trynė, Verpė, Laumės Barboros vėl gundomas vyriškis mato:
Audė39.
„Įsižiūriu, kad ji be drabužių, plika! Tik į
***
Jaunas knygos veikėjas, paauglys Jaunius, vogčia
pamatęs neapsirengusią laumę Barborą, mintyse
šūkteli: „O papai nukarę – iki pilvo, fui…“ (60)

36

Žr. VtLU: 44, žr. 330–331 ir kt.

37

Žr. Razauskas 2000: 108–133.

38

Vėlius 1977: 90–91.

39

Vėlius 1977: 92; pavyzdžių žr. VlLD: 14–16; BsLP II:
347, Nr. IX.17; BsLPĮ I: 107–108, Nr. 25, 26 ir kt.

40

Žr. Vėlius 1977: 94; žr. Laurinkienė 1996: 177.

41

Balys 2003: 140–141, Nr. 17.

42

BsLPĮ III: 417, Nr. 188.

43

Vėlius 1977: 104.

44

Vėlius 1977: 104–105; Vėliaus minėtus ir panašius
pavyzdžius žr. BsLP I: 219, Nr. V.21; II: 345, Nr. IX.11;
BsLPĮ I: 107–108, Nr. 26; 226, Nr. 98; II: 100, Nr. 44;
102, Nr. 45; BsJK: 201, Nr. X.9; SlŠLSA: 135, Nr. 211;
SlŠLSP: 107, Nr. 82; VlLD: 24; Balys 2003: 140, Nr. 14,
15; LPK 3693, Balys 2002: 216.

45

BsLPĮ II: 100, Nr. 44.
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auksinius plaukus susisiautus, o tie – iki žemės! Mėnulis pašviečia, jie žybsi kaip gyvatės
oda, nieko gražesnio nesu matęs… Kokia moteris – Dieve mano!“ (117) Bet netrukus apžavai
išsisklaido: „Tiesiu ranką, praskiriu plaukus – o
tu kukurbezdali šventas – oda kaip senos vištos!
Vien mėlyni guzai ir šašai! Aš bėgt! O ta neatstoja
– pasivijo mane, parvertė, užsisėdo ant viršaus ir
kad ims kutenti, dusinti!“ (118)
Tai vėlgi būdinga laumių išvaizdos ypatybė, ją irgi trumpai drūtai yra nusakęs N. Vėlius,
pateikdamas ir atitinkamų tautosakos pavyzdžių:
„Pirmiausia tai ilgi plaukai ir didelės krūtys: Laumių moteriškų kasos ilgos, lig i pat kojų apa č ios.
Geltoni plaukai. Jų krūtys labai didelės, jos per
krūtis kojų neužmato“; antra vertus, pasitaiko sakmių, kuriose laumės būdavo „apžėlusios“ arba
„moterys su vištos ir gaidžio kojomis, marškomis
apsisupusios ir šiaudais apsikarsčiusios“46. Šiaip ar
taip: „Ypač dažnai pabrėžiamas laumių g r a ž um a s: …sako [laumė] buvus daili merga; Laumės buvusios gra ž ios jaunos merginos. Ši laumių išvaizdos ypatybė atsispindi patarlėse bei priežodžiuose,
pavyzdžiui: Gra ž i kaip laumė“; „Retkarčiais paminimi, laumių merginų plaukai, didelės krūtys,
nuog u m a s. Sakmėse pasitaiko užuominų ir apie
retas, lietuvių laumėms mažiau būdingas išorės
ypatybes. Antai apie Uteną sakoma, kad laumė
buvusi graži merga auksiniais rūbais, tačiau, juos
nuvilkus, k ū n a s buvę s k a ip v i š to s“47.
Ir pavytą, pagautą berną laumės būdingai
„užkutena“48. Antai sakmėje: Laumė, kaltūnais apsileidus, vaikščiojo ir ką tik sugaudavo, tą užkutendavo49.

vaiką. Apskritai, pasak N. Vėliaus, „laumės esančios linksmos, išdykusios: jos kad ne šoka, tai
g ieda, o kad ne – tai teip kokius juokus provija. Tai
rodo ir minėtoji unikali sakmė ‘Laumių sutartinė’,
kur laumės d a i nuoja“50. Sakmėje pasakojama:
Laumikonių kaime, šitam kalne, gyveno laumė. O kita
gyveno Unkščioj, Laumiaduoby. O trečia gyveno Paberžy, Rožių akmeny. Ir jos dainavo sutarytinę 51.
Kitąsyk laumės ir šiaip dainuodamos eidavo52.
Kokia ten ūkinyka berniukas išjoja arklių ganyti. Išgirda dainuojantias dainas ir pamate būrelį
laumių ateinant53. Ir t. t.

46

Vėlius 1977: 94; minėtas sakmes žr. Balys 2003: 144,
Nr. 31; VlLD: 16; VlSV: 92.

50

Vėlius 1977: 110, žr. 96.

47

Vėlius 1977: 95; daugiau gražių, ilgaplaukių, didelėmis
krūtimis laumių žr. LTs IV: 553, Nr. 552; SlŠLSP: 107,
Nr. 83; Balys 1948 II: 80, 81, 82–83; Balys 2003: 145,
Nr. 34; 146, Nr. 41 ir kt.

51

VlLD: 24–25; plg. DvPDI: 473, Nr. 129; žr. RačiūnaitėVyčinienė 2000: 58–59, 69.

52

BsLP II: 362, Nr. IX. 50.

53

BsLPĮ II: 100, Nr. 44.

***
V. V. Landsbergio knygoje esama motyvų, šiaip
gerokai tolimų lietuvių tautosakai, ir vis dėlto
keistai su ja susisiejančių. Štai apie burtininką ir
plaštakę:
Jiedviem virš galvų skaisčiai švietė parko žibintas. „Noriu ten!“ – sukliko ji ir puolė tiesiai
į jį. „Neskrisk, sudegsi!“ – šaukė burtininkas,
bet plaštakė neklausė. „Koks tu vis dėlto bailys…“ – nusijuokė tik ir pasileido tiesiai į spindinčią šviesą, ir susiliejo su ja. Į žemę nukrito
apdegęs kūnelis, šalia šimto tokių pat gražių ir
apsvilusių vienadienių plaštakių. (41)

Tai plačiai žinoma alegorija apie mistiką, trokštantį susilieti su giliausia dvasine būties esme. Ši alegorija pirmąsyk pavartota persų
sufijaus Haladžo, ją „vėliau ypač pamėgo persų
kalba rašę sufijų poetai, o Gėtę ji įkvėpė sukurti
jaudinamą eilėraštį „Palaimingas ilgesys“ (Seligen Sehnsucht)54. Iš lietuviškų mitinių vaizdinių
šiuo atveju galima paminėti nebent žodžio „lau***
Nuo pat pirmojo V. V. Landsbergio knygos pus- mė“ antrinę reikšmę „tokia naktinė p etel i š kė“
„laumės pl a š t a kėlė“ reikšme
lapio, kaip pradžioje jau buvo užsiminta, laumė ir frazeologizmą
55
Barbora prisipažįsta mėgstanti „vaikščioti nuoga, „kandis“ .
dainuoti, šokti“ ir sako savo broliui rūkui kartais pagiedanti (5). Ir paskui ji neišsižada šio savo ***
Porąsyk knygoje kūdikių lūpomis pasakojamos
pomėgio, o vis „dainuoja, dainuoja“ (126).
Laumių dainavimas – išties būdingas jų prenatalinės patirtys. Antai Alfukas mintyse
bruožas, jau minėtas ir sakmėse apie užmirštą kalba:

48

Vėlius 1977: 105.

54

Schimmel 2001: 123–124.

49

Balys 2003: 144, Nr. 29; žr. Šliavas 1985: 106.

55

LKŽ VII: 190.
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patirtys nėra negirdėtas dalykas. Antai vienas
Šiaurės Amerikos solto (Saulteaux) genties indėnas pasakojo: „Keturias naktis prieš gimdamas
aš jau žinojau, kad būsiu pagimdytas. Vos gimus
mano protas buvo toks pat aiškus, kaip dabar. Mačiau savo tėvą ir motiną ir žinojau, kas jie tokie“
ir t. t. Mirčia Eliadė pateikia ir daugiau panašių
pavyzdžių59. Nemažai apie panašius dalykus kalbama Tibeto dvasinėje tradicijoje. Šiuolaikiniuose
Vakaruose, tiesą sakant, irgi.
Pati tokia mintis, kad ir sunkiai patvirtinama, yra labai naudinga – kad žmogus leistų sau
Panašiai mintyse atvirauja Barboros Laubent įsivaizduoti esąs ne vien kūnas, ne vien psimiukas:
chofiziologinis mechanizmas, o pirmiausia sąIšmokau miegot nemiegodamas – guliu, su- monė. Niekas kitas nūdien negali to priminti taip
puosi ir kuriu. Sugalvoju temą, užsiduodu nekaltai, kaip literatūra.
klausimą, užsimerkiu, ir pasipila vaizdai. Šiąnakt sapnavau, kad esu rūkas. Bet ne toks kaip ***
Rubikių [ežero], o milžiniško debesies dalis V. V. Landsbergio laumė Barbora savo nebyliajam
netoli Paukščių Tako! Ir mūsų ten daugybė Laumiukui kartą išsipasakojo: „Pabudau, nebegatam debesy. Knibždėlynas. Temstant ateina liu užmigt. Sapnavau, kad tupiu suspausta kiauDebesų Piemuo, ima po gabalėlį mūsų ir šinio lukšte, net pajudėt negaliu. Staiga kažkas
daro gniūžtes. Ne paprastas gniūžtes, o figūrė- trenkia, ir išsilukštenu! O atsimerkus supratau:
les. Padaro ir meta žemėn. Atėjo laikas ir man, mane ką tik pažadino Perkūnas.“ (38)
Pasak N. Vėliaus, išties „yra duomenų,
bet aš nenoriu būti išmestas, man gera ir čia!
Tik Piemuo manęs neklausia, atplėšia nuo de- rodančių neabejotinus laumių ryšius su dangiškos prigimties dievybėmis, visų pirma – su Perbesies ir minko. (48)
kūnu“60. Pavyzdžiui: „Belemnitai, kuriuos slaGal čia atsižvelgtina Viktoro Jungferio nuo- vai, germanai ir lietuviai kartais vadina perkūno
monė (1926 m.), esą laumė buvusi žvaigždžių akmenimis, perkūno kulkomis ir pan., žemaičių
deivė56.
dažniausiai yra vadinami laumės papais. O laumKadangi Laumiukas kalba apie žvaigždžių žirgis kai kur Lietuvoje dar vadinamas ir perkūdebesį, tai ir Debesų Piemuo drauge yra Žvaigž- no arkliu.“61 Esama ir šiokių tokių duomenų, kad
džių Piemuo. O lietuvių mitologijoje galima rasti laumė galėjusi būti Perkūno nuotaka ar žmona,
ir vieną, ir kitą. Pirmasis galėtų būti Saulė, kaip kurią pagrobęs velnias62.
mįslėje: Mėlynoj pievelėj piemenė lis baltas avis
Balys Buračas pasakoja:
gano = dangus, saulė, deb e s y s; antrasis – MėŽemaitijoje, netoli Kuršėnų, yra Laumakių
nulis: Šimtą avių vienas piemuo gano = ž v a ig ž balos, kuriose seniau irgi gyvenusios jaunos,
dė s57. Šiaip ar taip, verta turėti omeny, kad Piegražios laumės, o čia pat, Kipšų dvare, bastęsis
muo, kadangi gano, yra tas pat, kas Ganytojas
kipšų, arba velnių, karaliūnas. Jaunos laumuarba, norint, Išganytojas.
tės, įsimylėjusios kipšų karaliūną, viliodavo jį
Taip pat dar pridurtina, kad tiek Lietuvoje,
padebesiuose patiesusios gražią juostą, kurią ir
tiek visame pasaulyje žvaigždės yra susijusios su
visi Kipšų dvarelio darbininkai matydavę tyžmonių sielomis arba tiesiog jas mena. Apie tai
sant iš Laumakių raisto. Kartą dangaus dievalis
jau nemažai rašyta58, tad nėra reikalo kartotis.
Perkūnalis supykęs nepermaldaujamai ir tren
Pačios prenatalinės patirtys ir jų prisiminikęs iš padebesios į laumių raistą. Tuomet galą
mai su lietuvių mitologija ar tautosaka ne ką tėra
gavo karaliūnas Kipšas ir jo mylimoji Laumė.63
susiję (nors tautosakos turinys priklauso ir nuo
jos rinkėjų, tad „kaip pašauksi, taip atsišauks“).
O šiaip jau tradicinėse kultūrose prenatalinės 59 Eliade 1977: 192, žr. 187–193, Nr. 87.
Man septyni mėnesiai. Dar arba jau. Aplinkiniai mano, kad esu mažas, todėl nieko negirdžiu ir nesuprantu. Kad prie manęs (ir apie
mane!) galima šnekėti ką nori. Iš tikro tai viską
kuo puikiausiai girdžiu nuo tada, kai atsidūriau mamos pilve. (Ir prieš tai, girdėjau, beje.)
Atėjau su misija, rimtai. Anksčiau gyvenau
kitur. Ten mūsų buvo daug. Žaisdavom, pasakodavom istorijas, kas ką esam patyrę. Kartais
atsirasdavo naujokų, senbuviai atsisveikindavo
ir išvykdavo. (29)

60

Vėlius 1977: 122.

56

LM II: 254.

61

Vėlius 1977: 123.

57

LTs V: 449, Nr. 5348; 455, Nr. 5422.

62

58

Lietuvoje – Razauskas 2010: 8–13; pasaulyje – Razauskas 2011: 141–147.

Žr. Vėlius 1977: 123–124; 1987: 155; Dundulienė 1990:
35; Laurinkienė 1996: 174–178, 180–183 ir kt.
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Buračas 1996: 39.
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Perkūnas būdingai baudžia. Pavyzdžiui: Jis
yra įrankis žmonėms bausti; Perkūnas baudžia žmones Dievo įsakymu; Perkūnas pareina nuo Dievo,
jis – Dievo bausmė… ir pan.64 O filologui turi būti
akivaizdu, kad tranzityvinio veiksmažodžio bausti (baudžia, baudė) intranzityvinė lytis yra busti
(bunda, budo), visai kaip glausti (glaudžia, glaudė) –
glusti (glunda, gludo) ir daugelis kitų. Tad laumę
pažadinusio Perkūno vaizdinys, nors pažodžiui
lyg ir negirdėtas, yra visai dėsningas. Juolab kad
pavasarinis Perkūnas išties pažadina, pabudina
gamtą ir kai kuriuos gyvūnus iš žiemos miego.
***
Darsyk pakartokime tuos pačius laumės Barboros
žodžius, tik šįsyk pabrėždami ką kita, ir leiskime
jai tęsti: „Sapnavau, kad tupiu suspausta kiaušinio
lukšte, net pajudėt negaliu. Staiga kažkas trenkia,
ir išsilukštenu! O atsimerkus supratau: mane ką tik
pažadino Perkūnas.“ „Kiekvienas tūnome tokiame
lukšte nuo pat gimimo. Lukštas – tai mūsų istorija, prisiminimai, supratimas, kas gerai ir kas blogai.
Pasiseka tiems, kurie išsiperi iš kiaušinio, tie vadinami dukart gimusiais, jie skraido.“ (38)
Gintaras Beresnevičius yra atkreipęs dėmesį
į tai, kad tam tikra žmogaus sielos dalis – toji, kuri
po mirties rodosi kaip šmėkla, – lietuvių vadinta žodžiu lukštas. Pagarsėjusio G. Beresnevičiaus
straipsnio „Sielos fenomenologijos įvadas“ trečiasis skyrius taip ir pavadintas – „Šmėkla, lukštas“.
Jame G. Beresnevičius rašo: „Dažniausiai tokios
šmėklos nekalbios, neatsako į žmonių pasveikinimus, išsisuka nuo jų, pasprunka, greitai išnyksta. Dažnai jos, rodosi, žmonių išvis nemato – ar
jos egzistuoja kitoje dimensijoje, arba tėra tik
fantomai, lu k š t a i, su mirusiuoju ir tolesniu jo
likimu neturintys nieko bendra“; taigi „akivaizdu, kad šis pavidalas su miruosiuoju ir tolesniu
jo likimu neturi nieko bendra, net matantieji jo
nebijo, matyt, suvokdami, kad tai išties tik išnara
ar lu k š t a s, ir drįsta, tarkime, priėję pavėduoti.
Kita vertus, kartais galima pastebėti ir baimę, plg.
Kajp lukšta bijokis kad welnias ne iszeitu isz wandens, tačiau išties tai tik mirusiojo paliktas apvalkalas. Kartais žmogus, esantis arti mirties, taip ir
apibūdinamas, pvz.: Mūs tėvas jau ilgai nebus, visai
kaip lukštelis“65.
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Balys 1998: 35, Nr. 46, 50; 38, Nr. 103.
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Beresnevičius 1995: 84, 85. Pirmasis pavyzdys XIX a.
viduryje užrašytas Viekšniuose ir pacituotas iš Ambraziejaus Kašarauskio rinkinio (Kossarzewski 1937: 109),
antrasis užrašytas XX a. Armoniškėse, Varanavo r.,
Gudijoje (LKŽ VII: 680).
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Šiaip jau pažodžiui lukštas – tai kevalas
(kiaušinio, riešuto), bet išties gali būti pavartojamas ir kalbant apie žmogų, ne tik velionį ar esantį prie mirties, bet ir ką tik gimusį, jauną: Kaip
laukinis antukas – iš lukšto tiesiog į vandenį (Daukšiai, Marijampolės r.); Nuo subinės dar lukštas nenusilupo (dar visai jaunas, neišmanėlis), o jau bile
ką plepa (Vilkaviškis); atitinkamai pavartojamas
ir veiksmažodis „lukštentis“, pavyzdžiui: Ką tik
išsilukštenęs iš kiaušinio (dar mažas) ir taip išmoningai kalbi (Pagiriai, Kėdainių r.); taip pat lukštintis,
antai: Greitas kaip viščiukas, tik iš kiaušinio išsilukštinęs (Joniškis); Vydūnas šiuos žodžius yra vartojęs apskritai rutuliojimosi, vystymosi reikšme:
Žmonija lukštenasi. Ir nėra ko abejoti, kad ji žengia
aukštyn; Tam reikalinga išmanyti, kurs žmogus yra
pažangesnis, kurs yra savo žmoniškume daugiau atsilukštinęs; kartais šitaip nusakomas žmogaus išsilavinimas, pažinimas, sielos nušvitimas: Laiks dabar mums išsilukštint iš lukšto aklybės (nenurodyti
Mažosios Lietuvos raštai)66.
Įvaizdis nėra išimtinai lietuviškas, antai
Indijoje joga kartais apibūdinama kaip lukštenimasis, išsilukštenimas iš kūniškumo kiaušinio67.
O tas, kuriam tai jau pavyko padaryti, vadinamas
dukart gimusiuoju, indiškai „dvidžia“, dvija- (dūrinys iš dviejų šaknų: dvi- „dvi-“ ir jan- „gimti“).
Drauge tai ir socialinis terminas, žymintis ariją,
kilmingąjį, priklausantį vienam iš aukštesniųjų luomų, arba tiesiog žynį, brahmaną, laikomą
antrąsyk gimusiu įšventinimo į žynius metu.
Pasak Mirčios Eliadės, „budizmo vaizdiniai taip pat mena, kad antrasis, dvasinis gimimas
prilygsta paukštyčio išsiritimui, kai šis prasikala
iš kiaušinio. Kiaušinio ir paukštyčio iniciacinė
simbolika – archajiška, ir labai panašu, kad būtent paukščių ‘antrasis gimimas’ yra sąvokos dvija- provaizdis. Šiaip ar taip, čia turime reikalą su
archetipiniais vaizdiniais, paliudytais jau archajinėse kultūros pakopose. Bantų Kavirondo gentyje apie įšventintąjį sakoma: Štai baltas paukštytis
išsirita iš kiaušinio…“68.
Budizmo tradicijoje šiuo vaizdiniu nusakomas ir pats Budos nubudimas. Antai „Vinaja
pitakoje“ (III.3–6) pateikiamas toks Budos dialogas su hindų žyniu brahmanu: „Brahmane, tai
tarsi višta su aštuoniais, dešimt ar dvylika kiaušinių, ant kurių ji rūpestingai tupėjo, kuriuos
rūpestingai perėjo. Tasai viščiukas, kuris pirmas
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LKŽ VII: 680–682.
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Feuerstein 1996: 48.
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Eliade 1961: 53–54.
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sėkmingai išsilukšteno iš kiaušinio kiauto, prakrapštęs jį nagu arba snapu prakirtęs, ar jis vadintinas vyriausiu, ar jauniausiu? – Vyriausiu, gerasis
Gotama, nes jis vyriausias iš visų. – Lygiai taip
pat, brahmane, aš, iš nevydės kiauto išsilukštenęs nevydėje apkiautusiųjų labui, kiaušiniagymis,
esu pasaulyje vienintelis nubudęs nepranoktu nubudimu. Todėl pasaulyje esu vyriausias ir aukščiausias“, nes „šitaip, brahmane, aš pirmąsyk sėkmingai prasilukštenau, kaip viščiukas iš kiaušinio
kiauto“ ir t. t.“69
Panašūs vaizdiniai žinomi Senovės Egipte,
tarp Šiaurės Amerikos indėnų ir kitur. Žinomi
jie ir lietuvių pasakose, numanomi legendoje apie
Gedimino vyriausiąjį žynį krivį Lizdeiką. Tad
antrasis gimimas, kaip gimimas iš kiaušinio, –
visuotinis, archetipinis dvasinio gimimo įvaizdis.
Savo ruožtu paukštis, kaip „dukart gimęs“, visuotinai simbolizuoja įšventintąjį, iš pasaulietinio
kiauto prasikalusį į dvasinę tikrovę.
Lietuvoje paukštis tiesiog pavadinamas dukart gimusiuoju (nes vienąsyk jis gimsta paukštei
padėjus kiaušinį, o antrąsyk – iš kiaušinio išsiritęs). Antai mįslėje: D u kart u g imsta, vieną
kartą miršta = paukštis; minklėje: Kas dukart ant
svieto g imsta? – Paukščiai70. Štai dar variantas
iš Mažosios Lietuvos: Kas dusyk gimsta ir dusyk
miršta? – Paukštis71. Nes antrasis gimimas išties
reiškia ankstesnės būklės (kiaušinio) mirtį.
Kad jau taip, tai antrajam gimimui kitąsyk
gali būti prilyginama ir pati mirtis, vėl pasitelkiant kiaušinio įvaizdį, kuris tokiu atveju simbolizuoja kūną. Senovės indų ir vėliau Tibeto tradicijoje, pasak tibetietiškojo budizmo dvasininko
Sogjalo Rinpočės, „kalbama apie mitinį paukštį
Garudą, kuris gimsta visiškai suaugęs. Šis įvaizdis
simbolizuoja pirmapradę mūsų prigimtį, kuri jau
dabar tobula. Garudos jauniklio sparnai visiškai
išsivysto jam dar būnant kiaušinyje, bet jis negali skristi, kol neišsirita. Tik skilus lu k š t u i šis
paukštis gali išsiveržti iš k i au š i n io ir pakilti į
dangų. Taip, pasak mokytojų, ir Budos būvio savybes dengia kūnas, o kai tik šis bus nusimestas,
jos atsiskleis, suspindės“72. Taigi žmogaus kūnas
prilygsta kiaušiniui, kiautui, iš kurio siela, arba
sąmonės pradas, mirštant „išsirita“ į aukštesnį,
dvasinį būsmą.

Kūnas plačiai pasaulyje suvokiamas kaip
sielos kiautas, apvalkalas, neretai būtent kaip
kiaušinio kiautas, taigi lukštas. Lietuvių kalboje
net pats žodis kūnas yra tos pačios šaknies kaip
kiautas, k(i)aušas, kiaušinis ir kt.73, vadinasi, savaime mena atitinkamus „sielos išsilukštenimo“
vaizdinius.
Jei kultūroje visiškai užleidžiamas, netgi paneigiamas dvasinis gyvenimas, tai pasąmonėn nutremto ir lukšte įkalinto dvasios paukštyčio lukštenimasis gali įgauti žiaurius, tragiškus pavidalus.
Kaip Hermano Hesės (Hermann Hesse) romane
„Demianas“ (1919 m.), kur Pirmojo pasaulinio
karo kančios nusakytos taip: „Paukštis kalasi iš
kiaušinio. Kiaušinis – tai pasaulis. Kas nori gimti,
turi sudaužyti pasaulį. Paukštis skrenda dievop“;
paskui dar: „Milžiniškas paukštis kalėsi iš kiaušinio, o tas kiaušinis buvo pasaulis, turėjęs virsti
griuvėsiais“74.
Apie visa tai mano kaip tik neseniai rašy75
ta , ir įtariu – negana to, esu beveik tikras, – kad
Vytauto V. Landsbergio skaityta. Tiesą sakant, ši
jo knygos vieta – tai tiesiog pastaba man, ir labai
taikli, nes, žinodamas G. Beresnevičiaus užsimintąjį lukštą, savo straipsnyje jį susieti su dvasine kiaušinio simbolika pražiopsojau, o būtent jai
jis iš tikrųjų priklauso. Ačiū, Vytautai!
Atsižvelgiant į ką tik užsimintą žiauraus
prievartinio iš(si)lukštenimo grėsmę, iškylančią
užleidus ar užgniaužus dvasinį gyvenimą, įsidėmėtinas V. V. Landsbergio toliau duodamas
glaustas ir itin grakštus pamokymas, laumės Barboros lūpomis ištartas jos Laumiukui, į kurį ir
mums derėtų labai rimtai įsiklausyti:
Klausi, kaip išsiperėti? Tėra du būdai, mielasis. Skaudus ir švelnus. Pradėkime nuo
skaudžiojo. Gyveni gyveni lukšte, suspaustas,
beveik nejudi, kol kas nors paima plaktuką
ir sudaužo. Tą akimirką, kai daužo, žiauriai
skauda, atrodo, kad dūžta viskas, kuo buvai…
Bet paskui supranti, kad tai tebuvo lukštas. Ir
tampi laisvas, supratai? <...> Antrasis būdas
švelnesnis. Įsivaizduok: gervė tupi ant kiaušinio. Tupi sau, šildo, myli savo kiaušinėlį, kol
tas neiškentęs ima krutėti ir sudaužo lukštą.
Išsilaisvina… Tik du keliai pabusti, Laumiuk,
tik du – tai skausmas arba meilė. Linkiu tau
antrojo. (38–39)
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***
Apskritai knyga parašyta su autoriui būdinKnygoje esama ir visokių smulkesnių mitinių gu grakštumu, lengvai skaitoma ir tikrai pagauna.
vaizdinių – pavyzdžiui, balto vilko (111–112,
121–123), – kurių nagrinėjimas grėstų išaugti į ***
atskirą knygą, storesnę už V. V. Landsbergio.
Pabaigoje – smulkutis priekaištas maketuotojui:
kadangi dažnas knygos skyrelis yra trumpesnis
***
nei puslapis, o tokiais atvejais puslapio numeris
Landsbergio knygoje du kartus pavartotas, para- apačioje nerašomas (nors tai vienas iš kvailesnių
šytas kursyvu kaip svetimybė, daiktavardis tūsas maketavimo papročių!), ištisi puslapių pluoštai
(8, 129) ir vieną kartą veiksmažodis tūsintis (67). lieka kaip ir nenumeruoti. Norint susigaudyti,
Betgi tai gali būti visai ne svetimybė, o tenk a versti po kelis ar net keliolika puslapių
savas aukštaičių tarmės žodis tųsas, iš veiksma- nuo pastarojo pažymėto numeriu ir pačiam skaižodžio tųsytis, atitinkančio bendrinės kalbos tą- čiuoti. Na, gal niekam kitam, be manęs, rašiusio
sytis reikšme „užsiimti, vargti, gaišti su kuo“ ar šią recenziją, jų neprireiks, bet kodėl gi, po ga„slampinėti, valkiotis, bastytis, klajoti“, antai: Su lais, nebūtų galima visų puslapių sunumeruoti?
mergom tąsėsi, su gitara (Druskininkai)76, taigi tųsėsi ar, kaitant priesagas, tųsavosi, tųsinosi. Antai
Marytė Saulėnaitė iš Pavarėnio (Varėnos r.) prisi- LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:
mena vaikystę: Motulė sakydavo, kad per Zadūšnas ir Visų Šventų vakarų negalima niekur vaikščioc: Balys 1948 I–II = Jonas Balys. Lietuvių tautosakos skaitymai,
dūšelės pakrinka po visus kraštus. „Nest ųsykit,
I–II. Tübingen: Patria, 1948.
kur neraikia.“ Marytė Bakanavičienė iš ten pat: Balys 1998 = Jonas Balys. Raštai. Parengė Rita Repšienė, I.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Pagrindinis gąsdinimas: „Atais cigonai, tai aduosiu,
1998.
77
ir tegu tavi vedas. Galėsi t ųsycis su cigonkom…“
Balys 2002 = Jonas Balys. Raštai. Parengė Rita Repšienė, III.
Punskiečiai apie nesibaigiančius kaimynų neVilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
susipratimus pasako: Tųsos kap garnio griekai78.
2002.
Antilgėje (Utenos r.) užrašytoje pasakoje apie vai- Balys 2003 = Jonas Balys. Raštai. Parengė Rita Repšienė, IV.
denimąsi: Nakty ataina, tai visus tū sa, visus ciagoVilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2003.
ja79. Turi būti tųsa, t. y. tąso, o reikšmė čia dargi
papildomai paaiškinta slavizmu ciagoja, iš gudų Balys 2004 = Jonas Balys. Raštai. Parengė Rita Repšienė, V.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
цягаць „tampyti, t ą s y t i“. Kaip šis žodis pateko į
2004.
rusų kalbą – atskiras klausimas, bet ir ne pernelyg
Beresnevičius 1995 = Gintaras Beresnevičius. Sielos fenomepribloškiantis: slavų kalbose, juolab rusų kalbonologijos įvadas. Iš: Lietuvos kultūros tyrinėjimai, I. Vilje, baltizmai ir lituanizmai – ne naujiena. O kad
nius: Valstybinis leidybos centras, 1995.
lietuviai neperėmė rusiškų priesagų (тусоваться Bradūnas 1990 = Kazys Bradūnas. Prie vieno stalo. Vilnius:
virstų tūsavotis; тусовка – tūsovkė), tik papildoVaga, 1990.
BRMŠ IV = Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, IV: XVIII ammai rodo žodžius tųsuotis, tųsas esant savus.
***
Knygoje kaskart pasitaiko įvairių veikėjų lūpomis
grakščiai ištartų gyvenimo išminties pavyzdžių:
„Per daug laimės žmogui kenkia. Bet kai laimės būna normaliai, su saiku, žmogui tai padeda
gyvenime.“ (42) Arba: „O mano bočius sakydavo taip: kai bus nukirstas paskutinis medis, kai
bus užnuodyta paskutinė upė, kai bus pagautas
paskutinis paukštis, – tik tada suprasit, kad pinigai nevalgomi.“ (65)
76
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UKT: 26, Nr. 11.

LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 1 (178)

žius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
BsJK = Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Vilnius:
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BsLP I–II = Lietuviškos pasakos. Surinko Jonas Basanavičius,
I–II. Vilnius: Vaga, 2001–2003.
BsLPĮ I–IV = Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas
Basanavičius, I–IV. Vilnius: Vaga, 1993–1998.
BsV = Iš gyvenimo vėlių ir velnių. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
1998.
BT = Buddhist Texts through the Ages. Translated and edited by
Edward Conze. Oxford: Oneworld, 1997.
Buračas 1996 = Balys Buračas. Pasakojimai ir padavimai. Sudarė Albinas Degutis, Vidmantas Jankauskas. Vilnius:
Mintis, 1996.
DvPDI = Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis. Vilnius: Vaga,
1978.
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Eliade 1961 = Mircea Eliade. Images and Symbols: Studies in
Religious Symbolism. London: Harvill Press, 1961.
Eliade 1977 = Mircea Eliade. From Primitives to Zen: A Thematic Sourcebook of the History of Religions. San Francisco–
New York: Harper & Row, 1977.
Feuerstein 1996 = Georg Feuerstein. The Shambhala Guide to
Yoga. Boston & London: Shambhala, 1996.
Franz 1980 = Marie-Louise von Franz. On Divination and Synchronicity: The Psychology of Meaningful Chance. Toronto: Inner City Books, 1980.
FrLEW = Ernst Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch, I–II. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag–Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962–1965
(puslapių numeravimas ištisinis).
GdrBL = Balsas apie lietuvininkus. [Tautosaka, užrašyta
Liudviko Giedraičio 1990 m. Kintų apylinkėse, Šilutės
r.] Iš: Liaudies kultūra, 1994, Nr. 1.
Grigas 2002 = Kazys Grigas. Šis tas iš punskiečių sąmojo. Iš:
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Hesė 1990 = Hermanas Hesė. Demianas: Emilio Sinklerio
jaunystės istorija. Vilnius: Lietuvos kultūros fondas–
Taura, 1990.
Jasiūnaitė 2010 = Birutė Jasiūnaitė. Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
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ir išleistos Jono Juškos, II. Vilnius: Valstybinė grožinės
literatūros leidykla, 1955 (Санктпетербург, 1883).
Jung 1990 = Carl Gustav Jung. Symbols of Transformation: An
Analysis or the Prelude to a Case of Schizophrenia. Princeton: Princeton University Press, 1990.
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Perkūnas kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.
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oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A. Seselskytė,
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1968.
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Nėris 1984 I = Salomėja Nėris. Raštai, I: Poezija 1920–1940.
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XLII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
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MYTHICAL IMAGES IN THE BOOK
FROM THE LIFE OF FAIRIES
BY V. V. LANDSBERGIS
Dainius RAZAUSKAS
This is a review of the aforementioned literary writing from
the standpoint of Lithuanian mythology, as it is the basis for
this work. This book is an example of ancient Lithuanian
mythology revived in modern literature. Various mythological motives with fairies (Lith. laumės) used in the book are
examined and reffered to their sources.
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