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APIE LAIKŲ PABAIGĄ IR PROTĖVIŲ ELDIJĄ
Iš redakcijoje nugirsto pokalbio su Dainiumi RAZAUSKU
Šiemet kaip niekad išgyvename kažkokį pabaigos
jausmą... Ar tik metų? O gal ir laikų? Geriausiu atveju – šio sudėtingo gyvenimo tarpsnio, kurio pabaigos laukiame nesulaukiame... Ir ilgimės permainų –
žinoma, tik į gera. Tas virsmo laukimas senas kaip
pasaulis...
Iš tikrųjų taip, dabartinis metų laikas kaip tik tinka tokioms nuotaikoms, tokiam jausmui. Metų
galas visuomet truputėlį ir laikų pabaiga. Tiek
asmeniškai, nes, kaip ir per gimtadienį, atsidūstame: „Štai dar vienų nebeliko. O kiek dar liko?..“
Tiek apskritai, nes kad ir ko pavieniui ar visi kartu siektume, kad ir kokį vasaros suvešėjimą, kad
ir kokią aukštą kupolę pasiektume, po kupolės –
aukščiausio taško – visuomet belieka nuolydis,
nuosmukis, ruduo (anglai rudenį taip ir pavadina – fall). Tai netgi ne kažkokia pikta lemtis, o
tiesiog logika: jei tik pasiekei aukščiausią tašką,
tai belieka arba iškart numirti, arba leistis žemyn.
Užtat kariai senovėje trokšdavo žūti mūšyje: kad
po pasiektos šlovės netektų „gėdingai“ voliotis
bejėgiam paskutiniame guolyje. O dabar metų
laikas kaip tik toks – paskutinis mėnuo. Paskutinės metų savaitės, dienos, valandos. Tamsiausia
tamsa, žemiausias dugnas. Bet kaip tik todėl – o
tai irgi lemia paprasčiausia įvaizdžio logika – sušvinta viltis: jei tikrai jau žemiausias dugnas ir
tamsiausia tamsa, vadinasi, netrukus neišvengiamai prasidės pakilimas ir prašvis. Tai ir yra Kalėdų stebuklas. Jei prieš jį nebūtų tamsiausios tamsos, tai ir jo nebūtų.
Nuotolinio bendravimo, darbo, gyvenimo patirtis
atskiria mus vienus nuo kitų ir kartu priverčia („suteikia galimybę“) išgyventi nuolatinę akistatą su savimi. O toje akistatoje nori nenori kyla daug klausimų. Tarkim, ar tai, kam skiri visas savo jėgas, į
ką dedi visą savo širdį, iš tikrųjų prasminga? Ar
duoda vertų vaisių? Užtat dar labiau erzina, sekina visokios perteklinės, pri(si)verstinės, imitacinės
pastangos, atseit įpareigojimai… Galima tai vadinti
pandeminiu nuovargiu (yra tokia diagnozė), bet tai
ir asmeniškai svarbi, reikalinga patirtis, galinti pa
skatinti keistis…

Metų galas (juolab „laikų pabaiga“) – savaime
akistata su savimi. Bent jau turėtų būti, ir be
pandemijos. Senovėje žmonės vien dėl tamsos ir
šalčio buvo priversti susitraukti, įsitraukti į save,
į savo juodas dūmines pirkias ir glūdėti prie vis
gęstančios spingsulės toje akistatoje dienų dienas.
Net medžiai rudenį numeta lapus – numeta savo
išorinį apdarą ir žiemai susitraukia į save, po žieve. Bet juk tai ir tradicijos perdavimo laikas, kai
ilgais žiemos vakarais būdavo sekamos sakmės ir
pasakos, menamos mįslės. Pasitraukimas į vidų
reiškia vidinį, dvasinį gyvenimą, iš kurio ir kyla
dvasinė tradicija, kuriame ji tik ir turi prasmę. O
dabar mes viską apšildėme ir apšvietėme (šiaip
jau tai optinis užterštumas – yra tokia diagnozė), todėl mums tarsi nebėra reikalo sugrįžti į
save. Tarsi galima gyventi be savęs, be vidaus, be
dvasios, žinoma, ir be jokios dvasinės tradicijos.
Šiuo požiūriu pandemiją galima laikyti apvaizda
ar Dievo pirštu, mygte primygusiu ton mūsų išmaniai išsisukton akistaton. Psichologiškai kalbant, giliausi, esminiai, padienes užgaidas toli
pranokstantys sielos poreikiai, jei nuolat, atkakliai lieka netenkinami, pasireiškia mums ir prispiria mus per išorinį pasaulį. Kaip sapne. Tarsi
siela sakytų: „Jei nusigręši nuo manęs, atstumsi
ir visai pamirši mane sąmoningai, aš ateisiu kaip
pandemija, kaip cunamis, kaip globalus atšilimas
nesąmoningai. Nes tu esi aš, ir tau be manęs nėra
gyvenimo.“ O jeigu kai kurios įprastos pastangos
staiga patiriamos kaip imitacinės, irgi reiškia, kad
siela jas nusimetė kaip medis pernykščius lapus.
Žmogui būtina pusę savo laiko skirti vidui, vidiniam gyvenimui, dvasinei savo būčiai. Tada
pavasarį, jei reikia, galima lengvai užsiauginti
naujus šviežius lapus ir visas būtinas pastangas
išgyventi su džiaugsmu, pilnas gyvybės. Tai gal
ir būtų tas trokštamas atsakas į Tavo paminėtą
būtinybę „keistis“. Tik nežinau, ar reikia pačiam
keistis, pačiam keisti save – tomis pačiomis savo
imitacinėmis pastangomis… Ar ne laikas būtų pagaliau liautis keitusis, vienąsyk liautis be paliovos
save vis prie kažko taikius, derinus, lenkus, pagal
kažką vis gerinus ir tobulinus… Ar ne laikas būtų
tiesiog palikti save ramybėje? Gal kaip tik tada
savaime, neprievartaujama, neįtraukta į planus ir
ataskaitas tamsoje sušvistų nauja Šviesa…
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Arūno Baltėno nuotrauka.

Kokias atramas mums dar gali suteikti tradicijos? Nuo
artimiausių, geriausiai mums pažįstamų, gal dar net
prisimenamų advento ir Kalėdų, didžiosios Šventės,
laukimo tradicijų iki tradicijų, suteikiančių pagrindą
dvasiniam gyvenimui?

kad atplukdė mus iki čia per tūkstančius metų,
per visas audras? Gal ėmus dorai jį nagrinėti pasirodytų, kad tai visai ne plaustas, o tvirtas neskęstantis laivas, toks, kokio mes patys nė nebesuręstume? O gal net iš dausų mums protėvių į
pagalbą atsiųsta stebuklinga eldija? Manau, šiam
tamsos metui nė nesugalvosi nieko geresnio, kaip
tik atsigręžti į savo tradiciją, skirti jai dėmesio ir
laiko, sąmoningai ir nuoširdžiai ja pasidomėti.
Ne blizgučiais, kuriais ji dirbtinai apkabinėta, ne
pigiais juokeliais, kuriais ji be paliovos kvailinama, bet ja pačia iš esmės, iš pagrindų. Jei užteks
atkaklumo ir gabumų ir jei nusišypsos laimė, ar
nepasirodys, kad užmirštoji, paniekintoji praamžė
mūsų tradicija kaip tik yra tiesiausias kelias į išsiilgtąją šviesą, kurią ji mums slapčia jau neša kaip
tas devyniaragis elnias saulę…

Čia slypi savotiškas paradoksas: mes tarsi tolstame nuo tradicijų, jų ilgimės arba jas palengva
užmirštame, gal net griežtai atmetame, neigiame,
kone išjuokiame, o juk iš tikrųjų, be tradicijų,
nieko daugiau nėra. Tradicijos – tarsi plaustai bekraščiame vandenyne. Ir tie, kurie sakosi atmetantys tradiciją, tiesiog bando peršokti nuo vieno
plausto ant kito. Nes viskas, ką žmogus žino ir
ką daro, yra paveldėta, perimta iš ankstesnių kartų, taigi jų mums perduota, vadinasi, yra tradicija (lot. traditio „perdavimas, perdava“). Lieka
klausimas, kodėl vienas plaustas atrodo pasenęs,
Užrašė Saulė MATULEVIČIENĖ
niekam nebereikalingas, o kitas – toks visas naujas, išsiilgtas, trokštamas? Kodėl, pavyzdžiui, lietuvių kalba kai kam atrodo pasenusi, atgyvenusi,
niekam tikusi, o anglų – graži, sklandi, patogi? ABOUT THE END OF TIMES AND
Beje, ne per seniausiai tokia atrodė rusų, prieš tai THE SHIP OF THE ANCESTORS
lenkų kalba. Kodėl lietuvių Vėlinės „liūdnos“, o
štai Helovynas – tikra atgaiva!? Jei prie mūsų su- In this conversation, culturologist Dainius Razauskas talks
about the end and the beginning of the year, which is usually
trešusio plausto, paklydusio bekraščiame vande- marked by the biggest celebrations of the year, but now they
nyne, pagaliau priplaukė blizgantis, žėrintis laine- are accompanied by the painful experiences of the pandemic,
ris, tai gal tikrai greičiau šokime visi į jį? O jeigu isolation, and also confrontation with oneself. According to
tas praplaukiantis laineris – eilinis miražas? Ar Razauskas, there is nothing better for this time of darkness
ne dėl šio lengvabūdiško pasidavimo miražams than to look back at your traditions, devote attention and time
to a conscious and sincere interest in them. With enough perant mūsų plausto lieka vis mažiau keleivių? Gal
severance and talents and with good luck, it might seem that
prieš šokant šalin būtų verta pirma atsigręžti į our forgotten, despised tradition is exactly the straightest way
savo seną gerą plaustą, nuplauti jį, nuvalyti rūdis to the long-awaited light that it is already secretly bringing to
ir apnašas, pasiaiškinti, kaip ir iš ko jis padarytas, us, just as that nine-horned stag carries the sun.
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LIETUVIŠKŲ VAKARŲ SĄJŪDIS: 1905-IEJI
Au š r a M A RT IŠ I Ū T Ė-L I NA RT I E N Ė
Prieš 115 metų prasidėjo viešų lietuviškų vakarų sąjūdis1. Lietuviški vakarai su vaidinimais, gyvaisiais paveikslais, chorų dainomis, deklamacijomis, šokiais priklauso dar nebrandžiam mėgėjiško meno – teatro, literatūros
(dramaturgijos), muzikos, šokio – etapui. Tačiau bendruomenėms lietuviški vakarai buvo nepaprastas įvykis,
jie lavino žiūrovų estetinį skonį ir skatino tolesnę kūrybą.
1905-ieji minimi kaip lietuviškų vakarų sąjūdžio pradžia. Teatrologas Vytautas Maknys nurodo, kad
tais metais buvo gauti leidimai surengti 20 viešų vakarų, tačiau atidžiau visi 1905-aisiais vykę lietuviški vakarai dar nėra aptarti (įvairiose publikacijose užsimenama tik apie vieną kitą).
Medžiaga apie 1905-aisiais caro valdžios leistus lietuviškus vakarus (kada ir kur jie vyko) rinkta to
meto spaudoje ir atsiminimuose. Šiuose informacijos šaltiniuose daug dėmesio skiriama vakarų dalyviams, jų
nuotaikoms, to meto atmosferai. Tad ir straipsnyje žvelgiama ne tik į sceną, bet ir į publiką, taip pat į tai, kas
vyksta už lietuviško vakaro „salės“ sienų. Dėmesio centre atsiduria mus pasiekę atsiliepimai apie lietuviškų
vakarų programą, organizatorius ir publiką, kitus to laiko ženklus. Rūpi, kaip sklido informacija apie šiuos
vakarus ir kokį ji turėjo poveikį. Atkurta 1905-ųjų lietuviškų vakarų panorama padeda pagrįsti išankstinę
prielaidą, kad tai buvo viena svarbiausių iniciatyvų telkiant bendruomenę ir, dar daugiau, artinant Lietuvos
valstybės atkūrimą 1918 m. vasario 16-ąją.
1

Nuo XIX a. pabaigos inteligentų organizuotuose
slaptuose lietuviškuose vakaruose teatras buvo
vienas iš lietuvybę tvirtinusių veiksnių. Arbatvakariai, gegužinės tapdavo priedanga įvairiems
susibūrimams. Kaip rašė Kazys Grinius, „iš tokių
gegužinių parvažiuodavau gera nuotaika, mane
džiugindavo lietuvių kalbos jose viešpatavimas,
daugybė moksleivijos, linksma, judri nuotaika.
Žmogus matydavo augančią lietuvių jėgą“ (Grinius 2006: 97). Lietuviškų vakarų sąjūdis kilo po
spaudos ir kultūrinės veiklos draudimo panaikinimo (1904 m. gegužės 7-ąją) ir sklido visose lietuvių gyventose vietose2. Jo nenuslopino
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Lietuviškų vakarų sąjūdis (1885–1917) skirstomas į tris
etapus: „Pirmiausia atsirado: a) lietuvių išeivių teatras,
ypač išaugęs Jungtinėse Amerikos Valstijose, Mažojoje
Lietuvoje, Petrapilyje, Rygoje ir kai kuriose kitose lietuvių išeivių gyvenvietėse; b) slaptieji lietuviški vakarai tėvynėje spaudos draudimo ir kai kur stolypininės reakcijos
metais; c) viešieji lietuviškieji vakarai tėvynėje nuo 1905
metų“ (Maknys 1997: 35).
1904-aisiais buvo gautas leidimas tik vienam lietuviškam
vakarui. Jis įvyko spalio 31 d. Šiauliuose: „didžiausi turtai
nebūtų visų taip nudžiuginę, kaip tas mažas popierėlis,
kuriame aiškiai, išretintai buvo parašyta: „razriešajetsa“ <...> Susijaudinimas buvo didžiausias, net prie ašarų privedęs. <...> – nenuostabu: tai buvo pats pirmasis
Lietuvoje leistas vakaras!“ (Maknys 2009: 208). Pirmasis viešas vaidinimas Šiauliuose įvyko neatsitiktinai.
Čia jau buvo stiprios lietuvybės puoselėjimo tradicijos,
kurias rėmė įtakingas grafas Vladimiras Zubovas: nuo
1899 m. vyko Didžiosios Šiaulių gegužinės, vadinamos
Lietuvos inteligentijos suvažiavimais, šviesuomenės forumais, lietuvių seimais ir pan. Šiaulių spektaklyje „Amerika pirtyje“ daugumą vaidintojų sudarė patyrę artistai,

reikalavimas kiekvienam vaidinimui gauti cenzūros patvirtintą dramos veikalo egzempliorių (Avižinienė 2015: 37–59) ir gubernatoriaus leidimą,
priešingai, kliūtys tik kurstė rengėjų entuziazmą.
1904 m. pabaigoje pasirodžiusiuose pirmuosiuose
carinės valdžios leistuose lietuvių periodiniuose
leidiniuose: „Lietuvių laikraštyje“ (leistas Peterburge) ir „Vilniaus žiniose“, greta Rusijos ir Japonijos karo aktualijų (rubrikoje „Karė“), publikacijų apie revoliuciją ir streikus, knygų apžvalgų
(rubrika „Bibliografija“) buvo publikuojami ir pasakojimai apie lietuviškus vakarus (rubrikose „Iš
Lietuvos“, „Atgarsiai“, „Teatras“).
SLAPTŲ LIETUVIŠKŲ VAKARŲ
RENGĖJAI IŠEINA Į VIEŠUMĄ:
ORGANIZATORIAI IR PUBLIKA
„Vilniaus žinios“ 1905 m. sausio 21 d. (pagal
senąjį kalendorių – vasario 3 d.) pirmą kartą istorijoje trumpa žinute lietuvių kalba pranešė apie
būsimąjį spektaklį:
Lietuvių Šelpiamos draugovės pirmininkas
A. Vileišis3 gavo leidimą taisyti draugovės
naudai geležinkelio ratelyje šeimynišką vakarą

3

tarp jų – Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė – vienintelė profesionali aktorė garsiajame Palangos spektaklyje
„Amerika pirtyje“.
A. Vileišis savo namuose rengė pirmuosius slaptus lietuviškus vakarus, kuriuose vaidinimus režisavo P. Matulionis. 1900 m. vasarą A. Vileišio name, stovėjusiame Jur-

4

Šiame pastate (dabar –
A. Jakšto g. 9) buvo
Geležinkelių bendrijos salė.
Čia įvyko pirmasis Vilniaus
viešas vaidinimas.

su vaidinimu lietuviškoje kalboje. Bus vaidinama: komedija Keturakio „Amerika pirtyje“
ir farsas „Vienas iš dviejų turi apsivesti“.4

Vaidinimas įvyko vasario 6 (19) d. didelėje
ir gražioje Geležinkelių bendrijos salėje (dabar –
A. Jakšto g. 9). Ši pirmąjį Vilniaus viešą vaidinimą surengė jau anksčiau vykusių slaptų lietuviškų
vakarų A. Vileišio namuose organizatoriai, jį režisavo Povilas Matulionis (Deltuvas 2015: 5). „Vilniaus žinios“ rašė apie gausiai susirinkusią publiką, paminėti ir vakare apsilankę svarbūs asmenys:
Kaip pageidaujami yra pas mus lietuviški vakarai, galima numanyti iš to, kad vakar prisirinko žmonių pilna salė, nė prasigrūsti negalima buvo, o dar daugybė žmonių turėjo dėl
trūkumo vietos grįžti namo. Buvo svečių ir iš
kitų Lietuvos vietų, nors afišų visai nebuvo.
Visiems vaidintojams susirinkusieji gausiai
plojo delnais, neužmiršo ir p. Povilo Matulionio, kurs gana daug pasidarbavo tokio puikaus
vaidinimo surengimui. Jo darbas, kaip režisieriaus, buvo aiškus.

Vakarui savo pribuvimu pagarbą suteikė
grafaitė Marija Tiškevičaitė, grafas Antanas

4

gio prospekte, įvyko pirmasis slaptas spektaklis lietuvių
kalba, parodyta vokiečio Ž. B. Šveicerio vieno veiksmo
komedija „Vienas iš mūsų turi apsivesti“. 1902 m. rugsėjo
mėnesį vėl A. Vileišio namelyje surengtas trečias slaptas vaidinimų vakaras Vilniuje. Tą kartą parodytos dvi P.
Matulionio režisuotos komedijos: Dviejų Moterų (G. Petkevičaitės-Bitės ir Žemaitės) „Velnias spąstuose“ ir „Kaip
kas išmano, taip save gano“.
Vilniaus žinios, 1905, sausio 21 d. (vasario 3 d.), p. 1. „Vienas
iš mūsų turi apsivesti“ – vokiečių rašytojo Žano Baptistos
fon Šveicerio komedija, į lietuvių kalbą išversta Juzefos Stepulionytės, išspausdinta Tilžėje 1902 ir 1905 metais.
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Tiškevičius, p. Gecevičius, d-ras Kievličius (Kievlevičius) ir daug kitų5.
Tarp gausybės publikos išskirti grafaitė Marija Tiškevičiūtė, kuriai Maironis dedikavo garsųjį eilėraštį „Z nad Biruty“ („Nuo Birutės kalno“), – lietuvių spaudos bendradarbė, knygnešių
rėmėja, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja.
Jos brolis Antanas Tiškevičius – pramonininkas
ir visuomenininkas, įspūdingą asmeninę kolekciją perdavęs Vilniaus mokslo ir meno muziejaus
draugijai, kurioje ėjo vicepirmininko pareigas
(Bimbirytė-Mackevičienė 2013: 16).
Panevėžiečiai pirmajame viešame vakare6,
surengtame vasario 26 (kovo 11) d., vaidino Keturakio komediją „Amerika pirtyje“ ir Vaižganto
„Tiktai niekam nesakyk“. Šiuo vakaru „Vilniaus
žiniose“ džiaugėsi Juozapas Kozakevičius, aktyvus Panevėžio visuomenininkas: „Pirmą kartą
lietuviškai! Tas vienas jau daug neša. Todėl ir
žmonių susirinko nemaža.“7 Jo žodžiais, choro atlikta „Tautiška giesmė“ tą vakarą buvo pakartota
net keturis sykius!
Daugiau žinių apie šį vakarą ir jo vaidintojus randame Kamajų vargoninko ir vaidinimų
dalyvio Petro Vinkšnelio atsiminimuose: vaidino
kamajiečiai, anksčiau rengę slaptus vaidinimus8,
5
6
7
8

Vilniuje. Vilniaus žinios, 1905, vasario 8 (21), p. 1.
Pirmasis slaptas lietuviškas vaidinimas Panevėžyje įvyko
„1904 metais Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonijos
daržinėje“ (Kaziukonis 2016: 52).
J. Panevėžietis. Panevėžys. (Lietuvių vakaras). Vilniaus
žinios, 1905, kovo 17 (30), p. 3.
P. Vinkšnelis prisimena slaptus vaidinimus Gudiškio dvare, kurį 1900 m. iš varžytinių buvo įsigijęs vaistininkas
Antanas Pajeda. 1901 m. gruodžio 26 d. Gudiškio dvare
„slaptai suvaidinta komedija „Neatmezgamas mazgas“ su
deklamacijomis ir dainelėmis. Publika buvo dvaro savininmoksl i n ia i t y r i ma i

5
o 1905-aisiais jie vyko ir į gastroles pas kaimynus: vaidino Gryvoje ir Subatėje (dabar Latvija),
du kartus – Panevėžyje, vieną – Rokiškyje. Po
pirmojo vaidinimo „panevėžiečiai prašė pasilikti
rytdienai, nes salėn visa publika nesutilpo. Pasilikti negalėjome, pažadėjome antrąkart atvažiuoti“ (Zibolienė 2016). Kitą dieną, vasario 27 (kovo
12) d., kamajiečiai jau vaidino Rokiškyje: „Tiesiai
iš Panevėžio, nors be miego, su geru ūpu, važiavome į Rokiškį. Vakare Rokiškyje, Ščiukos salėje,
suvaidinome <...>. Mato Milaknio vadovaujamas
choras padainavo keletą liaudies dainelių“ (Zibolienė 2016). Korespondento J. Panevėžiečio žodžiais, į lietuvišką vakarą rinkosi ne tik lietuviai,
bet ir kitataučiai:
Išskyrus lietuvius, buvo žydai, lenkai, vokiečiai, rusai. Daug žmonių negalėjo patilpti, nes
bilietų pritrūko. Daug sodiečių turėjo „tuščioms“ namo važiuoti, nes bilietus miestiečiai
buvo išpirkę. <...> Apskritai, vakaras patiko
visiems. (Zibolienė 2016)

Dar daugiau apie publiką ir vyravusią nuotaiką sužinome iš vasario 20 d. (kovo 3 d.) Kauno miesto teatre „Dainos“ draugijos9 suruošto
pirmojo vakaro aprašymo10. Šia proga „Vilniaus
žinios“ išsivertė „Vilenskij Viestnik“ („Vilniaus
šauklyje“) išspausdintą straipsnelį (galbūt taip
buvo siekiama didesnio objektyvumo):
Jau prieš keletą dienų bilietai buvo išparduoti,
o skaitlius norinčių aplankyti vakarą kas dieną
didinosi.
Daugelis aplinkinių bajorų ir sodiečių tą
dieną buvo atvažiavę į Kauną vien tik dėlei to
vakaro. Iš priežasties to vakaro Kauną aplankė
taip pat nemažas skaitlius vilniečių, tarp kurių buvo kai kurie „Vilniaus žinių“ redakcijos
bendradarbiai su savo redaktorium p. Vileišiu.
Seniai jau nebuvo matyta tokia rėdykla –
juodi švarkai, frakai, kunigų sutanos, aficierių
manderos, tautiški lietuvių drabužiai, sermėgos, drauge su puikiai apsitaisiusiomis poniomis – išsirodė originališkai gražiai.
Publika buvo linksma ir kiekvienas jautėsi
lyg per savo šventojo dieną.

9
10

ko svečiai ir pakviestieji, kurie pritarė mūsų veikimui. Dėl
atsargumo prie dvaro vartų pastatėme sargybą. Atsitikus
pavojui, buvo paruošta armonika – vyktų šokiai. Tai nuo
1901 m. iki spaudos atgavimo mūsų kuopelė kasmet Gudiškio dvare suvaidindavo po du slaptus lietuviškus vaidinimus su deklamacijomis ir dainelėmis“ (Zibolienė 2016).
Juozo Naujalio įsteigta „Dainos“ draugija, 1899–1904 m.
veikusi slaptai, legalizuota buvo tik 1905 m. pabaigoje.
Suvaidinta Keturakio „Amerika pirtyje“. Daugelyje šaltinių šio vaidinimo data klaidingai nurodomi 1904 metai.

Ir nestebėtina! Daugeliui atsilankiusiųjų
pirmas kartas atėjo tokia laukiama diena, kad
viešai nuo miesto teatro scenos išgirdo savo
prigimtą kalbą, suskambėjo prigimtos dainos.
Kiekvienas jautėsi, tartum, ilgai išsibastęs
po svetimas šalis, pirmą kart pagrįžo į savo tėvyškę.11

Į vaidinimą Kaune kvietimą gavo ir Marijampolėje gyvenusi Grinių šeima. „Į spektaklį
buvo nuvykusi pirmoji mano žmona Joana Pavalkytė-Griniuvienė, ir tas vakaras padarė jai didelio
įspūdžio“, – atsimena K. Grinius (Grinius 2006:
88). Kaune matytas vaidinimas sustiprino pasiryžimą surengti pirmą viešą lietuvišką vakarą ir
Marijampolėje. K. Grinius pasakoja:
1904 m. mano žmona Joana Pavalkytė buvo
sumaniusi Marijampolėje suruošti lietuvių
tautinį vakarą su komedijos „Amerika pirtyje“ vaidinimu, su choru, šokiais ir kita. Buvo
gauti cenzūruoti komedijos ekzemplioriai, bet
to neužteko. Reikėjo dar gauti leidimą vaidinti
iš kitos Petrapilio teatrinės cenzūros. Jau buvo
paruoštas kun. M. Gustaičio vadovaujamas
choras, komedijos rolės išmoktos, bet leidimas
iš Petrapilio neatėjo. Tiktai 1905 m. tas leidimas buvo sulauktas, o vakaras įvyko 1905 m.
gegužės 28 d.12

Leidimas buvo gautas dviem vaidinimams:
Keturakio „Amerikai pirtyje“ bei Dviejų Moterų
komedijai „Velnias spąstuose“13.
K. Griniaus atsiminimuose randame paliudijimą, kaip į lietuviškų vakarų veiklą įsitraukė ir
kitataučiai: chorui vadovavo „pravoslavų choro dirigentas Gricajus. Šis net į gaidas buvo surašęs rugiapjūtės dainas „Vai tu, rugeli, tu žiemkentėli, tu
iškentėjai žiemos šaltelius, neiškentėjai plieno dalgelio“... Gaila, kad tos „natos“ neišliko.“ (Grinius
2006: 75). Neradus didelės salės, kuri talpintų bent
1000 žmonių, Griniai išsinuomojo kluoną. „Salę“
vaidinimui įrengė talkininkai ir savanoriai, lentas
pigiau įsigyti padėjo liberalių pažiūrų rusas, vietos
miškų urėdas Pavelas Grigorjevičius Judenko.
Į pirmąjį lietuvišką vakarą Marijampolėje
900 bilietų buvo greitai parduoti, galiausiai žiūrovai buvo leidžiami ir be bilietų. Choristai kartodami dainas net užkimo, spektaklis nusisekė, o
komedijos autorius Juozas Vilkutaitis-Keturakis
11
12
13

Vilniaus žinios, 1905, kovo 6 (19), p. 3.
Ten pat, p. 75.
Per „Amerika pirtyje“ vaidinimą Marijampolėje Vinco
Mickevičiaus-Kapsuko šalininkai išmėtė anticarinius atsišaukimus, ir gubernatoriaus leidimas surengti dar vieną
lietuvišką vakarą buvo atšauktas.

6
buvo triukšmingai pasveikintas. Ypač publiką
sužavėjo žilagalvio kanklininko Ringių Simo (Simano Staknevičiaus) iš Selemos Būdos, kadaise
varpininkų suvažiavime savo kankliavimu iki
ašarų sujaudinusio Vincą Kudirką, pasirodymas:
Publika beplodama užšoko ant suolų, šaukimams nesimatė galo ir krašto. Tuo metu choras užgiedojo „Lietuva, tėvyne mūsų“, o tatai
dar labiau pakėlė publikos patriotinę aistrą.
Vakaras, arba, geriau sakant, rytas, užsibaigė
šokiais. Grojo husarų orkestras, susidedąs iš 32
dūdorių. (Grinius 2006: 111)

aktyviu 1905-ųjų metų revoliucionieriumi (kadaise maištingojo poeto Antano Strazdo gyventuose Kamajuose 1905-aisiais net buvo sukurta
Kamajų respublika). Mažeikiuose vakarą surengė gimnazistas J. Vaičkus, Žagarėje – studentas
Mėlis. Naujos pajėgos suteikė lietuviškų vakarų
sąjūdžiui dar daugiau jėgos.
Kamajų vaidintojai antrą vakarą surengė
Panevėžyje:
Gegužės 30 (birželio 12) d. Panevėžyje (jau
šįmet antrą kartą) bus lietuvių vakaras. Vaidins
dvi komediji: „Dėdė atvažiavo“ ir „Nepadėjus
nėr ko kasti“15. Bus rodomi taip pat ir gyvi
šviesos vaizdai, o ant galo užbaigos padainuos
keletą lietuviškų dainų p. J. Birmonto choras.
Vaidins tie patys artistai, ką ir pirmąjį kartą
vaidino. Tikimės, kad publikos bus nemažai,
nes tuomet Panevėžyje bus paroda.16

Septyniolikmetis Albinas Iešmanta, Marijampolės gimnazistas, prisimena:
Tame vakare buvome ir mes, keturi Stan
kaitienės bendrabutininkai [St. Totorius,
A. Naujokaitis, P. Klimas – A. M.-L.]. <...>
Jaučiausi apimtas bendros žiūrovų nuotaikos
žolynais iškaišytame didžiuliame kluone. Parėję namo ilgai neužmigome, vis sukosi akyse
džiūgaują žmonės, scena, vaidintojai, choro
dainos, žavus kanklių skambėjimas, ratelių sūkurys, šokių bangos. (Iešmanta 2007: 44)

K. Grinius, priminęs vengrų rašytojo Maurikio Jokajaus apysaką „Pajudinkim, vyrai, žemę“14 (jos pavadinimas buvo įpintas ir į Maironio
„Jaunosios Lietuvos“ įžangą), kurioje teigiama,
kad tautinis susipratimas greičiausiai plintąs per
teatrinius vaidinimus, taip pakiliai nusakė pirmojo Marijampolės lietuviško vakaro reikšmę:
Paleido <...> į visą Sūduvą 1000 patriotizmu
užsidegusių skelbėjų. Kiek tai sukėlė kalbų,
palyginimų, pamėgdžiojimų, norų tokiu pat
būdu pasirodyti scenoje! Tai buvo nemenka parama lietuvių judėjimui ir nusistatymui
prieš jo slopintojus, pasitikėjimo savo jėgomis
ūgtelėjimas. (Grinius 2006: 118)

RANDASI NAUJOS PAJĖGOS:
LAIKO ŽENKLAI
Vasaros atostogoms sugrįžę studentai, gimnazistai taip pat energingai ėmėsi organizuoti vakarus. Kamajų vaidintojų grupelę sustiprino į
gimtinę sugrįžęs Jurgis Smolskis-Smalstys, Peterburgo universiteto studentas, socialdemokratas, tapęs ne tik režisieriumi, dramaturgu, bet ir
14

Lietuvių kalba apysaka buvo išspausdinta 1892 m.:
Pajudinkime, vyrai, žemę!, paraszė vengriszkai Maurikis Jokai, o trumpai perpasakojo lietuviszkai
A.-isz-B. 1892.
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Apie jau įvykusį vaidinimą buvo rašoma
ir straipsnyje, skirtame Panevėžio žemės ūkio
parodai. Jame buvo sukonkretinta informaciją
apie gyvuosius paveikslus: jie vadinosi „Lietuvos
krikštas“ ir „Vaideliotės“17.
Spaudoje buvo rašoma ir apie vaidintojus
palaikiusius vietos šviesuolius, ypač svarbų vaidmenį atliko kunigai. Vaidintojus palaikė Kamajų
kunigas Jokimavičius (jį parapijiečiai ypač vertino, 1905-aisiais net vyko pas vyskupą prašyti,
kad „mūsų numylėtiną kleboną kun. Jokymavičią“ neiškeltų į kitą vietą):
[Jis] ypač mylėdavo labai dabar plačiai pasklidusį paprotį taisyti lietuviškus vakarus. Išgirdavo tuos namus ir tą šeimyną, kur vakarai
taisomi. Pas pačius lošėjas ir lošėjus pats, nors
žmogus nebejaunas, netingėdavo nuvažiuoti pagirti tėvus, kad savo vaikus leidžia, padrąsinti ir pastiprinti.18

Naujos pajėgos sustiprino lietuviškų vakarų sąjūdį ir Vilniuje. Antrajame viešame lietuviškame vakare19, vykusiame birželio 6 (19) d.,
15

16
17
18
19

Dēdē atvażiavo: komedija viename akte, [Władysław
Koziebrodski]; pagal lenkišką sutaisē K. B-a ir M. P-is
(Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis), Chicago, 1902.
„Nepadėjus nėr ko kasti“ – Vaižganto komedija, 1896 m.
išspausdinta „Tėvynės sarge“, 1902 m. išleista Tilžėje
Vaižganto kūrinių rinktinėje „Vaizdeliai“.
J. Poneviežietis. Iš Panevėžio. Vilniaus žinios, 1905, gegužės 25 (birželio 7), p. 2.
Lekiojanti Bitė. Vilniaus žinios, 1905, birželio 15 (28),
p. 4. Šis lietuviškas vakaras daug kur spaudoje neteisingai
datuojamas 1904 m.
K-s. Kamajai. Vilniaus žinios, 1905, rugpjūčio 5 (18), p. 4.
Vilniaus žinios, 1905, gegužės 31 (birželio 13), p. 1.
moksl i n ia i t y r i ma i
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komedijoje „Pabaigtuvės“20 debiutuoja Gabrielius
Landsbergis-Žemkalnis ir Peterburgo konservatorijos studentas Mikas Petrauskas, vakare dainavęs solo ir dirigavęs chorui. Vakaras vyko Miesto
salėje (dabar Aušros Vartų g. 5), kurion anksčiau
lietuviai vaidintojai negalėjo įžengti21.
Vis aktyvesnė ir išradingesnė darėsi ir lietuviškų vakarų reklama: trumpa žinute paskelbus
apie būsimą vakarą, jo išvakarėse laikraščiuose pasirodydavo gražūs, į renginio afišas panašūs skelbimai, po vakaro – spausdinti renginio aprašymai,
į kuriuos kartais reaguodavo patys organizatoriai
ar vietos gyventojai. Pavyzdžiui, informacija apie
būsimą spektaklį Vilniuje kartota tris dienas iš eilės pirmajame „Vilniaus žinių“ puslapyje22. O apie
Šiauliuose vyksiantį spektaklį buvo išspausdintas
informacinis pranešimas ir skelbimas:
Šiauliuose (Kauno gub.) Liaudies auditorijoje
1905 m. birželio 12 (25) d. nedėldienyje Šiaulių visuomenės knygyno valdyba rengia įtaisyti lietuvišką vakarą, kur bus vaidinta: „Audra
giedroje“23 (Farsa 3 veiksmų Rutkovskio) ir
„Vienas iš mūsų tur apsivesti“ (komedija 1
veiksme). Vaidinimas prasidės 8.30 vakare.
Bilietus iš anksto galima gauti Šiauliuose p.
Savičiaus knygų pardavykloje.24

Po savaitės „Vilniaus žiniose“ buvo paskelbta apie vakarą Šiauliuose25. Reklaminiuose pranešimuose ir skelbimuose kaip bilietų pardavimo
vietos buvo minimi ir knygynai. Ir jiems tai buvo
gera reklama.
Lietuviškų vakarų aprašymuose ilgainiui
radosi ryškesnių laikmečio ženklų: koresponden
tams rūpėjo atskleisti ir neigiamas tiek valdžios
pareigūnų, tiek dalies kunigų reakcijas. Žmonių
vaizduotę įaudrindavo gandai apie lietuviško vakaro keliamus pavojus:
Jurgežeriai, (Suvalkų gub. Kalv. Par.) Sekminių
antrą dieną vakare čia vaidino „Amerika pirtyje“. Čia dar vis žmonės menkai supranta, kas
gali būti lietuviams naudinga. <...> žmonės apie
tą patyrę pradėjo išmislioti. Vieni pasakojo, kad
naujas tikėjimas išmislytas, kiti, kad bus buntas ir t. t. Tada viršininkai ketino žandarus siųsti
20
21
22
23
24
25

J. Korzeniovski‘s. Pabaigtuvės: dviveiksmė komedija; iš
lenkų kalbos vertė Adolpas Vėgėlė. Komedija išspasudinta
tik 1909 m. Vilniuje vaidinta iš rankraščio.
Vilniaus žinios, 1905, birželio 8 (21), p. 1.
Vilniaus žinios, 1905, birželio 3 (16), birželio 4 (17),
birželio 5 (18), p. 1.
T. Rutkovskis. Audra giedroje: parsas trijuose aktuose; iš
rusiškosios vertė lietuviškon Mar. K-lis, Peterburgas, 1905.
Vilniaus žinios, 1905, birželio 2 (15), p. 1.
Vilniaus žinios, 1905, birželio 9 (22), p. 4.

Reklaminis skelbimas apie Šiauliuose vyksiantį lietuvišką
vakarą „Vilniaus žiniose“, 1905, birželio 9 (22), p. 4.

susirinkimo išvaikymui, bet paskirtą dieną atvažiavo pavieto viršininkas, sušaukė visus vaidintojus, to kaimo šaltyčių ir to namo šeimininką
ir patyręs, kad vaidins tą pačią komediją, kurią
vaidino Senapilėje (Marijampolėje – A. M.-L.)
ir kitose vietose, leido <...> . Vaidinimas mums
gana gerai pasisekė, žiūrėtojai gardžiai pasijuokė
ir plojo rankomis. Daugelis per kluono plyšius
iš lauko žiūrėjo. <...> Birželio 28 (liepos 8) d.
kunigas N. labai išbarė tuos, kurie lošė ir tuose,
kurie atėjo žiūrėti; o ten buvo kuogeriausių tėvų
vaikai ir vis drauge su tėvais.26

Vasarą naujos teatro pajėgos susibūrė ir Žemaitijoje. Plungėje gaisrininkų namuose gegužės
31 (birželio 13) d. buvo suvaidinta tradicinė Keturakio „Amerika pirtyje“. Vaidinimo iniciatoriumi buvo Plungės kalvis, rodos, išskirtinė
asmenybė: „P. Gudavičius po darbo visada apsivilkdavo baltais iškrakmolintais marškiniais,
buvo žmonių vadinamas „darbo inteligentu“ 27.
Tarp 1905 metais leistų vaidinimų, buvo ir
„septintos klasės gimnazisto Juozo Vaičkaus suruoštas pirmasis Mažeikiuose lietuviškas vakaras“
(Maknys 1997: 107), kuriame vaidinta Dviejų
Moterų komedija „Velnias spąstuose“. Per Petrinių
atlaidus pirmą viešą vaidinimą Mažeikiuose surengęs dvidešimtmetis J. Vaičkus buvo jauniausias
1905-ųjų lietuviškų vakarų organizatorius, vėliau
įveikęs ilgą ir sudėtingą kelią iki profesionalaus
lietuvių teatro premjeros 1920-aisiais.
Mažeikių vaidinimo dalyvės Aleksandros
Mickevičiūtės-Balkevičienės prisiminimuose, be
tradicinio pasiruošimo vakarui ir jo publikos aprašymo, atsiranda nauja detalė, atskleidusi ir vaidinimo vietos šeimininkų vaidmenį – jie turėjo
apsaugoti vakaro dalyvius nuo policijos:
26
27

Vilniaus žinios, 1905, birželio 24 (liepos 7), p. 3.
Laisvės alėja, https://plungesparkas.lt/lt/turas/kulturosturas/laisves-aleja? [žiūrėta 2020 10 12].

8
28 birželio išpuošėm salę vainikais, šokiams
padarėme, jei būtų salėj trošku, vietą ant Ven
tos kranto, iliuminavom popieriniais spalvotais žibintais, ir baisiai jaudinomės išvakarėse
vakaro, kaip mums tas visas pavyks. <...> 29
birželio žmonių minios iš visų pusių. Iš Rygos,
Šiaulių, Liepojos ir kitų aplinkinių miestelių
ir kaimų. Sutalpinti pusę tegalėjom. <...> Kai
choristai nulipo nuo scenos į salę, prie jų susibūrė ne tik svečiai, bet ir daug žiūrovų. Visi
karštai dainavom patriotiškas daineles. Tuo
metu [Bretmozerio malūno šeimininkai] Lačai vaišino ir nuvaišino policiją ir todėl jų nė
vieno salėje nebuvo.28

Pirmasis vakaras Mažeikiuose buvo aprašytas „Vilniaus žiniose“ ir „Lietuvių laikraštyje“29,
o apie antrąjį vakarą, surengtą per Kalėdų atostogas, žinome iš vaidinimo dalyvio Jono Jurkūno
atsiminimų: „Gruodžio 25 ir 26 d. Hiršos Groso
salėje vaidino „Genovaitę“ ir „Betliejaus stainelę“30. Na, o J. Vaičkus, debiutavęs 1905-aisiais, su
Mažeikių vaidintojais („Skrajojamuoju teatru“)
vaidinimus rengė iki Pirmojo pasaulinio karo. Per
beveik dešimt metų mažeikiškiai aplankė daugiau
kaip 50 vietovių, suvaidino per 180 spektaklių.
Vasarą lietuviškų vakarų sąjūdis sparčiai plito: liepos 3 (16) d. „Amerika pirtyje“ suvaidinta
Betygaloje, liepos 24 (rugpjūčio 6) d. – Kėdainiuose
ir Žagarėje, liepos 31 (rugpjūčio 13) d. Ramygaloje
vaidino Dviejų Moterų „Velnias spąstuose“31. Pranešimuose minimi ir nauji lietuviškų vakarų organizatoriai – vietos dvarininkai. „Vilniaus žiniose“
vardijami p. Dulevičiaus įsipareigojimai:
Kauno lietuvių teatro mylėtojai artistai rengiasi važiuoti į p. Dulevičiaus Betygalos dvarą šalij Betygalos vaidintų „Ameriką pirtyje“.
Dvarininkas duoda gyvenimą, ir savo pinigais
žada įtaisyti uždangas, dekoracijas ir taip pat
žada užlaikyti artistus-mylėtojus ir choristus,
užmokėti už garlaivį ir išsiųsti arklius. Vaidinti žada Liepos mėnesyje. Pelnas bus paskirtas
Betygalos vargdienių prieglaudai. Jeigu kauniškė „Agota Bekampikė“ nesutiktų, tai ketina
pasikviesti iš Vilniaus.32

28
29
30
31
32

A. Mickevičiūtės-Balkevičienės atsiminimai, LTMKM,
Nr. 545.
Mykolas Rupeika. Mažeikiai. Vilniaus žinios, liepos 8
(21), Nr. 165, p. 3. Kun. Šnapštis. Iš Mažeikių. Lietuvių
laikraštis, 1905, rugpjūčio 17 (4), Nr. 35, p. 507.
J. Jurkūno atsiminimai, LTMKM, Nr. 547.
P-lis. Teatras. Lietuvių laikraštis, 1905, rugpjūčio 11, Nr.
36, p. 525
Atbalsiai. Vilniaus žinios, 1905, birželio 16 (29), p. 2.
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Apie šį vakarą rašė abu to meto lietuviški laikraščiai. Tiesa, tąkart vaidino ne vilniečiai, o šiauliečiai su Venclauskais priešakyje. Šio lietuviško
vakaro programoje, be vaidinimo, vyko ir šokiai33.
Korespondentas apie visų mylimą kunigą Jurgį
Stankūną ir dvarininką Vaclovą Dulevičių rašė:
Betygala. Liepos 3 (16) d. čia ant gražiosios
Dubysos kranto buvo atlaikytas lietuvių mylėtojų spektaklis, vietinio dvarponio Dulevičiaus (iš Mockūnų) rūpesčiu. Vaidino žinomą
visoje Lietuvoje komediją „Amerika pirtyje“.
<...> Vaidinimas buvo vietinio klebono klojime. Guodotinas ir visų mylimas kun. Stankūnas davė tą vietą, kaip vienutinę, kur galima
buvo skaitlingai publikai tilpti.34

Vakaro Betygaloje aprašymuose paliudyta ir
bendresnė 1905-ųjų atmosfera: tuo metu sklido nemažai gąsdinančių gandų. K. Jasiukaitis prisimena:
Žmonėse plito kalbos, kad iš kažin kur eina didžiausios juodašimčių gaujos, kurios pakely viską
naikina, degina, skerdžia gyventojus. Naktimis
sodžiai nemiegodavo. Visi vyrai, kas juo apsiginklavę, stovėjo sargyboj. (Jasiukaitis 1984: 296)

1905 m. Rusijos revoliucijos atgarsius Lietuvoje yra vaizdavęs ir Balys Sruoga dramoje
„Baisioji naktis“ (1937). „Vilniaus žiniose“ buvo
rašoma apie baimės ir panikos kurstymą siekiant,
kad Betygalos žmonės liktų namuose ir neitų į
vaidinimą:
Teatro įrengėjai turėjo daug triūso ir nesmagumo nuo vietinių žmonių, namų ir daržų valdytojų-savininkų, smulkiųjų viensėdžių bajorų,
kurie energiškai protestavo prieš vakaro įrengimą, ne dėl to, kad teatras jiems nepatiktų,
visuotinai apie tokios rūšies teatrą jie neturi
supratimo, – bet dėl baimės ugnies. Saugojosi dargi nuo uždegimų, nes per žmones eina
įvairios paskalos, tankiausiai niekuo neparemtos. Iš tos priežasties visi namai buvo savanoriais ugniagesiais apstatyti; jokių nelaimingų
atsitikimų nebuvo. Publika apie 1-ą valandą
naktį ramiai išsiskirstė.35

„Lietuvių laikraštyje“ dar ekspresyviau aprašyti žmonių gąsdinimai, kuriais siekta „sutrukdyti vakaro įrengimą ir lietuvių krutėjimą“:
33

34
35

2018 m. Dainų ir šokių šventės istorijoje Betygalos
vakaras minimas kaip šokių švenčių pradžia: „1905 m.
liepos 3 d. Betygaloje po vaidinimo „Amerika pirtyje“
pašokti net penki šokiai“, https://www.dainusvente.lt/lt/
istorija/ [žiūrėta 2020 10 15].
A. M. Betygala. Vilniaus žinios, 1905 m., liepos 14 (27), p. 2.
A. M. Betygala. Vilniaus žinios, 1905 m., liepos 14 (27), p. 2.
moksl i n ia i t y r i ma i

9
Rengiant tą vakarą prasiplėtė įvairios ir keistos kalbos, <...> užvedusios paniką mažne ant
visų aplinkinių gyventojų. <...> Būk tai ateisią „sicilistai“ ant Liepos 3 dienos į Betygalą,
sudeginsią visą miestelį ir tuos žmones, kurie drįs atvykti į minėtą vakarą. Kiti jau matę,
kaip 9 vyrai gulėjo pakrantyje. Kai kurios bobutės pasergėję miške barzdotus burlius, kurie
ateisią mušti mūsų žmones į Betygalą. Ateisią
„sicilistai“ su bombomis, ir visus užmušią klojime, kuriame rengiamas yra spektaklis. Ir toki
panika užpuolė ant visuomenės, kad kai kurie
kraustė savo daiktus iš miestelio, moteriškės
verkė ir meldės, kad Dievas atitolintų nelaimes. <...> Platino tas pasakas pusberniukai ir
tie, kurie norėjo sutrukdyti vakaro įrengimą
ir lietuvių krutėjimą. Tačiaus vakaras nusidavė
kuo geriausiai ir puikiausiai.36

Straipsnyje buvo pabrėžta, kad vakaras
subūrė visų socialinių sluoksnių publiką, kalbančius lietuviškai ir lenkiškai, o žiūrovai buvę „kaipo broliai, kaipo vienos motinos vaikai, bėgantieji
paskui vieną tikslą – meilės ir vienybės“:
Publikos susirinko labai daug, kokie 600 ypatų; <...>. Buvo ir turtingosios, ir smulkiosios
bajorijos atstovai, buvo ir vietinių sodiečių,
pradedant nuo samdinio iki ūkininkui. Buvo
lietuviai, lietuviškai kalbantieji ir lenkiškai,
bet visi lietuviai tautiškam atgimimui simpatizuojantieji, žmonės lietuviškojo kilimo, kurie
turi savuosius dvasiškus reikalus ir tiesas. Visi
plojo rankomis, kaipo broliai, kaipo vienos
motinos vaikai, bėgantieji paskui vieną tikslą – meilės ir vienybės.37

Pirmojo viešo lietuviško vakaro Mažeikiuose organizatorius
gimnazistas Juozas Vaičkus (stovi pirmas dešinėje). Apie
1905 m. Saugoma Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje.

vaidinimą kaip tiktai puikiu ir tikrai artistišku. <...>
Taip gražiai ir ramiai vakarui praėjus, turės
nutilti visi tie, kurie neprielankūs buvo įrengimui lietuviško spektaklio, savo atkaklybėje
keršijo kaip įmanydami tam sumanymui. Ne
vienas, kuris ėjo ant vakaro su abejone, ar
pamatys ką gerą, ypač ar neužklups koki nelaimė, dabar džiaugiasi ir kitą kartą jau musėt
neįtikės nedoroms žmonių kalboms. Žodžiu
sakant spektaklis Betygaloje gerą ir naudingą
padarė įtekmę ant žmonių prastuolių, davė dar
vieną žingsnį keliu mūsų krašto civilizavimo.38

Kultūros įvykis – teatras klojime, buvo palygintas su bažnyčia („žmonių pripildytas kaip
bažnyčia“). Nepaisydami gandų, žmonės būrėsi,
juos vienijo pakilūs jausmai:
Nepaprastas tų dienų buvo reginys Betygalos
miestelyje, kada vakarop pradėjo rinktis žmonės, ponai, ponios su įvairiais apdarais. <...>
Visokių žmonių luomų įvairumas, jų apdarai,
pagalios visos publikos gyvumas džiugino
širdį ir akį prie tavęs traukė. Jau tris kartus
varpelis suskambėjo ir visi skubina į klojimą
žiūrėtų spektaklio. Teatras žmonių pripildytas
kaip bažnyčia. <...> Prie ramumo prilaikymo
musiet nemažai prisidėjo puikus komedijos
vaidinimas užkviestų artistų pp Venclauskių
ir jų draugų. Negal kitoniškai pavadinti jų
36
37

Kun. P. Vasiliauckas. Teatras. Lietuvių laikraštis, 1905,
birželio 21 (3), Nr. 33, p. 476–477.
A. M. Betygala. Vilniaus žinios, 1905 m., liepos 14 (27), p. 2.

Spaudoje rašyta ir apie kitokias kliūtis: pavyzdžiui, pirmojo lietuvių vakaro Kėdainiuose rengėjai tris mėnesius laukę gubernatoriaus leidimo, o
„tada atsirado antras vargas su butu. Didžiausias ir
parankiausis čia butas, tai kareivių kliubas. <...> Iš
pradžios to kliubo šeimininkas sutiko, bet už poros
dienų, patyręs, jog loš lietuviškai, atsakė.“39 Galiausiai vaidinimo vietą pavyko surasti:
Į ugnegesių butą sutilpo 300 žmonių. Nemaža paliko už durų. Daugiausia buvo apylinkės
38
39

Lietuvių laikraštis, 1905, birželio 21 (3), Nr. 33, p. 476–477.
Kėdainiai. Vilniaus žinios, 1905, rugpjūčio 11 (24), p. 3.
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dvarininkų, bajorėlių, miestelėnų; buvo krikščionių, buvo ir žydų. Iš rusų, išimant vietinį
priestovą ir jo žmonos, regis nieko nebuvo.
<...> Tai buvo tikrai tautiška šventė (straipsnis
„Įdomi yra to vakaro istorija“)40

Iš publikacijų matyti, kad lietuviški vakarai
praskaidrindavo slogią provincijos miestelio kasdienybę:
Nuo senų laikų Kėdainiai nebuvo matę tokio
reginio. Čionai mat vien tik gali pamatyti,
kaip žmonės girtuokliauja, valdininkai savotiškai vietinius reikalus veda, dvarininkai sunkiais laikais skundžiasi ir puotauja, o miestelio
amatininkai naktimis daro demonstracijas.41

Tą pačią dieną kaip Kėdainiuose pirmasis
lietuviškas vakaras vyko ir Žagarėje. Ir ten vaidino „mūsų mylimąją komediją“ „Amerika pirtyje“42, o teatras, greta Žagarės gyventojus sutelkusio peticijos rašymo, knygų skaitymo, vertinamas
kaip tamsą išsklaidę šviesos spinduliai:
Jau ir mūsų krašte pradeda nykti tamsumas.
Pirmieji šviesos spinduoliai jau pasirodė. Žagariečiai pirmutiniai išsiuntė į ministerių komitetą gana plačią peticiją, surašę joje visus svarbiausius Lietuvos reikalus. Apskritai, žmonės
šiek tiek priprato skaityti. <...> Vietos beturčių
šelpimos draugijos valdyba savo naudai rengia
ant liepos 24 (rugp. 6) d. lietuvių vakarą, kuomet vaidins komediją „Amerika pirtyje“.43

vien tik jis sujudino jaunuomenę – Žagarės
inteligentus prie to malonaus darbelio. <...>
Buišis ne vieną kartą važinėjo į Šiaulius pas
pavieto viršininką [leidimo – A. M.-L.]. <...>
Žagariečiai dabar susiprato ir žada nebeleisti
iš rankų „Lietuvių vakarų“, stengsis, kiek galėdami rengti juos tankiaus. Duok Dieve, kad
nemestų pradėto darbo!45

Vasarai baigiantis (rugpjūčio pabaigoje) trečią viešą vakarą surengia vilniečiai. Atrodo, kad
carinė administracija pamažu apsiprato su lietuvių laisvėmis, buvo gautas leidimas vaidinti Vaižganto „Nepadėjus nėr ko kasti“ ir M. Petrausko
komišką operetę „Malūnininkas ir kaminkrėtys“.
Vėl pavyko išsinuomoti Miesto salę. Lietuviškų
vakarų reklama darėsi išradingesnė, pavyzdžiui,
„Vilniaus žinios“ po truputį kaitino aistras: „Mes
girdėjome, kad po kokių dviejų-trijų savaičių bus
Vilniuje lietuviškas vakaras“. Po kurio laiko –
„Vakaras bus apie rugpjūčio galą“. Ir pagaliau:
„Nedėlioje Rugpiūties mėn. 28 d. Vilniaus miesto
salėje bus Lietuvių vakaras Vilniaus Lietuvių Šelpimosi Draugovės naudai“, „d-ras Basanavyčius
ketina būti lietuvių vakare“.
Jau įvykusį vakarą aprašė L. Gerulio slapyvardžiu pasivadinęs Liudas Gira:
Apie aštuntą vakaro pradėjo traukti iš visų
miesto kampų Ašmens vartų (dabar – Aušros
vartų) link žmonių būriai. Prieš apšviestą miesto salės rūmą žmonių pilna. Tai Vilniaus seni
tėvonys – lietuviai, taip ilgai nežinomi ir niekinami, renkasi atgaivinti savo dvasią šventos atgimimo idėjos galingu ir raminančiu dvelkimu.
Susirinko. Pilna salė, kėdės; pilnos galerijos sėdinčių ir stovinčių. Karšta, trošku nuo
tokios žmonių daugybės, bet vėsu ir lengva
ant širdies – jautiesi tarp savų, tarp brolių susijungusių viena prakilnia mėna (idėja)...
Nors kaip publika ne įvairi – jaučiasi
vienodumas – kitos kalbos (lenkų, rusų) nors
ir girdėti, bet matai ir girdi perviršijantį lietuvių gaivalą ir kalbą. Ramu ir linksma. <...>
Po ketvirtai pradėjo visi skirstytis. Net gaila
buvo eiti iš taip pavykusio vakaro, taip, rodos,
greitai prabėgo tos aštuonios valandos. <...>
Tik tėvynės meilės ugnis vakaro įspūdžiais atgaivinta, vilties liepsna apšviesta, sakė – „Eik,
su drąsa sėk atgimimo grūdus, juk ir tas vakaras vaisius sėklų tavo brolių pasėtų – tai laimėjimas vienas, seks paskui jį ir kiti. Tik dirbk
ir mylėk!“ – Su tokioms mintims, su plakančia

Vembergo namuose įvykusį vakarą aprašęs
korespondentas pamini ir incidentą: „Po pirmos
dainos kas tai šovė už lango tris kart iš revolverio ir
šaukė ‘ura’“. Bet spektaklis vis tiek įvykęs: „Publika buvo pabūgus, bet vėl nurimo. Apylinkėje buvo
paleidę garsą, kad teatras neapseis be skandalų: tai
ne vieną sulaikė namie. <...> Lietuviškas teatras
buvo Žagarėje dar pirmą sykį: tegu gi jis įkvepia į
Žagariečių širdis Tėvynės meilės jausmus.“44 Apie
tą vakarą pasirodo net 4 publikacijos, tarp kurių –
ir kolektyvinis žagariečių laiškas:
Niekados mes, žagariečiai, nesitikėjome, kad
pas mus pasirodys tas malonus vardas „Lietuvių vakaras“. <...> Šią vasarą į Žagarę atvažiavo vakacijoms p. Mėlis ir ačiū jam, nes
40
41
42
43
44

Ten pat.
Ten pat.
Juozapas Besparnis. Žagarė, (Šiaulių pav.). Vilniaus žinios,
1905, liepos 24 (rugpjūčio 1), p. 3.
Žagarietis. Žagarė. Vilniaus žinios, 1905, liepos 20 ((rugpjūčio 1), p. 3.
Kunigas Šnapštis. Žagarėje. Lietuvių laikraštis, 1905, rugpjūčio 11, Nr. 36, p. 525.
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45

Penkiese. Žagarė, (Šiaulių pav.). Vilniaus žinios, 1905,
rugpjūčio 20 (rugsėjo 2), p. 3.
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Vilniaus Miesto
salė (dabar –
Aušros Vartų g. 5),
Čia vyko vieši
lietuviški vaidinimai
ir pirmasis
Lietuvos atstovų
suvažiavimas –
Didysis Vilniaus
Seimas.

krūtinėje širdimi išsiskirstė lietuviai, ant dvasios atnaujinti – iki vėl susirinks ant kito tokio
vakaro. Tegul ir kitas sekantis vakaras pasiseks
tik taip, kaip šis – Laimink Dieve!“46

Tiesa, paryčiais skirstėsi ne visi. Jono
Basanavičiaus iniciatyva, dar pasilikusi grupelė
šviesuolių sutarė steigti Lietuvių mokslo draugiją; o ją įsteigus, režisierius P. Matulionis buvo
išrinktas draugijos pirmininko J. Basanavičiaus
pavaduotoju.
Tai, kad lietuviškuose vakaruose brendo ir
būsimos Nepriklausomos Lietuvos kultūros pajėgos, atskleidžia pirmasis Jurbarke spalio 20 (lapkričio 2) d. surengtas viešas lietuviškas vakaras,
kuriame vaidintą „Amerika pirtyje“ režisavo advokatė Skirgailienė, dainavo du suvienyti chorai – Skirsnemunės ir Jurbarko, vaidinimas vyko
kunigaikščių Vasilčikovų, palankiai žiūrėjusių į
tautinį atgimimą, vasaros rezidencijos dvaro daržinėje, o tarp vaidintojų buvo Stasys Šimkus, tuo
metu Skirsnemunės vargonininkas (vaidinęs siuvėją Vincą) ir penkiolikmetis Antanas Sodeika,
vėliau tapęs operos solistu (vaidinęs piemenuką).
O tarp žiūrovų buvo ne tik „Šviesiausias Kunigaištis Vasilčikovas, su duktere ir sūnumi“, kuris
„išvažiuodamas linkėjo, kad netrukus kitas toksai
vakaras įvyktų“47, bet ir būsimasis teatro režisierius Kastantas Glinskis.
46
47

L. Gerulis. Atsiminimai iš lietuvių vakaro – Vilniuje
Rugpjūties 28 d. Lietuvių laikraštis, 1905, rugsėjo 8 (21),
Nr. 40, p. 589–590.
Augštaitė. Jurbarkas, (Kauno gub). Vilniaus žinios, 1905,
lapkričio 1 (14), p. 3.

Lapkričio mėnesį vaidinama Šiauliuose
(„lapkričio 5 d. bus lietuviškas vakaras. Mylėtojai
artistai vaidins Orzeškienės dramą „Dumblynė“),
Vilniuje – lapkričio 20 (gruodžio 3) pirmąjį vakarą
surengė draugija „Vilniaus kanklės“, Panevėžyje:
Džiaugsmas apima visą, matant, kaip žymiai
platinasi čia lietuvystė. Jau buvo čia trys lietuviški vakarai, ir visi trys gerai pasisekė. <...>
Lapkričio 24 (gruodžio 7) d. buvo čia lietuviškas vakaras, kuris labai pasisekė.48

Metams baigiantis buvo įgyvendintos naujos
idėjos: Vilniuje ir Kaune įsteigtos teatro-muzikos
draugijos: 1905 m. lapkričio 8 d. gubernatorius
pasirašė leidimą steigti „dramatiškai-muzikališkai-dainorišką“ draugiją „Vilniaus kanklės“, kurios vadovas buvo G. Landsbergis-Žemkalnis, o
įstatai leido per metus surengti neribotą spektaklių skaičių. Plačiame straipsnyje „Vilniaus kanklės“ buvo pasakojama apie dvi panašiu metu susikūrusias draugijas – „Vilniaus kanklės“ ir Kauno „Daina“, – kurios viešai pasirodė vienu metu,
taip pat pranešama apie artimiausius vaidinimus
(Kauno „Dainos“ – lapkričio 19 (gruodžio 2) d.,
„Vilniaus kanklių“ – lapkričio 20 (gruodžio 3) d.).
Bet, svarbiausia, kad abi draugijos turi „vieną ir tą
patį tikslą – Lietuvos dailos (meno) auklėjimą“49.
Į pirmąjį „Vilniaus kanklių“ spektaklį lapkričio 20 (gruodžio 3) d. „Vilniaus žinios“ kvietė pirmajame puslapyje išspausdinta vakaro
48
49

Perkunas. Šiauliai (Kauno gub.). Vilniaus žinios, lapkričio
4 (17), p. 3, J. Besparnis, „Panevėžys, (Kauno gub.), Vilniaus žinios, 1905, gruodžio 23 (sausio 5), p. 3.
Ten pat, p. 2.
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programa50. „Vilniaus kanklių“ vakaras vyko
Didžiojo Vilniaus Seimo išvakarėse, jame lankėsi daugelis Seimo atstovų, suvažiavusių iš visos
Lietuvos. Pagirio geležinkelio stoties salėje „Vilniaus kanklės“ suvaidino du publikos palankiai
įvertintus spektaklius: Adomo Sketerio trijų
veiksmų dramą „Iš tamsos į šviesą“ ir Petro Pundzevičiaus-Petliuko komediją „Neatmezgamas
mazgas“. Vakarą pradėjęs ir pabaigęs M. Petrausko choras turėjo kartoti „Tautišką giesmę“ net tris
kartus:
Visi salėje esantieji stati šitą mūsų himną išklausė. <...> Vakaras didelį įspūdį paliko ant
salėje esančiųjų, kurių tarpe dauguma buvo
sodiečiai, suvažiavę iš visų Lietuvos kraštų.51

1905-ųjų metų įvykius vainikavo Pirmasis
Lietuvos atstovų suvažiavimas – Didysis Vilniaus
Seimas, iškėlęs politinės Lietuvos autonomijos reikalavimą, paklojęs pamatus Lietuvos valstybės atkūrimui 1918 m. vasario 16-ąją52. „Vilniaus
kanklių“ vakaras, įrašytas kvietime į lietuvių
suvažiavimą Vilniuje, jau pripažįstamas svarbia
Lietuvos Didžiojo Seimo dalimi53. Lietuviškų
vakarų reikšmė gražiai nusakyta atsiminimuose:
dešimtmetį sėkmingai kultūros darbą dirbęs lietuviškų vakarų režisierius (pastatęs apie 50 lietuviškų veikalų) Mykolas Sleževičius, jau tapęs garsiu
politiku, buvo paklaustas, ar nesigailįs menininko
karjerą iškeitęs į visuomenininko. Jis atsakė taip:
„Be lietuviškų vakarų vaidinimų nebūtų ir 1918
metų. Abu šiuos savo veiklos laikotarpius laikau
vienodai reikšmingus“ (Maknys 1997: 234).
VIETOJ IŠVADŲ
1905 metų įvykiai – tautinė revoliucija, arba
sukilimas Lietuvoje, pasak akademiko Antano
Tylos, pademonstravo lietuvių tautos vienybę:
„1905 metų sukilimo solidarumas ir jo mentalitetas galėjo būti sąlygotas tik kasdienybėje išaugusių ir susiformavusių troškimų bei siekių jiems
realizuoti“ (Tyla 2006)54. Svarstant, kokiais pa50
51
52

53
54

Vilniaus žinios, 1905, lapkričio 15 (28), p. 1.
Vilniaus žinios, 1905, lapkričio 23 (gruodžio 6), p. 2.
„Vilniaus kanklių“ vakaras vyko lapkričio 20 (gruodžio
3) d., Didysis Vilniaus Seimas – lapkričio 21–22 (gruodžio 4–5) dienomis. Naujuoju stiliumi – gruodžio 3 ir
gruodžio 4–5 dienomis.
Organizacijos komitetas. „Lietuvių suvažiavimas Vilniuje“, Vilniaus žinios, lapkričio 19 (gruodžio 2), p. 1.
Tarp sovietmečio istoriografijos darbų išsiskiria A. Tylos monografija „1905 metų revoliucija Lietuvos kaime“
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vidalais reiškėsi tie kasdienybėje išaugę ir susiformavę troškimai, vieši lietuviški vakarai atrodo
ypač reikšmingi: „jie laikinai atstojo organizacijas, tapo visuomeninio bendravimo mokykla,
ugdė bendruomeniškumą, tarpusavio supratimą“
(Maknys 1997: 78).
1905-aisiais prasidėję vieši lietuviški vakarai
tais pačiais metais išplito ir miestuose, ir kaimuose:
Vilniuje, Panevėžyje, Kaune, Marijampolėje,
Rokiškyje, Šiauliuose, Jurgežeriuose, Plungėje, Mažeikiuose, Betygaloje, Ramygaloje, Kėdainiuose,
Žagarėje, Jurbarke ir kitose vietose. Jų repertuarą
sudarė daugiausia komedijos: net devyniose vietose suvaidino „mūsų mylimąją komediją“ – Keturakio „Ameriką pirtyje“; Vaižganto „Nepadėjus nėr ko kasti“ ir Petro Pundzevičiaus-Petliuko
„Neatmezgamas mazgas“ vaidinta trijose vietose;
dviejose vietose vaidinta Dviejų Moterų „Velnias
spąstuose“, Vaižganto „Tiktai niekam nesakyk“, iš
lenkų kalbos išverstos „Vienas iš mūsų tur apsivesti“, „Dėdė atvažiavo“; po vieną kartą vaidinta „Kaminkrėtys ir malūnininkas”, iš lenkų kalbos išverstos „Pabaigtuvės“, „Dumblynė“, iš rusų kalbos –
„Audra giedroje“, „Švarkas ir milinė“. Vienintelė
drama 1905 m. vakarų repertuare – Adomo Sketerio „Iš tamsos į šviesą“ – buvo suvaidinta pirmajame „Vilniaus kanklių“ vakare.
Apžvelgus 1905-ųjų lietuviškus vakarus
aiškėja, kad jie telkė visų socialinių sluoksnių ir
tautybių bendruomenę: svarbų vaidmenį atliko
grafų Tiškevičių, Zubovų šeimos, dvarininkai,
bajorija (Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė,
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis ir kiti), kunigai, ūkininkai, valstiečiai, amatininkai ir, žinoma, gimnazistai bei studentai. Vakarų rengėjais
ir žiūrovais buvo ne tik lietuviai, bet ir lenkai,
žydai, rusai, vokiečiai.
Vakarų rengėjai sulaukė visuomenės, ypač
kunigų, dvarininkų, palaikymo ir paramos. Bet
patyrė ir suvaržymų: tiek iš carinės valdžios, tiek
iš dalies kunigų, nuo vakarų turėjo atgrasyti ir
baimę kurstantys gandai. Tačiau lietuviški vakarai vyko, telkė bendruomenę, kėlė pasididžiavimą, o aprašyti spaudoje, jie tapo užkrečiamais
pavyzdžiais kitiems.
Laikraščiuose lietuviški vakarai buvo pristatomi ir trumpais informaciniais pranešimais,
ir gražiais reklaminiais skelbimais, taip pat rašyta
apie jau įvykusius vakarus, ne vienu atveju pasirodė ir dialogo užuomazgų, kai buvo atsiliepiama
(1968), kurioje atskleidžiamas savitas lietuviškasis sukilimo pobūdis.
moksl i n ia i t y r i ma i
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į recenziją, o ypač – į kritiką. „Vilniaus žinių“, LITERATŪRA
„Lietuvių laikraščio“ skaitytojams vėrėsi lietuviškų vakarų panorama, kuri drąsino jungtis į šį Avižinienė 2015 = B. Avižinienė. Viešų lietuviškųjų vakarų
repertuaro cenzūra XIX–XX pradžios Rusijos impersąjūdį ir naujus vakarų rengėjus.
ijoje. // Colloquia, 2015, Nr. 34.
Lietuviški vakarai atskleidė visuomenės Bimbirytė-Mackevičienė 2013 = A. Bimbirytė-Mackevičienė.
„Jo ypatingas bruožas tas, kad myli savo Vilnių...“: Trumjuntamą stiprų kultūros alkį. „Vilniaus žiniose“
pai apie grafą Antaną Tiškevičių. // Krantai, 2013, Nr. 1.
sodiečiai rašė:
Jei bent kokius 2–3 sykius per metus pasirodytų teatras mūsų apylinkėje – didelę naudą
mums padarytų, ir niekas tam skatiko nesigailėtų. Bet mums, sodiečiams, vien teatro neužtenka, reikia mums ir kitokių žaislų. <...>
Lietuviai trokšta gerų žaislų.55

Tad 1905 m. iškeliama ir nuolatinės teatro
trupės, profesionalaus teatro sukūrimo idėja:
Paskutiniai mūsų tautiško atgimimo atsitikimai tiesiog verčia mane nurodyti svarbumą
tautiško teatro tautos atgimime. Žaidėjų mylėtojų būreliai kartas nuo karto vaidindami
lietuviškus veikalėlius padarė gana didelį ant
visuomenės įspūdį. Žinau gerai, kad kiek šį
metą kartų buvo įvairiose vietose vaidinta,
visuomet pristigo vietos žiūrovams. Vilniuje,
Kaune, Šiauliuose, Senapilėje – viešas, ant
scenos, lietuviškas žodis pakėlė entuziazmą
tarpe susirinkusiųjų. Vietų visur stigo – žmonės kaip bitįs rinkosi, kad tik pamatytų lietuvišką teatrą, kad tik išgirstų nuo scenos viešai
buvusią paniekintą iki šiolei lietuvių kalbą. Tas
gana aiškiai liudija žaidėjams būtiną reikalingumą tvertis šiandien į kuopas, iš kurių paskui
gali išaugti teatro trupa (kuopa).56

Iš lietuviškų vakarų išaugo teatro draugijos,
lietuvių profesionalaus teatro režisieriai, vaidybos pedagogai, aktoriai (1905-aisiais debiutavo
J. Vaičkus, pirmojo profesionalaus lietuvių teatro
spektaklio režisierius). Lietuviškuose vakaruose
tauta pasirinko ir valstybės himną – V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, publikos prašymu, kartota
daugybę sykių, ji įstrigo į atmintį ir įaugo į širdis. Būsimi Nepriklausomos Lietuvos politikai ir
visuomenės veikėjai lietuviškuose vakaruose, vykusiuose 1905-aisiais ir vėliau, išmoko bendruomenės telkimo pamokas. Tarp aktyvių lietuviškų
vakarų dalyvių buvo Antanas Smetona, K. Grinius, M. Sleževičius, Vytautas Bičiūnas, Mykolas
Biržiška, Povilas Gaidelionis ir daugelis kitų.
Publikaciją finansuoja Lietuvos kultūros taryba
55
56

Sodiečiai I. Š. ir A. K. Reikia mums tautiško teatro ir kitų
žaislų. Vilniaus žinios, liepos 31 (rugpjūčio 13), p. 1.
Alfa. Tautiško teatro reikalingumas. Vilniaus žinios,
gegužės 20 (birželio 2), p. 1.

Deltuvas 2015 = R. Deltuvas. Lietuvybės gaivinimo Vilniuje
pėdsakais, arba Kas yra lietuviško teatro tėvas (I). //
Literatūra ir menas, 2015-02-06.
Grinius 2006 = K. Grinius. Atsiminimai ir mintys, II, antrasis
leidimas. Marijampolė: Piko valanda.
Iešmanta 2007 = A. Iešmanta. Sūduvos laiptai į sceną: Saviveiklininko atsiminimai. Vilnius: Žaltvykslė.
Jasiukaitis 1984 = K. Jasiukaitis. Rinktinė. Vilnius: Vaga.
Kaziukonis 2016 = L. Kaziukonis. Šimtmečio kultūros perlai:
lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“. //
Senvagė, 2016, Nr. 2 (11).
Maknys 2009 = V. Maknys. Raštai, I tomas. Vilnius: Artaviva.
Maknys 1997 = V. Maknys. Teatro dirvonuose. Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas.
Tyla 2006 = A. Tyla. Lietuvių tautos vienybės raiška 1905
metais. Iš: XXI amžius, 2006, sausio 11 d., Nr. 3 (1403).
Zibolienė 2020 = Vargoninko Petro Vinkšnelio atsiminimuose – lietuviško žodžio spinduliai. Parengė Dalia
Zibolienė, 2016. <https://www.grokiskis.lt/kalbame-strazdeliokalba/vargonininko-petro-vinksnelio-atminimuose-lietuvisko-zodzio-spinduliai-2> [žiūrėta 2020 10 12].

SĄJŪDIS OF LITHUANIAN EVENINGS:
1905
Aušra MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ
The article analyses the sąjūdis of public Lithuanian evenings
that started 115 years ago. Lithuanian cultural evenings with
performances, living paintings, choir songs, recitations and
dances belong to the still-immature stage of amateur art –
theatre, literature (drama), music, dance. However, the Lithuanian evenings were an extraordinary event for communities,
they developed the aesthetic taste of the audience and encouraged further creativity. These public Lithuanian cultural evenings, which began in 1905, spread in both cities and villages,
and they brought together a community from all social strata
and nationalities: an important role was played by the noble
Tiškevičius, Zubova families, landlords, nobility (Stanislava
Jakševičiūtė-Venclauskienė, Gabrielius Landsbergis Žemkalnis, etc.), priests, farmers, peasants, craftsmen, and, of course, high-school and university students. The event organisers
and spectators were not only Lithuanians, but also Poles, Jews,
Russians, and Germans. Having analysed the abundant material in the press, remembrances and research articles, the
hypothesis was confirmed that such Lithuanian evenings were
one of the most important initiatives to bring the community
together and, even more so, bringing closer the restoration of
the Lithuanian state on 16 February 1918.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, LT-10308, Vilnius
E. paštas: ausramartisiute@gmail.com
Gauta 2020 09 15, įteikta spaudai 2020 12 15.
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OŽYS IR JO GARSINĖ APLINKA, I DALIS:
OŽIO BALSAS

Da iv a R AČI Ū NA I T Ė-V YČI N I E N Ė
Straipsnio objektas – ožys tautosakoje, mitologijoje, papročiuose ir jo garsinė aplinka. Tikslas – remiantis
lietuvių ir kitų tautų duomenimis atskleisti ožio sąsajas su muzika (plačiąja prasme), jų kilmę ir prasmes. Parodyti, kad lietuvių „oželio dainos“, dažnai laikomos nereikšmingomis, slepia ne tik gilius mitinius vaizdinius,
bet ir archajiškus garso išgavimo būdus, tipologiškai giminingus Arkties tautų intonacinės-akustinės kultūros
reliktams. Išvados: ožys lietuvių tradicijoje laikytinas itin senu „veikėju“, iki šių laikų išsaugojusiu ryšius su
mitologija, apeigomis ir mums ypač rūpima garsine aplinka. Pastaroji iki šiol nebuvo nuosekliai tyrinėta. Metodai: aprašomasis, lyginamasis, istorinis tipologinis, struktūrinis semiotinis. Pasitelkiamos ir hermeneutinės
interpretacijos prieigos. Čia skelbiama pirmoji straipsnio dalis.
Reikšminiai žodžiai: ožys, muzikos instrumentai, ožio bliovimas, ožio aukojimas, tragedija, aulas, „oželio dainos“, refrenai, paramuzikiniai garsai, kvėpavimas.

OŽYS IR MUZIKOS GARSAI
Vargu ar suklystume pasakę, kad ožys lietuvių
tradicijoje yra vienas iš labiausiai su muzika, tiksliau, muzikos instrumentais ir (para)muzikiniais
garsais, susijusių gyvūnų. Visų pirma, iš ožio
kūno dalių (tiesiogiai ar tariamai) gaminami įvairūs muzikos instrumentai. Iš ožio odos arba kailio – dūda (dūdmaišis), kitaip dar vadinama ūku,
maišine, murenka, kūline, kūline dūda, labanarska
dūda, dūda ragine ir pan. Beje, Ukrainoje, Lenkijoje dūdmaišis tiesiog vadinamas koza ‘ožka’; vienoje iš albanų tarmių (muchur) jis vadinamas šakull,
kaip ir ožkos kailis, oda (iš lo. sacculus ‘maišelis’);
taip pat callёk ‘ožkos kailis’ (kaip ir calik; žodžiai
kilę iš slavų *cělikъ ‘visas, sveikas daiktas’); albanų kacek – tai ir ‘dūdmaišis’, ir ‘burdiukas, maišas
(vynui)’, o kilęs žodis iš kaciq ‘ožkytė, oželis’ ir
kt.1 Ožio oda aptraukiami būgnai (timpanai arba
tambūrinai). Iš ožio rago dirbamas ožragis, arba
(ožio) ragas, trimitas, tirlitas (anot Stasio Paliulio,
Alizavos piemenys sakydavę: Katrie turim tirlitus,
suveikim, – pasigrajisim, pasitirliuosim2).
Ožio kūno dalių panaudojimą muzikos instrumentams gaminti atspindi įvairių žanrų dainų
tekstai: iš ragelių gaminamos trūbelės, triūbelės,
dūdela, trimitėliai (antai dainoje „O to to, stovėjo
oželis“: Iš mano ragelių / Bus vaikeliam trimitėliai)3,
trūbai, lumzdeliai ir kt.; ožio žarnos tinka „muzikų“ stygoms (liaudyje muzika, muzikėle dažniausiai
vadinamas smuikas, folklorinėse ekspedicijose
1
2
3

Домосилецкая 2002: 75.
LLIM: 35.
MFA KTR 46(23), MFA mg 4208(7), užr. Astravo r.
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dažnai tenka išgirsti pateikėją sakant: anas grajina muzika ar ant muzikos; kita vertus, kartais taip
pavadinamas pats muzikantas, pavyzdžiui, smuikininkas Žemaitijoje muzikėle4).
Štai kelių dainų tekstų ištraukos (praleidžiant pakartojimus), kuriose minimi įvairūs muzikos instrumentai:
Ažys un tilta stavėja,
Unt vandenėlį žiūrėja.
Ažiuka gražūs r a g e l i a i, –
Tai bus mergytam d ū d e l a,
Ažiuka graži barzdela, –
Tai bus mergytam šlatela.5
Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo.
Ar graži mano barzdelė?
Ar bus mergelėms kvietkelė?
Ar tiesūs mano r a g u č i a i?
Ar bus vaikeliams v a m z d u č i a i?6

Tiesa, kai kurių ožio kūno dalių panaudojimas muzikos instrumentams (ar palyginimas su
instrumentais, antai lūpelės kaip vargonai dainoje „Stov oželis un tiltelio“7) greičiau metaforiškas nei realus: iš pautelių – varpeliai, zvaneliai
4
5
6
7

Kirdienė 2000: 40.
MFA KTR 182(120), MFA mg 5992(40), užr. Obeliuose,
Rokiškio r. 1972 m.
JLD: Nr. 153.
LLD I: Nr. 370.
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Kerdžius Jurgis Biškauskas pučia ožragį. 1934 m. Panevėžio aps. Kupiškio v. Stičkalnio k.
Balio Buračo nuotrauka. Saugoma Vytauto Didžiojo Karo muziejuje.

(skolinys zvanas – tai ‘varpas’ ar ‘žvangutis, skam- svarbus būtų ne tik garsas, bet ir išvaizda. Turbūt
balas’8). Pavyzdžiui:
svarbi varpo šerdis, kuri kabo, yra nukarusi.“12
Ožio garsinės aplinkos semantikos tyrimams
Atbėga ožiukas
ypač svarbu, kad pakasus užmušto oželio – arTai labai brangus:
chajiškų dainų ir stebuklinių pasakų, išsaugojusių
Auksa rageliai,
pagrindines mito struktūras ir vaizdinius, heroŠilka v a r p e l i a i, –
jaus – kaulus, išdygsta medžiai: klevelis, liepeRagu dangų rėždamas,
lė, sedulėlė ir kt. Iš jų (variantuose – iš kito su
Žemį barzdu šluodamas.9
juo susijusio herojaus kaulų) padirbami muzikos
instrumentai: muzikėlė, kanklelės, dūda, cimbolai,
Beje, lietuvių patarlės ir priežodžiai rodytų, kleketėliai, kunkučiai, tarškučiai, barškučiai, skrip
kad pautai, ar kiaušeliai (testiculi), liaudyje jeigu ir kelaitė, armonika. Šiuos instrumentus išskyrė ir
siejami su varpo ar žvangučio skambesiu, tai tik detaliai aptarė etnoinstrumentologas Evaldas Vyironiškai, pavyzdžiui: Kurčiam ir pautai zvanija; činas straipsnyje „Skambančių kaulų motyvo apDurnam daiktui ir pautai zvanai10. Vis dėlto tokie raiškos lietuvių tautosakoje“13.
muzikos instrumentai idiofonai kaip skabalas,
Tarptautinį dainuojančių kaulų (AT 780)
svibalas ir panašūs ypač dažnai eina eufemiz- motyvą įvairiais aspektais yra analizavęs ne vienas
mais vyro lytiniams organams įvardinti11. Tarp mokslininkas, motyvas tebėra aktualus ir XXI a.
tokių dar barškolas, barškuolas, bibalas, dzin- tyrinėjimuose. E. Vyčinas minėtame straipsnyje
gõlas, skabalas, stūmẽklis, tiñtalas, tiñtelis, svi nagrinėja išvardytų muzikos instrumentų ryšį su
balas. Pasak Mariaus Smetonos, juos „reiktų sie- senosiomis apeigomis ir magija. Daiva Vaitkeviti su skambėjimo, barškėjimo veiksmažodžiais. čienė tą patį motyvą pasitelkia tirdama pomirBibalas gali būti siejamas su bimbti, bambti arba tinio persikūnijimo vaizdinius, siedama juos su
su žodžio bimbalas reikšme ‘varpas, skambalas’. archajiškų laidojimo papročių atspindžiais lietuJeigu sietume su pastarąja reikšme, greičiausiai vių stebuklinėse pasakose14. Jurga Sadauskienė
detaliai aptaria ir interpretuoja kaulų palaidojimo
8
9
10
11

LKŽe.

MFA KTR 181(11), MFA mg 5955(29), užr. Bagdoniškio
k., Rokiškio r. 1972 m.
PPES.
Smetona: 2015: 127.

12
13
14

Smetona: 2015: 129.

Vyčinas 2004: 179–200.

Vaitkevičienė 2013: 71–106.
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uždainuoti’ (Mergos kad užbliovė nei šiokiais, nei
tokiais balsais!), ‘sublevyzgoti’ (Anas kad užbliaus
kada, tai mergos net raudonuoja)17. Taip pat mekénti ‘bliauti, rėkti’, prk. ‘negražiai juoktis’ (Ko jau
čia kita (tu) taip mekenì kaip ožka!), ‘meknoti, mikčioti, užsikertant kalbėti’ (Kas sunkiai ištaria žodį,
stena, tas mekena); miknóti ‘užsikertant kalbėti,
mikčioti’ (Jis miknodamas kalba: mik mik, t. y. neaiškiai), ‘mekenti (apie ožką)’ (Ožka kaip neėdusi
mikno[ja]), prk. ‘kukčioti, verkšlenti’ (A nepradėsi miknoti?); čiauškė́ ti ‘tankiai, gyvai, linksmai
kalbėti, tarškėti, tauškėti’, ‘pliauškėti; žvangėti’,
‘žlepnoti, čiaukšėti (ėdant, valgant), čiaukšnoti’ (Pasakodavo, ka kiaulės čiauška jaujo[je]); rkti ‘garsiai kalbėti, šaukti’ (Ko rėki kaip skerdžiamas?; Rėkia lyg pjaunamas), ‘reikalauti’ (Vaikas
rėkia sėst), ‘šaukiant kviesti, vadinti’ (Rėkiau aš
tau, kad sustotum), ‘garsiai verkti’ (Rėkė kruvinoms
ašaroms netekę tėvelio), ‘dejuoti, aimanuoti, skųstis
kuo’ (Vaikas visą dieną rėkė pilvu), ‘bliauti, žviegti,
čerkšti ar kitaip išduoti balsą (apie gyvulius, žvėDūdmaišis, XIX a. pab.– XX a. pr. Švenčionių aps.
ris, paukščius, vabzdžius)’ (Karvės kab vilką pamaBakorų v. Dudzkų k. Medis, ožio kailis. Saugoma Lietuvos
to, tai tada rėkia)18.
nacionaliniame muziejuje.
Ožys siejamas ir su tam tikrais „nepado15
riais“
garsais: jis perdžia, pirsnoja, kaip dainoje
vietas įvairiuose kūrinių variantuose . Ir t. t. Todėl čia dainuojančių kaulų motyvo detaliau ne- „Tu oželi“: Aš šokdamas / Ir persdamas / Bėgau,
bėgau, / Bėgau, bėgau!19; taip pat pasakoje „Ožio
analizuosime.
Gilinantis į ožio garsinę aplinką, ypač įdo- sūnus Adomas“:
mus ir keblus pasirodė pats ožio balsas. Į jį čia ir
A dvari karalius laike ožį. Nu, kad arkliai gelažisutelksime dėmesį.
nem [nesirgtų], tai anas tįnai arklių stonese ir būGausūs ir įvairūs lietuvių priežodžiai bei
dava, ale dienų išeidava pasivaikščiat pa atšlaipalyginimai su ožio balsu: Bliauna (rėkia) kaip ožys
mų. Ir karaliui labai patikdava, kad ta ožia dvara
(į vandenį žiūrėdamas, pjaunamas, pažabotas, kopūponias bija. Ba ožys pribėga pre jų aplink padalkas ir pirsčioja: prrr prrr prrr prrr prrr, prrr prrr
stuose, ant tako, ant šiukšlyno); Mekena kaip ožys;
prrr prrr prrr. Tai ponias bėga rėkdamas, karaČiauška kaip ožys po traką; Rėkia kaip ožys užlaužta
liui juokas. Tai va šitas ožys bevaikštinėdamas
uodega16 ir kt. Taigi ožiui būdinga bliáuti, o šis
vaikštinėja aplink šiukšlynų ir surada tas striuoveiksmažodis lietuvių kalboje gali reikšti ‘rėkti’,
gas, žarnas ir kaulus – ir sulapena, suvalge.20
‘garsiai verkti, raudoti’, ‘negražiai dainuoti’, ‘labai balsiai kalbėti, sakyti’, ‘nepadoriai kalbėti,
Be to, per ožį įvardijamas vėmimas. Anot
keikti, plūsti; niekus kalbėti, taukšti’; taip pat plg.
M. Smetonos, daugiausiai šios grupės (enigmanu(si)bliáuti ‘bliaunant nusigaluoti’ (Nebijok, netinių) eufemizmų susiję su ožiu ar ožkena: ožius
nusibliaus oželis, tegu bliauna), ‘dainuojant iškryprėkinti (Išbėgęs už kerčios, ožius rėkina); ožius pjauti
ti iš gaidos’ (Į pabaigą visai jau bjauriai nubliovė),
(Gėrė, gėrė, daba pjauna, tvorą apžergęs); ožius išvež‘negražiai, nepadoriai nušnekėti’ (Tai nubliovė, nė
ti (Ožius išveš – ir vėl geria); ožius draskyti; ožiauti;
pats nežino ką, begėdis); pabliáuti ‘pablevyzgoti’
ožį riesti; ožius lupti / plėšti / rauti / bielyti / nerti;
(Susirenka piemenys pabliaut); pribliáuti ‘priverkti’
(Pribliovė septynias skleinyčes ašarų), ‘negražiai pridainuoti’ (Tiek pribliovėt, kaip jum ir gerklių nein- 17 TŽ.
sopsta!); subliáuti ‘bliaunant susišaukti’, ‘negražiai 18 LKŽe.
sudainuoti’ (Baika – jau subliauna šitie pusberniai), 19 JLD: Nr. 375.
20
Pateikėja Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė, 73 m., g. Rū‘smarkiai surikti, sušukti’; užbliáuti ‘negražiai
miškių vnk., Obelių vls., Rokiškio aps., gyv. Juodši15
16

Sadauskienė 2012: 269–292.
PPES; taip pat <http://patarles.dainutekstai.lt/z/a697f34>.
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liuose, Vilniaus r. Užr. ir iššfr. Z. Puteikienė 1976. LTR
4759(468); LTRF 1874(2). Už nuorodą nuoširdžiai dėkoju dr. Jūratei Šlekonytei.
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Evaldas Vyčinas pučia ožragį. Kernavė, 2018 m.

ožkenas spręsti (Sprenda ožkeną išėjęs laukan); ožkenas sprengti (Gėrė, gėrė, o dabar už durų išėjęs sprenga ožkenas); ožkenas pirkti (Tik kelis stiklelius išgėrė
ir jau beperkąs už kertės ožkenas); ožkenas sprandyti
(Ožkenas sprando išėjęs laukan); ožį / ožkeną tampyti;
ožį spyloti; ožius varinėti; drėksti ožius (Tai drėskiau
ožius, į tvorą įsikabinęs)21. Viena iš priežasčių tokiems eufemizmams atsirasti, M. Smetonos manymu, galėtų būti vėmimo ir ožio mekenimo garsų
panašumas. (Vėmimą reiškia ir eufemizmas veršį
kriokinti; mat vemdamas žmogus leidžia garsą, panašų ir į veršio baubimą.) Kita priežastis galėtų būti
tariamas vėmalų kvapo panašumas į ožio kvapą22.
Visi šie glaustai aptarti garsai, priklausantys
ožio garsinei aplinkai, mums dar pravers nagrinėjant jos semantiką.

ragu dangų drėksdamas = perkūnas ir žaibas; Ožys
b l i a u n a, gaurai dulka = perkūnas24 ir pan. Taigi
ožio balsas – tai garsinės Perkūno apraiškos metafora, paties Perkūno „balso“ atitikmuo.
Dėl panašaus į ožio balsą skleidžiamo garso vardą gavo ir perkūno oželis – tilvikų šeimos
pelkių paukštis Capella gallinago. Tado Ivanausko
žodžiais, „perkūno oželių bliovimo balsas sudaromas kraštutinėms vairuojamoms plunksnoms
virpant, kai paukštis staiga ore pasisuka žemyn“25.
Paukštis perkūno oželis vadinamas todėl, kad jis b e m e k e n d a m a s prišaukia audrą su perkūnija. Be
to, kai griaudžiant jis s u m e k e n a, tai tuoj trenkia;
Perkūno ožiukas visada m i k e n a prieš perkūniją26
ir t. t. Anot Nijolės Laurinkienės, perkūno oželis – tarsi koks Perkūno pasiuntinys, atlekiantis į
žemę su žinia apie artėjantį šio dievo reiškimąsi27.
Taigi ožys iš dalies savaime yra mitinis
personažas. Jis ir būdingas ritualų dėmuo – dažOŽIO BALSAS – PERKŪNO GRIAUSMAS
niausiai aukojamas iš visų gyvūnų28. Apeigose auOžys, pasak mitologijos tyrinėtojų23, yra dievo kojamas gyvulys pašvenčiamas dievams, tarp jų
Perkūno palydovas, užtat ir jo balsas mena Perkūno griausmą. Lietuvoje užrašyta nemažai mįslių, 24 LTR 37/441; LTR 451/350/9/; LTR 1512/25/59/.
kuriose ir pats Perkūnas įsivaizduojamas kaip ožys: 25 LKŽe.
26
LTR 757/45/; LTR 1693/87/.
Bėga ožys r ė k d a m a s, dangų ragu rėždamas, baltas 27 Laurinkienė 1996: 121.
ugnis leisdamas = perkūnas; Eina ožys r ė k d a m a s, 28 Plačiau žr. Laurinkienė 1996; Balsys 2014 ir kt. Lietuvių
21
22
23

Smetona 2015: 9.
Smetona 2015: 100.
Žr. Laurinkienė 1996: 121 ir daug kur kitur.

religijos istoriniuose šaltiniuose ožys, palyginti su kitais
gyvūnais, aukojamas taip dažnai, kad, anot Dainiaus Razausko, jei lietuviai būtų pasidarę žodį „aukai“ reikšti iš
aukojamo gyvūno pavadinimo, „tikėtina, jog tai būtų buvęs ožys arba ožka“ (Razauskas 2008: 27).
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ir Perkūnui. N. Laurinkienės manymu, tiek ožys,
kaip aukojamas gyvulys, tiek ir paukštis perkūno
oželis galėjo atlikti žmonių ir dievų tarpininko
funkciją29.
Plėtojant šią mitologės mintį, vertėtų prisiminti rudeninę „ožio ceremoniją“, gausiai aprašytą XIX–XX a. vidurio etnografiniuose šaltiniuose
ir sulaukusią kuo įvairiausių interpretacijų30.
Jono Vaiškūno manymu, galima jos sąsaja su
rudeniniais ožio aukojimo ritualais, žinomais iš
XVI–XVII a. istorinių šaltinių31. „Ožio ceremonija“ vadinamas ritualas, kurio metu piemenys
lapkričio pabaigoje veda aplink beržą baltą ožį
(ožką, kartais aviną), kad greičiau prasidėtų žiema
ir baigtųsi piemenavimo laikas. Ožys įvairiausias
būdais piemenų raginamas prašyti Dievo, kad
greičiau pasnigtų. J. Vaiškūnas atkreipė dėmesį
į tai, kad ožiui taikomi smurtiniai veiksmai siekiant priversti jį garsiai bliauti ir bliovimu Dievo išprašyti kuo greičiau sniego: Pirma apvedam
kartų ar du i paskui keliam, kad ana r ė k t ų. Kai
keliam, sako: r ė k – žiema, žiema!; Kad pasnigtų,
piemenys vesdavo ožką apie beržą, giedodavo. Jai taip
pat uodegą spaudžia, kad ji irgi r ė k t ų.32 O štai
kaip šią apeigą trumpai buvo aprašęs Jurgis Elisonas: „Galop, vienas piemuo įsikanda ožio uodegą.
Juo skaudžiau jis ją sukanda, juo baisiau ožys ima
r ė k t i. Iš ožio r ė k i m o sprendžiama, ar tuojau ims snigti. Be to, dar apveda ožį aplink beržą
net tris kartus.“33 Prisiminkime, kad rėkti – tai ne
tik ‘bliauti, žviegti, čerkšti ar kitaip išduoti balsą (apie gyvulius, žvėris, paukščius, vabzdžius)’,
‘garsiai kalbėti, šaukti’, ‘garsiai verkti’ ar ‘dejuoti,
aimanuoti, skųstis kuo’, bet ir ‘šaukiant kviesti,
vadinti’ bei ‘reikalauti’. Taigi ožys tampa svarbiausiu apeigos veikėju, pri-šaukiančiu sniegą,
reikalaujančiu žiemos. J. Vaiškūnas, pastebėjęs
„ožio ceremonijos“ panašumą su (tariamai) vaikų
daina „Eik, oželi, vandenio“, daro prielaidą, kad
dainoje „galima tikėtis aptikti ožio aukojimo ritualą motyvuojančio mito elementų“; tiek dainą,
tiek ir „ožio ceremoniją“, pasak jo, sieja bendras
siužetas: 1) abiem atvejais ožys verčiamas eiti, jis
pats nenori ir atsikalbinėja, spyriojasi („ožiuojasi“); 2) dainoje ožio prašoma eiti vandens – „ožio
29
30

31
32
33

Laurinkienė 1996: 121.
Elisonas 1930: 117–126; Buračas 1930: 1023; Buračas
1943: 4; Glemžaitė-Dulaitienė 1958: 201–202; Milius 1964:
104–105; Dundulienė 1991: 258–259; Tuskenytė 1992: 39;
Urbanavičienė 2000: 376–381; Macijauskaitė-Bonda 2006:
169–182; Klimka 2008: 333–335; Mikštaitė-Čičirkienė
2010: 28–33; Vaiškūnas 2014: 55–56 ir kt.
Vaiškūnas 2014: 55.
Ten pat.
Elisonas 1930: 121.
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ceremonijoje“ jis verčiamas eiti sniego; 3) abiem
atvejais ožys mušamas ir t. t.34
Gilesnės ožio mitinės sąsajos ir jų ištakos, žinoma, reikalautų atskiro nuodugnaus tyrimo. Bet
jau ir aptartoji medžiaga rodo, kad ožys lietuvių
mitologijoje susijęs su vadinamuoju pagrindiniu
mitu apie Perkūno kovą su jo priešininku velniu.
N. Laurinkienei pritariančio J. Vaiškūno teigimu,
šiame kontekste jis galėjo būti suprantamas kaip
tarpininkas tarp dangaus ir žemės (kartu – tarp
dievų ir žmonių), gebantis prišaukti lietų, perkūniją ir taip paskatinti derlingumą. Toliau šią
prielaidą plėtodamas, J. Vaiškūnas pastebi, kad ir
„ožio ceremonija“, ir ožio aukojimas gali būti interpretuojami kaip pagrindinio mito (atitinkamo
jo fragmento) aktualizavimas, rituale pakartojant
tuos mitinius įvykius, dėl kurių ožys yra Perkūno užmušamas ir (tikėtinai) atsiduria danguje.
Be to, „ožio ceremoniją“ galima suprasti ne tik
kaip aukojamo gyvulio pasiuntimą pas Dievą išprašyti („išrėkti“) kritulių, bet ir kaip imituojamą
žiemos pradžią žyminčio Ožio žvaigždyno patekėjimą, šitaip rituališkai linkint jam kuo greičiau
pasirodyti, o gal ir paskui nusileisti į kosminius
vandenis, įsivaizduojamus plytint už horizonto35.
Iš esmės pritariant N. Laurinkienės ir
J. Vaiškūno interpretacijoms, norėtųsi pasidalinti
papildomomis įžvalgomis apie ožio rėkimą „ožio
ceremonijos“ metu. Žinant, kad bet kokia garsinė elgsena rituale ne atsitiktinė, bet turi griežtai
apibrėžtą prasmę, galima manyti, kad ožio rėkimas irgi turėjo ypatingą paskirtį. Dėl to verta pasiremti Svetlanos Tolstajos įžvalgomis apie garsų
semantiką. Pasak jos, garsų semantika tradicinės
kultūros simbolinės kalbos sistemoje neatsiejama
nuo jų pragmatikos. Gamtos garsų suvokimas priklauso nuo to, kam, kokiam siuntėjui juos priskiria liaudies sąmonė. Bet koks garsas arba triukšmas laikomas pranešimu, perduodamu konkretaus siuntėjo konkrečiam gavėjui arba gavėjams
tam tikru tikslu, pavyzdžiui, namo braškesys arba
grindų girgždėjimas – tai naminuko kalba, kuria jis praneša apie save; gegutės kukavimas – iš
ano pasaulio gyviesiems giminėms perduodama
žinia; pratisas šuns staugimas – perspėjimas apie
gresiančią mirtį ir pan. Dar „pragmatiškesni“ yra
garsai, kuriuos skleidžia pats žmogus, o ypač tie,
kurie įterpti į ritualą ir sudaro kultūrinio teksto
dalį – jie visada turi konkretų maginį tikslą36.
Todėl galima spėti, kad ir vedamo aplink
beržą ožio rėkimas turėjo tam tikrą maginį tikslą.
34
35
36

Vaiškūnas 2014: 59.
Vaiškūnas 2014: 60.
Толстая 1999: 11.
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Be to, ceremonijos metu ožio bliovimas nėra natūralus, savaiminis – jis yra dirbtinai, įvairiais kankinimais sukeltas žmogaus. Todėl tai nebe gamtinis, o kultūrinis garsas. Viena vertus, tai, kaip
sakyta, sniego (žiemos) prišaukimas. Kita vertus,
ožio Dievui siunčiamas balsas (kaip priežodžiuose:
Kad tavo balsas tiesiai į dangų; Kad jūsų žodelis Dievo
auselėn; Kad tavo žodis Dievo ausį atsiektų ir pan.) –
tai aukojamo ir dangun keliaujančo gyvūno Dievui ar dievams nuo žmonių nešama žinia.
Pradžia, tęsinys – kitame žurnalo numeryje.

Nuotraukos iš leidinio „Lietuvių tradiciniai muzikos instrumentai“ (sudarytoja Lina Bukauskienė, V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020) ir asmeninio archyvo.
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THE GOAT AND ITS SOUND
ENVIRONMENT, PT. I:
THE VOICE OF THE GOAT
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
The subject of the article is the goat in folklore, mythology,
customs and its sound environment. The goal is to reveal the
links of the goat with music (in the broad sense), their origin
and meanings based on data from Lithuania and other nations. To show that Lithuanian “goat songs”, often considered irrelevant, hide not only deep mythical images, but also
archaic ways of making sounds, typologically related to the
relics of the intonation-acoustic culture of the Arctic nations.
The conclusions are as follows: the goat is considered to be an
extremely old “player” in Lithuanian tradition, having preserved to this day relations with mythology and rituals, and the
sound environment that we are particularly interested in. The
latter has not been studied consistently so far. The first part of
the article is published here.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2, LT-01110, Vilnius
E. paštas: daiva.vyciniene@lmta.lt
Gauta 2019 05 20, įteikta spaudai 2020 12 15.
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GYVIEJI KURŠIAI
Su kariškiu, teisininku, studijuojančiu istoriku, kuršių istorijos ir kultūros rekonstrukcijos klubo ,,Pilsots“ vadovu Benu ŠIMKUMI kalbasi Juozas Šorys.
Koks Jūsų santykis su kuršiais ir žemaičiais (kalbaGimus pirmajai dukrai norėjome surengmės dounininkų patarme)? Kaip įpuolėt į domėjimosi ti senovines jos vardynas, bet tada dar nebuvo
kuršiais sritį? Turite su jais giminystės, kraujo ryšių? sambūrių, kurie padėtų tai atlikti, o patiems stigo
žinių. Ieškodami archajinių istorinių ir religinių
Šiais laikais savęs priskyrimas kokiai nors gen duomenų, atradome senąja istorija besidomintinei ar oficialiai nebeegzistuojančiai etninei čių žmonių būrelius. Tada žymiai atidžiau ėmiau
grupei galimas nebent mentaline forma. Nebega- nagrinėti ir galimas istorines gentines savo šaknis,
lime žinoti, kokia mūsų autentiškoji etninė ir ge- susidomėjau, kas tie kuršiai, kodėl žemaičiai šnentinė priklausomybė. Net ir atlikus tyrimus, kiek ka skirtingomis patarmėmis, turinčiomis savitų
kokių genų turim, turbūt ne vieną nustebintų jų fonetikos, leksikos ir kitų kalbinių ypatybių...
rezultatai. Tiesiog esame šios žemės gyventojai.
O Žemaitija man visada liko svarbi, negalėGimiau Klaipėdoje, augau prie jūros, ir man vai- jau be jos gyventi, todėl vedęs, žmoną kiekvieną
kystėje atrodė, kad žemė turi turėti kraštą. Tar- vasarą veždavausi prie jūros ir į kuršių / žemaičių
naujant Lietuvos kariuomenėje Kaune ir studijuo- žemę, kol galiausiai įkalbėjau ją apsigyventi Klaijant teisę Mykolo Riomerio universitete Vilniuje, pėdoje. Gilinantis į istoriją pasimato, kaip Lietuva
miestų gatvės skendėjo dulkėse, išmetamųjų dujų buvo sudraskyta, o po to sujungta ir sumaišyta.
smarvėje, ir atrodė, kad tikroji gamta – kažkur Tarkim, Joniškio apylinkių žmonės, besidomintys
toli... Manau, kad pajūrio gyventojai yra kitokie. savo tapatybe, turi aiškintis, kas jie yra – lietuviai
Seniau pastebėdavau, kad jei žmonės skęsdavo ar žemaičiai, o pasirodo, kad jie – žiemgaliai. Taip
jūroje, dažniausiai tai būdavo atvykėliai iš kitų pat ir su kuršiais, kurie dabar priskiriami žemaivietovių, mes prie jūros elgdavomės kitaip. Aiš- čiams. Žemaitijos kontekste jie tampa douninin
ku, vaikystės vasaromis tėvo gimtinėje, Mosėdžio kais – ši žemaičių tarmė yra kuršių ir žemaičių
(Skuodo r.) apylinkėse, kaip ir vietiniai žmonės, kalbų asimiliacijos rezultatas, o kiti žemaičiai jau
save įvardindavau žemaičiu. O mano motina yra dūnininkai... Kartais išnyra keistų žemaičių orgakilusi nuo Kaltinėnų (Šilalės r.), ten šnekama dū- nizacijų kultūrinės veiklos apraiškų: pavyzdžiui,
nininkų patarme (iki mokyklos vasaras leisdavau Šventojoje atsirado žemaičių alkas, nors jų ten nieten, o vėliau – Mosėdyje). Mačiau skirtumus, kada nėra buvę. Iki XIII a. apie juos negali būti nė
man atrodė, kad vakarų žemaičiai yra grubesni, kalbos. Užtenka nueiti į bet kokį vakarų Žemaitibe to, aukštesni. Ir mokydamasis Vilniuje dar lai- jos – Skuodo, Salantų, Kretingos – krašto muziekiau save žemaičiu.
jų, ir pamatysi kuršių archeologinius radinius.
Buvo nusistovėjusi nuomonė, kad iki Kretingos – visur Žemaitija, už jos – kažkoks pari- Akivaizdu, kad kaip klubo vadovas ir kaip istorikas,
bys, o toliau jau, atseit, Mažoji Lietuva, Klaipėda. studijuojantis Klaipėdos universitete, domitės įvairioO kaip save vadindavo Kuršių nerijos gyventojai? mis kuršių istorijos ir kultūros paveldo sritimis...
Studijų metais Vilniuje susipažinau su būsima
žmona Irma Šaltyte, kuri buvo kilusi nuo Ute- Mano veiklos motyvai – meilė savajam kraštui,
nos, ji tuo metu domėjosi istorine rekonstrukcija arba patriotizmas. Visada buvau gamtos mylėir priklausė klubui „Vilkatlakai“, kuris daugiausia tojas, tad man svarbiausia – gamta, kalba (įvairekonstruodavo Rytų Lietuvos gyventojų istori- rūs lietuvybės pasireiškimai) ir istorija. Iš to kyla
nę materialiąją kultūrą. Kai įstojau mokytis, buvo domėjimasis senąja religija, tikėjimais, papročiais.
juntamas jų veiklos pagyvėjimas, į klubą ėmė sto- Savivokos lūžį pajutau, kai vedžiau, kai ėmė gimti žmonės, atvykę ir iš kitų Lietuvos sričių, ke- ti vaikai, – juk būtina jiems suteikti vardus! Tada
liese buvome iš Žemaitijos. Ėmiau gilintis, ieškoti pradėjau rimtai domėtis, kaip viskas buvo iki
šaknų, ir greitai subrendo supratimas, kad būtina mūsų. O kai tai ,,užkabina“, jau sunku gyventi
rekonstruoti ir žemaičių reliktus. Bet klubo vado- kitaip.
vas Arūnas Bugvilionis mane kiek pristabdė, sakydamas, kad iš pradžių būtina pasigilinti, kokie Pagal tėvo liniją Jūsų ryšys su kuršiais neabejotinas,
bet motina – labiau žemaitė...
buvo tikrieji mano krašto žemaičiai.
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Benas Šimkus su žmona Irma ir dukterimis. ,,Pilsots“ klubo stovykla. Karklė. 2015 m. Deniso Nikitenkos nuotrauka.

Esam persimaišę, nors to prigimtinio kuršiškumo
savyje atrandu daugiau nei pusę (turiu omenyje
ir mamos kilmę). Tiesiog kuršiams jaučiu vidinę
trauką. Kai užsieniečiai klausia, kas esu, atsakau,
kad lietuvis, o jei domisi vietiniai lietuviai, tarkim, vilniškiai, kurie nesuvokia istorijos, atsakau,
kad esu iš Žemaitijos, o žemaičiui sakau, kad esu
kuršis iš pietų Kuršo, kuris yra šiaurės vakarų Žemaitijoje.

kurakäsi – kairiarankis, suomiškai kuri – drausmė,
bet taip pat gali reikšti niekšybę. Iš jos samprotavimų atrodytų, kad tam tikru istoriniu tarpsniu
žodis kuršiai Baltijos jūros regione galėjo konkuruoti su bendriniu įvardijimu vikingai.

O aš kartais sakau, kad esu kuršių žemaitis iš Ceklio žemės. Kokius esminius istorinius ir kultūrinius
pagrindus ar nors pagrindinius faktus būtina žinoti
apie kuršių gentį? Gal pradėkime nuo jų etnogenezės
ir ankstyviausios istorijos apžvalgos?

Tai hipotezės. Įdomios ir M. Miogi mintys, kad
kuršiai kaimynų buvo siejami su minėtomis žodžių prasmėmis. Bet kuriuo atveju iš kitų genčių
kuršiai išsiskyrė savo veikla, ir jie patyrė stiprią
skandinavišką įtaką. Kai prasideda pirmieji vikingų žygiai (įsitvirtinusi nuomonė, kad jie prasideda 793 m., bet randasi vis daugiau įrodymų, kad
ankstesniais laikais), jie ima ,,duotis“ palei jūros
pakrantes ir skverbtis į kuršių apgyventas žemes
(aišku, pirmieji jų taikiniai buvo už Kuršą žymiai
turtingesni kraštai). Taip užsimezgė ryšiai ir susiklostė tam tikri santykiai, kuriuos užfiksavo
istoriniai šaltiniai. Kuršiai – paskutinieji Baltijos
jūros ir jos pakrančių vikingai.
Ir akademinės bendruomenės jie neretai
pravardžiuojami baltų vikingais. Jei rytų lietuvius
už jų reidus į kaimyninius kraštus kai kas pavadina sausumos vikingais, tai kuršius taip vadina dėl

Jei remsimės turima istorine medžiaga, kuršiai,
kaip ir dauguma kitų baltų genčių, susiformavo VI a. Nuo tada, bent jau archeologiniais metodais, galima išskirti gentis. Kuršiai – viena iš
anksčiausiai į istorinius šaltinius patekusių genčių. Visų pirma, jie minimi skandinavų sagose.
Teko skaityti estės prof. Marikos Miogi (Marika Mägi) tyrimus: ji lygina lyvių, estų ir kitų
finų kalbų žodžius su šaknimis kura / kure ir
mano, kad jie nusako ne etninę priklausomybę,
bet dažniausiai neigiamą prasmę turinčius dalykus. Pavyzdžiui, kurat estiškai reiškia velnią,

Kazimieras Būga kuršių etmologiją yra aiškinęs kaip
žemo, pelkėto, krūmynais apaugusio krašto gyventojus...
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,,Pilsots“ klubo nariai grįžta iš žygio pačių pasidarytu kuršišku laivu. Platelių ežeras. 2017 m. Nuotrauka iš klubo archyvo.

to, kad jie prekiauti ar kariauti išplaukdavo laivais. Istoriografijoje užfiksuota, kad, pavyzdžiui,
sembai daugiausia buvo pirkliai ir prekybininkai,
o apie kuršius reikėtų sakyti, kad jie buvo ir kariai
(plėšikai), ir prekeiviai. Turbūt dėl to rašytiniuose
šaltiniuose jie iš visų baltų paminimi dažniausiai.
Pavyzdžiui, ,,Egilio sagoje“ ar Rimberto kronikoje, kurioje aprašomas ir Apuolės mūšis, turime
gana detalių kuršių aprašymų. Lietuvos vardas
vadinamuosiuose Kvedlinburgo analuose pirmąkart paminėtas 1009 m., o skandinavų kronikos aprašo net 854 m. įvykius. Dar seniau vyko
Sakso Gramatiko minimas Brovalos mūšis (tiesa,
likę abejonių, ar tikrai toks buvo, nes, be minėto
autoriaus, niekas jo nemini). Tad akivaizdu, kad
vikingavimas buvo tiesiog įaugęs į kuršių gyvenimo būdą, kad kuršiai buvo susiję su to meto
šiaurės Europos marinistine kultūra. Kita vertus,
marinistinis pasaulėvaizdis nėra taip giliai, kaip
skandinavų kultūrose, įsiskverbęs į mūsų, Kuršo
gyventojų, mitologiją, dvasines praktikas, senąją
religiją. Kitaip nei skandinavų vikingai, kuršiai
nesilaidojo laivuose, bent jau šaltiniuose tokie
ritualai neužfiksuoti, ir Kuršo archeologijoje neturime laivų vaizdinių ar ornamentų, galėjusių
juos simbolizuoti.
Gal tos žinios tiesiog neišliko?
BŪDAS. 2020. Nr. 6 (195)

Manau, archeologai vis tiek būtų aptikę kokių
užuominų ar artefaktų. Nors kuršiai patyrė didelę
skandinavų įtaką, bet laidojimo paminklai skiriasi. Matyt, dalis kuršių perėmė veikimo būdus
(tokius kaip vikingavimas), bet neperėmė, pavyzdžiui, skandinavų juvelyrikos estetikos. Kuršių
papuošalams būdinga baltiška ornamentika, nors
pastebimi ir skoliniai. Įsitvirtino kai kurios panašios ginkluotės formos, tačiau išliko ir tik kuršiams būdingų ginklų tipų. Beje, Latvijos pusėje
kuršių kapinynus išplėšę juodieji archeologai aukcionuose tuos ginklus ar papuošalus pardavinėja kaip vikingų artefaktus. Tai rodo, kad jie yra
bendros Baltijos jūros regiono kultūros dalis, kad
kuršiai buvo įsilieję į skandinavišką pasaulį.
Iš šaltinių galima daryti išvadą, kad istoriniai kuršiai buvo karingi, gerai įvaldę jūrinę laivybą, turtingi
gamtameldžiai, dažniausiai ryžtingi, galbūt žiaurūs...
Ar tai tik stereotipai?
Pirmiausia reiktų žiūrėti, kas ir kokiu tikslu rašė.
Ir dabar neretai abejojame žurnalistų objektyvumu, jų profesiniais gebėjimais... Kronikininkai
turėjo aiškius tikslus – kieno vežime sėdi, to ir
giesmę giedi... Iki Skandinavijos krikšto kuršiai
sagose minimi kaip bendro skandinavų pasaulio dalis. Pavyzdžiui, kaip bendrų laivų įgulų
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nariai (antai sagoje apie Sorlį Stipruolį, kuri, nors
ir vėlai užrašyta, tačiau pasakoja apie ankstyvus
įvykius). Po krikšto, X–XI a. rašytiniuose šaltiniuose, pradėjo ryškėti didesnis antagonizmas.
Ten rytinės Baltijos gyventojai jau įvardijami
kaip pagonys, barbarai... Kai Knutas Didysis apie
1080 m. siautėjo po Estiją, Kuršą ir Sembą (anot
prof. Vlado Žulkaus, tada galėjo būti nusiaubta
Palanga), kronikoje rašoma, kad jis padarė daug
gero, skleisdamas krikščionių tikėjimą ir garsindamas savo vardą, bet menkai patenkino savo
godumą... Tokie aprašymai turi aiškią potekstę,
tad juos vertinti tenka labai atsargiai. Istoriniai
faktai rodo, kad nuožmumu ar žiaurumu, juolab bailumu, kuršiai niekuo neišsiskyrė iš kitų
to meto ir regiono genčių, taip pat ir iš skandinavų bendruomenių. Tik akivaizdu, kad kuršiai
tuo metu nebuvo tokie organizuoti, kaip skandinavai, juk jie taip ir nebuvo išsiveržę iš Baltijos
jūros baseino, kitaip nei skandinavai, veikę Kijevo Rusioje, Normandijoje, Anglijoje, pasiekdavę net Konstantinopolį (Bizantiją) ar Kordobos
kalifatą... Kuršiai, kitaip nei skandinavai, neturėjo nuolatinių ryšių su anksčiau susiformavusiais
valstybiniais dariniais, pavyzdžiui, frankais. Nors
ir buvome suformavę priešvalstybinius darinius,
bet vis tiek civilizacijos raida kokiais pora šimtų
metų buvome atsilikę.

kad jau tamsu, nebus jokio smagumo, geriau palaukti ryto... Panašių užuominų randama ir apie
skandinavus, todėl tai nėra noras parodyti išskirtinį kuršių žiaurumą. Matome, kad žudymas to
meto žmonėms tam tikrais atvejais galėjo būti ir
kaip pramoga. Bet tai buvo būdinga visoms aplin
kinėms gentims ar tautelėms. Deja, neturime tų
laikų savų rašytinių šaltinių ir negalime sužinoti, kokie buvo mūsų protėvių elgsenos motyvai,
kodėl jiems taip atrodė... Gintaras Beresnevičius
komentavo šaltiniuose randamą informaciją apie
tai, kad baltai sudegino ugnyje kokį į belaisvius
paimtą ordino magistrą ar riterius. Krikščionys
tas egzekucijas matė kaip kankinystę, o religijo
tyrininko požiūriu, pasirinktas aukščiausio rango
priešų pareigūnas – magistras – sudeginamas labai pagarbiai: ant žirgo ir su brangia, išskirtine
ginkluote. Juk norint tik pažeminti ir nukankinti,
galima užmušti ir išrengus nuogai, kaip gyvulį. Anot G. Beresnevičiaus, kiekvienam gamtameldžiui būtų didžiausia prabanga su tokiomis
įkapėmis iškeliauti pas protėvius. Galbūt pasiuntė
vokietį krikščionį pas protėvius į dausas kaip pasiuntinį, parodyti, ką nugalėjo. Tiesiog skirtingas
supratimas ir vertinimas. Tai, kas vieniems atrodė
žiaurybė ir paniekinimas, kitiems – pagarbus apsiėjimas su įveiktu priešu.

Lyginote kuršius su skandinavais, o jeigu palygintuTurbūt anais amžiais iš viso nebuvo genčių, pasižy- me rytinius ir vakarinius baltus? Atrodo, kad kuršiai
minčių švelniu apsiėjimu su kaimynais? Tokios buvo išsiskyrė ir socialine sąranga, ir materialine kultūra?
išgyvenimo sąlygos?
Šiuo metu turimos žinios leidžia teigti, kad genTai, ką mes dabar vadiname švelnumu ar normaliu čių pažangą lėmė tiek vikingavimo patirtis, tiek
elgesiu, seniau atrodė kaip minkštumas, kažkoks per Kuršą nusidriekę prekybiniai keliai. Vikingai
išgverimas, žodžiu, netinkamas elgesys. Kiek- aktyviai veržėsi į Dauguvos prekybinį kelią, kiek
vieno amžiaus moralės normos yra skirtingos. mažiau – į Nemuno. Neužmirštinas ir nuo seno
Tarkim, dabar mums nepriimtinos jaunų mergai- žinomas gintaro kelias, vedęs į Romos imperijos
čių vedybos, vyrų daugpatystė ar kokios žiaures- provincijas. Archeologiniai duomenys rodo, kad
nės apeigos, o anais laikais tai buvo paprotinės kuršiai ir skandinavai galėjo gyventi gretimose
teisės įtvirtintos normos. Juk tarptautinės elgesio gyvenvietėse – tai liudija Gruobinioje (dabar –
karo metu sutartys ar žmogaus teisių konvenci- Latvijos teritorijoje), taip pat ir Palangoje buvujos atsirado ne šiaip sau, o iš reikalo, nes žmonės sios nemažos skandinavų kolonijos, be to, kuršiai
dažniausiai elgdavosi žiauriai. Ir jos neretai yra galėjo būti tarpininkais, prekiaujant su tolimespaminamos: nedaug būta atvejų, kai minėti tarp- niais kaimynais – tai liudijančių radinių aptikta ir
tautiniai įsipareigojimai buvo pritaikyti nugalė- Žardėje, netoli dabartinės Klaipėdos.
tojams... Istorinių kuršių gyventais laikais viskas
rėmėsi gera vietinio valdovo valia. O žmonės ap- Yra nuomonių, kad ir Apuolėje galėjusi būti savotiška
skritai yra linkę nusileisti į primityviąsias, kolek- skandinavų atstovybė ar prekybinė faktorija, taip pat
tyvinėje pasąmonėje bujojančias elgsenos žemu- ir Ventos žemupyje...
mas. ,,Egilio sagoje“ užfiksuota: kai jis papuolė į
kuršių nelaisvę, tai ūkio, į kurio turtą kėsinosi vi- Turimi faktai leidžia teigti, kad jie buvo įkūrę
kingai, šeimininkas siūlė Egilį ir kitus sulaikytus savo gyvenviečių kuršių žemėse. Aišku, būta
skandinavus nužudyti tuoj pat, bet sūnus pasakęs, ir sugyvenimo, ir bendravimo. Kita vertus, yra
p a ž i nt ys
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duomenų ir apie kuršių gyvenvietes ar kolonijas Saremos saloje, Gotlande. Jie virė bendrame
kultūros katile, visiems vikingams rūpėjo rytų
Baltijos jūros pakrantės. Todėl vėliau formavosi
atskiros kuršių žemės (apie tai sužinome iš ordino devynių Kuršo žemių dalybos akto, paskelbto
1253 metais: tik vokiečiai tas žemes susibraižė taip, kaip jiems tada atrodė). Pasak minėtos
estų profesorės, palei Baltijos krantus pirmiausia
pasirodė skandinavų laiveliai. Iki burinių laivų
atsiradimo daugiausia buvo plaukiojama pakran
tėmis. Aišku, įvaldžius burinius laivus, vikingai jau galėjo kirsti jūrą skersai ir išilgai. Tada
iškilo Gotlandas, kaip prekybos centras, išaugo
šios salos pirklių ir karių įtaka. Kad ir kaip būtų,
bet plėšikavimo kultūra gimdė įdomius santykius. Pirklių laivams buvo reikalinga apsauga,
jie negalėjo išsilaipinti bet kur, nes nežinojo, ką
atras krante, o nuo kranto jie buvo puikiai matomi. Įdomūs Norvegijos profesoriaus Jano Bilo
skaičiavimai, grindžiami Gokstado laivo radinio
modeliu. Jis apskaičiavo, kiek laiko galėjo trukti
panašaus tipo laivo kelionė iš vieno taško į kitą,
iš kokio atstumo toks laivas galėjo būti pastebėtas nuo kranto, ar tai galėjo formuoti savotišką
jūros stebėjimo postų sistemą rytinės Baltijos
pakrantėje. Nekyla abejonių, kad svarbu buvo
laiku pastebėti jūroje esančius laivus, nes jų

įgulos galėjo kelti pavojų. Pastebėta, kad dauguma piliakalnių ir pagrindinių gyvenviečių buvo
keletą kilometrų atitrauktos nuo jūros pakran
tės. Logiškai mąstant, keliaujantiems pirkliams
pigiausia buvo apsaugą nusipirkti. O vietiniai
vadukai galėjo kontroliuoti tam tikrą teritoriją
ir bausti nesusimokėjusius už tokią ,,paslaugą“.
Tam jie patys turėjo statytis laivus ir turėti patyrusią įgulą, trumpai sakant, prižiūrėti prekybos kelius. Tarkim, kontroliuoti Dauguvos žiotis, taip pat Nemuną ir kitus įplaukimus į upes,
kurios prekeiviams buvo gyvybiškai svarbios.
Juk jūros pakrantės ir upės tais laikais prilygo
pagrindinėms automagistralėms. Kitos baltų
gent ys, gyvenę žemyninėje dalyje, tokių galimybių neturėjo. Tarkim, pro žemaičius nėjo tokie
svarbūs prekybos keliai, tad jie mažiau turėjo
progų išplėsti savo įtakos zoną. Būtent todėl ir
jų materialinė kultūra (remiantis archeologiniais
radiniais) nėra tokia turtinga ir įvairi, kaip kuršių. Šiandienine samprata, ,,oligarchų“ jie turėjo
žymiai mažiau. Aišku, rytų aukštaičius formuoti
karines organizacijas vertė kitos aplinkybės. Jas
stiprina pavojai ir karo žygiai. O kuršiai tuo metu
gyveno ekonominio pakilimo laikus, bet patyrė
karybos bei organizacinių gebėjimų stagnaciją. Tai atsiskleidė, kai, apsikrikštijus skandinavams ir sumenkus abipusiams ryšiams, sumažėjo

Po tradicinio sausio mėnesio dviejų parų žygio su stovykla prie Sauserių piliakalnio aplankytas Klausgalvių kaime gyvenantis
žemaitukų augintojas Liudas Augaitis. Kalnalis, 2019 m.
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Pas Klausgalvių kaime gyvenantį žemaitukų augintoją Liudą Augaitį išmėginta senovinė manta keliaujant ant žirgų. Kalnalis,
2019 m. Arvydo Gurkšnio nuotraukos

prekybos apimtys. Maža to, plintanti Hanzos
miestų sąjunga ėmė kontroliuoti laivybą Baltijos
jūroje, ,,apžiojo“ visą prekybą, ir dar atsikraustė
Livonijos ordinas, visiškai kito pajėgumo karinė struktūra. Vikinginės kultūros žmonės tokio
spaudimo neatlaikė. Ordiną sustabdė tik kitokiomis sąlygomis sustiprėjusi Žemaitija ir Mindaugo valdoma besiformuojanti Lietuvos valstybė.
Kai kas, išpūtęs krūtinę, mėgsta didžiuotis: mes
plėšėm danus, esą buvusi malda, kurioje sakoma ,,Dieve, saugok nuo karo, maro ir kuršių“
(deja, jokių tai patvirtinančių įrodymų nerandama). Galbūt tai buvo kažkieno sugalvota? Kuršių
antpuolių aprašymų turime nuo XI a. Kas tada
vyko? Skandinavijai apsikrikštijus gyvenimas
pakito. Kuršiai nebegalėjo dalyvauti bendruose
plėšiamuosiuose žygiuose su skandinavais (o iš
rašytinių šaltinių žinome, kad anksčiau dalyvavo). Žinoma, kad skandinavai (tiksliau, jarlai) užmezgė vedybinius ryšius su slavų kunigaikščiais,
tad galėjo turėti ir bendrų politinių-ekonominių
,,projektų“. Su Skandinavijos christianizacija
nutrūko ir tai. Skandinavų krikščionių žygiai
keitėsi, jie tapo labiau užkariaujamojo pobūdžio,
o tai netenkino vikinginį mąstymą tebeturinčių
žmonių. Tai, o galbūt ir pasikeitęs verslo pobūdis
(tai mano versija), paskatino kuršių invazinius

žygius į kitas pajūrio sritis. ,,Kiutlingų sagoje“
rašoma, kaip kuršiai plėšė Jarnlokos uostą, ten
atplaukę devyni jų laivai. XI a. kuršiai minimi
kaip nuolatinė grėsmė danų valdovams, o viena
iš paskutinių kuršių jūrinių akcijų buvo Zundo
mūšis 1210-aisiais (šiemet jam sukako 810 m.).
Ar tai buvo plėšiamojo pobūdžio žygis, ar priverstinis
gynybinis mūšis ginantis nuo užpuolimo?
Henriko Latvio kronikoje, pasakojančioje apie
Zundo mūšį, parašyta, kad kuršiai pasirodė prie
sąsiaurio vos vyskupui iš Rygos išplaukus į Gotlandą (galbūt ties Sarema?). Mes nežinome, iš kur
ir kokiais tikslais kuršiai pro tą sąsiaurį plaukė
(turėkim omeny, kad kalbama ne apie Zundo sąsiaurį, esantį prie Danijos), kronikoje tiesiog pasakoma, kad vos išplaukę jie pamatė kuršius su
aštuoniais „piratų“ laivais (žinoma, kronikoje šie
įvykiai interpretuojami turint savų tikslų). Rašoma, kad piligrimai pasiruošė gintis nuo pagonių:
vienas per kitą, skubėdami sulipo į valtis ir nuplaukė link kuršių, nors neminimi jokie puolamieji kuršių veiksmai. Tad gynėsi puldami? O
kuršiai suporavo laivus po du, iškrovė jų priekines dalis ir pasiruošė gynybai. Ką reiškia suporuoti laivai? Tai gynybinė rikiuotė, tarsi plaukiojančios nejudrios salos, kurios negali manevruoti.
p a ž i nt ys
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Kalėdos. Vykstant
blukio deginimo
ritualui su alumi
einama link laužo.
Lapiai, 2018 m.

Fotosesija per
rudens lygiadienį,
skirta leidinio
apie Saulės mūšį
apipavidalinimui.
Kuršių marių
pakrantė, 2016 m.

Gintaro
apdirbimo
meistras su
senoviniu
gręžimo įrankiu.
2020 m.
A. Gurkšnio
nuotraukos.
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Praktika rodo, kad bortais laivus surišti yra sudėtinga, nes, jūrai banguojant, galima juos sulaužyti. Gal tai buvo daroma per irklo atstumą,
naudojant irklus kaip standžias vilktis? Laivų sujungimas buvo reikalingas tam, kad vieno laivo
įgula galėtų ginti tik vieną bortą. Tad akivaizdu,
kad tai buvo gynybinė rikiuotė. Tad kuršiai gynėsi, nes buvo užpulti piligrimų, kurie, atlikę misiją,
vyko iš Rygos į Gotlandą (panašiai ir dabar kareiviai vyksta į misijas). Neatmestina, kad jie norėjo
įgyti kovinės patirties. Bet kokiu atveju Zundo
mūšis, įvykęs 1210 m. balandžio 18 dieną, yra pavyzdys, kas atsitiko sausumos kariuomenės elitui,
riteriams, susidūrus su patyrusiais kuršių vikingais jūrininkais. Kažin, ar jie visi buvo elitiniai
kovotojai, deja, nežinome, koks buvo jų statusas.
Zundo mūšis elitiniams piligrimams virto katastrofa. Įdomu, kad patys kuršiai trisdešimties žuvusių kilmingų krikščionių kūnus vėliau nuplukdė į Gotlandą, t. y. neišmėtė jų per valčių bortus
(nors kronikoje rašoma, kad jie buvo išrengti). Ar
tai buvo tam tikra galios demonstracija, ar tikėjosi ir kokių dividendų? Tada Gotlando miestiečiai
juos pagarbiai palaidojo.
Esmė ta, kad kuršių invazijas, atskirus žygius
(šaltiniuose minima, kad kartais jie veikė kartu
su estais) lėmė pasikeitusi Baltijos jūros situacija.
V. Žulkus kelia mintį, kad Palangoje jau 1069 m.
danų iniciatyva galėjo būti pastatyta bažnyčia, ir
jos neliko tikriausiai po Kanuto Didžiojo, rodos,
1075 m. vykdyto reido, kuris gali būti vadinamas
pirmuoju krikščioniškos agresijos aktu dabartinės
Lietuvos žemėse (prieš tai jis siaubė estus). Kita
vertus, gal tai buvo atsakomieji veiksmai, reakcija
į buvusius kuršių žygius? Turėkim omenyje, kad
mažai būta vien ideologinių karų, iš esmės kiekvieno karo motyvas yra verslas, kurio dėka – tai
paradoksas – ir atsiranda tas materialinis palikimas, iš kurio, pasitelkę archeologinius tyrimus, ir
sprendžiame apie genčių savybes.
Iš pradžių šaltiniuose buvo minimos penkios kuršių
žemės, o vėliau – devynios. Jos gana struktūruotos,
su pagrindiniais galios ir saugumo elementais; būta
netgi tarpžeminių dykrų, kurios įprastai atskirdavo
gentis. Ar tai rodytų jų stiprėjimą?
Iš pradžių buvo žinomos penkios kuršių žemės,
bet be aiškių nuorodų, kokios buvo jų teritorinės
ribos. 1253 m. Kuršo dalybų aktas tiksliausiai
nurodė tuo metu Livonijos ordino žinotas devynias kuršių žemes. Krinta į akis, kad jos labai skirtingo dydžio. Pavyzdžiui, mažiausia –
Pilsoto žemė, kuri galbūt neatsitiktinai vėliau

,,užaugino“ Klaipėdą. Mano nuomone, ją kažkiek galėjo spausti konkurentai, visų pirma,
Ceklio (Keklio) žemės, būta ir kitų grėsmių.
Kai tik ordinas Klaipėdoje pradėjo statyti pilį,
kitąmet ją užpuolė sembai su žemaičiais (t. y. ne
vietiniai kuršiai pabandė kryžiuočius išstumti).
Ordinas iš jų galėjo būti išsipirkęs teisę kurtis
tvirtovę prie Dangės ir Kuršių marių. O gal jis
elgėsi panašiai, kaip 1201 m. įkurdamas Rygą, t.
y. pažadėjo apsaugą verslams?
O Pilsotas su Cekliu galėjo konkuruoti dėl
prieigos prie jūros ir vandens kelių. Be to, netoli
buvo Mėguvos žemės turgaus miestas, religinis
centras Palanga, tad Pilsotas labiau buvo susitelkęs į jūrinius reikalus. Įdomi versija, kad vikinginė praktika galėjo suformuoti dvi socialinio elito
pakopas (tai būdinga skandinavams). Pirmoji –
tai vikingaujanti (pirataujanti) bendrija, kuriai
galėjo vadovauti savotiški valdovai be žemių (yra
rašytinių duomenų apie bežemius skandinavų
konungus), o antroji – teritoriniai vadai, žemių
valdovai, pavyzdžiui, kažin ar Apuolės valdovas
dažnai plaukė į jūrą praturtėjimo tikslais. Tokie
vadai palaikė ryšius su panašaus statuso kaimynais. Jūriniams vadams reikėjo nuolat papildyti
savo komandas, dalintis pelnu.
Tai galėjo lemti ir atskirų žemių ryšius: gal
ne veltui Ceklis aprėpė tiek daug teritorijų su
centrais Apuolėje, Imbarėje, Gondingoje, o Pilsotui ir Mėguvai to nereikėjo, nes jų ekspansija
buvo nukreiptą į jūrą? Be abejo, Mėguva lyderiavo prekybos ir materialinės kultūros srityse, tai
rodo kasinėjimai Lazdininkų, Palangos, Andulių
kapinynuose. Be to, šalia buvo religinis centras
Palangoje, su paleoastronomine dangaus šviesulių
stebykla, susijusia su senųjų kalendorinių švenčių
ir darbų ciklais. Juk ir bažnyčia Palangoje galėjo atsirasti neatsitiktinai. Ir iš archeologinių radinių išryškėja įdomūs dėsningumai. Pavyzdžiui,
Mėguvos teritorijoje daugiausia paplitusios segės
aguoniniais galais, o kitose žemėse jų beveik nerasta. Matyt, tai parodo ir kiekvienos žemės žmonių savitumą, nors šiaip kuršius suvokiame kaip
bendrą gentinį arealą. Atsimenu netikėtą vieno
tyrinėtojo klausimą: domiesi kuršiais, o kuo skiriasi ir kuo panašūs kuršiai iš Saremos salos ir
Imbarės ar Senosios Įpilties? O Palangos ir Gotlando salos kolonijos kuršiai? Ar jie visi save laikė kuršiais, ir kas juos siejo? Juk Gotlando saloje
aptikti kuršių ginklai ir papuošalai nėra visiškai
suskandinavėję, t. y. asimiliuoti. Jie ir ten sugebėjo išlaikyti savo gentinę tapatybę. Įdomu, kaip
jie bendravo ir sąveikavo su skandinavais. Juk nesunku įsivaizduoti viename areale gyvenančius
p a ž i nt ys
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sausumos žmones. O kaip yra su pakrančių gyve
tojais, nuolat plaukiojančiais jūra ir į ją įtekančiomis upėmis? Antai Apuolė 853 m. apsigynė1,
vikingai pasiėmė belaisvių ir grįžo į pajūrį ties
Zibergu (Gruobinia), bet įdomu, ar visos kuršių
žemės padėjo Apuolės pilies įgulai kautis, ar tai
buvo tik Ceklio žemės reikalas, ar ji buvo palikta
viena? Kiek kuršių žemės konkuravo tarpusavyje? O gal ir pakovodavo?
Įdomu, kad kuršių žemių gyvenviečių kapinynai buvo
įkurdinti tarpžeminėse dykrose?
Mitologiniu požiūriu, tai būdingas gyvųjų elgesys
su savo mirusiaisiais. Kraštas, kuriame nėra žmonių, jau priskiriamas ne mūsų pasauliui. Tai būdinga baltų pasaulėvaizdžiui. Iki šiol, nors ir nesu
prietaringas, man nejauku naktį maudytis ežere
ir giliai nerti, nes atrodo, kad tai nesavas pasaulis. O senovės žmonės požemį skirdavo Velino
valdoms. Ir dykros netrukdavo apaugti mitiniais
vaizdiniais, tad tikrai motyvuotas jų siejimas su
mirusiaisiais. Juolab kad dykros dažniausiai ir
atsirasdavo dėl gamtinių sąlygų – raistų, klampynių, užpelkėjusių vandenų, neįžengiamų miškų. Natūralios kliūtys mitinėje sąmonėje buvo
mitologiškai įprasminamos.
Jei nebūtų kaimynystėje įsikūrę du vokiečių ordinai,
galbūt valstybės branduoliu galėjo tapti kuršių žemės? Juk prielaidų tam būta – žemės (sritys) ir pilių
sąjungos kaip branduoliai, pirminis valdymo struktūros dėmuo?
Sunku svarstyti, kas būtų buvę. Kuršiai dar nebuvo sukūrę visaverčių valstybinių darinių, o
Mindaugo Lietuva juos turėjo jau XIII a. (manytina, kad ir anksčiau). Ankstesniu laikotarpiu
kuršiams rūpintis saugumu ir valstybingumo
užuomazgomis nė nereikėjo, nes jie ganėtinai
sėkmingai bendradarbiavo su skandinavais tiek
prekybos, tiek karybos srityse, rimtų tiesioginių
grėsmių taip pat nebuvo, nors niekada nebuvo ir
visiškai saugu – tai rodo gynybiniai piliakalniai,
gyvenimo su ginklais rankose kultūra – juk žmonės kone gimdavo ir mirdavo su kalaviju ar ietimi
rankose. Prieš atsibeldžiant ordinui jau buvo pastebimos tam tikros priešvalstybinės struktūros,
1

Rimberto kronikoje „Šv. Auscharijaus gyvenimas“
minima, kad Apuolės gyventojai atrėmė danų antpuolį.
853 m. Švedijos karalius Olafas su didelėmis pajėgomis
puolė Apuolę. Po 8 dienų kautynių Apuolės gyventojai
pasidavė ir pripažino Švedijos valdžią.
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bet teko susidurti su žymiai didesnio pajėgumo
organizacija. Tad istorijos duomenys neleidžia
teigti, kad kuršių žemėse galėjo telktis valstybingumo branduolys. Dabar esame dvi baltų valstybės, Lietuva ir Latvija, vieni kitus vadiname
broliais, bet ypatingo broliškumo vieni kitiems
nejaučiame, o kas žino, koks buvo tuometinis
kuršių požiūris į žemaičius, lietuvius, prūsus?
Vėliau, ordino grėsmės akivaizdoje, kuršiai artimai bendravo su žemaičiais, įsileido jų įgulas į
savo pilis, asimiliavosi su jais, nes jau nebuvo kur
dingti. O po Durbės mūšio 1260-aisiais buvo kilęs visuotinis kuršių sukilimas, kuris parodė, kad
ant istorijos stalo buvo mestos paskutinės kortos.
Tada ordinas sudegino Andulių (Kretingos), Impilties (Senosios Įpilties) pilis, bet kuršiai kartu
su žemaičiais neleido abiem ordinams (Klaipėdai ir Rygai) susijungti į didelį grėsmingą darinį.
Tai istorinis kuršių nuopelnas ir bendras baltiškas laimėjimas (juk Klaipėdoje jau buvo numatyta kalti bendrus pinigus). Taip Klaipėda liko
lokalus provincijos miestelis, reikalingas atplaukiantiems jūra, o Ryga tam tikru požiūriu klestėjo. Kuršiai kylančias grėsmes suvokė per vėlai, tai
taip pat parodo menkus jų žemių ryšius, bendros
politikos, centralizacijos stygių. Tad gal ir Pilsotas Memelio pilį įsileido savo noru, kaip eilinę
gyvenvietę (prie Žardės rasta skandinavų ir slavų
buvimo pėdsakų), turėdamas ekonominių lūkesčių, ir nenumatydamas kylančių iššūkių, nesuvokdamas, kokia agresyvi karinė organizacija už
jos slypi.
Nukariaudamas ir pavergdamas kuršius, ordinas,
matyt, diplomatiniais sumetimais vėliau susirado nemažai vasalų, kuriems paliko tėvonijas, žemės valdas.
Taip pat žinoma, kad kai žemaičiai ir sembai 1227 m.
iš jūros pusės puolė Klaipėdos pilį, ją iš sausumos pusės gynė trys kuršių pilių įgulos – Žardė, Laistai ir
Gibišiai.
Nežinia, ar kuršiai gynė Klaipėdos pilį, bet žinoma, kad prieš tai sembai su žemaičiais sudegino jų
pilis. Šiuo atveju ne tiek svarbi žemaičių ir sembų
pasirinkta taktika, pro kur Klaipėdą pulti, kiek
pats supratimas, kad ją pulti būtina, nes iškilo aiški grėsmė (turbūt ir ekonominė, nes abejoju, ar
tada rūpėjo ideologiniai aspektai, su kryžiuočiais
ateinanti krikščionybė). Ir vietiniams kuršiams
leista suvokti, kad tai gyvybinis pasirinkimas, nes
jei būtų sąjungininkai, jų, kaip priešų, pilių nedegintų. Panašiai buvo Rygos mūšyje.
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Klubo stovykla prie Sauserių piliakalnio. 2019 m. A. Gurkšnio nuotrauka.

Po Zundo mūšio 1210 m. praėjus keliems
mėnesiams, birželio 13 d., kuršiai puolė Rygą.
Rašydami apie Rygos mūšį kronikininkai minėjo daugybę jūroje išnirusių kuršių laivų: ,,pradėjo švisti, visa jūra apsidengė tarsi tirštu debesiu,
tie, kurie buvo laivuose, pamatė gausybę besiartinančių pagonių su didele kariuomene; vieni pasirengė gynybai, kiti bėgo į vienuolyną“2. Kuršiai
tuo metu buvo stipri bendruomenė, jiems jūra,
vandenys buvo natūrali stichija. O livoniečiai tuo
metu dar neturėjo daug sąjungininkų, bet Rygą
ginti jiems padėjo ir ištikimi lyviai, ir ant pilies
sienų suvaryti klierikai, moterys, užsilikę riteriai. Jiems visiems pavyko atmušti didžiulę kuršių
kariuomenę. Svarbus buvo ir technologinis pranašumas, pavyzdžiui, naudotos balistos, taip pat
riterių šarvuotė, organizacija, kovos įgūdžiai ir,
žinoma, tai, kad miestiečiai kovėsi dėl išlikimo.
Remiantis Livonijos kronikomis kuršiai nerodė
didelio užsidegimo paimti Rygos pilį, būta ir dezertyravimo atvejų: „Kai kurie mūsiškiai turėjo
tridančių vinių, jas išmėtė ant kelio, kuriuo artėjo
2

Čia ir toliau cituojama iš : Livonijos kronikos. Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. Iš lotynų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Juozas Jurginis. Vilnius: Mokslas, 1991.

priešas, ir kada kai kurie rygiečiai kaudamiesi
veržėsi pirmyn, nemaža jų (kuršių) liko užmuštų,
kiti atsitraukdami dengėsi skydais ir patekdavo
ant tų vinių ir neįstengdami gintis žūdavo, o kiti
gelbėdamiesi atbėgdavo pas mus. Po to jų kariuomenė nuėjo prie savo laivų“. Tai rodo, kad dalį
kariuomenės sudarė nepatyrę kovotojai, galbūt
varu suvaryti. Tai patvirtintų ir netipinės puolančių kuršių ginkluotės aprašymas, pavyzdžiui,
nešėsi iš dviejų lentų sukaltą skydą ir kuoką. Gal
reikėjo apginkluoti savo ginklų neturinčius žmones, t. y. ne karius? Matyt, kuršių vadai suvokė
grėsmes, o surinkti eiliniai žmonės – ne. Arba
nebuvo įvertintos aplinkybės, tikėtasi lengvesnės
pergalės. To nepasakysi apie Klaipėdą puolusius
žemaičius, sembus, lietuvius. Rygos mūšis taip
pat parodė, kad kuršiai palaikė ryšius su kaimynais. Rašoma, kad jie siuntė pasiuntinius pas estus, netgi pas slavus rūtėnus (rusėnus), taip pat
lietuvius, kurie dalyvavo toje kampanijoje, puldami mažai nuo Rygos nutolusią Kuoknesės pilį.
Matyt, stipriam kuršių vadui Zundo mūšio baigtis tapo paskata po kelių mėnesių nušluoti galingą Rygos pilį. Žinant tų laikų tempus karo vadas
išsyk turėjo išsiųsti pasiuntinius pas kaimynus, ir
p a ž i nt ys
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turėti didžiulę įtaką, kad tokio didelio masto organizacija pavyktų. Praėjus kuriam laikui po Rygos mūšio, kuršiai jau derėjosi dėl taikos, o į Durbės mūšį 1260 m. jau žygiavo su ordino kariuomene, tik vėliau nuo jos atsimetė. Vokiečiai juos
vedė mušti žemaičių, bet ir už vokiečius kariauti
jie nenorėjo. Tik sužinoję, kad į Kuršą įsiveržę žemaičiai apiplėšė jų namus, vėliau kuršiai tarėsi su
jais, kad jei mūšis bus laimėtas, jiems grąžintų
bent moteris. Susidaro įspūdis, kad vikingų žygiai, kuriuose buvo galima praturtėti, kuršius domino, o ideologiniais tikslais grindžiami koviniai
veiksmai buvo visai neįdomūs. Jų motyvai buvo
praktiški – rūpėjo šeimos, reikėjo sidabro...
Gal stigo plačiau tikrovę suvokiančių vadų?
BŪDAS. 2020. Nr. 6 (195)

Manau, tiesiog dominavo kiti interesai. Matyt, jų
vadai nesugebėjo ar nenorėjo matyti susiklosčiusios padėties. Mindaugo Lietuva tikrai jiems neteikė dosnių pasiūlymų. Matyt, daugelis rūpinosi
tik savais reikalais. Valdovai norėjo savo valiai
pajungti kitų žemes, ir nebuvo norinčių kitiems
paklusti. O Baltijos pakrantėse reikalai prastėjo:
Hanzos miestų sąjunga po geležiniu sparneliu globė uostelius, geresnius prekybos centrus, stiprėjo
sukrikščionintų skandinavų valstybės, kuršiai nebegalėjo laisvai plaukioti, užsidarė prekybos keliai. Be to, greta buvo stiprėjanti Žemaitija, LDK,
suklestėjusi Ryga, kuri, regis, jau buvo suvokiama kaip vokiškojo kolonializmo atrama (ordinai
veikė išvien su Hanzos sąjunga). Kuršiams viskas
tarsi slydo iš po kojų, be to, jie nebuvo vieningi,
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tai rodo skirtingos politinės jų žemių orientacijos.
Juk nežinome, kokių žemių kuršiai puolė Rygą, o
kurie iš jų vėliau kartu su vokiečiais ėjo į Durbės
mūšį, ar po Saulės ir Durbės mūšių sukilo visos
kuršių žemės ar ne. Vėliau buvo sudarinėjamos
sutartys su Rygos valdančiaisiais – kuršių vyresnieji pasižadėjo krikštytis, bet kažkodėl nieko iš
to neišėjo, gal vadų įtaka buvo kiek pervertinta...
O ordinas veikė pagal jau anksčiau pasiteisinusią
krikščioniškųjų ordinų kolonizavimo praktiką –
pajungti vietines gentis, išsiaiškinti jų priešus ir
nukreipti vienus prieš kitus. Livonijos ordinas
lyvius, baltus – latvių protėvius – pirmiausia
nukreipė į Estiją, Sakalos žemę, skersti vietinių,
su kuriais jie nuo seno kariavo. Vokiečiai rėmėsi
,,skaldyk ir valdyk“ metodais. Ir Klaipėdos piliavietėje archeologai rado nemažai kuršiškų artefaktų, vadinasi, ir pastačius pilį vietiniai bendravo su atėjūnais: uždarbiavo, tiekė prekes. Be to,
jie iš dalies ir asimiliavosi.

pagal nusistovėjusią tvarką (beje, tokia kulinarinė hierarchija dar tebegyvuoja kai kuriose archajišką gyvenimo būdą išlaikiusiose Azijos stepių
tautelėse). Vulfstanas IX a. apie prūsus rašė, kad
kilmingieji gėrė kumelių pieną, o vergai – midų.
Adomas Brėmenietis minėjo, kad kuršių namai
pilni aukso, ginklų ir geriausių arklių. Arklių
gausa, laidojimasis su arkliais... Prūsai, kuršiai (ir
kiti vakarų baltai) turi daug bendra, tikėtina, kad
didelės arklių kaimenės, arklienos produktų valgymas buvo būdingas klajoklių tautoms (ir kuršių
kapuose gausiai aptinkami arklių kaulai). Tokioje
terpėje natūraliai prigyja iš skandinavų atėjęs ark
lio kultas. Pieno naudojimas gaminant alkoholinius gėrimus, arklių vaizdiniai mitologijoje – juk
ne laivai ten dominuoja... Vadinasi, vakarų baltai
nebuvo esmingai paveikti šiaurietiškos kultūros,
bet galima įžvelgti jų ryšius su tautų kraustymosi
laikotarpiu aktyviais hunais, gotais.

Atkūrinėjate archajiškiausią kuršių kulinarinį pavelKą archeologiniai duomenys gali pasakyti apie kuršių dą, bet juk ne tik tokį, drūktai apkerpėjusį...
etninę savastį, apie tuos laikus, kai jie buvo tik beišsiskiriantys iš vakarų baltų (tai romėniškasis, tautų Mes dabar daugiausia valgome sūrius maisto
kraustymosi laikotarpis)? Sakoma, kad jų etnosą su- produktus, užgerdami karčiais gėrimais. O istodarė trys gyventojų tipai: senieji kuršiai, kurie buvo rinių kuršių laikais druskos kiekis maiste buvo
laidojami kapuose su akmenų vainikais, sugrįžusieji daug mažesnis. Druska buvo prekybos objektas,
į tas žemes su vadinamųjų barbarų būrių likučiais ir tad ji tausota. Remiantis skandinavų šalių arsvetimšaliai, likę jų žemėse. Kokią įtaką kuršiams pa- chajiškomis receptūromis galima numanyti, kad
vyravo saldžiarūgštė virtuvė, nes, pavyzdžiui,
darė tas genčių ir tautų maišymasis?
košėms saldinti buvo naudojama daug medaus.
Tautų kraustymasis tų laikų Europoje buvo daug Kaip ir mūsų archajiškoji kūčia, saldinta meduką pakeitęs kataklizmas: sugriuvo senieji preky- mi. Kitas dalykas, jei mėsa yra prėska, galėjo būti
bos keliai (bet atsirado naujų), daugelį regionų naudojami įvairūs saldžiarūgščiai padažai – iki
sukrėtė socialinės permainos, vyko etninė kaita. šiol Skandinavijoje mėgiami saldūs mėsos paLaimei, baltai buvo atokiau pagrindinių tautų dažai yra archajiškos kulinarijos tąsa. Iš medaus,
kraustymosi srautų. Kartą per Klaipėdos gimta- bruknių, kadagio uogų ir kitų priedų išeina labai
dienį bandėme pristatyti numanomą kuršių vi- skanūs mirkalai, kuriems nereikia jokių papilkinginio laikotarpio kulinariją ir bendraudami domų prieskonių. O užgeriama būdavo midumi,
su dr. Jonu Geniu išsiaiškinome, kad kai kurio- kuris taip pat saldokas. Alus su apyniais įsitvirtise kuršių gyvenvietėse (Žardė, Imbarė, Palanga) no kiek vėliau, be to, ir alus buvo daromas ne tik
randama daug jaunų arklių liekanų, t. y. abso- su apyniais, bet ir su įvairiais vietiniais žolynais
liučią daugumą gyvenvietėse aptinkamų gyvulių (kaip dabartinis gruit klasės alus), kurie jį kartino
kaulų sudaro arklių kaulai, dažnai jaunų, o štai ir konservavo. Tam buvo pasitelkiamos kraujažomedžiojamų žvėrių liekanos tesudaro apie penkis lės, pajūrinis sotvaras, kurį naudojo ne tik skannuošimčius visų kaulų. Be to, buvo atliktas įdo- dinavai, bet ir daugelis Baltijos jūros pakrančių
mus tyrimas: išmatavus stroncio kiekį žmonių tautų (tai geras, malonų kvapą skiedžiantis konkauluose paaiškėjo, kiek jie valgė mėsos. Taigi, servantas). Aišku, buvo ir kitokių prieskonių, kuturtingieji valgė daugiau mėsos negu vargšai, o rių gal ir nebenaudojame. Istorijos festivaliuose
vyrai – daugiau negu moterys. Gal tai rodo gyve- dažnai daromas prėskas maistas, nes esą seniau
nimo būdo ypatumus, o gal mitybos įpročių ir nebuvo druskos, bet juk ir seniau žmonės valgė
socialinės hierarchijos ryšius? Tarkim, pirmi val- skaniai. Druską turėjo kompensuoti mūsų krašte
gė vyrai, o tai, kas liko, buvo atiduodama kitiems augantys prieskoniniai augalai. Yra keletas vikinšeimos nariams, kurie taip pat dalijosi maistu ginių maisto receptų (danai, norvegai tam skyrė
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nemažai dėmesio), kurie rekonstruoti arba kurti
remiantis archeologiniais, istoriografiniais ir etnografiniais duomenimis. Jie su kai kuriomis išlygomis tinkami ir mums. Per kalendorines šventes nuolat kažką pasigaminame pagal istorines receptūras, pavyzdžiui, avių kojas, iškeptas tešloje,
pyragus su žuvimi, kepamame paukštyje šutintas
košes, prieš tai žemėje užkastą mėsą.
Kokių dar rekonstrukcijų imasi klubas „Pilsots“?
Istorinėmis rekonstrukcijomis norime atskleisti ne tik buvusią kuršių materialinę kultūrą, net
prabangą, bet ir nekrokulto svarbą. Rekonstruotas
Laivių kapinyno 361 kapo kalavijas mums kainavo
apie penkis tūkstančius eurų. Bet istorinių laikų
kuršiui jis kainavo dešimt kartų brangiau. Nepai
sydami to, gyvieji mirusiojo giminaičiai jį įdėjo
į kapą, greta kitų brangių dalykų – ieties raštuoto plieno šerdimi, prabangaus diržo, svarstyklių,
daugybės papuošalų, plačiaašmenio kovos kirvio... Kitam tų gėrybių būtų užtekę visam gyvenimui. Iš to suvokiame, koks besąlygiškas buvo
tuometinių kuršių tikėjimas pomirtiniu gyvenimu. Žmonės nesijautė tuos daiktus tiesiog išmetę
(o dabar kartais artimuosius laidojame su ,,popieriniais“ kostiumais ir batais). Kitas mūsų tikslas –
atskleisti protėvių išvaizdos detales, paneigiant
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klaidingą manymą, kad jie buvo nevalyvi barbarai. Mažiau istorija besidominčius žmones dažniausia veikia masinė žiniasklaida ir filmai, formuojantys nuomonę, kad senovės žmonės buvo
purvini, susivėlusiais ilgais plaukais ir barzdomis,
apsirengę kažkokiais odiniais skarmalais. Pagrindinis siekis – per gyvai matomus daiktus pristatyti
istorinę kuršių gentį. Iki mūsų klubo susikūrimo
Klaipėdoje ir jos apylinkėse apie kuršius apskritai niekas nekalbėjo, išskyrus mokslininkus. Po
penkerių mūsų veiklos metų Klaipėdoje, Apuolėje, Kartenoje matome, kaip keičiasi žmonių, ypač
jaunesniosios kartos, istorinė sąmonė. Manau,
kad istorinių žemių kuršiai visuomenei jau nebe
svetimi – viešojoje erdvėje apie juos kalbama.
Esame atkūrę (arba beveik atkūrę) keturis kuršių Laivių kapinyno (361, 211, 337, 354) įkapių
komplektus, keturis – Palangos kapinyno (34A,
70, 195, 118), taip pat Andulių (1), Pavirvytės
Gudų (111), Bandužių (2) ir Gintališkės (2) kapinynų įkapių komplektus.
Renginiuose dalyvaujate su rekonstruotais kuršiškais
apdarais. Kaip juos atkūrėte?
Rekonstruodami IX–XI a. kuršių dėvėseną remiamės kaimynų, su kuriais jie tuo metu daugiausia
kontaktavo, patirtimi. O tai, be abejo, skandinavai,
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darę kultūrinę įtaką. Todėl leidžiame sau iš dalies
remtis jų ikonografija ir archeologiniais tekstilės
radiniais. Taip pat papuošalų išdėstymu kuršių
kapuose (jei jis nebuvo suardytas). Tarkim, jei
moters galvos srityje buvo aptiktas kryžminis
smeigtukas, jis greičiausia laikė prismeigtą moterišką skarą. Tikėtina, kad ten buvo pagalvis, kuris
turėjo būti kažkaip įmantriai apsuktas aplink galvą, nes randama dar ir kabančiam laisvam skaros
galui susegti skirtų vadinamųjų sąsmaugų arba
sąsagų. Žinome, kad tie papuošalai turėjo būti
rišami arba segami. Tad kai kurias aprangos detales galima nuspėti iš papuošalų tipo ir padėties.
Jei kape buvo aptiktos septynios segės, tai kokios
penkios iš jų galėjo būti susegtos į vyro sermėgą,
o dar marškiniai, apsiaustas. Tad galėjo būti kažkas panašaus į susiaučiamą sermėgą (kaip kaftaną,
chalatą). Jei pažiūrėtume į XX a. pradžios Skandinavijos samių nuotraukas, pamatytume, kad jų
drabužiai nelabai skiriasi nuo Norvegijoje archeologų randamų vikinginio ar net ikivikinginio laikotarpių drabužių. Jei veiklos pobūdis nesikeičia,
nėra poreikio keisti ir drabužių formų. Dabar dizaineriai stengiasi, kad drabužių nesudėvėtume, o
pirktume vis naujus, o istoriniais laikais aprangą
stipriai veikė kelionės ir karyba. Tobulėjant karybai aristokratai ėmė šarvuotis – jų aprangoje atsirado kojų šarvai, todėl kelnės siaurėjo, o sermėgos

trumpėjo. Tad ilgainiui aristokratai ėmė atrodyti
kitaip, nei valstiečiai, kurie rengėsi taip pat, kaip
vikinginiu laikotarpiu. Panašūs drabužiai vilkėti dideliame regione: sermėgos su įsiuvais, ilgos
siaurėjančios rankovės, įvairios formos apykaklės
(Latvijoje rasta panašių į samių – susivedančių į
trikampius), autai. Galime diskutuoti tik dėl detalių, kur kokios buvo būdingesnės. Turim pasisiuvę daug labai plačių kelnių, kurių daug išlikę
skandinavų ikonografijoje (pavyzdžiui, vikingai,
pavaizduoti runų akmenyse), manuskriptuose,
išsiuvinėtuose gobelenuose. Tai kario apranga,
nevaržanti judesių. Kita vertus, tuo pačiu laikotarpiu žmonės buvo vaizduojami ir su siauromis
kelnėmis. Tad būtų keista teigti, kad buvo taip
ir ne kitaip. Dar didesnė moterų kostiumų įvairovė. Stengiamės žmonėms įtikinamai parodyti
kuršių turtingumą atspindinčius papuošalų kom
plektus, o drabužių spalvas galime tik nuspėti,
nors devyniasdešimt nuošimčių buvo dažyti indigo dažais – su mėlynžole buvo išgaunami įvairūs
indigo spalvos atspalviai. Nustatytas ir drabužių
audimo raštas bei tankis. Palangos kapinyno 34A
kape buvo išlikęs juostos gabalas, matėsi ne tik
jo spalvos, bet ir raštas. Šią juostą rekonstravo
mano žmona. Bet tokių radinių nėra daug. Mūsų
drabužius paprastai siuva mano žmona, kuri yra
įsigilinusi į vikinginio periodo siuvimo specifiką,

Klubo stovykla prie Sauserių piliakalnio. 2018 m. Nuotrauka iš klubo archyvo.
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naudoja istorines siūles. Mūsų audėja Ingrida Šilgalytė su vertikaliomis pasvarinėmis staklėmis,
kuriomis naudojosi ir kuršių moterys, gali nuausti (rekonstruoti) istorinį audinį. Archeologai randa daug pasvarų, naudotų šio tipo staklėse siūlų
įtempimui.
Dar ne visus amatus paminėjote, juk ir alų verdate?

kuršių alką. Vienas iš jo elementų – apie pusantro
metro pločio duobė, išgrįsta akmenimis, atlikusi ugniavietės funkciją šalia dubenuoto akmens.
Aš asmeniškai religinės praktikos nesieju su kokios vietos rekonstrukcija. Gali, tarkim, bandyti atstatyti Purmalių šventyklą ar Palangos Birutės kalno paleoastronominę stebyklą, bet juk
vis tiek tiksliai jų nerekonstruosi ir tų praktikų
neatgaivinsi arba turi gyventi ano laikmečio ritmu: stebėti Saulės judėjimą, krentančius šešėlius.
Manau, kad vargu ar įmanoma padaryti buvusių
laikų objektų rekonstrukciją. Kai randame dubenuotąjį akmenį ir šalia jo buvusią laužavietę su
išlikusiais angliukais, nelabai žinome, tarkim,
kaip ten vyko religinės apeigos, kokie ritualai. Ir
ar mūsų tikslas tai atkurti? Juk kuršių drabužius,
papuošalus ir ginklus rekonstruojame, turėdami tikslą tą medžiagą pateikti žmonėms, o dvasinėmis praktikomis užsiimame kaip tik kitiems
neprieinamose, privačiose erdvėse. Mes tiesiog
norime tikėti tuo, kuo tikėjo ir istoriniai kuršiai.
Tam man užtenka pagrindinių religinių atributų, kuriuos išskyrė G. Beresnevičius. Svarbi vieta, tam tikras ypatingas laikas, ugnis, apeiginis
gėrimas, auka, ir tai vienaip ar kitaip konkrečiu
atveju yra sukomplektuojama. Žinoma, mūsų
svajonė – turėti nuolatinę šventvietę, bet jai reikia tinkamos, privačios vietos. Religijotyrininkai
teigia, kad, tarkim, šventvietė nėra tik didelis ir
gražus ąžuolas. Tai turi būti ir energetiškai stipri
vieta, jis turi būti išaugęs kaip šventmedis, ypatingiau ir keisčiau nei kiti... Dabar dažnai senoji
gamtmeldystė suvokiama kaip kažkoks ekologinis
tikėjimas, bandoma įžvelgti darną su gamta. Bet
kaip, tokie būdami, vis dėlto sugebėjome išnaikinti taurus?! Tikimės parengti edukacinį senųjų
apeigų aprašą su fotografijomis, kad per renginius su savo įžvalgomis galėtume supažindinti ir
visuomenę. Nors šiaip laikomės griežto principo į
apeigas fotoaparatų nesinešti.

Taip, darome alų ir midų. Bet alaus neverdame, jį
darome. To mane išmokė bičiulis Vykintas Motūza, darantis archeologinius peilius (jo žmona
Kristina – keramikė rekonstruktorė). Juk yra aludariai, o ne aluviriai. Virimas yra tik nedidelė
proceso dalis, kai verdama misa. Pivoriai (pivovarai) ateina iš slaviškos tradicijos. Dainose alus
daromas... Darydami alų ir midų eksperimen
tuojame naudodami vietinius augalus. Esame
darę midų su sotvaru, vikingų laikus menančiu
prieskoniu, bet jis jau iš etnografinių, o ne archeologinių laikų. Žemaičiai gali pasigirti, kad
Mato Pretorijaus buvo fiksuotas alaus darymo
procesas Žemaitijoje, kai į salinamą salyklą kišami įkaitinti akmenys. Vyksta labai įdomus
procesas: arčiau akmenų esantys salyklo grūdeliai nuo karščio net karamelizuojasi, o tolėliau
esanti misa tiesiog sušyla iki reikiamos temperatūros. Minėtas bičiulis peiliadirbys, gyvenantis
vienkiemyje prie Andrioniškio, daro keptinį alų,
kurio tradicija geriausiai išsilaikiusi būtent tame
krašte, o kitur Europoje jau yra virtusi egzotika.
Kepamos salyklo duonelės, kurios dedamos į salinamą misą. Kitas geras bičiulis, profesionalus
aludaris Simonas Gutautas, skuodiškis, visiškai
pasinėrė į autentiško alaus paieškas. Per tuos ieškojimus susiėjo su senaisiais aludariais ir, pavyzdžiui, pas 85 metų senolį Julių Simonaitį rado
išsilaikiusią vieną archajiškiausių mielių formų
Lietuvoje. Jų autentiškumą patvirtino Anglijoje
ir Kanadoje veikiantys tyrimų centrai. Su šiomis
mielėmis vieną dieną alus daromas, o jau kitą
dieną – jo koštuvės, nes vyksta sparti fermenta- Apie klubą... Kada ir kaip jį susikūrėte, kiek turite nacija. Bendraudami su tokiais entuziastais, semia- rių, ką priimate ir ko ne?
mės reikalingų žinių ir tobulėjame.
Kaip kuršiai, veiklą ėmėme vystyti kokiais 2012
Kuršių gyventose vietose, be pilies, gyvenvietės, kapi- m., bet oficialiai klubą įsteigėme prieš penkerius
nyno, privalomos buvo ir alkvietės, alkai, kulto vietos. metus, per pavasario lygiadienio sueigą ant ImbaAr domėjotės šia dvasinės kultūros, senosios religijos rės piliakalnio. Iš pradžių buvome penki jo įkūrėsritimi? Gal bandėte atkurti, kaip jos atrodė ir veikė? jai, o dabar išaugome iki dvidešimties suaugusių
dalyvių. Kartais klubo nariai susituokia tarpusaKaip suvokiate senąjį kuršių religingumą?
vyje, tuomet kartu laukiame vaikų, švenčiame
Klubo narys Denisas Nikitenka, ruošdamasis vai- šeimų šventes. Esmė ta, kad mus kartu laiko kurko gimtuvėms, savo šeimos reikmėms yra padaręs šiškos idėjos. Pasivadinome ,,Pilsots“, kai klubą,
archeologų kasinėtos šventvietės rekonstrukciją, kaip juridinį asmenį, registravome Klaipėdoje,
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bet domimės visų žemių kuršiais. Klubo nariai
yra ir kuršių idėja susižavėję salantiškiai, susibūrę
į organizaciją ,,Ceklio kuršiai“. Veikiame kartu,
esame po viena vėliava, esmė – žmonės, dirban
tys išvien, galintys susirinkti prie kaušo ar laužo. Tarp mūsų yra žmonių iš Skaudalių, Laivių ir
kitų vietovių, paprastų kaimietukų, kurie į klubą
ateina ne vien tam, kad skaitytų knygas, rinktų
istorijos faktus apie kuršius, bet ir todėl, kad jiems
patinka būti mūsų aplinkoje. Jie sakosi atrandą
daug tikrų, protėvius menančių dalykų, tokių
kaip senoji kulinarija, gyvas naminis alus (norėdama kovoti su kaimiečių gėrimu valstybė turėtų
skatinti namudinę aludarystę), bandymai daryti
midų, archajiški žygiai, istorinės kovos senoviniais ginklais, gyvas dainavimas. Taip žmonėms,
mačiusiems tik Žilviną Žvagulį, atsiveria visai
kitoks pasaulis... Kiti nori tiesiog jausti bendrystę, gerą kuršišką dvasią, o kai apsirengia ir kuršių drabužiais, pajunta tų daiktų grožį. Paprasto,
nuoširdaus kaimo žmonių mąstymo dirbtinai
neatkursime, ir tai jaučiama, kai mokslininkai iš
didmiesčių apsirengia rekonstruotais drabužiais –
nors jie ir turi archeologinių, istorinių ar kitų žinių, bet vikinginę sermėgą apsivilkęs kaimietukas autentiškesnis. Jis kalba gyva tarme, suvokia
gamtą ir kaimo gyvenimą natūraliau, perdėtai

neromantizuodamas. Vis dėlto be akademinių žinių irgi niekur nenueitume, tuo rekonstrukcija ir
žavi, kad vienam tikslui sujungia įvairius visuomenės sluoksnius.
Stengiamės laikytis nuostatos, kad esame
laisvų žmonių sueiga. Neturime vado ar vadovo, nors mane juo ir mėgina tituluoti, šiuo metu
esu tik bendros kuršiškos veiklos koordinatorius.
Iš pradžių aš su žmona ir mano draugas Vilius
Bilvinas, su kuriuo esame neišskiriami jau gerokai daugiau nei dvidešimt metų, ėmėmės rekonstruoti Laivių ir Palangos kapinynų medžiagą – kuršių kostiumus. Paskui įvyko protrūkis
Salantuose – atsirado nemaža grupė, o Arūnas
Murauskis net iš Mažeikių prisijungė (jis daro
Gudų kapinyno prie Virvytės (tai kuršių žemės
prieigos) rekonstrukciją). Klubas domisi ir partizanais, ir rezistentais – tuo užsiima salantiškis
Aurimas Rapalis, o, tarkim, D. Nikitenka įdeda
daug pastangų, skleisdamas kuršių temą žiniasklaidoje. Arvydas Gurkšnis fotografuoja, iš Kėdainių atvažiuojantis Darius Petkevičius (kilęs iš
Budrių, nuo Kartenos) su kuršišku laivu dabar,
mums kalbantis, supasi ant Dangės Jūros šventėje... Darius pastatė jau antrą laivą, kuris, kaip ir
mūsų drabužiai, yra vikingiška interpretacija, nes
laivų radinių aplink Baltiją nėra daug, ir beveik
p a ž i nt ys
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visi jie – skandinaviški. Tačiau jie atspindi bendrą
Baltijos jūros laivų tipą, kurio formos būdingos
vikinginiam laikotarpiui. Tikėtina, kad panašiais
galėjo plaukioti ir kuršiai. Kuršiškumo laivui pabandėme suteikti vietoj drakonų ant laivo nosies
ir galo uždėdami roplį, mitinį slibiną (bet be realistinių detalių – skandinavų drakonai, vilkai išsiviepę, rodantys dantis, jais buvo siekiama ir emocinio poveikio). Baltams būdingesnė kūno forma,
išreiškianti gyvūno dvasią, jo simboliką. Mes jį
pavadinome žirgeliu, bet iš esmės jis ir liko slibinas (pavaizduotas be ausų). Nusižiūrėjome nuo
segės, o per vardynas laivas gavo vardą ,,Biesos“.
Iš kitų panašių Lietuvos klubų išsiskiriame
tuo, kad dauguma esame žemaičiai, o per klubo
sueigas, gyvosios istorijos festivalius visur ošia
dounininkų tarmė. Priimame visus, bet užsiimame tik kuršių genties kultūros rekonstrukcijomis. Šiuo metu Lietuvoje tesame trys „gentiniai“
istorijos klubai ar bendruomenės: mes, žiemgalių klubas ,,Simkala‘‘ (gerus draugus apie Joniškį
subūrė Andrius Bitaitis) ir jotvingių klubas ,,Jotvos sūnūs“ (vadovas Giedrius Navickas). Tuo išsiskiriame ir kaimyninėse šalyse. Pavyzdžiui, pietų ir vakarų Europoje istorijos klubai daugiausia
užsiima skandinavų vikingų rekonstrukcijomis,
nors Lenkijoje yra ir jotvingių klubas. Dažnai dalyvaudami istoriniuose festivaliuose matome, kad
latviai neturi kuršių klubo, nors jie neretai mėgsta
akcentuoti, kad kuršiai – kone latviškas etnosas,
ir bando mus pristatyti kaip lietuvius, besidominčius kuršiais. Sakau, kad mes ir esame kuršių palikuonys, o jūs tik etnografinės Kuržemės pavadinimu džiaugiatės.
Įvairiuose šalies strateginiuose dokumentuose, netgi
Lietuvos įvaizdžio kūrimo planuose neapsieinama be
jūrinės valstybės idėjos...
Norime vadintis jūrine valstybe, bet istorijos vadovėliuose nėra nė užuominos apie garsų Zundo
mūšį, vieną iš nedaugelio, galintį mus susieti su
jūrine istorija ir kultūra. Saulės mūšio minėjimas
kaip baltų vienybės diena – tarpukariu atsiradusi
idėja, bet manau, kad Baltijos šalių vienybė labiausiai akcentuotina per kuršius, nes jų gyventos
teritorijos sieja Lietuvą, Latviją ir Estiją. Saremos
saloje, pavyzdžiui, yra miestelis Kuresare (išvertus – kuršių sala), ten buvo nuolatinės kuršių
kolonijos, yra aptikta nemažai tai patvirtinančių
radinių. Žinoma, kuršiai ten gyveno kaip gentinis
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mišinys – kartu su ozeliečiais (Ozeli), estais, lyviais, o tolimiausios kuršių gyvenvietės siekia
Rygos įlanką; jų būta ir sembų žemėse, prie Aistmarių. Bendras istorinis-archeologinis pagrindas
pūsti į vieną dūdą!
Tiesa, Sarema (verčiama kaip žemės žemė,
dviguba žemė) dabar ima garsėti 2008 m. atrastais
ankstyviausiais žinomais laiviniais palaidojimais.
Viename laive buvo aptikti 47 kūnai, užkloti skydais, o prie jų dar buvo sudėta 50 kalavijų. Tai
buvo vyrai, kilę iš vidurio Švedijos. Antrame laive
rasti 7 turtingesnių žmonių, matyt, aristokratų kūnai, prie jų buvo paguldytas pusiau perkirstas šuo
ir pora sakalų nusuktomis galvomis... Tie laiviniai
palaidojimai vikinginį laikotarpį leidžia atkelti beveik šimtmečiu anksčiau, nei buvo priimta manyti.
Dėkoju už pokalbį.
LIVING CURONIANS
Interview with Benas Šimkus, a soldier, lawyer, historian, and
head of the Curonian history and culture reconstruction club
Pilsots. The Curonians are a Baltic tribe that was the earliest
to be mentioned in historical sources and formed sometime
around the 6th c. The main and earliest sources about the
Curonians are the texts of the Norse sagas, which give historically reliable accounts about their households, military, crafts,
customs, behaviour and lifestyle. During the period of Viking
history (from 793 or earlier), the Scandinavian Vikings reached the eastern shores of the Baltic Sea, where they created
military colonies and trading posts.The military and commercial relations between Scandinavians and Curonians left traces
in the Curonian world and influenced their lifestyle. A few
centuries later, when the region’s geopolitical situation changed – the Curonians were called the last Vikings of the Baltic
Sea and its coasts when the German Order came here. They
were engaged in shipping (war and trade with their neighbours) as well as agriculture and crafts. In the historical land of the
Curonians, many castle mounds and other defensive fortifications were built, settlements and sacred religious places were
erected next to them. Grave goods characteristic of this tribe,
such as jewellery, weapons, and tools, are found in the burial
grounds. The Curonians participated in the battles of Apuolė
(854), Zundos (1210), Riga (1210), Durbė (1260). During the
initial existence of the tribe, five of their lands were known,
while the 1253 division of Courland identified nine Curonian
lands – Ceklis (Keklis), Mėguva, Pilsotas, Duvzarė, Pamarys
(Piemarė), Banda, Ventava, and Vanema. The Pilsots club was
founded five years ago for the reconstruction of Curonian history as well as material and spiritual culture. It brings together young people in Klaipėda and the surrounding historical
Kuršija (north-western Samogitia) region and encourages interest in the region’s historical past, crafts and culinary heritage.
Interviewed by Juozas Šorys.
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APIE 1948–1949-ŲJŲ KALĖDAS
Iš Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimo
L a i m a V I NCĖ
Tapę pandemijos įkaitais, šiemet šventes pasitinkame kitaip. Turbūt pirmą kartą Lietuvos
istorijoje bažnyčių durys liko užvertos jau per
Velykos, o tikintieji galėjo stebėti mišias tik per
televiziją ar kompiuterių ekranus, dėl viruso plitimo kitokios ir didžiosios žiemos šventės – Kūčios ir Kalėdos: kiekvienas turėjome pasirinkti,
ar jas sutiksime su savo artimaisiais, ar liksime
savo namuose, saugūs, bet galbūt vieniši. Kita
vertus, šiais metais kiekvieno gyvenimą vienaip
ar kitaip palietę išbandymai gali padėti geriau suprasti tai, kas vyko, rodos, netolimoje praeityje,
tarkim, prieš septynis dešimtmečius, dviejų žmonių gyvenime, tapusiame beveik legenda, be kurios tikriausiai jau sunkiai įsivaizduojame pokario
rezistencijos istorijos pasakojimą. Turiu omeny
Juozo Lukšos-Daumanto (gimusio 1921 m. ir
žuvusio 1951 m. rugsėjo 4 d.) ir Nijolės Bražėnaitės (g. 1923 m.) meilės, santuokos ir išsiskyrimo istoriją, kurią mums pasakoja jų laiškai. Ji,
atkartojama, perpasakojama ar savaip perrašoma
ne viename pokario rezistencijos istoriją dokumentuojančiame ar menine kalba perkuriančiame
filme, tampa svarbia siužetine linija šį praeities
tarpsnį aprašančiuose romanuose1.
Iki šiol turėjome galimybę susipažinti tik su
Juozo laiškais Nijolei, kurie atskira knyga „Laiškai mylimosioms“ pirmą kartą buvo publikuoti
Čikagoje 1993 m., o 1994-aisiais išleisti ir Lietuvoje. Dabar rengiama knyga, kurioje bus skelbiamas visas dviejų jaunų žmonių susirašinėjimas,
tęsęsis nuo 1948 m. liepos 24 d. iki 1950 m. rugpjūčio mėnesio, t. y. Nijolei leidus, greta Juozo
laiškų bus skelbiami ir jos atsakymai. Nijolė man
patikėjo Juozui rašytus savo meilės laiškus daugiau nei prieš dešimt metų ir paprašė saugoti jos
paslaptį – kad šie laiškai išsaugoti, nesunaikinti.
Ji leido juos paskelbti, kai pajus, kad artėja gyvenimo saulėlydis...

1

Turimas omeny meninis filmas „Vienų vieni“ (2004
m., rež. Jonas Vaitkus), dokumentiniai filmai „Partizano
žmona“ (2011 m., rež. V. V. Landsbergis) ir „Nematomas
frontas“ (2014 m., rež. Vincas Sruoginis ir Jonas Ohmanas); taip pat Antano Šileikos, V. V. Landsbergio grožinė
proza ir kt.

O dabar įsivaizduokite, kad esate jaunas ir
įsimylėjęs tolimoje, svetimoje pokario Europos
sostinėje, o mylimoji, praėjus vos keliems mėnesiams nuo pažinties, su plaučių tuberkulioze paguldoma į ligoninę Paryžiuje, o po to truputį daugiau nei metams išsiunčiama į sanatoriją Sancellemoz, esančią už 600 kilometrų, netoli Šveicarijos
sienos. Esate Lietuvos partizanas, 1948 metais kirtęs geležinę uždangą su misija pranešti pasauliui
apie trėmimus į Sibirą ir jau keletą metų vykstantį
rezistencinį karą su Sovietų Sąjunga. Atlikęs šią
užduotį, slapstotės Paryžiuje, ieškodamas būdo
sugrįžti į Lietuvą ir tęsti kovą už Lietuvos laisvę...
Tokiomis aplinkybėmis partizanų vadas
Juozas Lukša-Daumantas ir jo mylimoji Nijolė
Bražėnaitė sutiko 1948-ųjų ir 1949-ųjų Kalėdas.
Siejami stiprių jausmų, bet skiriami nelengvai
įveikiamo atstumo. Dar pokario skurdas, nerimas
dėl mylimo žmogaus ligos ir dėl Lietuvoje likusių
artimųjų, kovos brolių ir seserų bei nuolatinis pavojus būti išaiškintam... Kaip atlaikyti tokias Kalėdas? Ir kaip paminėti šią svarbią šventę?
Žinoma, lieka vienintelis būdas – bendrauti
laiškais. Per 1948-ųjų Kūčias Juozas rašo Nijolei
apie savo ilgesį Lietuvai. Tai jo pirmos Kalėdos,
švenčiamos ne Lietuvoje
Mano Brangioji Nili,
Siunčiu Tau nuoširdžiausius sveikinimus ir
geriausius linkėjimus šių metų Mažojo Dievulio Gimimo Šventėms atėjus. Bučiuoju Tave,
mano Auksel, kad ir simboliškai, kad ir prie
simboliško Kūčių stalo. Nuotaikos, tikiuos,
bus vienodos. Mes, atrodo, mažiausiai kalti, kad šio blogio viešpatavimo metu esam
nesurenkamai išblaškyti, be jokių galimybių
praleisti Kūčių vakarą lietuviškoj mistikoj, savoj žemėj ir savoj šeimoj.
Neapeinamai ištįsta mintys link savųjų.
Tada įsivyravus nuotaika nė kiek nesiderina su
Šv. Kalėdų padiktuotąja. Taip ir pamatai pilnutinį gyvenimą – kovą, kurioj ieškai džiaugsmo. Štai kodėl ir Tau atrodo mažais nuliais
paženklinta aplinka2, kai pamatai jų gyvenimo
niveliavimą visai kiton kryptin.<...>
2

„Mažais nuliais paženklinta aplinka“ reiškė tą labai nereikšmingą aplinką, gaubiančią mus, palyginus su ta, kuri
buvo Lietuvoje. (N. Bražėnaitės-Lukšienės komentaras
knygoje „Laiškai mylimosioms“)
at m i nt is
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Per Naujuosius metus jai skrieja kitas laiškas:
Užporyt, taip sakoma, mus aplankysią Nauji
Metai. Ir paskutinėms palydėt, ir vėl naujoms
dienoms sutikt, šių metų sandūroj daug kur
prie stalų spiesis – ir skurdūs elgetos, ir sotūs
duona bei dvasia karaliai. Su sklidinom, svaigiom taurėm ant stalo rungsis ilgos linkėjimų
pynės. Tik mūs brangioj tėvynėj mes pasigesim ir tų stalų vaišingų, ir taurių apgaulingų.
Palaidą juoką ten pakeis tik ašara kančios, o
skambesį svaiginančių stiklų – dudenančių
kulkosvaidžių garsai. Ir devintieji metai sutiks
mūs Lietuvą Motulę, berymančią su ašarom
šarmotuos gintaro krantuos. Verkšlens Jinai, o
ašaros kristalinsis tai žuvusiems, tai nukankintiems paminklų siluetais. Praretę jos sparnai ir
šiurkščios stagarinės rankos nesugeba surinkt
savo vaikų po savo stogu ar, švelniai glamonėdamos, sumažint jų kančias...
Taip, netekę mes savų židinių, pasitenkin
kim bent kukliais linkėjimais. Tau, Mano
Brangus Auksel, leisk palinkėti didžiausios
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laimės Tavo varganotuos benamės keliuos,
kad, nieko nepraradę, ką išsinešėm iš brangios
tėvynės, kuo greičiau, kartu nuplovę džiaugsmo ašaromis mūsų kruvinus kelius, galėtume džiaugtis pūvančių kaulų pavėsy atpirkta
laisve. O itin šiuo metu aš linkiu Tau gerbti
save, jei ne save, tai bent...
Taip N. Metų sutikime bučiuosiu Tave
bent mintimis –
Tavo Juozis

Nuo 1954 metų Nijolė gyvena Niujorke, jai
97-eri, šį rudenį jai teko mėnesį praleisti ligoninėje, o artimiesiems dėl pandemijos buvo griežtai
uždrausta ją lankyti. Kas vakarą jai skambindavau ir ilgai kalbėdavomės, norėčiau tikėti, kad
mūsų pokalbiai padėjo jai nors trumpam užmiršti
ligą ir izoliaciją. Daug kalbėjome ir apie praeitį,
apie pokarį, kaip Nijolė mėgsta sakyti, „anuos nepamirštamus laikus ir žmones“. Pasakodama apie
tą gyvenimo tarpsnį Nijolė stebisi, kad, likus trejetui metų iki šimtmečio jubiliejaus, ji vaikystę
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ir jaunystę atsimena daug ryškiau nei dabartinių
laikų detales. Ji prisimena, kad po karo Paryžiuje visi skaitę Antuano de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“, ši knyga palikusi įspūdį ir Juozui: „Jis
buvo idealistas.“ Prisimena ir jų pažinties pradžią:
„Įsimylėjome iš karto...“
Sakau Nijolei, kad iš naujo skaitydama jai
rašytus Juozo laiškus, pastebiu, kokie jie buvo atviri (ir mintimis, ir jausmais jis dalijosi atviriau
nei šiuolaikiniai žmonės). „Juozas buvo labai atviras, neslėpė savo emocijų, bet toks jis buvo ne
su visais“, – patikslina Nijolė. Laiškuose jis atsiskleidžia kaip romantikas: pasakoja savo sapnus ir
jais tiki, klauso, ką jam kortomis išburia Paryžiaus
gatvėje sutikta čigonė, šiltai atsiliepia apie savo
bendražygius – Joną Kukauską (kurį laiškuose
vadina Dziku ir kuris vėliau taps išdaviku ir pasmerks Juozą mirčiai) ir Joną Kupstą (Ursą), taip
pat nuolat mini Paryžiuje jam padėjusią Bačkių
šeimą ir Nijolės dėdę bei tetą Karvelius (Nijolės
pusseserės ir būsimos garsios vertėjos Ugnės Karvelis tėvus). Mediciną studijuojanti Nijolė (vėliau
tapusi medike ir mokslininke), racionalesnė, pasižyminti analitiniu mąstymu ir blaiviu požiūriu
į gyvenimą, bet besąlygiškai, kaip ir Juozas, mylinti Lietuvą ir palaikanti jo misiją.
Juos iš tiesų siejo bendros vertybės. Per nacių okupaciją Nijolės motina iš Kauno geto išgelbėjo du vaikus, slėpė juos savo namuose karo metais, mylėjo kaip savo. Užaugę ir išvykę į Ameriką
ir Izraelį, Aleksas Gringauzas ir Sara Šilingovski
(Shilingovsky) išlaikė šiltus santykius ir palaikė
ryšius su Nijolės, taip pat jos sesers ir brolio šeima
iki pat gyvenimo pabaigos. Nijolė kartu su dvyne
seserim Vida, dar būdamos studentės, Kaune dalyvavo antinacinėje rezistencijoje – spausdindavo
atsišaukimus ir juos platindavo. Kai 1943-aisiais
buvo uždarytas Kauno universitetas, vienuoliui
jėzuitui Stanislovui Gruodžiui pavyko gauti leidimą dvidešimčiai studentų tęsti studijas Vokietijoje, tarp jų buvo ir Bražėnaitės. Berlyne Nijolė net
buvo areštuota už tarpininkavimą tarp antinacinės
rezistencijos aktyvistų Lietuvoje ir Vakaruose, ir
išlaisvinta tik dėdės P. Karvelio įtakingų pažinčių
dėka (tuo metu mamos sesuo su vyru, dr. Petru
Karveliu jau gyveno Berlyne). Prasidėjus bombardavimams seserys traukėsi į pietų Vokietiją, Nijolė dar metus studijavo Gyseno universitete, iš ten
bėgo į Insbruką ir 1947-aisiais pabaigė medicinos
studijas Austrijoje. Insbrukas pateko į Prancūzijos
zoną. Iš to laikotarpio Nijolė prisimena gyvenimą su grupe studentų, karo pabėgėlių iš Lietuvos,
nuskurusiame viešbutyje Landsee Hotel: „Buvome
biedni, alkani, apiplyšę, bet laimingi, mes ne tik

studijavome, bet ir dainavome, šokome. Kartą padainavome mus aplankiusiai prancūzų kariuomenės kapitono žmonai madam Gradasi (Gradassi),
ji net susigraudino: negalėjo patikėti, kad tokiame
skurde galėjome būti laimingi.“ Vėliau ji pakvietė Nijolę ir jos draugę Marytę Askaitytę (vėliau
tapusią garsia akių gydytoja Toronte) padėti prižiūrėti 4 dukras, susirgusias kokliušu, o vėliau,
atsidėkodama, „užfundijo kelionę į Paryžių“ – nupirko traukinio bilietus, prisimena Nijolė. Nuo
1948 m. pradžios Nijolė dirbo Šv. Antano ligoninėje (L‘hopital de St. Antoine) Paryžiuje, kraujo
transfuzijos centro laboratorijoje, o tų pačių metų
lapkritį jai buvo diagnozuota plaučių tuberkuliozė – teko šešiems mėnesiams gultis į tą pačią ligoninę gydymui3.
Kauno Vytauto Didžiojo universitete architektūrą studijavęs Juozas nuo 1941 m. įsitraukė į
Lietuvos pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam
režimui. Šį kartą nepriminsiu visų atsakingų pareigų, kurios jam teko, įsitraukus į rezistencinę
veiklą, o nuo 1945-ųjų – ir į Lietuvos partizanų
sąjūdį, tepriminsiu, kad Juozas Lukša-Daumantas partizanų vadovybės įsakymu net du kartus
prasiveržė pro geležinę uždangą, užmezgė ryšius
su Nepriklausomos Lietuvos atstovais užsienyje ir
skleidė žinią apie kovojančią Lietuvą.
Kaip susipažino su Juozu ir kaip užsimezgė
jų susirašinėjimas, Nijolė aprašė pirmojo laiškų
leidimo („Laiškai mylimosioms“) įvade:
Nuo Juozo grįžimo iš Švedijos ligi mano susirgimo praėjo keli mėnesiai. Per tą laiką mes
artimiau susidraugavom ir vienas kitą pamilom, bet pasimatyti tegalėjom tik retkarčiais,
kai jo pareigos, susietos su misija Vakaruose,
jam tai leisdavo.
Man susirgus, Juozo apsilankymai ligoninėje buvo labai reti ir be galo komplikuoti. Jis
turėjo išvengti susidūrimų su mane lankančiais
draugais bei pažįstamais, kad nebūtų dešifruotas; privalėjo laviruoti tarp savo įsipareigojimų
ir mano lankytojų, nes lankymo valandos buvo
labai ribotos. Apie jo egzistavimą Paryžiuje težinojo tik keli asmenys, su kuriais jis turėjo
ypatingą ryšį ir kurie yra minimi jo laiškuose.
Beveik visi šie Juozo laiškai buvo man rašyti į ligoninę tarp jo retų manęs aplankymų
ir vėliau – į sanatoriją, į kurią jis du kartus
tegalėjo atvažiuoti. Tik keletas paskutinių laiškų buvo parašyti į Tuebingeną, kur gyvenau
3

Nijolės Bražėnaitės istorija gana išsamiai aprašyta internetinėje enciklopedijoje: https://lietuvai.lt/wiki/
Nijol%C4%97_Bra%C5%BE%C4%97nait%C4%97-Luk%C5%A1ien%C4%97-Paronetto
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Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto. Niujorkas, 2019 m.
Laimos Vincės nuotrauka.

pas tetą ir dėdę, dr. Veroniką ir dr. Petrą Karvelius, kartu su pussesere Ugne, atvažiavusi
pas juos iš sanatorijos ligi mudviejų vestuvių,
kurios įvyko 1950 m. liepos 23 d. mažoj Unterhauseno bažnytėlėj, netoli Tuebingen‘o. ...
Netrukus po vestuvių Juozas perėjo Amerikos
žvalgybos žinion, jo daugiau nemačiau ir nežinojau tuo metu, kada jis buvo išskraidintas
į Lietuvą. Tik daug vėliau sužinojau, kad tai
įvyko 1950 m. spalio 3 d. Iš jo gavau tik du
„tarnybinius“ laiškus, kurie pagal jo paliktą
raktą turėjo būti dešifruoti ir perduoti nurodytiems asmenims per prof. Juozą Brazaitį.

Laiškų išlikimo istorija – nepaprasta. Kaip
žinome, patekęs į Vakarus, Juozas kreipėsi į Suvienytas Tautas (dabar – Jungtinės Tautos) su rezistencijos dokumentais, į Vatikaną perdavė Lietuvos katalikų bažnyčios laišką lotynų kalba. Tačiau
Europa jau buvo pavargusi nuo karo ir nebenorėjo
priminimo, kad pusė Europos, likusi pavergta už
geležinės uždangos, šaukiasi pagalbos. Atlikęs šią
misiją, Juozas ir jo bendražygiai partizanai ieškojo
būdų sugrįžti į Lietuvą, kaip ir buvo įsipareigoję
savo vadovybei. Iš pradžių juos ruošė desantininkais Prancūzijos saugumas, tačiau vėliau šio sumanymo atsisakė. Tada Juozą Lukšą ir kitus partizanus iš įvairių Rytų Europos šalių į slaptą programą pakvietė Amerikos saugumas (CIA), jie buvo
ruošiami parskraidinimui į Lietuvą rinkti karinės
informacijos, kurią turėjo radijo imtuvais siųsti į
Vakarus. Tuo metu prasidėjo karas tarp Pietų ir
Šiaurės Korėjos, ir amerikiečiai norėjo išsiaiškinti,
ar Sovietų Sąjunga ruošiasi pulti Vakarus.
Dar 1948-aisiais Paryžiuje J. Lukša parašė
knygą „Partizanai už geležinės uždangos“, kuri
jau 1950-aisiais 500 egzempliorių tiražu buvo išleista Čikagoje ir tapo vienu pagrindinių rezistencijos istorijos šaltinių laisvajame pasaulyje.
Nijolės ir Juozo korespondencija tęsėsi dvejus metus ir du mėnesius. Pirmas Juozo laiškas
Nijolei atkeliavo iš Švedijos 1948 metų liepos
24‑ąją, o paskutinis – 1950-ųjų rugsėjo mėnesį,
prieš jam išskrendant atgal į Lietuvą. Kartu su
laišku Juozas tąkart įdėjo ant lapelio atspausdintą
galbūt partizanų dainos fragmentą:
Lauk manęs, aš sugrįšiu
Bet lauk labai!
Lauk, kai lietus krinta
Pilkas, liūdnas ir sunkus.

Suprasdamas, kad gali ir nebepasimatyti,
Klausiu Nijolės (šį klausimą išdrįsau užduoti Juozas tame laiške Nijolei dovanoja laisvę „sutik po 30-ties metų draugystės), ar ji nebandė Juo- kurti sau naują gyvenimą“:
zo perkalbėti, paprašyti, kad jis 1950-aisiais atsisa1950 rugpjūtis
kytų sumanymo grįžti į Lietuvą su JAV žvalgybos
Mano Brangus Auksel,
misija ir tęsti kovą dėl Lietuvos laisvės, kad liktų
Dvidešimt su kaupu dienų skiria šią dieną
su ja, savo žmona. Nijolė prisimena, kad nuo grįnuo anų mudviejų laimės Traifelberg‘e prisižimo Juozą bandė atkalbėti jos dėdė Petras Karveminimų. Dažnai, išniręs iš mano „pirmosios
lis, taip pat artimas Juozo bendražygis, rezistentas
žmonos“4 glėbio, aš paskęstu taip mums branir architektas Jonas Pajaujis, radęs prieglobstį Švegiuos prisiminimuos; svajoju apie savo Brandijoje, tačiau „jo atkalbėti buvo neįmanoma“. „Aš
giausią ir taip pasijuntu laimingu, kad, rodos,
negalėjau įsikibti į jo švarką ir maldauti likti Prannesurasi mano laimės konkurentų. Deja, nūcūzijoje su manim, – tęsia Nijolė. – Juk jį pamildien aš privalau, kaip ir Tu, tenkintis tik tos
dama ir tekėdama jau žinojau, kad jis turi išpildyti
išsvajotos, įsikūnijusios laimės prisiminimais.
savo pažadą, atlikti savo misiją Lietuvai. Žinojau,
kad jeigu Juozas nebūtų to padaręs, jis nebūtų ga- 4
Lietuvą savo laiškuose Lukša-Daumantas dažnai vadina
lėjęs su tuo susitaikyti ir gyventi toliau.“
„pirmąja žmona“.
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Kai kartais mūsų pabrolys [J. Būtėnas] pastebi mane Tavyje skendintį, atsidūsta ir: „...Aš
bijau, Juozel, kalbėti su Tavim... Mačiau, koks
Tu buvai laimingas ir sunkiai suprantu, kaip tu
dabar gali nepastebimai tai pergyventi...“
O vis tik mudu pamiršom savųjų „aš“ egzistavimą ir nusilenkėm įgeidžiams mano „pirmosios žmonos“. Aš žinau, Niliuk, kad toliau
aš jau grumsiuos ne dėl savo vieno, bet dėl
mudviejų garbės, kame Tu, Brangioji, lydėsi mane savais pergyvenimais ir sava malda.
Tikiu, kad mudviejų bendri jausmai neapvils mūsų ir po trumpo laikotarpio mudu vėl
svaigsim nė kiek nepaviršutiniškesne laime,
kokią svajojom ar ir kuria gyvenom.
O jei kartais likimui patiktų mane fiziškai
sunaikint, tai Tu, Niliuk, tąsyk padaryk mane
kažkur egzistuojantį laimingu, susikurdama
sau vėl laimingą gyvenimą. Nėra negalima, kad
ir aš nepavirsčiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis, nors dabartiniai mano nujautimai manęs neprileidžia prie panašios minties.
Turbūt gavai per prof. B. vieną mano pripeckeliotą išsiblaškiusio ir skubančio laišką.
Ten radai ir keletą žaliukų, kuriuos nespėjau
prauliavot. Šiame laiške dar vietinių truputį
rasi. Aš dideliai apgailestauju, kad negaliu Tavęs, Niliuk, aprūpint taip, kaip norėčiau. Per
prof. B. turėjai gauti 2 raktus – vienas nuo
mano čemodano, o kitas – nuo mudviejų pojungtuvinio kambario durų.
Aš dideliai apgailestauju, kad neturėjau
progos pasidalint su Tavim pojungtuviniais
įspūdžiais, kaip ir nieko nežinau, kaip klojasi
Švogerkėlei [Nijolės sesuo Vida]. Tai visa vis
nuvagia ir dar nuvogs anas mielas ir kartu nelabasis „pirmosios pačios“ kovos katilas. O kol
jis virs, tai mes visad būsim pasiruošę aukoti
jam ne tik savo gyvenimo malonumus, bet ir
pačius save.
Su tais keliais žodžiais ir baigiu, nes vis vien
nesurinksiu raidėse to, ką norėčiau Tau, Brangusis Auksei, parašyt. Ne man išreikšt mano
dienas Tavimi nudažytas, kaip ir šiais negyvais
žodžiais numarint savąjį ilgesį Tavęsp. Ir laiko,
ir tolių atstumai bei padėties klaikumas mane
dar labiau su Tavimi suglaudins.
Perduok maną gilią pagarbą, padėką bei
sentimentus p. p. K [Karveliams] ir „Partizano
laukiančiai“ [Ugnei Karvelytei]. Nepalik prie
savų linkėjimų nepridėjus ir manų Švogerkėlei.
Priglausk, Niliuk, mano giliausius Tau lin
kėjimus sveikai ir laimingai ristis per gyvenimą ligi laukiamo mudviejų susitikimo. Tegul
Dievulis Tau ir mudviem padeda. Karštai,
karštai bučiuoju –
T. Latras

Juozas Lukša ir Nijolė Bražėnaitė 1950-ųjų vasarą.

Prieš išskrisdamas į savo misiją, Juozas prašė
Nijolės jo laiškus sudeginti, tačiau ji nesiryžo taip
pasielgti ir laiškus paslėpė. Jis taip pat žadėjo sudeginti mylimosios laiškus, tačiau persigalvojo, sudėjo juo į rudą voką, ant kurio raudonu pieštuku
užrašė: Noli tangere circulos meos ir atidavė CIA sekretorei Louise Bedaris, kuri buvo Amerikos lietuvė, prašydamas, kad juos grąžintų Nijolei. Ji taip ir
padarė. Iš viso išliko 136 Juozo laiškai ir 71 Nijolės.
Nijolė pasiliko Europoje laukti Juozo, kol
beveik visi Pabaltijo šalių karo pabėgėliai iškeliavo į Šiaurės ar Pietų Ameriką ir Australiją kurti
naujo gyvenimo. Apie Juozo žūtį ji sužinojo tik
prabėgus 6 metams, 1956-aisiais (iš keturių brolių
Lukšų, tapusių partizanais, gyvas liko tik vienas,
Antanas, kuris nuo 1948 kalėjo lageriuose Vorkutoje). Dar po dešimties metų ji ryžosi sukurti kitą
šeimą, užaugino dvi dukras.
Šių Kalėdų ir Naujųjų metų išvakarėse, Nijolei leidus, pasidalinsiu keletu laiškų, rašytų pasitinkant 1950-uosius. Antrais pažinties metais
Kalėdas Nijolei ir Juozui vėl teko švęsti atskirai, tad laiškai tapo dviejų jaunų žmonių kasdienybės ir išgyvenamų jausmų liudininkais.
at m i nt is
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SANCELLEMOZ, 1949.12.23
Mano brangus Juozuk,
Atėjo ir mano eilė Tave su laiškais skriaust. Buvau itin nelaiminga, kad specialiai Kalėdoms Tau
nei žodelio nesuskubau parašyt. Visą laiką, kurį
maniau turėsiu laisvesnį ir buvau Tau paskyrusi,
atėmė Kraujo Transfuzija ir pagaliau dėdės su
šeima atvažiavimas. Buvau taip nusivarius, kad
nieko kito nenorėjau, kaip tik ramybės ir akių užmerkimo. Ar Tu man atleidi, ar kartais nepagalvojai, kad nežiūrint visko aš Tau turėjau rast laiko? Tikiuosi, kad Tu tiki manim ir kad numanai,
kaip kartais įvyksta.
Tavo dovana tokia puiki visais atžvilgiais, ir
siunčiu Tau didžiausią kiekį busiukų už ją. Kalėdinius busiukus, jei ne laišku, tai bent savo vidum
turėjai just. Ačiū Tau už Taviškius. Tikiuosi, kad
Jūs visi gerai atšventėt ir kad visi patiekalai gerai
išėjo. Pasakyk visiems, kad jei ne kūnu, bet savo
dvasia šalia Tavęs ir tarpe taviškių sėdėjau ir kartu ta pačia nuotaika dalinausi.
…
Vakar buvom Megerè, šiandien pasivažinėjom po apylinkes. Oras labai puikus. Jeigu
jausiuosi ne per daug pervargus, tai gal susigundysiu gale šios savaitės į pietus su jais keliom
dienom nuvažiuot: į Côte d’Azur, bet bijau, kad
nebūtų per daug varginanti kelionė.
Tu man rašyk, kaip ir visuomet be jokių
varžymųsi. Į mano laiškus niekas nosies nekiša.
Kiek tik galimybės leis, tau rašysiu.
Tikiuosi, kad per daug nepyksti ant savo
Širdies, mano Meile; būčiau labai nelaiminga,
jeigu neteisingai mane suprastum ir už tylėjimą
pasmerktum.
Siunčiu Tau savo meilę ir be galo daug karštų busiukų. Pasveikink visus nuo manęs. Kai galva bus lengvesnė, papasakosiu Tau daugiau.
Tavo Širdis
1949.12.26
Mano Brangioji Niliuk,
Rašau Tau paskutiniais Kalėdų pusvalandžių atodūsiais prašydamas priimti ir besibaigiančios išsipagirioti nuotaikos busiukus.
Kai ausį pasiekė Kalėdų varpas, tai lyg prašyt
prašosi užmiršt adventą su atkakliu laukimu pasauly šviesai įsižiebt. Taip bent paprastai mintija
ir jaučia dauguma svieto narių. Deja! Mūsų atveju
atkilusios Kalėdos nesugeba palaidoti nuolatinio
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laukimo Lietuvai Kalėdų... Vis skaudžiau ir skaudžiau ir vis netikresni bei apsivylę rytojum, su
vis didėjančia baime pasitinkame ir praleidžiame
kad ir bažnytinio laikotarpio adventus. To kartaus liūdesio pėdsakus surandame ir busiukuos,
įspaustuos švenčių metu artimųjų veiduose. Gavai, tikiu, per Dėdę ir Tu, Brangioji, mano kalėdinį busiuką. Jis irgi nebuvo be anų liūdesio niuansų, nors ir Tau turėčiau tik kitokius siųsti.
Kaip žinai, šias šventes praleidom trindamiesi po nerūpestingų paryžiečių mases. Netvarkingas triukšmas, gargaliavimas, kaip atrodo,
reiškė ir jiems šventes. Gana ryškiai matyti skirtumas tarp mūsojo lietuviško misticizmo ir susikaupimo, palydint tik ką praslinkusius gyvenimo
slenksčius, ir tarp jų pusiau laukinio džiaugsmo,
betrypiant negriškus šokius ir pusgirčiai laidant
plačiai atvertas bumas. Lyg ir prašėsi sušukti –
„suderinkit, žmones, tylios eglutės žvakės simboliką su savo nuotaika!“
Kūčias, kaip ir Kalėdas, pernykščiu įpročiu atšventėme keturiese. Pirmąją Kalėdų dieną
turėjom garbės sulaukti dar 4 svečių – visą p. p.
Bačkių familiją [Stasys ir Ona Bačkiai ir jų sūnūs: Ričardas ir Audrys]. Tikiu, kad Tu, Niliuk,
puikiai praleidai šventes savo „namiškių“ rately.
Tačiau man nedera Tau pirmumo pavydėt, o tik
pasidžiaugti tuo.
Mano klausimas, į kurį Tu man dar neatsakei, yra: „ar galima pagal regulus atvažiuot pas
Tave Tau iš anksto apie tai nepranešus?..“
Rašai man, kad mūsų gyvenimas yra tik
nuolatinis išsiskyrimas ir nieko daugiau... Turiu
Tau Tavimi pasiskųsti... Nežinau, ar po paskutinės
susidariusios padėties, prie kurios tokio susidarymo ir Tu prisidėjai, ar aš nesusigundysiu pasidaryt
dar sėslesniu paryžiečiu. Išeina taip, kad aš galiu
būt priverstas atsisakyt kai kurių galimybių, be
kurių man Tave pasiekt nėra įmanoma.
<...> Palikdamas Tave savo širdyje ir mintyse kaip neatidalomą mano gyvenimo brilijantą
siunčiu pasiilgusios širdies busiukus –
T. Skrupulas5

5

Antrą Kalėdų dieną rašytą laišką Juozas pasirašo slapyvardu T. Skrupulas. Klausiu Nijolės, iš kur toks savotiškas
slapyvardis. Ji nusijuokia: suprask, jos atžvilgiu Juozas
buvo pernelyg skrupulingas. Kitas smagus jo slapyvardis
buvo T. Latras, gal dėl to, kad Juozas, gyvendamas Paryžiuje, kurį laiką glaudėsi bohemiškame Paryžiaus menininkų kvartale.
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1949.12.28

MONTE-CARLO, 1949.12.29

Mano Brangi Niliuk,
Galiu patvirtinti Tavą gromatėlę man iš
antros Kalėdų dienos. Dėkoju, kad pralinksmini
mane, kad ir nuvogtais nuo Tavos aplinkos laiko mirksniais. Be abejo, Tu žinai, kaip prailgsta
dienos, besidairant į savo kambariui skirtą laiškų
dėžutę. Tačiau kartais tenka pasitenkinti ir tuo,
kad žinai, jog pastangų pradėt rašyt netrūksta. Aš
Tau noriu pakartot Tavo pačios mintis – „jei galėsi, esu tikra, kad visad parašysi“. Tai žinoti ir
tuo vadovautis yra daugiau negu bet koks teisinimasis. Mat teisinimasis jau yra kažkoks šlubavimas, jam kartais tarp mudviejų neturėtų būti
vietos.
Atpyškinęs Tavus sveikinimus manai chebrai, gavau parėdymą pasiųst link Tavęs glėbius
nuo jų.
Su begarsio avinėlio tylumu ir paklusnumu pratęsiau „Figaro“. Voke rasi ir kvitą, kuris,
reikalui esant, įgalins Tave, Niliuk, ieškot tiesos
ir laimėt.
Taip pat voke aptiksi keletą pašto ženklų.
Keletą jų – net iš Kauno. Jei juos pati renki, tai
pasižadu ir toliau būti kruopštus šia linkme.
Savuose paskutiniuose laiškuose mini man,
Niliuk, kad neapsieini nenuvargus ir vis pakartotinai. Prašai manęs atleidimo už „retą“ laiškų
rašymą, bet pamiršti paprašyti, kad Tau atleisčiau
už Tavą nuovargį!!! Drįstu priminti, kad šios Tavo
„nuodėmės“ Tau gal brangiausiai kainuos. Norėčiau ir aš turėt teisės Tave nuvargint savo apsilan
kymo metu, bet, pasirodo, kiti už mane paskuba
tai padaryti.
Prieš šventes norėjau mano Švogerkėlę pasiekt raštu, bet vis tas mūsų nustatytas susisiekimo mintimis būdas užkerta kelią turėti jos ar jų
adresą. Būk Gerutė, Niliuk, ir visad Pati už mane
dildyk anokią kiaulystę.
Kada žada Tave apleist p. p. Karveliai ir ar
niekas tuoj po jų nežada pas Tave pasirodyt? Be
to, parašyk, kaip jausiesi jiems išvykus.
Siunčiu tūkstančius busiukų Tau, Mano
Svaja <...>
T. Skrupulas

Mano brangus Juozuk,
Ir man, kaip ir Tau praėjo eilė, kad daug kas Tave
nuo manęs išvagia. Taviškė su giminėm bastosi
po svietą ir mandrinėja po pačias mandriausias
vietas. Jeigu taip išėjo, kad Kalėdoms specialiai
Tau savo bučkių nenusiunčiau, o tik mintyse,
tai nors Naujiems Metams priimk juos dvigubai
karštesnius. Aš visą viltį dedu, kad jie mums ir
mudviem šviesos atveš, juk reikia to tikėtis.
Dėdė su teta ir Ugne atvažiavo šeštadienį
prieš Kalėdas. Suspėjom dar ir neva tai pakūčiaut plotkelę mano kambary sulaužę ir viso ko
pasilinkėję. Su Ugne net ir eglę pasistatėm. Taigi
šventės bent man buvo pasakiškos ir šeimyniškos,
kai palyginu su kitom. Tikiuosi, kad Tu su savo
bernužėliais irgi šį tą suuliavojai.
Antradienį išvažiavom Nicos link. Dr. Tohé
man davė leidimą, o man to tik ir tereikia, nes per
kelias dienas nenusibalamutysiu, o toks malonus
atmosferos pasikeitimas ir malonesnių vėjų į galvą
pripūs. Nakvojom tikram kalnų viešbutyje, ir šį
rytą atsidūrėm Nicoj, o paskui ir Monuako. Oras
šiltas, tik truputį lietingas. Vaizdai tokie skirtingi,
kad net neįtikėtina: visur žalia, palmės, kaktusai,
mimozos, mandarinų ir apelsinų medžiai ir visokios kitokios prašmatnybės. Čia būsim turbūt ligi
sekmadienio, o paskui važiuosim vėl Sancellemoz’o link ir skirstysimės: Ugnė Straßbourg’an, dėdė
su teta į savo Tübingen.
Tai matai, mano Meile, Tavo Širdį nei iš šio
nei iš to visoki siurprizai aptiko. Visko tikėjausi,
bet šitokių dalykų tikrai ne. Tikiuosi, kad Tu nepyksti, kad Tau nebereguliariai įmanau parašyt, ir
Tau negaliu labai rimtais dalykais pasiteisint, kaip
Tu man […] pasiteisindavai. Bet Tavoji jau tokian
svietan nubildėjo ir nenori, kad visi apie mano
Meilę Tau per daug žinotų. Dėdė, tiesa, užsiminė,
kad norėtų Tau pasveikinimą parašyt ir klausė,
ar aš prisidėsiu. Numykiau, kad pri...., ką gi jam
galiu pasakyt? Taigi nenustebk, jei jo ir mano pasveikinimą dar kartą gausi.
Šiąnakt, kaip retai kada, Tave sapnavau ir
šimtą kartų Tavim gyvenau. Sakyk, mano Meile,
ar greit tos kelios laimingos dienos susikombinuos?
Pirmadienį ar antradienį jau tikrai būsiu Sancellemoze. Tikiuosi, kad nuo Tavęs rasiu ką nors.
Man gėda, nes nesuspėjau net mudviejų
svočiolems laiško su pasveikinimu parašyt. Gal
jie nepyks už tai per daug.
Tu Ursui su Dzikiu ir Piršleliu [Petrui Vilučiui] baisiausius mano linkėjimus perduok.
at m i nt is
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Piršleliui rengiuosi porą žodelių parašyt. Sunku
susikaupt, kai tokios išblaškytos dienos, tai ir Tau
žodžiai išblaškyti, mano Meile, bet vis tiek pilni
tos pačios, kaip ir visada, intencijos ir gilios bei
karštos meilės Tau. Taigi ją Tau ir siunčiu iš šios
Monako karalystės, karštus bučkius pridėdama.
Tavo Nilė
1949.12.31

neteko; tik tos dienos ir tie mėnesiai ne visada
atspėt pavykdavo.) Tad sveikinu Tave 50-uosius
jaukioj aplinkoj sutikus. Sakau – jaukioj, nes mani
daviniai taip liudija. Nakty iš 31-os į 1-ą susibūrėm anas senas ketvertas pagal padarytą rezoliuciją – gurkšnojant sutikti Naujus Metus. Iki antros
valandos nakties man fatališkai nėjos korta (mat
proferansą taršėm). Jaučiau, kad sieloj nebuvau be
Tavęs. Tačiau po antros Tu kažkodėl – sušlubavai!
Aš savo draugelius tiesiog iš kelnių iššokdinau.
Veik iki šeštos ryto vis jie be pasekmių atsigaut,
trynė alkūnėmis mano kambario staliuką.
Naujų Metų vakare visa kompanija susimetėm pas Svočiolus [Bačkius] su dar nespėjusiu išsigaruot pereitos dienos nuovargiu. Buvo ir į Tavo
sveikatą išgerta.
Laukdamas Tavo atsiliepimų ir atsakymų į
ankstyvesnius mano laiškus, jau noriu pradėt galvot
apie pasimatymą su Tavim. Atleisk, kad Tave apsunkinsiu kai kuriais materialiniais klausimais. Pasiliekant prie Tavo kadais pasiūlyto projekto mano
apsilankymo metu nebūti Tavo sanatorijoj, aš atsidursiu nesiorientavime, su kokiom rieškučiom aš
turiu pasirūpinti frankų. Kadangi mano pastoviai
gaunami nėra tokie gausūs, kad galėčiau jais anuo
atveju išsiversti, tad noriu žinot, kiek aš dar turiu
prancūziškų prisidurti. Jeigu Tu orientuojiesi, kiek
Tavo siūlomose vietovėse gali kainuoti troba, ėdalas ir kitkas, tai man greitai parašyk. Mat gali taip
atsitikti, kad galiu netrukus pasirodyti, nes manieji
reikalai taip gali sustumdyt mano laiką.
Atsiprašydamas už visus išdėstytus apsunkinimus, nekantriai laukiu palankaus man laiko
išsidėstymo ir, tuo tikėdamas, džiugia siela siunčiu Tau, Mano Brangioji, 50-aisiais pirmąjį busį –
T. Skrupulas

Mano Brangi Niliuk,
Palydėdamas paskutinius tarpsnius 49-ųjų
metų, negaliu Tau ir raštu bent trumpam akimirksniui negyventi. Noriu, kad bokštų varpams
pranešant nudardėjimą amžinybėn senųjų metų
dienų, Tu žinotum, kad manoji romantiška siela
giliai jaugus į Tave ir perdėm Tavim užimta.
Priglausk šia proga manos širdies geriausius
Tau, Niliuk, linkėjimus Naujiems Metams. Lin
kiu, kad Tavo svajonės (ir mano kartu), besi
gravituojančios ta pačia linkme, kiek galint įsikūnytų prieš akis stovinčiose dienose.
Žinau, kad didele Tavo gyvenimo sielvarto
dalimi yra ir mūsų brangios Tėvynės kančių – atkylančių net ir čia – aimanos. Tau ar tarpusavy
noriu palinkėt, kad šie Šventieji metai sustabdytų
ir nuplautų anuos kruvinojo kelio pėdsakus.
Norėčiau šiandien, Mano Svajone, būti šalia Tavęs ir kaip niekad sustingus kerėti bendrais
žvilgsniais tolius, skaudinančius ir gimdančius
karčias ir nežinios pilnas dienas, senas – pavargusias nuodėmių vargu – ir jaunas – galbūt dar
nesutalpinančias savyje optimistiško dinamizmo;
stebėti ir jausti, kad su kiekvienu sutampančiu
mudviejų širdžių plakimu skverbias dviejų vandens lašų panašumo vienokios dūmos naujoms
naujų dienų sekundėms, ir išbučiuoti Tave, Mano
Brangioji Niliuk, tūkstančiais saldžių, širdį tar- SANCELLEMOZ, 1950.I.4
pinančių businių už tuos mano dabarties dienų
pragiedrulius ir už ateities šypsnius.
Mano brangus Juozuk,
Priglausk visa –
T. Skrupulas Galų gale atsibaladojau į Sancellemozą ir turiu
Tavo 3 laiškus prieš nosį. Ačiū už visus brangius
žodelius, kuriuos juose išskaičiau, o tuo labiau už
1950.1.2
viltį Tave greit pamatyt. Kol kas jokių vizitų nepramatau ir niekas mudviem kelio nepastoja. KaMano Brangi Niliuk,
dangi buvau išlėkus iš Sancellemozo per Kalėdas,
Prabylu į Tave, kaip matai, ir 50-aisiais. Nė tai nežinau, ar dar kartą mane leis, tačiau manau,
apsidairyt žmogus nespėji, kaip apstus dienų skai- kad keliom dienom ištrūksiu. Sancellemoze žmočius prakulnija pro mūsų nosis. Štai ir mudu sa- nės mums neduotų ramybės, bet galima būtų ir
vuos laiškuos jau trečią metų galūnę naudojame. nuo jų pabėgt. Svarbiausias yra materiolo klausi(Kas liečia metus, tai Tave, Niliuk, pagirti turiu, mas, kad jį kur galas! Nežinau, Juozuk, kuriam
nes, berods, nei kartą metuose ir Tau suklupt laikui Tu galėsi atvažiuot man širdį linksmint? Aš
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manau, kad vienai dienai, jei mes kur išvažiuotumėm, reikėtų maždaug 1.500 frankų vienam
žmogui. O tai nemaža suma, todėl, ar nesudarytų
Tau per daug sunkumų? Tu pyksi, jei Tau pasakysiu, kad Tavo žmona galėtų iš savo Kišeniaus tokiam mudviem laimingam reikalui pridėt. Tačiau
spręskim tai grynai praktiškai: svarbu, kad mudu
pasijaustumėm laimingais ir niekieno netrukdomais, o visokios priemonės yra tam galimos. Pagaliau, kas Tavo, tas ir mano, ir atvirkščiai. Šie
laikai yra per daug sunkūs, kad smulkintumėmės
dėl visokių įgyvendinimų. Atsimink, kad tokios
valandos yra mudviem labai retos ir jas mudu abu
turim abiejų galimom priemonėm susikurt. Taigi
parašyk man, kada Tavęs laukt?
Tikiuosi, kad gavai mano gromatą ir dėdės
atviruką iš Monte-Carlo. Matai, tik šiandien galiu
Tau rašyt. Esu labai laiminga, kad mudviejų mintys ir pasitikėjimas vieno kitu visai sutampa. To
aš visad norėjau ir tai yra visko pagrindas. Ačiū
Tau už tai!
Praleidau keletą tikrai puikių dienų, be rūpesčių ir nuovargio. Cote d’Azur šilta, žalia ir pasakiškai gražu. Buvom vieną dieną užklydę pas
p. Klimienę ir ten pietus valgėm. Jos sūnus net
mums filmų iš Lietuvos rodė, nes turi aparatą ir
ekraną. Buvau keletai akimirksnių nuskridusi į
praeitį, tačiau, deja, akis vis tenka atvert ir pajust,
kad viso to nebėra.
Vakar išsiskyriau su dėdė, teta ir Ugne Lyone. Lijo baisiausiai, čia gi snigo tiek, kad autobusas ligi Sancellemozo negalėjo atsikapstyt.
Turėjau net kelio galą pėsčia atklampint. Šiandien
turėjau „[???] “ ir nustebau, kad per savaitę vietoj
kilogramų numetimo priaugau. O per visą kelionę
nė vieno [???] nedariau. Jaučiuosi dabar lyg naujai
atgimus ir galvoju, kad jau greit galėsiu kapstytis iš čia. Dr. Tobé man duoda laiko ligi Velykų,
paskui leidžia pasaulin. Taigi matai, Juozuk, kad
„atsiprašyt Tavęs už mano nuovargius“ nebereikia
ir, tikiuosi, nebereiks.
Vida Tau savo bučkius siunčia. Atsiuntė ir
fotografijų. Jaučiasi neblogai, tačiau gyvenimas
skurdus. Tavęs kaip gi galiu užmiršt savo laiškuose? Vis diskrečiai duodu suprast, kad Tu savo
švogerkėlei glėbius siunti.
Radau apie porą desėtkų laiškų, turbūt pasensiu, kol į visus atsakysiu.
Padėkok Ursui ir Dzikiui už linkėjimus ir
jiems vėl perduok.
Šiandien vėl drimba sniegas, kad net balta
širdy daros.
Albumu, kurį man padovanojai, negaliu atsidžiaugt. Jis tikrai visais atžvilgiais puikus. Kai
susigraibysiu laiko pradėsiu fotkes klijuot.

Pašto ženklus rink man, mano Meile. Ačiū
Tau už tuos, kur voke radau ir už „Figaro“.
Tu, begėdi, vis mane erzini dėl datų.
Džiaukis, kad Tavo žmona bent metus žino, o
kitkas argi svarbu? Negi neįspėji, kad rašant Tau
man visos datos iš meilės išdyla? Priverti mane
nulaužt išdidumą ir Tau apie tai pasisakyt. Be
to, kad ir suklystu kartais, argi tos klaidos tokios skandalingos? Taigi ačiū už sveikinimus dėl
metų, o dėl mėnesių ir dienų Tu pats pasirūpink!
Pasidalinkim abu šiuo darbu, mano Meile!
Laiške tingiu Tau apie vis mandravojimus
pasakot, žodžiu bus geriau, taigi tai pasičėdinu,
kai Tu būsi su manim.
O dabar Tave karštai bučiuoju ir pridedu
visus tuos busiukus, kuriuos Tau mintim iš savo
kelionių siunčiau, ilgėdamasi Tavo artumos.
Tavo Širdis

Taip buvo sutikti 1950-ieji, jų išvakarėse Juozui
buvo 28-eri, o Nijolei – 26 metai. Po pusės metų
jie susituoks, o dar po savaitės išsiskirs visiems
laikams. Jie mokėjo mylėti, taip pat mokėjo savo
meilę su pagarba paleisti. Didesnės meilės būti
negali.
Tad pabaigai – paskutinis Nijolės laiškas
prieš jungtuves:
TÜBINGEN, 1950.6.19
Mano Latre,
Noriu Tau parašyt ir išliet savo laimės kupiną širdį. Vakar prieš išvažiuojant dėdei į Prancūziją pasakiau jam apie mudviejų liepos mėnesio
vestuves. Pasakiau visai paprastai ir norėjau pamatyt, kaip jis į tai reaguos. Jis mane pabučiavo ir
pasakė, kad esąs labai laimingas tai girdėdamas.
< >
Su teta irgi buvo visai paprasta, nors man
širdis ir plakė iš susijaudinimo apie tai jai šnekant.
Ji tik norėtų, kad mus sušliūbavotų prof. Krupavičius, o ne k. Kapočius. Kaip žinai, man tai irgi
daugiau patiktų, nes prof. Krupavičių daugiau pažįstu. Tačiau tai ne toks svarbus dalykas. <…>
Tu man, mano Meile, sakei, kad atostogas
imsi nuo liepos 9-to ligi 19-to. Tačiau, jei Ugnelė
grįš tik 15-to ar net po jo, tai mudviem liks per
maža dienų laimingiems pabūt. O aš norėčiau,
kad jų būtų kaip galima daugiau. Ar negalėtum
bent keletu dienų jas pavėlint? Bent 12-to ligi
22‑to? <….>
at m i nt is
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Vestuvių dieną. Su
liudininkais – Ugne
Karvelyte ir Julijonu
Būtėnu. 1950 m.

Aš nežinau, kaip Tau išreikšt visa tai, ką jaučiu, kai galų gale pildosi mudviejų senos svajonės. Aš žinau, kad visa tai bus visai kitaip, negu
kad paprastai gyvenime vyksta, tačiau kiekviena
minutė, kuri mudu fiziškai išskirs, tikrai daugiau
sutvirtins mūsų dvasinį ryšį ir viskas bus paaukota Tavo (ir mano) pirmajai numylėtinei. Aš
Tau tiek mažai kalbėjau, kai Tu buvai atvažiavęs,
tačiau paprasti žodžiai dažnai tik nublankina. Žinau, kad Tu tai supranti ir tam žodžių nereikia.
Aš gyvenu vien tik Tavim ir gilia gilia laime.
Sveikink labai Julijoną [Būtėną].
Tave, mano Meile, bučiuoju tūkstančius
kartų ir laukiu Tavęs.
Tavo Širdis
Skaitydama visą dvejų metų korespondenciją, kas
vakarą kalbėdamasi su Nijole ir prisimindama
visus ankstesnius mūsų pokalbius, žaviuosi Nijolės ir Juozo meile, jos gilumu, taip pat ir pasiaukojimu – sprendimu atsisakyti asmeninės laimės
dėl aukštesnio tikslo. Jų laiškuose randu ir juoko,
ir sentimentų, ir ilgesio, kartais net nesutarimų,
kuriuos abu skuba išsiaiškinti. Laiškuose jie kartu
planuoja savo šeimos gyvenimą ateityje, net ir nujausdami, kad tos ateities kartu nesulauks. Klausiu
Nijolės, ką skaitytojas turėtų suprasti, ko išmokti iš
jos ir Juozo meilės laiškų. „Jei kas nors supras, kad
ir tokiomis sąlygomis galima būti laimingiems, tai
jiems tikrai padės“, – atsako ji. Dar klausiu, ko
ji norėtų palinkėti šio straipsnio skaitytojams ir
Lietuvos žmonėms per šias šventas Kalėdas. „Aš
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palinkėčiau, kad greičiau pasibaigtų rūpesčių pilni
laikai, kad žmonėms sugrįžtų tokia nuotaika, kokia buvo Atgimimo metais. Tada mes visi buvome
nepaprastai laimingi. Aš visada tikėjau ir niekada
nepraradau vilties, kad Lietuva bus laisva.“
2020 12 05

ABOUT THE CHRISTMAS OF 1948–1949
FROM THE CORRESPONDENCE OF
JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS AND
NIJOLĖ BRAŽĖNAITĖ
Laima VINCĖ
In 1948, leader of the Lithuanian armed resistance against the
Soviet Union, Juozas Lukša, broke through the Iron Curtain to
the West with the mission of appealing to the League of Nations to stop the illegal deportations of Lithuanians to Siberia.
However, in the post-war era, the West was weary of conflict
and Lukša’s requests went unheeded. He then looked for means
to return to Lithuania to continue fighting in the resistance. In
1950, the American CIA returned Lukša to Soviet-occupied
Lithuania to collect intelligence. However, during the years
1948–1950, Lukša met Nijolė Bražėnaitė, a young medical
doctor and war refugee in Paris, and they fell in love. When
Nijolė became ill with tuberculosis and was first confined in a
hospital in Paris and then later in a sanatorium in Sancellemoz,
the couple wrote to each other every day. Their love letters
reveal a deep love and respect for each other, and also for their
homeland – Lithuania. This article is the first publication of
the correspondence of Nijolė Bražėnaitė written to Juozas Lukša, previously unavailable to readers. The article focuses on
letters written during Christmas of 1948 and 1949, when the
couple was separated because of Nijolė’s prolonged confinement in the Sanatorium when Juozas was living in hiding in Paris.
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LAISVĖS KOVOTOJŲ SAPNŲ PASAKOJIMAI
ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS POŽIŪRIU
Elon a LOVČI K I E N Ė
Lietuvos laisvės kovotojų dienoraščiuose ir prisiminimuose papasakota nemažai sapnų. Šiame straipsnyje jie
pirmą kartą tiriami iš analitinės psichologijos perspektyvos: klasifikuojami pagal funkcijas bei emocinį turinį
ir aptariami traumų psichologijos kontekste. Sapnų analizė leidžia geriau suprasti ne tik laisvės kovotojų traumines patirtis, bet ir vertybines nuostatas. Jie liudija glaudžius partizanų tarpusavio ryšius ir patirtus vidinius
virsmus. Viliamasi, kad tokio pobūdžio tyrimai gali padėti sumažinti visuomenėje vis dar juntamą partizanų
atskirtį.
Reikšminiai žodžiai: partizanų sapnai, analitinė psichologija, trauma, archetipas, sinchroniškumas.
2018 m. Vilniaus universitete vykusioje Lietuvos
analitinės psichologijos asociacijos konferencijoje „Kultūros ir psichoterapijos tyrimai: tapatumo
naratyvai ir jų studijos“ buvo nemažai kalbama
apie kultūrinę traumą ir jos įveiką. Pranešime
apie laisvės kovotojus Vykintas Vaitkevičius atskleidė, kad Lietuvos vyrai, tapdami partizanais,
pakeisdavo savo tapatybę ir, išėję už įprastinio
gyvenimo ribų, nebegalėjo į jį sugrįžti. Dauguma jų žuvo, tačiau net ir likę gyvi, sugrįžę po
kalėjimų ar lagerių, jie nebuvo priimti į bendruomenę, – gelminė atskirtis liko. Negana to, anot
V. Vaitkevičiaus, būtent tapimas miškiniu „galbūt, yra viena iš giliųjų priežasčių, kodėl iki šiol
visuomenei sunku priimti partizanus kaip savus,
suprasti jų apsisprendimą, pasiryžimo mastą,
žygius, priimti jų patirtį ir padėkoti už pačią
brangiausią – gyvybės auką ant Tėvynės laisvės
aukuro“ (Vaitkevičius 2018: 22). Analitinės psichologijos perspektyva gali padėti suprasti šiuos
gelminius laisvės kovotojų išgyvenimus. Straipsnyje, analizuojant sapnus, nagrinėjamos trauminės partizanų patirtys, vertybinės nuostatos
ir dramatiški vidiniai virsmai, kurie analitinėje
psichologijoje įvardijami dvasinėmis transformacijomis. Tyrimui pasitelkiamos ir savaiminio archetipo iškilimo bei sinchroniškumo sampratos.
Jungiškosios krypties psichoanalitikė, psichotraumatologė Ursula Virc (Ursula Wirtz) išsamioje studijoje „Trauma and Beyond: The
Mystery of Transformation“ („Trauma ir už jos:
Transformacijos slėpinys“), kalbėdama apie trauminius išgyvenimus ir juos liudijančius sapnus,
akcentuoja dvasinį, transformuojantį jų aspektą. Remdamasi psichologu, žymiu traumų tyrėju Džonu Vilsonu (John P. Wilson), ji kalba apie
traumos kompleksą ir archetipą (Wirtz 2014: 181).
Traumos kompleksas apima tris svarbius patyrimus: pirminį chaosą, bedugnę (abyss); įprastų

normų, tvarkos, santykių ir savęs suvokimo apsivertimą (inversion) ir transcendencijos patirtį. Išgyvenant pirminį chaosą sutrinka pasąmonės turiniai: susidūrus su blogiu patiriama sielos
mirtis – nebūtis, apleistumas, neviltis ir prasmės
praradimas. Tai paveikia ir sąmonės turinius:
aukštyn kojom apsiverčia įprastų moralės normų
suvokimas, politinė ir socialinė tvarka, sutrinka
tarpasmeniniai santykiai, prarandamas struktūrinis asmenybės vientisumas (apversto suvokimo
stadija). Šiems sąmonės ir pasąmonės turiniams
susiliejus, ištinka transcendentinė patirtis – smarkus, prikeliantis gyvybingumo pliūpsnis, visą organizmą apimantis stiprybės pojūtis. Pritardama
Dž. Vilsonui U. Virc pabrėžia, kad trauma turi
dvasinės transformacijos potencialą, nes panirus
į numinozines psichikos gelmes, iš jų išnyrama
su nauja orientacija ir atgauta gyvenimo prasme
(Wirtz 2014: 181).
Patiriamas sinchroniteto – prasmingų sutapimų dėsnio – veikimas susijęs su kolektyvinės
pasąmonės archetipais. Archetipai – tai ne vien
mitiniai pirmavaizdžiai, bet ir „įgimti neuropsichiniai centrai, sukeliantys, kontroliuojantys ir
medijuojantys bendras elgesio savybes ir tipinius
visų žmonių patyrimus“ (Stevens 2004: 764).
Greta vaizdinio, archetipai turi emocinį ir dinaminį aspektus. Be to, jiems būdingas psichofizinis
dualumas (jie ir psichiški, ir nepsichiški). Tai visų
psichofizinių reiškinių pagrindas. Nepsichinį archetipo aspektą K. G. Jungas pavadino psichoidiniu ir jam suprasti pasiūlė šviesos spektro analogiją: matomoji spektro dalis atitinka sąmonei prieinamus psichikos darinius – vaizdinius, o nematoma infraraudonoji ir ultravioletinė – nesąmoningą biologinį archetipo aspektą, pasireiškiantį
fiziologiškai ir neatskiriamą nuo kūno cheminių
bei fizinių ypatybių. Jo manymu, archetipai ne tik
sudaro visų gyvų organizmų būties pagrindą, bet
moksl i n ia i t y r i ma i
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siekia dar toliau – neorganinės medžiagos struktūras. Taigi archetipas – ne vien psichinis darinys, jis mena vientisą tikrovę, vieningo pasaulio
lygmenį (Stevens 2006: 87).
Šiame straipsnyje sapnų pasakojimai suvokiami kaip subjektyvaus gyvenimo tikrovės liudijimai ir kaip gelminė išgyvenimų raiškos forma.
Žinant, kiek būta laisvės kovotojų, jų sapnų užrašyta nedaug, tačiau pakankamai, kad būtų galima suformuluoti pirmines tyrimo prielaidas ir
atskleisti pagrindines tendencijas. Laisvės kovotojais laikomi ne tik partizanai, bet ir jų ryšininkai
bei rėmėjai. Nors jų veikimo būdai skyrėsi, tačiau
visi jie priklausė vieningam socialiniam ir psichologiniam tinklui ir patyrė panašius traumuojančius išgyvenimus.
ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS APŽVALGA
Po kelis sapnų pasakojimus randame atskirų laisvės kovotojų – Juozo Lukšos-Daumanto, Adolfo
Ramanausko-Vanago, Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos, Marijos Kinertaitės-Laugalienės1 ir
kt. – užrašytuose prisiminimuose. Nuo 1991 m.
tęstiniame leidinyje „Laisvės kovų archyvas“
publikuotuose partizanų dienoraščiuose, buvusių partizanų bei politinių kalinių atsiminimuose užrašyti Vinco Selioko-Gintauto (Seliokas
1994: 62–96) ir Janinos Snukiškytės-Kraujelienės
(Šiukščius 1994: 140–168) sapnai. Daugiausia
sapnų pasakojimų paskelbta Lietuvos partizaninio
karo istorijos tyrinėtojo Romo Kauniečio, kuris
nuo 1996 m. parengė ir išleido 11 laisvės kovotojų prisiminimų knygų2. Sapnų pasakojimų užrašė ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įamžintojai,
nuo 2010 m. lankę laisvės kovų dalyvius3. Dar
kelis partizanų sapnus atsiminė ir perpasakojo
fotografai Algimantas ir Mindaugas Černiauskai
trečiojoje savo fotografijų knygoje, skirtoje pasipriešinimo dalyviams (Černiauskai 2018); gydytojas Robertas Patamsis monografijoje „Lietuvių
1
2

3

Žr.: Stevens 2006: 87, Lukša-Daumantas 2005; Ramanauskas-Vanagas 1991; Pečiulaitis 1993; Kinertaitė-Laugalienė 1996.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai, I–IV ir VI knygos
(Kaunietis, 1996–2004, 2008); Aukštaitijos ir Žemaitijos
partizanų prisiminimai (Kaunietis 2006); Laisvės kovotojų
prisiminimai, VII–X dalys (Kaunietis 2009–2016). Dešimtajame tome publikuotas Algirdo Šermukšnio-Žilvino
dienoraštis su jame pateikiamais sapnais buvo sutikrintas
su originaliu rankraščiu.
Dalis šių įrašų jau perduoti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekai.
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pasipriešinimas“ pateikė Jono Kadžionio-Bėdos ir
kitų partizanų sapnus (Patamsis 2019), šiek tiek
kitur neskelbtų sapnų pasakojimų rasta ir 2013
m. apgintame Roko Sinkevičiaus magistro darbe
„Neįprastos dvasinės patirtys partizanų, politinių
kalinių ir tremtinių atsiminimuose“ (VDU).
Nors sapnų pasakojimus jau yra tyrinėję etnologai, folkloristai4 ir psichologai, tačiau būtent
laisvės kovotojų sapnams iki šiol dėmesio skirta mažai. Tik R. Sinkevičius rašė apie partizanų,
politinių kalinių ir tremtinių atsiminimuose paliudijamus pranašiškus sapnus ir kitas neįprastas
dvasines patirtis ir išskyrė keturias šių sapnų
grupes: pranašaujančius permainas, pranašaujančius mirtį, susijusius su fizine būkle ir informuojančius sapnus (Sinkevičius 2013). Atskirą darbą
R. Sinkevičius skyrė mirtį pranašaujantiems partizanų ir jų artimųjų sapnams (Sinkevičius 2014).
Apie analitinės psichologijos požiūrį į sapnus, jų klasifikavimo galimybes, prasmės aiškinimo principus, sapnų įtaką asmenybės transformacijos procesams daug rašyta psichologės, jungiškosios krypties psichoanalitikės Gražinos Gudaitės (Gudaitė 2001). Kultūrinės traumos įveikai
skirtoje kolektyvinėje monografijoje, aptardama
klinikinių atvejų pavyzdžius ir aiškindama sapnus, ji rašė apie asmenybės vientisumo atkūrimą
(Gudaitė 2014: 227–242). Sapnų analizę ji pasitelkė tiek tirdama santykį su autoritetu, tiek aiškindamasi, kaip posovietinėje Lietuvoje reiškėsi
asmeninė galia (Gudaitė 2016).
Iki šiol etnologų ir psichologų įžvalgos beveik nebuvo siejamos. Skiriasi ir metodologinės
šių tyrimų prieigos: folkloristai domisi naratyvais
ir jų sąsajomis su pasakotojų tikėjimais, o psichologai tiria gelmines simbolines sapnų reikšmes ir jų ryšį su asmenybės transformacija. Šiame straipsnyje analitinės psichologijos požiūriu
4

Etnologė Asta Višinskaitė daktaro disertacijoje nagrinėjo
tradicines sapnų vaizdinių reikšmes, jas siejo su kitomis
tautosakos formomis: tikėjimais, ateities būrimais, mįslėmis (Višinskaitė 2007), tyrė, kaip sapnų aiškinimuose
sąveikauja tradicinė ir individuali patirtis (Višinskaitė
2006: 183–189). Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė aptarė
būdingiausius Žemaitijoje užrašytų sapnų motyvus ir
vaizdinius (Ivanauskaitė 2007: 79–96), aptarė lemtingus pasimatymus sapnuose (Ivanauskaitė-Šeibutienė
2010: 42–65), mirusiųjų sapnavimą ir su juo susijusias
katalikiškas praktikas (Ivanauskaitė-Šeibutienė 2011:
56–77), sapno pasakojimą kaip folklorinį naratyvą (Ivanauskaitė-Šeibutienė 2012: 178–218), namiškių ryšius
tradiciniuose sapnų pasakojimuose (Ivanauskaitė-Šeibutienė 2014: 53–70). Radvilė Racėnaitė straipsniuose ir
monografijoje išsamiai aptarė mirtį pranašaujančius ženklus, kurie pasirodo ir sapnuose (Racėnaitė 2011).
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tiriami ne psichoanalizės pacientų, o istoriniai
sapnai (dalis jų jau buvo aptarti ir etnologų). Siekiant giliau suprasti emocinius laisvės kovotojų
išgyvenimus pasitelkiami ir jų dienoraščiai, laiškai, poezija.
LAISVĖS KOVOTOJŲ SAPNŲ
PASAKOJIMAI
Iš viso tyrimui sukaupti 134 laisvės kovotojų –
partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų – sapnų pasakojimai. Jie klasifikuojami pagal analitinėje psichologijoje išskiriamas pagrindines sapnų funkcijas:
1) kompensuojančią, 2) numatančią, 3) trans
formuojančią. Remiamasi G. Gudaitės darbu, kuriame ji išsamiai aptarė sapnų klasifikavimo galimybes (Gudaitė 2001: 152–191) ir pasiūlė sapnus
skirstyti pagal poveikį (geri ir blogi, mažieji ir
didieji), funkcijas (numatantys ateitį, kompensuojantys, transformuojantys), numanomą poveikį,
struktūrą bei turinį (vidinės ar išorinės realybės
atspindį, gyvenimo įvykius, vyraujančius afektus, archetipus). Kompensuojanti sapnų funkcija
artima klasikinės psichoanalizės įvardintai miegą
saugančiai funkcijai, kuri leidžia palaikyti psichologinę pusiausvyrą ir įgalina savireguliaciją (Ten
pat, 114, 116). Pasak K. G. Jungo, visi sapnai bendriausia prasme kompensuoja sąmonės vienpusiškumą (Ten pat, 145; Jungas 1994: 41), tačiau šiame

darbe kompensuojančiais laikomi tie sapnai, kurie
leidžia atsipalaiduoti, pailsėti, išgyventi ramybę,
džiaugsmą, susitikti su mylimais žmonėmis, taip
trumpam atitrūkstant nuo skaudžios tikrovės.
Numatantys sapnai braižo tam tikrą ateities įvykių eskizą, siūlo tikimybių derinius, kuria juodraštinį įvykių planą, kuris gali daugiau ar
mažiau sutapti su būsimais įvykiais (Jung 1990:
41, para. 493). Šiuolaikinių tyrimų duomenimis,
sapnuose psichika suderina praeities ir dabarties
informaciją, ruošiasi būsimiems įvykiams ir kūrybiškai numato įvairias jų galimybes (Cambray,
Carter 2004: 116–148 (141–142)). Numatantys
sapnai, anot K. G. Jungo, yra susiję su pranašaujančiais, bet tik pastarieji išsipildo tiksliai, t. y.
vėliau sutampa kiekviena sapno ir tikrovės detalė
(Jungas 1994: 39–41). Trečioji, transformuojanti
sapnų funkcija atsiskleidžia per sapnuose patiriamus ypatingai stiprius dvasinius išgyvenimus,
skatinančius keisti požiūrį ir imtis veiksmų. Dėl
tokio savo poveikio šie sapnai dar vadinami didžiaisiais (Gudaitė 2001: 147, 155).
Iš turimų laisvės kovotojų sapnų 25 yra
kompensuojantys. Jie suteikia galimybę nors tokiu būdu pailsėti, susitikti su draugais ir mylimaisiais. Kartais pasakoma, kad sapnas, kuriame
pasirodė mylimi žmonės, kartojosi kelis kartus.
Dar keli meilės sapnai tik iš dalies skirtini prie
kompensuojančių, nes juose mylimoji barasi arba
yra kitoje patalpoje, su ja susitikti nepavyksta.
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Didžiausią grupę sudaro numatantys sapnai,
iš viso jų rasta 78. Būtent šiuos sapnus tiek pasakotojai, tiek sapnų tyrėjai vadina pranašaujančiais (Sinkevičius 2014; Sinkevičius 2013), tačiau
kadangi tik pavieniai sapnai vėliau išsipildo su
visomis detalėmis, tiksliau būtų šią grupę apibūdinti kaip sapnus, turinčius numatančią funkciją.
Dauguma tokių sapnų įspėja apie būsimus užpuolimus, suėmimus ar mirtis (iš viso 62). Jų gausa
nestebina, turint omenyje šiuolaikinius grėsmės
simuliacijos sapnuose tyrimus. Pasak neuropsichologo Ančio Revonsuo (Antti Revonsuo), sapnuose repetuojama grėsmė ir jos išvengimas, pasitelkiant emociškai įkrautus atminties pėdsakus
iš realios patirties (Valli, Strandholm, Silanmaki, Revonsuo 2008: 835). 37 kartus sapnavusieji
liudija, kad sapnai išsipildė jiems patiems, o 25
sapnų atveju jie nujautė kitiems gresiančias nelaimes. Turint minty tipišką šios grupės sapnų turinį
ir remiantis G. Gudaitės pasiūlyta tipologija, juos
galima skirti prie nerimo ir mirties sapnų (Gudaitė 2001: 184–190). 16 sapnų susiejami su laimingais įvykiais, tad jie skirtini laimingus įvykius
numatančių sapnų grupei. 11-oje sapnų patiriama
šventybė ir dieviška pagalba, visi jie sukelia ypatingus jausmus ir turi stiprų poveikį, tad juos galima skirti prie transformuojančiųjų, arba didžiųjų, sapnų kategorijos. 18-oje sapnų bendraujama
su mirusiaisiais – šie prašo pagalbos, praneša apie
save, kviečia arba pataria. Mirusiųjų pasirodymai sapnavusįjį taip pat stipriai paveikia, dažnai
paskatina ir tam tikram apeiginiam atsakui, tad
ir šiuos sapnus galima skirti prie didžiųjų sapnų.
Iš viso jų 29; 2 šios grupės sapnai tuo pat metu
siejasi ir su nelaime ar mirtimi, tad patenka ir į
numatančiųjų grupę (reikia pastebėti, kad daugumai sapnų būdingos kelios funkcijos vienu metu,
tad pasiūlyto skirstymo nereikia laikyti griežtu,
jis tik sąlyginis). 4 sapnuose kartojasi patirti trauminiai įvykiai. Jie išskiriami į atskirą grupę –
ketvirtąją, nes jie nieko nenumato, tiesiog gana
tiksliai atkartoja trauminius išgyvenimus ir liudija neįvykusią kompensaciją ar transformaciją. G.
Gudaitė juos skiria prie tipinių nerimo, mirties ir
kt. sapnų (Gudaitė 2001: 190–191). Nagrinėtoje
medžiagoje smulkių, pasikartojančios traumos
paminėjimų yra ir daugiau, bet jei pasakojimams
trūko išsamesnio turinio, jie nebuvo įtraukti į tiriamąjį masyvą.
Kita galimybė – skirstyti laisvės kovotojų
sapnus pagal juose vyraujantį archetipą. Archetipai
apibūdina gelminį emocinį sapno turinį, tad gali
padėti suvokti vyraujančias emocines būsenas, be
to, jie gali paaiškinti prasmingus sapnų sutapimus
BŪDAS. 2020. Nr. 6 (195)

su tikrais įvykiais. Rojaus, animus ir animos archetipiniai vaizdiniai regimi kompensuojančiuose
sapnuose. Sapnuose, numatančiuose nelaimes, iškyla traumos, mirties, agresoriaus archetipai. O
didžiuosiuose, transformuojančiuose sapnuose
pasirodo herojaus, savasties archetipai.
Pažvelkime atidžiau, ką iš šios sapnų visumos galime suprasti apie laisvės kovotojų gelminius išgyvenimus – jausmus traumos akivaizdoje, požiūrį į suėmimus ir mirtį, pasirinkimo
kovoti už laisvę motyvus, emocinius ryšius su
kitais kovotojais, šeima, Tėvyne – ir apie jų ryšį
su šventybe.
TRAUMOS IŠGYVENIMAI, POŽIŪRIS Į
SUĖMIMUS, UŽPUOLIMUS IR MIRTĮ
Pasitelkiant Dž. Vilsono ir U. Virco pasiūlytus
terminus, miško brolių ir seserų nuolatinę būseną – budrumą, pavojaus laukimo įtampą – galime apibūdinti kaip traumos kompleksą (Wirtz
2004: 181), t. y. kaip pirminio chaoso ir apversto suvokimo išgyvenimus. Panašiai apibūdinami
psichikos reiškiniai dar vadinami potrauminio
streso sutrikimu (Herman 2006: 64). Žinome,
kad šiam sutrikimui būdingi naktiniai košmarai,
t. y. sapnai, tiksliai ir brutaliai atkartojantys trauminius išgyvenimus. Ir Lietuvos partizanų sapnuose išnyra lavonai, kraujas, žaizdos, žūstantys
draugai, užpuolantys stribai, kareiviai, rusai, komunistai, o 4 pasakojimuose vienareikšmiškai paliudyti daugkartiniai, sugrįžtantys traumuojantys
vaizdiniai, arba traumos pasikartojimas.
Kituose sapnuose grėsmė pasirodo simboline forma (šie sapnai vadinti pranašaujančiais
nelaimes, o šiame darbe skiriami numatančiųjų
grupei). Sapnuojami vilkšuniai, žiurkės, raudonos
skruzdėlės, raudonos karvės, vyrai vežime, užvirtusi išvietė. Simbolio iškilimas sapne analitinėje
psichologijoje vertinamas kaip psichikos pastangų
įveikti traumos sukeltą skilimą, sujungiant sąmonės ir pasąmonės turinius, išraiška. Tad galime
suvokti, kaip budriai laukta priešų užpuolimo ir
suėmimo, sapne savo persekiotojams suteikiant
simbolinius įvairių gyvūnų pavidalus. Iš sapne iškylančio archetipo matome kultūrinį agresoriaus
vaizdinį.
Laisvės kovotojai žinojo, kad tardymų metu,
neatlaikę kankinimų, jie gali palūžti ir išduoti draugus. Bijota ir draugų, vyrų, brolių žūties,
kurią sapnuose pranašaudavo nulaužti gulintys
medžiai, rąstai, lentos; baltai apsirengę partizanai, gulintys gėlių darželyje; du juodi ir vienas
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nusiveda... Vėliau kažkas neaiškaus; lyg man
apsnigtas akmenėliai ant juodos žemės lyg tradiNKVDistas peršauna vidurius... (Šermukšciniame gėlių darželyje; išeinančių ar mirštančių
nis-Žilvinas 1949.XII.6, lapai nenumeruoti).
draugų atsisveikinimas su sapnuotoju. Pavyzdžiui, būrio vado Leono Račkausko-Ešerio žūties
A. Šermukšnis-Žilvinas, kuriam laisvė buvo
naktį ryšininkė Bronė Bubulytė-Liepa regėjo tokį
didžiausia vertybė ir kuris į mišką išėjo tikėdamas
sapną:
milžinų dvasia, dienoraščiuose aprašo gyvenimo
Mačiau didelę eilę partizanų, o eilės gale sto- bunkeryje patirtį: „tamsu kaip pekloje“, „yra tiek
vėjo Ramunis-Bronius Ivanauskas. Palinkęs oro, kiek reikia palaikyti mirštančiai būtybei, kad
į priekį jis garsiai kvatojosi, net buvo matyti ji nenumirtų“, o „galvoje vien karšta košė“. Nuo
jo balti dantys. Eilės priekyje stovėjo Ešerys nepakeliamo nuobodulio, nusivylimo, nerimo
ir, priėjęs prie manęs, tarė „sudie...“ ir, nusi- dėl artimųjų, niūrių minčių A. Šermukšnis gelėmęs nuo pečių savo automatą, užkabino man bėjasi juoduoju humoru ir alkoholiu; bet vis tiek
ant kaklo. Aš net sudejavau nuo sunkumo… bejėgiškumo ir depresijos išgyvenimas ima viršų:
Išsigandusi paklausiau: „Kur eini?“ Atsakė:
„pažvelkite į save – pajusite puvėsių kvapą“ (Ten
„Sužinosi vėliau, o dabar sudie!“ Po to dar
pat). Sapne – nešvara ir lavonai, begalinis pasi
pridūrė: „Eik mano pramintu keliu...“ (Kaušlykštėjimas, įbridus į mirties patyrimo tirštumą.
nietis 2008: 356)
Girdimas motinų balsas atspindi gelminį suvokiLaisvės kovotojų sapnuose juntama inte- mą, kaip gerai būtų visa tai nusiplauti, tačiau per
nsyvi nelaimės nuojauta, dažnai net stulbina kažkokią skolą įklimpstama dar labiau, ir viskas
juose išnyrančio griovimo, mirties archetipo ga- baigiasi mirtimi. Simboliškas sapnas ne tik atlia ir neišvengiamybė. Sapnuose pasirodo viesu- spindi mirties archetipo išgyvenimą, bet tarsi nulas, nešantis kruvinus patalus; audra, kuri nu- mato moralinį, dvasinį nuopuolį: suimtas laisvės
neša stogą; prie veido snukį prikišęs vilkas; juo- kovotojas 1953 m. taps agentu smogiku, nužudys
di paminklai ir juodos vėliavos; juodos skaros; savo bendražygius, o 2001 m. – pats nusižudys
lavonai nešvariame vandenyje; baltas karstas; (Kaunietis 2016: 562).
Anot U. Virc, „ištvėrusieji traumą dažnai
vėmimas kaulais; didžiulės gyvatės; iš paveikslo rūsčiai žiūrintis Kristus ar pirštu kviečiantis patiria intensyvų subjektyvų susiskaldymą, suvelnias. Kaip teigia U. Virc, „trauma gali būti skilimą, o galiausiai, susidūrę su numinozine
suprantama kaip nevaldomas susidūrimas su mitopoetine pasąmonės struktūra, – ir pakitusias
tamsiu, bauginančiu Dievo vaizdiniu, tyliuoju sąmonės būsenas. Trauminis šokas gali sukelDievu. Traumos Dievas yra bloga lemiantis, ne- ti dvasinę krizę, nes egzistencinių kraštutinumų
teisingas, siaubingas, nešantis chaosą ir destruk- bei kančios situacijose akis į akį susiduriama su
nebūtimi. Vis dėlto krizė gali atvirsti į galimyciją“ (Wirtz 2004: 24).
5
Antai partizanas Algirdas Šermukšnis-Žil- bę“ . Įprastinių gynybos mechanizmų ir senosios
vinas dienoraštyje 1949 m. gruodžio 6-ąją įrašė: vertybių sistemos griūtis atveria tuštumą, kurioje
gali iškilti kažkas nauja. Nors, žinoma, tai patiria
Tai šlykštus sapnas, kad net mane purto.
ne visi.
Rodos, stoviu aš prie kažkokio namo, gatvėje;
Partizanai, jų rėmėjai ir ryšininkai, duodami
jo viduje randasi trys lavonai. Kieme randasi
priesaikas
bei iškilmingus pasižadėjimus, ištardatrys loviai, kuriuose buvo prausiami tie lavonai. O jie buvo sirgę kažin kokia nešvaria liga. vo, kad dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės
Aš nuo to namo buvau šiek tiek pasitraukęs atstatymo nesigailės „nei turto, nei sveikatos, nei
ir grįždamas pro jį pamačiau visą gatvę užlie- gyvybės“, tai yra kad jie yra pasirengę viską patą tuo vandeniu, kuriuo buvo prausti lavonai. aukoti ir net žūti. Priesaikoje buvo ir šie žodžiai:
Tas vanduo toks nešvarus, toks tirštas. O aš „Gerai žinau, kad už sąmoningą uždavinių neeinu basas. Nėra man kito kelio pereiti, kaip vykdymą ir paslapties išdavimą man gresia mirtik per tą vandenį. Aš per jį einu, o man prie ties bausmė“ (Ėmužis 2020: 58). Mirtis priartėdanuogų kojų limpa tie, atrodo, tos ligos, nešva- vo, kai kildavo reali suėmimo grėsmė. Dainavos
rumai. Aš šlykščiuosi, bet vis tiek einu. Paskui apygardos, vėliau Pietų Lietuvos srities ir LLKS
mane seka dvi moterys, kurios yra tų lavonų Gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vamotinos, ir sako, kad man gerai būtų, kai aš nagas prisiminimuose rašė: „Aš laikiausi nuomotuos nešvarumus nuo kojų nusiplaučiau. Bet nės, kad kiekvienas partizanas turi būti iš anksto
prieky sutinku, taip rodos, kažkokį pažįstamą, kuriam kažką esu skolingas, ir jis mane 5
Wirtz U., op. cit., p. 37.
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apsisprendęs gyvas nepasiduoti priešui – esant beviltiškai padėčiai, privalo pats nutraukti savo gyvybės siūlą“ (Ramanauskas 1991: 162). Mirties nuojauta sapnuose pasirodydavo sprogimo arba kviečiančių pas save mirusiųjų pavidalu: uloną sapne
įkanda arklys, – to užtenka, kad sapnuojantis suprastų gautą žinią. Arba sapne padovanotas baltas
astros žiedas nusidažo raudonai, o dovanojantis
verkia, sakydamas, kad „ją nudažė tavo kraujas“6.
Pastarasis sapnas – Žemaičių apygardos ryšininkės
ir partizanės Monikos Alūzaitės-Aldonos. Po šio
sapno praėjus pusantrų metų, ji priešo apsuptame
bunkeryje bandė nusišauti, tačiau buvo išgydyta,
tardoma ir įkalinta (Ėmužis 2020: 142–170).
Ribinėje erdvėje gyvenantys partizanai
turėjo tik vieną, radikalų pasirinkimą – Tėvynės
laisvė arba mirtis. Asmeninė laisvė buvo suvokiama tik kaip Lietuvos laisvės išvestinė, pasirinkti
kitokią asmeninę laisvę atrodė neįmanoma. Tai
6

Monika Alūzaitė. Dienoraštis. LYA, f. K–1, ap. 58, b.
28598/3, t. 3, vokas Nr. 6.

BŪDAS. 2020. Nr. 6 (195)

įrašyta ir partizanų dainose: „Išėjai į kovą, nes
mylėjai laisvę“, „Mirtis už laisvę nebaisi“ (Sušaudytos dainos 1990: 242, 248) ar „Mes mokėsim
numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja“. Šios Dianos
Glemžaitės eilėraščio eilutės (Glemžaitė 1994:
132) tapo partizanų poezijos klasika. Patyrusiam
partizanui „smagu žiūrėti į jauną naujai stojusį į
mūsų eiles vaikiną, kuriam visai atvirai į akis pasakoma, kad jis turės žūti, kad jam kelio atgal jau
nėra, o jis į tai atsako linksmai šypsodamasis savo
melsvomis žėrinčiomis akimis: ‘Žinojau tai jau
prieš įstodamas’“ (Kaunietis 2016: 514)7.
Gyvenant arti mirties sapnas išsyk gali būti
suprantamas kaip lemtingas įspėjimas, skatinantis
ryžtingai veikti: Vytauto apygardos Liūto rink
tinės kovotojas Antanas Kraujelis-Siaubūnas,
7

Panašus pavyzdys pateikiamas M. Kinertaitės-Laugalienės: „Sargybiniai pasityčiodami klausinėjo: – Tai iš kur
tave atvežė? – Iš miško, – trumpai atsakė. – O, gaila, kad
ne galvon teko! – Gaila, būtų daug geriau, – ramiai atsakė
jaunuolis.“ (Kinertaitė-Laugalienė 1996).
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išgirdęs žmonos sapną, iškart supranta, kad bus artimiesiems, surasti palaikus ir palaidoti arba
apsuptas ir žus, bet prieš tai spėja sunaikinti do- kviečiasi pas save.
kumentus ir pasirenka gyvas priešui nepasiduoti:
Tauro apygardos partizanas, Žalgirio rink<...> Naktį prieš jo žuvimą sapnavau, kad tinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos vadas Povižemė juoda, nors tais metais sniego buvo las Pečiulaitis-Lakštingala prisimena Kazimiero
daug. Sapnavau tris akmenis. Ant vieno Rusecko-Dolerio sapną, susapnuotą prieš jo žūtį
baltas sniego lopinėlis, o kiti du juodi. Aš 1952 m. lapkričio 3 d.:
padariau Antanėliui valgyt ir papasakojau, ką
Bekalbant prie laužo, Doleris sako, kad prieš
sapnavau. Jis pasako: „Tai mane apsups, užmūsų atėjimą sapnavęs keistą sapną. Matęs
muš.“ Šitaip ir buvo. Sesers vyras Antanėlis
mamą, kurią 1945 m. stribai nušovė. Mama
ir jis – abu žuvo. O tas baltas lopinėlis ant
gulinti patale ir šaukianti jį: „Kazeli, gulk pas
akmens – matyt, aš, nes likau gyva. (Šiukščius
mane, tau bus čia ramiau.“ Atbudęs pagalvo1994: 140–168, 163)
jo, kad niekada mamos nesapnavęs, turbūt bus
kas negero. (Pečiulaitis 1993: 124)
Iš šio ir kelių kitų liudijimų matyti, jog su
mirties artuma jau susitaikyta. Atsiminimuose
Šį pasakojimą drįstume vadinti kultūriyra ne vienas pasakojimas apie tai, kad apie sap- niu archetipu. Folkloristai atskleidžia jo komune aplankiusią mirties nuojautą pranešama kovos nikacinę reikšmę: susisiekimo per sapnus siekia
draugams, su jais atsisveikinama, ir sapnas išsipil- tiek gyvieji, tiek mirusieji, o gyvųjų ir mirusiųjų
do – iš tiesų tądien partizanas žūsta: „Prabudęs bendravimas sapnuose reiškia jų ryšį – taip perŽvangutis sako: ‘Sapnavau, kad mudviem, Povi- duodama informacija arba įpareigojimas. Pasak
lai, jau reikės skirtis’“ (Pečiulaitis 1993: 100), arba V. Ivanauskaitės-Šeibutienės, „sapnų pasako„Klajūnas atsikėlęs pasakė: ‘Galim atsisveikin- jimuose itin jaučiamas tiesiogiai ir netiesiogiai
ti šiandien, aš nebegyvensiu’, ir tą vakarą žuvo“ išreiškiamas namiškių rūpinimasis vieni kitais.
(Svetikas 2014).
Apie gyvųjų ir mirusiųjų šeimos artimųjų susiO po mirusiųjų pasirodymo sapne parti- sapnavimus bylojantys pasakojimai steigia bei
zanai, jų rėmėjai ar artimi giminaičiai stengiasi palaiko reikšmingus santykius ir tampa integralia
pasirūpinti mirusiojo ramybe, taip tikėdamiesi tiek asmens autobiografinio pasakojimo, tiek bennurimti ir patys. Mirusieji sapnuose praneša apie druomeninės istorijos dalimi“ (Ivanauskaitė-Šeikilusią grėsmę ar žūtį, prašo pranešti apie jų mirtį butienė 2016: 125).

Algimanto apygardos partizanas Albinas Milčiukas-Tigras.
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Algimanto apygardos Margio rinktinės partizanai.

Aptariamuose sapnuose žuvę sūnūs, broliai,
vyrai pasirodo motinoms, seserims ir žmonoms.
Įdomu tai, kad jie gali pasirodyti ir ryšininkams
ar rėmėjams, neturėjusiems su jais artimo ryšio.
Štai partizanas, poetas Bronius Krivickas ir jo
bendražygis Mykolas Blinkevičius, kaip pasakojo
Vladas Strigūnas, sapne ryšininko klausę, kodėl
iki šiol niekas neatkasė jų kūnų:
Tik už metų, per patį bulviakasį, tokiam Povilui Šulskiui iš Raguvos prisisapnavo sapnas:
atėjo pas jį tie du partizanai (Mykolas Blinkevičius ir Bronius Krivickas-Vilnius-Gintaras)
ir klausia jo, ko niekas jų neatkasa, nes visai
netoli bunkerio jie esą pakavoti. Tada mes vėl
keliese nueinam į tą pačią vietą ir randam iš po
eglaičių atkastą žvėrių žmogaus ranką. (Kaunietis 1998: 434)

Po sapno partizanų kūnai buvo atrasti, iškasti ir slapta palaidoti Putiliškių kaimo (Panevėžio r.) kapinėse. Didžioji dalis tokių sapnų sulaukia konkretaus sapnuotojų atsako, jie nustoja
verkti, meldžiasi, atkasa netinkamai ir ne vietoje
palaidotus žuvusiųjų kūnus, surengia slaptas laidotuves.
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LAISVĖS KOVOTOJŲ TARPUSAVIO
RYŠIAI
Partizanai nuolat dalijasi sapnais lyg bendra nuosavybe. Ne kartą paliudijama, jog rytas bunkeryje prasidėdavo pasakojant sapnus ir ieškant juose
palankių ir nepalankių ženklų (Patamsis 2019:
333; Kaunietis 2016: 595). Susapnavęs sapną, raginantį trauktis iš esamos vietos, partizanas išsyk, naktį, žadina bendražygius (Patamsis 2019:
404). Ir šiuolaikinė analitinių psichologų taikoma „socialinė sapnų matrica“ remiasi idėja, kad
žmonės sapnuoja ne tik sau ir apie save (Morgan
2004: 1). Sapnuose skleidžiasi kolektyvinė prasmė (tai aiškinama pasąmonių sąsajomis), sapnai
įgalina stebėti gelminę emocinę žmonių sąveiką.
Pasidalijimas sapnais padeda orientuotis ribinėje
tikrovėje, nepaisant to, ar visi jais tiki. Ypatingo dėmesio nusipelno sinchroniškumo reiškinys,
rodos, persmelkęs visą laisvės kovotojų tikrovę.
Archetipas – ne vien psichinis darinys, jis
siekia vientisos tikrovės, vieningo pasaulio lygmenį, todėl sužadinus archetipą, įvyksta prasmingi sutapimai Sapne pasirodo vaizdinys, o fizinėje tikrovėje įvyksta įvykis: viesulas, nešantis
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raudonus patalus, siaučia sapne, o raudonųjų bolševikų pavidalu jis siautėja studentų bendrabutyje
(Lukša-Daumantas 2005: 48-50); sapne pasirodo
raudonos karvės ar skruzdėlės, o tikrovėje partizanus užpuola enkavedistai (Kaunietis 2006: 324;
2014 (IX): 427). Iš dalies būtent prasmingo sutapimo reiškinys paaiškina tradicinėje kultūroje (ir
jos tyrėjų) pranašiškais vadinamus sapnus.
Kita vertus, K. G. Jungas buvo linkęs pasąmonę laikyti lauku, kurį galima stebėti. Jame
kiekvienas archetipas gali būti suvokiamas kaip
vienas iš didelio tinklo mazgų, kuris įvairiais ryšiais susaistytas su kitais mazgais / archetipais.
„Per kolektyvinės pasąmonės archetipus galima
išgyventi esminį vidinį savitarpio susietumą, „sąryšį visko, kas yra“, būdingą visų dvasinių tradicijų šerdį“ (Wirtz 2014: 42). Anot Džo Kembrėjaus (Joe Cambray), tokia sąsajomis persmelkta
visata nuolat iškyla žmonijos vaizduotėje, o K. G.
Jungo pasiūlyta kolektyvinės pasąmonės samprata perkelia ją į psichologiją. Tad sinchroniškumas,
anot Dž. Kembrėjaus, „tampa ypač galinga lauko,
atspindinčio vidinius ir išorinius įvykius, išraiška“ (Cambray 2009: 44).
Žinome, kad partizanų, jų rėmėjų ir ryšinin
kų tinklas veikė kaip bendruomenė, kaip šeima
ar gentis, taip pat, pridurkime, ir kaip vieningas
psichinis tinklas, kuriame iškylantys archetipai

veikė visus jo dalyvius. Kas sunkiai įmanoma
įprastomis sąlygomis, laisvės kovotojų sąmonei
buvo visiškai natūralu ir net būtina, nes ribinei,
chaotiškai, tamsiai jų būčiai suteikdavo prasmę.
Nors didžioji dalis paliudytų prasmingų sutapimų yra susiję su partizanų suėmimu ir žūtimi,
kartais liudijami ir laimingesni įvykiai. Štai kalinamas partizanas sapnuoja:
Močiutė atneša man baltą maišelį, kuriame
pridėta visokiausių gėrybių: keletas perpjautų
obuoliukų, lašinių gabaliukas, kojinės, kaliošai
(gal žinojo, kad kameroj aš visą laiką buvau
basas), švarkelis ir kepurė vasariška. Ryte atsikeliu, sargybinis pabeldžia į langelį ir įkiša tokį
pat maišiuką, kokį aš ką tik buvau sapnavęs.
Imu viską iš jo kraustyt ir, didžiam nustebimui, tai, ką sapnavau, viską radau šitam maišely. (Kaunietis 1996: 571)

Sinchroniteto reiškinys, be abejo, yra susijęs su intuicija, nuojauta, kuri ribinėse būsenose
itin paaštrėja. K. G. Jungas skiria ekstravertinę
ir introvertinę intuiciją. Pirmoji – tai aktyvus
kūrybinis procesas, kuriuo metu siekiama aprėpti
santykių ir aplinkybių visumą, užčiuopti naujas
galimybes ir išeitis. Introvertinė intuicija kreipiasi
į paveldėtus dvasios šaltinius ir iškelia atitinkamus archetipinius vaizdinius. Be to: „Introvertinė

Algimanto apygardos partizanai prie Šventosios. Iš kairės: Albinas Milčiukas-Tigras, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Povilas
Gumbinas-Ąžuolas, Vytautas Pačinskas-Audra, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Juozas Banys-Šūvis.
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intuicija per vidinių procesų suvokimą teikia tam
tikrus duomenis, kurie gali būti didžiai svarbūs
bendro proceso supratimui; ji net gali daugiau
ar mažiau aiškiai numatyti naujas galimybes,
taip pat ir tai, kas vėliau tikrai išsipildo“ (Jung
2013: 480–481). Tai partizanų gyvenime įvyksta
ne kartą, jei tikėsime jų pasakojimais apie išsipildžiusias pranašystes.
Sapnai, siejami su laimingais įvykiais, turi
ir numatančių, ir pranašaujančių požymių. Šluota
iššluoja sniegą – baigiasi žiema; sukapojamos trys
didžiulės gyvatės – sėkmingai praeina trys kratos
ir pavyksta ilgai slapstytis; vis vedasi keliu saulėtą
dieną kumeliuką – susigrąžins sūnų; išlipa iš sraunaus upelio į krantą – baigiasi tardymai; artimas
žmogus dainuoja, kviečia – jis grįžta iš nelaisvės
(Kaunietis 2014 (VIII): 496; 2014 (IX): 287–288;
Aniulytė-Kamarauskienė 2015; Krakauskas 1998:
86-87; Kinertaitė-Laugalienė 1996: 97). Įkalintas
partizanas sapnuoja būsimą savo kelionę namo:
kaip jis eina per žydintį sodą, kurio iki nelaisvės
metų dar nebuvo, – taip ir įvyksta (Sinkevičius
2013: 38). Jauna mergina kloja ant vonios drobulę
ir aiškina, kad kai ant jos sėsis Stalinas, tai ir nuskęs – Stalinas miršta po mėnesio (Ten pat: 27).
POILSIO IR DŽIAUGSMINGŲ
IŠGYVENIMŲ POREIKIS

Įspūdingas Elenos Paškevičiūtės pasakojimas apie žuvusio sūnaus pasirodymą sapne. Nors
jis ir nenumaldo netekties skausmo, bet palengvina gedulą:
Vieną naktį sapnuoju savo Antanuką – toks
linksmas, lyg gyvas. Pribėgo prie manęs,
apkabino, prisiglaudė prie krūtinės ir sako:
„Mama, neverk, man danguje labai gera. Angelai su manimi pievoje žaidžia, ten labai daug
gėlių...“ Nustojau verkt, o širdį iki šiol gelia.
(Černiauskai 2018: 31)

Dėl savo transformuojančio poveikio šis
sapnas priskirtinas prie didžiųjų sapnų apie mirusiuosius. Ir šiame, ir kompensuojančiuose sapnuose patiriami laisvės, vienovės, dieviškojo
artumo jausmai, žydėjimo vaizdinys primena mitinį dausų, rojaus įsivaizdavimą.
PAREIGOS TĖVYNEI IŠGYVENIMAS
Laiškuose mylimajai Tauro apygardos Birutės
rinktinės vadas, LLKS atstovas užsienyje Juozas Lukša-Daumantas dalijasi ir savo sapnais.
Be trokštamo susitikimo su Nijole Bražėnaite
džiaugsmo, sapnai atskleidžia ir skausmingą ilgesį, ir grėsmę, net draudimą mylėti, kuris pasirodo
motinos pavidalu:

Brendu, rodos, namie su keletu draugų per
Dalis sapnų leidžia susitikti su išsiilgtais mylimaigilų, gilų pavasario dumblą. Pats vidurnaktis.
siais, šeimos nariais ir taip išgyventi jų artumą,
Šaltas lietus plaka mūsų perkreiptas, išvargusias figūras. Savo džiaugsmui pagaliau priargrįžti į prarastą gyvenimą ir susigrąžinti pratėjam prie pažįstamo miško, kurio pakraštyje
rastąjį tapatumą. Taip iš dalies kompensuojami
rymo keletas sukrypusių trobelių. Pro pirmąją
trauminiai išgyvenimai. Kai kuriuose sapnuose
bakūžę praslenkant, pakvimpa rožės. Aš atsipabrėžiama bendrystė ir jos galia: žuvę draugai
skiriu per keletą metrų nuo draugų ir atsiduriu
miško proskynoje stovi sveiki ir gražūs; žmoprie rožių, galvodamas: dabar tai priskinsiu,
nės moteriai padeda nešti aukštą kryžių, ir tai ją
kad nei į trejetą indų Tu nesutalpinsi. Prie
įkvepia nunešti kryžių nors ir iki Vilniaus (Kaurožių viršūnių buvo baltų alyvų kekės prilinietis 1996: 475; 2009: 31; Jasiulytė-Valeikienė
pę. Prilaužiau pilną glėbį ir skubu link drau2013; Garmutė 1993: 18–19). Kitokie vaizdiniai
gų. Pačioj pamiškėj susitinku mamą, kuri ir
susiję su poilsiu ir atsipalaidavimu: žygio metu
sako: „Nu, Juozuk, ką tu čia išsigalvojai su
užmigus regimas raudonas kilimas ir žydinčios
tom rožėm; mesk jas, o laikyk rankose autogėlės; partizanas sapnuose skraido lyg paukštis, o
matą paruošęs, kad iš miško negautum švino.“
po tokių sapnų, prisimena, visad gaudavęs laišką
Norėjau jai dar teisintis, bet nepavyko, nes ji
(Kaunietis 2010: 70; Sinkevičius 2013: 38). Merjau ir apie mano Niliuką žinanti. Man tik įraugina nuolat sapnuoja skirtingus draugus partizado skruostai, kai mama ponios B. [Bačkienės]
nus, spėliodama, gyvi jie ar mirę, ir savęs klausstiliumi pradėjo mane „pjauti“... (Lukša-Daudama, ką jiems jaučianti (Kaunietis 2014 (IX):
mantas 1994: 44)
695–756). Merginų sapnus apie vaikinus, o vaikiTai vienas iš retų asmeninės patirties, asmenų – apie mylimąsias galime vertinti ir pagal vyninių
kompleksų lygmens sapnų: sakytume, saraujantį animus ir animos archetipą. Tuomet juos
galime aiškinti kaip psichikos pilnatvės paiešką, visaugos instinktas ir motinos kompleksas čia
kaip kompensuojančius sąmonės vienpusiškumą. kovoja su romantinės meilės ilgesiu. Dainavos
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Algimanto apygardos partizanai miško stovykloje su ryšininkėmis.

apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzū- asmeninius pasirinkimus. J. Lukša-Daumantas
kas, lyg atliepdamas J. Lukšos-Daumanto vidi- žmona tapusiai mylimajai Nijolei laiškuose atvinius išgyvenimus, skaudžiai rašo apie partizano rai prisipažįsta, kad jo pirmoji žmona – Tėvynė:
būsenas:
Dažnai, išniręs iš mano „pirmosios žmonos“
glėbio, aš paskęstu taip mums brangiuos prisiTaip pasiilgau gyvenimo: ramaus, pilno, o
minimuos; svajoju apie savo Brangiausią ir
čia... Čia negali būti jokios apatijos, jokių svataip pasijuntu laimingu, kad, rodos, nesurasi
jonių, bet kova. Kova kasdien slaptesnė, žiauresnė. Čia negalima svajoti, nes žūsi. Būk gudmano laimės konkurentų. <...> Aš dideliai aprus, atidus, budrus ir klastingas, tada gyvensi.
gailestauju, kad neturėjau progos pasidalint su
<...> Mes turim tik vieną tikslą, tik vieną idėTavim pojungtuviniais įspūdžiais, kaip ir nieją – Laisvą Lietuvą, o visa kita išnyko. Taip,
ko nežinau, kaip klojasi Švogerkėlei. Tai visa
taip, šeima, vaikai... Kažin ar bus mums lemta
vis nuvagia ir dar nuvogs anas mielas ir karsukurti šeimas? (Baliukevičius-Dzūkas 2008:
tu nelabasis „pirmosios pačios“ kovos katilas.
47–49)
O kol jis virs, tai mes visad būsim pasiruošę
aukoti jam ne tik savo gyvenimo malonumus,
L. Baliukevičiaus-Dzūko klausimas pagrįbet ir pačius save. (Lukša-Daumantas 1994:
stas, nes dauguma laisvės kovotojų nespėjo su237–238)
kurti šeimų, o ir laimingai vedę, negalėjo kartu
Partizanas žūsta praėjus metams po šio
gyventi ir auginti vaikų, visai nepalaikė ryšio su
tėvais, žmonomis ir juo labiau vaikais arba jis paskutinio laiško Nijolei. Ne vien J. Lukšos-Daubuvo silpnas, trūkinėjantis (Vaitkevičius, Petrau- manto meilė Lietuvai – ypatinga, „ginanti Tėvynės orumą ir atmintį“ (Vaitkevičius, Petrauskienė
skienė 2020: 31).
Aukščiausias pogrindžio kovotojų impera- 2020: 181). Laisvės kovotojų spaudoje, dainose,
tyvas – viską paaukoti Tėvynei – buvo tiesiogiai poezijoje apie Tėvynę kalbama kaip apie grasusijęs ir su jų kovos sėkme bei išlikimu. Juk žiausią nuotaką. BDPS Prezidiumo nario, poeto
būtent šeima galėjo manipuliuoti ir manipu- Antano Miškinio eilėse Tėvynė „pačioj grožyliuodavo priešas. Vis dėlto ne tik savisauga lėmė bėj, visoj pilnybėj vasaros dienų“ apdainuojama
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lyg nuotaka: „O Tu, šviesių šventadienių gražuolė, eini su rūtų šakele plaukuos“ (Miškinis 1991:
219). „Iš Sibiro žemės grįžtu į Tave – į mano ir
Tavo, šalie, vestuves...“, – rašo Algirdas Statkevičius-Klajūnas (Statkevičius-Klajūnas 2008: 11).

nurimusios sąmonės būsenoje gali būti suvoktas
kaip kontaktas, pašaukimas ar akistata, toks patyrimas pagauna ir transformuoja“ (Wirtz 2014:
22). Traumą patyrę žmonės, psichotraumatologės
manymu, būtinai sužino kai ką tikro apie šventumą, apie antasmeniškus dvasinius žmogaus būties
lygmenis. BDPS Prezidiumo pirmininko Vinco
ŠVENTYBĖS PATIRTIS
Selioko-Gintauto sapne šventoji galia, kurios akivaizdoje įvyksta lemtingas pasirinkimas, veikia
Ne vienas partizanas prisimena jautęs, tarsi būtų itin ryškiai:
globojamas paslaptingos jėgos, ypač jei pavykdavo
Šventadienis, vidurdienio pamaldos. Bažnyčia
stebuklingai pabėgti iš pasalos ar išsigelbėti lempilna žmonių. Žinau, kad turiu žmoną, turiu
tingo sutapimo dėka. Tai mums liudija A. Ramavaikus, bet taip pat gerai žinau, kad šiandien
nauskas-Vanagas, rašydamas ir apie save, ir apie
mano vestuvės... Įeinu pro plačiai atvertas diPietų Lietuvos srities vadą, pulkininką leitenantą
džiąsias duris. Žmonės prasiskiria – platus taJuozą Vitkų-Kazimieraitį (Ramanauskas-Vanagas
kas. Einu tiesiog prie didžiojo altoriaus, kur
1991: 213–214). Vidinio balso vedimą ypač pajau apsivilkęs liturginiais rūbais laukia kunibrėžia Vytauto (vėliau Vyčio) apygardos partizagas. Presbiterijoje prie pirmo altoriaus laipto
nas J. Kadžionis-Bėda, papasakojęs, kaip keli sapstovi suoliukas, kaip sutuoktiniams. Priėjęs
paruoštą suolelį atsiklaupiu. Kunigas atsigręnai ir paaštrėjusi nuojauta išgelbėjo jam gyvybę ar
žia. Garsiai sakau: „Aš turiu žmoną ir ją mypadėjo susitikti su mylimąja (Patamsis 2019: 363,
liu.“ Kunigas nusigręžia į altorių, meldžiasi,
372, 404–405). Viename sapne jam tris kartus
bučiuoja altorių ir vėl atsisuka. Aš vėl garbuvo liepta nueiti į mišias Troškūnuose, atsibudus
siai kalbu: „Aš turiu žmoną, turiu tris vaikus
tą patį padaryti paragino ir sesuo, o paklausęs pair juos myliu.“ Kunigas pasisuka į altorių ir,
liepimo, sutiko Malviną slapstantį ūkininką, nors
atrodo, pakeltomis rankomis meldžiasi. Kai
buvo tikras, kad jos šeima ištremta (Ten pat: 372).
kunigas trečią kartą atsisuka, aš vėl garsiai
Anot U. Virc, „[a]rchetipinis susitikimas su
kartoju: „Aš turiu žmoną, turiu šeimą ir juos
visagaliu Kitu sapne, sužadintoje vaizduotėje ar

Algimanto apygardos partizanas Albinas Milčiukas-Tigras su motina.
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myliu.“ Tada kunigas klausia: – O ar myli tėvynę? – Taip, atsakau.– Aš myliu tėvynę. – lr
klūpodamas palenkiu galvą. Kunigas ištiesia
virš mano galvos abi rankas, kaip sutuoktinius
laimindamas. Ir kažką patylom kalba. O stiprus choras užgieda himną į Šv. Dvasią: „Veni
Creator Spiritus“ (Ateik, Kūrėja Dvasia). Groja vargonai, atrodo, visa bažnyčia pripildyta –
gaudžia himno garsais... Žinau, kad laiminama
mano nauja santuoka. Ir man darosi graudu,
kad tai lyg atskiria mane nuo šeimos. Ar dar
pamatysiu juos kada? Rieda, nesulaikomai
rieda ašaros. (Seliokas 1994: 72)

Po sapno sekė prasmingas sutapimas: ryšininkas pakvietė V. Selioką į susitikimą su
Tauro apygardos vadu, o vėliau paaiškėjo, kad
jis jau išrinktas vadovauti BDPS Prezidiumui.
Prireikė ilgo pokalbio, kad Tauro apygardos ir
BDPS Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas
Antanas Baltūsis-Žvejys įtikintų V. Selioką, vis
nesiryžtantį prisiimti naujųjų pareigų. Galiausiai
vadas ištarė: „Dar vienas ir paskutinis klausimas:
ar myli Tėvynę?“ Šis klausimas V. Selioką sukrėtė – jis pakartojo girdėtąjį sapne! Tada prieš akis
prabėgo visi svarbieji gyvenimo pasirinkimai:
kaip 1919 m. platino atsišaukimus, o 1920 m.
ryžosi eiti į savanorius ginti Tėvynės, prisiminė
Klaipėdos sukilimą, antinacinį pogrindį. Tad
V. Seliokas, net kiek įsižeidęs, atsakė: „Taip. Net
per sapną šiąnakt į tokį klausimą teigiamai atsakiau“ (Ten pat: 77).
V. Selioko sapną jungiškoje psichologijoje
vadiname didžiuoju sapnu, siunčiamu pagrindinio – savasties archetipo. Kaip teigia K. G. Jungas, svarbieji gyvenimo sapnai – tarsi sielos lobyno brangakmeniai, kuriuose atsispindi visos žmonijos dvasinės istorijos simboliai, kolektyviniai
mitiniai motyvai. „Mumyse glūdintis visuotinis
Žmogus nuolat pataiso ir atsveria neišvengiamai
vienpusį sąmoningą gyvenimą“ (Jung 1990: 78).
Didžiuosius sapnus Jungas susieja su žmogaus vidiniu tapsmu, vadinamąja individuacija – vyksmu, kurio metu ir kurio dėka žmogus iš nevaldomų išorės bei vidaus jėgų pastumdėlio tampa
savo likimo kalviu, įgyvendinančiu esmines savo
vertybes ir išgyvenančiu aukščiausią pilnatvę. Didžiuosiuose sapnuose išnyra įvairūs mitiniai motyvai, susiję su herojaus – to „didesnio Žmogaus“,
esmiškai pusdievio – gyvenimu. Ištinka iniciacijoms būdingi patyrimai ir išbandymai.
Didieji sapnai iškyla tuomet, kai žmogus
yra priverstas keistis, kai tenka pereiti (ar būti
įvesdintam) į naują gyvenimo etapą, pavyzdžiui,

didelių permainų, praradimų, mirties akivaizdoje.
Tokių sapnų kalba vaizdinga ir kartu genialiai paprasta, jie sukrečia iki širdies gelmių, sukeldami
baimę, šiurpą, nuostabą, intensyvumu prilygstančius šventybės patyrimui. Viena iš didžiųjų sapnų atmainų yra religinio turinio sapnai, kuriuose
įvyksta tiesioginis apreiškimas arba susitikimas su
dievybe, kuri yra patiriama per simbolį.
Toks ir aptartasis V. Selioko sapnas. Lemtingomis akimirkomis jis, kaip pats sakė, jaučiasi atsidūręs prieš Aukščiausiąjį Teisėją: iš pradžių jam
tenka atsakyti į lemiamą klausimą sapne, o paskui,
dar kartą – sąmoningoje būsenoje. Tačiau esminis
virsmas – iniciacija – įvyksta sapne. Šeimos vyras tampa Tėvynės vyru, ištikimu jos gynėju ir
saugotoju, tai yra kariu. Pagrindinė sąlyga – mylėti Tėvynę – yra įvykdyta, nors ir neduodama
kario priesaika, kuria pasižadama ištikimai tarnauti Lietuvos valstybei, ginti ją, negailint jėgų ir
gyvybės, ir būti doru ir garbingu Lietuvos kariu.
Susapnuotoje Sekminių, Šv. Dvasios atsiuntimo
apaštalams šventės, giesmėje Dvasia Kūrėja sutvirtina priimtą sprendimą. Giesmė suskamba
kunigui jau laiminant susapnuotąją „santuoką“ su
Tėvyne. Giesmė „Ateik, Kūrėja Dvasia“ katalikų bažnyčioje skamba visomis ypatingos svarbos
progomis: per karūnavimą, kunigų bei vyskupų
įšventinimą, prieš renkant naują popiežių ir kt.
Dvasia Kūrėja prisiliečia, palaimina ir įgalina.
Akivaizdu, kad V. Selioko gelminis pasirinkimas
jau savaime iškilęs pasąmonėje – kitą dieną teliks
jį padaryti sąmoningai. Taip paklūstama aukščiausiai vidinei būtinybei, Dvasios vedimui, kartu
liudijant jos galią kurti gyvenimą ir naują prasmę.
V. Selioko pasirinkimas iškyla iš gelmių,
iš srities, esančios už asmeninio racionalumo, ir
kitaip įprasmina partizanų pasirinkimą. Kitaip
apibrėžiamas jų tapatumas: vietoje laukinio regime karį, pasišventusį Tėvynei lyg mylimai žmonai. Tokiam pat imperatyvui paklūsta ir J. Lukša-Daumantas, ir nemažai kitų partizanų vadų bei
eilinių.
Atskirų partizanų psichikos galimybės atlaikyti traumą ir įžvelgti prasmę ribinių išgyvenimų
akivaizdoje stulbina. Regis, jiems savaime iškyla
vertikalioji būties ašis ir reiškiasi psichikos pastangos išlaikyti vientisumą. Savasties archetipas,
partizanų ir jų rėmėjų girdimas kaip patariantis,
gelbstintis balsas, regimas kaip kunigas, Šventoji Marija, kaip moteris su aureole, angelas, kaip
tautiniu drabužiu apsirengusi mergaitė su saulės
spindesio plaukais ir mėlynomis akimis, iškyla
kritiškiausiu metu ir suteikia vilties, tampa atsparumo šaltiniu. Štai Vyriausiosios partizanų
moksl i n ia i t y r i ma i
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Algimanto apygardos partizanai.
Nuotraukos iš Romo Kauniečio archyvo.

vadovybės ryšininkės Eleonoros Grigalavičiūtės- brangus kaip tiesioginis archetipo išgyvenimas,
Vidos sapnas, regėtas prigulus pogulio, užmerkus ribinė patirtis, kaip tik per pasireiškusį archetipą
virstanti mitine istorija apie mirties nugalėjimą ir
ir tarsi vėl atmerkus akis:
amžinąjį gyvenimą. Liminalumas savaime nėra
Stovi, du metrai koki prieš, prieš mane, merpsichopatologinė būsena, tai „intymus sąlytis su
gaitė. Tokio, tokių plaukų, šita, aš nemačiau
archetipine sritimi, susidūrimas su kolektyvine
gražumo. Buvo saulės spindesio plaukai. Apsipasąmone, su jos nenusakoma prigimtimi, kuri
rengus buvo balta bliuska su ilgom rankovėm.
gali būti suvokiama kaip bauginanti didybė arba
Mėlyna liemenė, tamsiai mėlyna, <...> aš tik
žiūriu tiesiai į ją ir aš žinau, kad tas rūbas yra pati gyvybės versmė, padedanti įveikti net skautautinis, tik nežinau, kokios valstybės, tas tau- džiausiai traumuojančias situacijas“ (Wirtz 2014:
tinis rūbas, aš žiūriu į ją, jinai į mane. Mėly- 62). Savaime iškylantis mitinis motyvas ne gąsdinos, mėlynos akys, kaip lino, lino mėlynuma, na, o suima patirtį ir numalšina skausmą tuo, kad
žiedo akys mėlynos, balti dantys tokie, šypso- suteikia jam prasmę. Tiesa, tuo pat metu mitas
si, aš į ją žiūriu ir žiūriu ir žinau, o dar vienas atskiria ir atitolina nuo asmeniškojo, horizontaįrodymas, kad pomirtinis gyvenimas yra, ant laus būties lygmens. Neabejotinai laimingesni yra
sykio man tokia, tokia mintis. (Grigalavičiū- parašę ar papasakoję savo prisiminimus, nes savosios istorijos atkūrimas padeda sujungti, suvienyti
te-Rubinė 2013)
vertikaliąją ir horizontaliąją būties ašis, surinkti
Regima tarytum įsikūnijusi amžinybė, ant- suskaldyto savo gyvenimo fragmentus ir susilaikė deivė, kurios moteris nė nebando apibūdinti, grąžinti vientisą tapatumą. Tikėtina, kad būtent
susieti su kokia nors religine tradicija. Liudijimas siekiant šio tikslo prisiminimų pasakojimuose
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retrospektyviai susiejami sapnai ir po jų sekę įvykiai, dėl to laisvės kovotojai išskiria pranašaujančus sapnus, taip pripažindami likimą lemiančias
jėgas, nepriklausančias nuo sąmoningų pastangų.
Psichika siekia vientisumo ir kančių įprasminimo. Deja, dalis istorijos prarasta arba dar neatrasta, tebegulinti metalo bidonuose po žeme, tad
tiek asmeninis, tiek kultūrinis gijimas lėtas ir
skausmingas.
APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
Ištyrus 134 Lietuvos laisvės kovotojų papasakotus
ir užrašytus sapnus, matyti, kad beveik pusė jų
buvo numatantys sapnavusiojo ar kito žmogaus
užpuolimą bei mirtį (62). Visi jie įsiminti ir pasakojami būtent dėl to, kad juose pasirodžiusi
nelaimės nuojauta išsipildė. Tokių sapnų gausą
paaiškina ir šiuolaikinių tyrimų duomenys, patvirtinantys, kad sapnuose yra simuliuojamos
aplinkos grėsmės. Daug mažiau užfiksuota sapnų, numatančių laimingus įvykius (16). Kaip jau
minėta, dauguma numatančių sapnų pačių laisvės
kovotojų ir kitų tyrėjų vadinami pranašaujančiais,
bet šiame tyrime daroma skirtis – pranašaujantys
sapnai yra tie, kurie išsipildo visiškai tiksliai, su
visomis detalėmis, o likusieji – tik numatantys
ateitį. Numatantys ir pranašingi sapnai siejami su
intuicija, kuri ribinėse situacijose būna labai paaštrėjusi, skiriamos dvi intuicijos rūšys – ekstravertinė ir introvertinė. Tarp užrašytų partizanų
sapnų yra kompensuojančių patiriamas kančias,
teikiančių džiaugsmą ar kitas malonias patirtis
bei galimybę nors tokiu būdu „sutikti“ mylimus
žmones (25). Kiek daugiau nei penktadalio (29)
sapnų turinys turi transformuojantį poveikį, tai
vadinamieji didieji sapnai. Juose bendraujama su
mirusiaisiais, patiriamas dieviškasis vedimas, perspėjimas (2 iš jų numato mirtį), dvasinis virsmas.
Sapnai, kuriuose pasikartoja trauminės patirtys,
aiškiai paliudyti tik 4, tačiau rasta ir daugiau tokių
užuominų, jos šį kartą nebuvo įtrauktos į tyrimą.
Ypatingo dėmesio nusipelno prasmingo sapnų ir įvykių sutapimo reiškinys, šiame straipsnyje
siejamas su iškilusiu archetipu. Rojaus, animus ir
animos archetipiniai vaizdiniai regimi kompen
suojančiuose sapnuose. Numatančiuose nelaimę
sapnuose iškyla traumos, mirties, agresoriaus archetipai. Herojaus, savasties archetipai pasirodo
didžiuosiuose, transformuojančiuose sapnuose.
Analitinės psichologijos prieiga padeda geriau suprasti laisvės kovotojų gelminius išgyvenimus. Sapnų liudijimai, kaip ir kiti dienoraščių

įrašai bei laiškai, padeda geriau pažinti laisvės
kovotojus, suvokti jų patirtas traumas ir pastangas net ribinėje būsenoje išsaugoti vertybes ir psichikos vientisumą. Sapnai sutvirtina supratimą,
kad partizanai buvo veikiami ir valdomi traumos
archetipo galios, daugelį tai pražudė tiek fiziškai,
tiek dvasiškai. Vis dėlto laisvės kovotojai patyrė
ir transcendentinį traumos aspektą, vieningosios
tikrovės lygmuo jiems vėrėsi įvairiais simboliniais
pavidalais. Iškilęs simbolis tiek analitinėje psichologijoje apskritai, tiek šiame tyrime vertinamas
kaip psichikos siekio sujungti sąmonės ir pasąmonės turinius – ir taip užgydyti traumos padarytą žaizdą – išraiška. Išsaugota Lietuvos laisvės
idėja kaip esminė vertybė, dėl kurios net paaukoti
gyvybę – garbė, branginami bendruomeniniai
tarpusavio ryšiai, net sunkiausioms patirtims teikiama prasmė, pagaliau – sapnų liudijamas transformuojantis šventybės išgyvenimas palaikė,
stiprino laisvės kovotojus, padėjo jų sukrėstoms
sieloms išgyventi patiriamas traumas ir paversti
jas dvasiniu atsivėrimu.
PADĖKA
Straipsnio autorė nuoširdžiai dėkoja dr. Aistei
Petrauskienei už pasidalijimą Lietuvos laisvės
kovų įamžintojų sąjūdžio ekspedicijose surinktais
pokalbių su laisvės kovotojais įrašais ir partizanų
fotografijomis iš tvarkomo Romo Kauniečio archyvo; dr. Vykintui Vaitkevičiui už dosnų dalijimąsi žiniomis, archyvine medžiaga ir redakcinėmis įžvalgomis bei Romui Kauniečiui už pagalbą
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STORIES FROM THE DREAMS OF
FREEDOM FIGHTERS FROM THE
PERSPECTIVE OF ANALYTICAL
PSYCHOLOGY
Elona LOVČIKIENĖ
The study is aimed at dreams written down or told by participants of the post-war Lithuanian resistance (partisans, their
liaisons and supporters). The study uses the perspective of analytical psychology to explain traumatic experiences and dramatic internal transformations that are revealed in dreams. Dreams are classified according to functions: compensating, predictive and transforming; they are based on extreme intuition
(extravert and introvert) in marginal situations. The dreams in
question can also be distinguished by the predominant archetypes, which describe the deep emotional content of a dream and
justify meaningful coincidences between dreams and events.
Almost half (62 out of 134) of dreams predict attacks and deaths. Only 16 dreams are related to predicting happy events. 25
dreams compensate for the experienced suffering; the dreamers
see pleasant images, meet dear people, and several dreams (4)
are distinguished by their trauma-repeating content. A little
more than a fifth (29) of dreams can be called grand dreams:
wherein the dreamers communicate with the dead, experience
divine guidance, warning, and spiritual transformation.
Compensating dreams show the archetypal images of paradise, animus and anima; trauma, death, and aggressor archetypes occur in predictive dreams. In the big, transforming
dreams – the Hero, Self archetypes appear. The rise of symbolic forms in dreams in analytical psychology is seen as a
mental effort to combine the content of the conscious and subconscious, thus overcoming the breakdown caused by trauma.
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NUO ŽVILGSNIŲ BESISUKANTYS ŠIAUDINIAI SODAI. 2 D.
Į UNESCO globojamą Lietuvos nacionalinį nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąvadą viena pirmųjų
buvo įtraukta šiaudinių sodų rišimo tradicija. Tęsiame 5-ajame BŪDO numeryje pradėtą pokalbį su sodų
rišėja Marija Liugiene, Vilniaus etninės veiklos centro kultūrinių veiklų organizatore ir koordinatore. Kalbina
Juozas Šorys.
Iš ko, kada ir kaip buvo rišami sodai? Kaip ruošiama
žaliava, kokie naudoti įrankiai? Kuo tradiciškai sodas
puoštas? Soduose ar prie jų kartais ,,apgyvendinami“ iš šiaudų nupinti personažai, tarsi iliustruojantys
kažkokius siužetus – nuo kada ir kokių jų būta, ką
jie reiškė?
Sodo pynimui naudoti sausi rugių, avižų arba
kviečių šiaudai, meldai, nendrių stiebeliai, kurie
buvo veriami ant siūlo arba ašuto sudarant įvairias geometrines formas. Dėl savo struktūros patys tvirčiausi, patvariausi ir todėl dažniausiai naudoti rugių šiaudai. Nendrės, meldai būtų tvirti,
bet karpomi jie dažnai suskyla, be to, jie grubesni, todėl, manyčiau, buvo naudojami retai. Avižų
šiaudai, nors yra gražios gelsvos spalvos bei blizga, dėl nepatvarumo naudoti tik sodui dekoruoti. Dažnai sodams naudoti dviejų formų šiaudai:
tiek natūraliai apvalūs, tiek ir specialiai išlyginti – puošybai. Spalvos priklausė nuo to, kada jie
buvo surinkti: pirmieji šiaudai būtų žalsvos spalvos, vėliau nuimto derliaus – geltoni, o vėlyvo rudens – rudi. Šiaudai, veikiami šviesos, natūraliai
tamsėja, įgauna sodrią spalvą. Sodui skirti šiaudai buvo nupjaunami aštriu peiliu ar nukerpami.
Prieš žydėjimą (plaukimą) nukirptas šiaudas būtų
minkštesnis, tinkamas puošybai, vėliau − tvirtesnis. Atrinkti tiesiausi, nesulaužyti ir nesulankstyti stiebai paliekami dvi–šešias savaites džiūti.
Gerai išdžiovinti šiaudai pjaustomi aštriu peiliuku
arba tiesiog sukarpomi žirklėmis atitinkamo ilgio.
Šiaudo galus tvirtindavo klijais (gautais pašte).
Sutepdavo vieną galą, jeigu reikėjo, šiaudą prapūsdavo ir, sukišę į pelenus ar smėlį, palaukdavo,
kol nudžius, tuomet sutepdavo kitą galą. Sodams
rišti dažniausiai buvo naudojamas lininis siūlas
arba jau minėtas ašutas. Siūlas sujungiamas paprastu mazgu, o ašutui reikėjo specialaus mazgo,
kurį mokėjo ne kiekviena rišėja (jo ir V. Repšienė
jau negali pakartoti). Suvėrus sodą per jo kraštines perveriamas plonesnis šiaudas, tokiu būdu
sutvirtinama ir išlyginama sodo geometrija.
Sodų rišimo įrankiai buvo labai paprasti. V.
Repšienė nurodė, kad gera rišėja (tokia buvo jos
mama) turėdavo vadinamąsias mierkas − medines
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lazdeles su įpjovomis: kubiniams ir bočkiniams
sodams rišti reikėjo atitinkamų ilgių. Jos būdavo laikomos paslaptyje ir perduodamos su kraičiu. „Mierkos patvory nesimėto“, − sakydavo.
Turėjo dar metalinius peilius, panašius į tuos,
kuriais vyrai pjaustydavo taboką. Kartais peiliai
būdavo su dviem geležtėm, viena jų – reguliuojama. Veriama buvo arba šiaudinėmis adatomis,
padarytomis iš viršutinės šiaudo dalies, arba metalinėmis, kurios buvo laikomos didele vertybe.
V. Repšienės mama įvairių ilgių ir storių adatų
komplektą, suteptą aliejumi ir susmaigstytą į milo
skiautę, laikydavo mediniame ištekintame vamzdelyje. Turėjo rišėjos dar diskus − medines ripkas
apvaliais galais, prigręžiotas skylučių, naudotas
žvaigždėms daryti. Dar buvo čiochanai − metaliniai strypeliai, besibaigiantys skirtinga figūra:
apskritimu, trikampėliu, širdute, penkiakampe ar
šešiakampe žvaigžde. Išlygintas šiaudas būdavo
paklijuojamas ant rūkomojo popieriaus (gali būti
paklijuoti ir keli šiaudai, tuomet bus storesnis iškirtimas), dedama ant minkšto medžio (drebulės)
lentutės, uždedamas čiochanas ir per kitą jo galą
suduodama mediniu plaktuku. Iškertama tam
tikros formos figūrėlė, kurią jau galima priklijuoti prie sodo kampų virta bulve arba tinkeliu. Jį
gamindavo iš kalkių ir sugrūstų šiaudų, prieš tai
švariai išplautų ir išdžiovintų. Tokiu būdu sodas
ir sutvirtinamas, ir papuošiamas. Dar turėjo apvalų diską, kuriame prismaigstyta dvylika adatų. Šis
buvo naudojamas žvaigždėms daryti.
Sodui papuošti, pasak V. Repšienės, buvo rišami įvairūs paukščiai, priklausomai nuo to, kokiai
progai ir kokiu laiku sodas kabinamas. Kryžminius
paukštelius rišdavo į velykinius sodus, jie buvo rišami ‚,kryžiumi“ ir vaizdavo vėlę. (Anot pateikėjos, tai daroma dėl to, kad į šį sodą susirenkančios protėvių vėlės, laiminančios būsimą derlių).
Antytė (untela) − apvali, su trumpa uodegyte, apvaliu snapu buvo kabinama prie vestuvinio sodo
(matyt, tai susiję su tikėjimu, kad antis laiduoja
sėkmingą santuoką, pagerina partnerystės ryšį –
M. L. pastaba). Gervela puošdavo pavasarinius
sodus, rišamus pavasarinei Mildos šventei. Kūčių
sodai buvo rišami per adventą (neprisimena, ar
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Pokalbininkė Marija Liugienė prie savo surišto sodo. 2018 m. Iš asmeninio archyvo.

per Šv. Ceciliją ar per Šv. Liuciją – M. L. pastaba)
ir puošdavo devyniaragiu. Kabodavo jis iki Trijų
Karalių, po to išnešdavo į klėtį (pateikėja aiškina,
kad dėl to, jog po Trijų Karalių statydavo audimo
stakles, tai kad nepažeistų). Iki Velykų audinys
būdavo išaustas, staklės išnešamos, atnešamas
sodas ir į jį kabinamas kryžminis paukštis. Per Kryžavas dienas (birželio mėnuo) sodas pasipuošdavo
lauksargiu. Jis panašus į agradnyką, tik perrištas ne
raudonu, kaip agradnykas, siūlu, bet žaliu. Oninėms į sodą kabindavo javinę, kuri buvo panaši
į lauksargį, tik perrišta geltonu siūlu. Per adventą
visas tas čiūčelas (pateikėjos terminas) sudegina

ir pina naujus lauksargius, devyniaragius, javines ir
kitus. Laikydavo juos vadinamosiose balaninėse:
apačioje sudėdavo mierkas ir visus kitus reikmenis
sodams daryti, o ant viršaus − visas tas figūrėles,
kurias paskui pakeisdavo. Sodas, jeigu nebūdavo
sulūžęs, likdavo tas pats.
Vestuvinio sodo viduryje įtvirtinta figūrėlė – agradnykas buvo tarsi jungtis tarp dangaus
ir žemės. Ji galėjo simbolizuoti sodininką arba
daržininką, saugantį ir sodą, ir namus. Dažnoje
sodų vadavimo dainoje yra žodžiai: „Mano sodas
tai ne dykas, vidur sodo – agradnykas.“ Kartais
tai būdavo simbolinė iš šiaudų surišta žmogaus
nemater ia lau s ku lt ū ro s p aveldo ver t ybių s ąva da s
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figūrėlė, talentingesni menininkai ją netgi aprengdavo drabužiais, padabindavo kepure. Tai iš
jo pribyra grūdų ant jaunavedžių pirmosios nakties guolio. Pagal tai, kiek ir kokio javo − rugio
(miežio) ar avižos – pribyra, sprendė apie būsimų
vaikų skaičių ir lytį. Kad tie grūdai išbyrėtų, rišant agradnyką įpindavo varpų arba prikaišiodavo
grūdų. Bet kiek ir kokių jų atsiras lovoje, jau nulemia agradnykas, tai jo teisė ir pareiga. Kai kurie
agradnyką laikė Dievo simboliu. Lietuviams buvo
būdinga Dievą sužmoginti, yra daug pasakojimų,
kuriuose sutiktas senas žmogus pasirodo besąs
pats Dievas! Tad nenuostabu, kad jis gyveno ir
sode. Vienas pateikėjas iš Pasvalio pasakojo: „Kai
kūrė tą agradnyką, tai tą agradnyką iš šiaudelių,
tiktai žmogelį, labai dailių plonų šiaudų, nes bus
tas agradnykas šeimos tvarkytojas ir nuo jo priklausys šeimos gerovė.“ Kartais vestuviniame
sode būdavo dvi figūrėlės − vyro ir moters, –
simbolizuojančios jaunavedžius. Vestuviniame
sode kartais aptinkamas ir lėliukas arba lopšys su
lėlyte. Tai tarsi naujo gyvenimo, naujos gyvybės,
našumo, vaisingumo simbolis. Vėlesniais laikais
jis imtas naudoti ir Kalėdų soduose – kaip naujai
užgimusio kūdikėlio Jėzaus simbolis. Prie keturių kampų ir apatinės piramidės viršūnės kartais
būdavo tvirtinami mažesni tokios pat formos pakabukai.
Jaunosios pusės moterys vestuvinį sodą rišdavo kuo didesnį ir kuo turtingesnį – apkaišydavo gėlytėmis, vaisiais ir daržovėmis. Tikėta, kad
kuo didesnis ir tankesnis sodas, tuo laimingesnis
ir turtingesnis bus jaunųjų gyvenimas. Po vestuvių, kaip minėjau, sodas buvo saugomas garbingiausioje vietoje.
Sodų rišėja iš Vilkijos Vida Sniečkuvienė
yra užrašiusi Virginijaus Kalnėno iš Biržų atsiminimus, iš kurių aiškėja, kad sodus puošdavo
ir pintais avinėliais. Šis gyvūnėlis buvo įprastas
valstiečio aplinkoje, todėl skamba įtikinamai.
Keletą sodų V. Sniečkuvienė yra papuošusi ark
liukais (beje, jos rišami arkliukai, kaip ir sodai,
yra labai dailūs), tačiau tai buvo atlikta užsakovo
prašymu. Gal ir galima daryti prielaidą, kad tokia
puošyba galėjo būti tradicinė, nes G. Beresnevičius yra rašęs apie žirgą, atliekantį mediatoriaus
funkciją tarp skirtingų mitinio pasaulio sferų.
Arklys turėjo būti balto ar žilo plauko. Dar turint
omeny tai, kad seniau būdavo ašutiniai sodai, rišami ašutu, ir kad kabindavo juos ant arklio, ir ne
bet kokio, o balto ašuto... Vienoje Kaziuko mugėje
iš žemaičio įsigijau arklio uodegą (tiesa, ji nebuvo
balta), – norėjau išmėginti tokį rišimą. Padėjau tą
uodegą ant židinio ir vis laukiau geros progos, kol
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kažkas neapsikentęs, matyt, švystelėjo ją į ugnį.
Kai pagaliau susiruošiau verti ašutinį, uodegos neberadau. Tiesa, kai manęs paprašė papuošti sodą
žuvytėmis, (mat norėjo padovanoti sodą žvejui),
aš atsisakiau, nes „subuitinta“ puošyba neatrodo
tinkama prie pakylėtų nuo žemės sodų.
Žinome, kad sodai buvo pinami vestuvėms,
krikštynoms, Velykoms ir Kalėdoms. Kalėdinius
sodus puošdavo saulutėmis, žvaigždutėmis, Velykoms skirtus − paukščiukais, į kuriuos galima
įdėti ir margutį, paukšteliais iš kiaušinio lukšto,
taip pat išpūsto kiaušinio kevalais, gėlytėmis. Velykinis sodas buvo rutulio formos. Kuo skyrėsi
įvairioms progoms skirti sodai, galime tik spėlioti – apie šias tradicijas nėra išlikę daug liudijimų.
Šiuolaikinių sodų puošyba yra pakitusi, aišku, ji ir toliau kis. Vestuviniuose soduose neliko
agradnyko (jo apsauginę funkciją perėmė ir atlieka
draudimo bendrovės, o visagalė medicina gelbsti
vaisingumo reikaluose). Retai užtiksi žmonių figūrėlių, lopšelių, lėliukų ir kt. Puošyba tapo santūresnė, dažniausiai apsiribojama paukščiukais,
angeliukais, saulutėmis, girliandomis, geometrinėmis figūromis. Dažnai sodas visiškai nepuošiamas, tada jis tampa panašus į modernią skulptūrą,
kartais net neprimena tautodailės dirbinio.
Atsirado ir spalvotų sodų, nors neteko aptikti, kad tokių būtų buvę, nudažydavo kartais
tik paukštelius. Iš Amerikos atsisiuntus nemažai
kainuojančių juodos spalvos šiaudų rišami juodi
sodai. Parsisiųsdinami šiaudai ir iš Kinijos, Len
kijos, kadangi lietuviškų neįmanoma įsigyti − jų
niekas nepriruošia. Jau niekas sodų nebepuošia
saldainių popieriukais, kuriais, anot J. Pavliukevičienės, sodus mėgo puošti jos kaime gyvenusios
rusės. Gausios puošybos − plunksnomis, siūlais,
kaspinais, medžio drožlėmis, karoliukais – šiais
laikais atsisakyta arba ji likusi tik minimali. Dabar puošiama gintaro gabaliukais, medžio, jūros
vandens, nušlifuoto medžio plokštelėmis ir kitkuo – kas ką sugalvoja. Manau, kad ir ateityje
sodų puošyba keisis, veikiama ir pasaulinių įtakų.
Minėjote, kad klasikinė sodo forma − tai pagrindais
sujungtos dvi piramidės (vienas smaigalys nukreiptas
į dangų, kitas − į žemę, požemį). O kokių dar būta?
Taip, vyrauja keturšlaitės piramidės silueto ir iš jos
kilusių sudėtingesnių struktūrų sodai. Kupiškėnų
terminologija tai būtų keseliukiniai sodai, kadangi
sudaryti iš keseliukų, t. y. dvylikakampių. Keseliukai gali būti taisyklingi, kai visos kraštinės vienodo ilgio, ir netaisyklingi, suploti arba ištempti. Šie
sodai turi šešis kampus ir aštuonias plokštumas.
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Devyniasdešimtmetė sodų rišėja Antosė Čiupailienė iš Trakų rajono Paungurių kaimo. 2013 m.

Dar yra kubiniai sodai, padaryti iš kubelių. Jie, atvirkščiai negu keseliukiniai, turi aštuonis kampus
ir šešias plokštumas. Kubo forma nepastovi, todėl
jis sutvirtinimas keturiomis vidinėmis arba išorinėmis įžambinėmis. Vidinės įžambinės turi būti
labai tikslios (tam ir buvo naudojamos anksčiau
minėtos mierkos), o išorinių ilgis laisvai pasiren
kamas. Bočkiniai sodai gali būti kelių tipų − lan
kiniai ir šuliniai. Lankinio sodo lankai būdavo iš
kelių juostų, padarytų pinant šešis šiaudelius arba
juos susukant kaip bizūną. Tarp savęs šios juostos
sujungiamos šiaudeliais. Lankai gali būti padaryti
ir iš kitokios juostos − kvadratėlių su bokšteliais.
Šuliniai sodai gali būti keturšuliai, penkiašuliai ir
šešiašuliai. Šulai eina horizontaliai, o ratai − vertikaliai. Dėl tų bačkutės formos sodų pykdavo blaivybės puoselėtojas Motiejus Valančius, sakydamas, kad tokie sodai skatiną gėrimą.
Ar kiekvienas panorėjęs galėjo išmokti rišti sodus?

gebėjimas liko atskirų asmenų rankose. Kupiškėnė V. Repšienė pasakojo apie jų kaime buvusią
senutę, kuriai sodų rišimas buvo pragyvenimo
šaltinis. Atsimokėdavo jai kiaušiniais, kuriuos ji
vėliau parduodavo žydams. Jei likdavo neparduotų, dėdavo į pelenus, kad nepasentų, o Velykų
rytą ant šventoriaus juos žaidimams nupirkdavo
vyrai. Tų žaidimų būdavo įvairiausių, bet tai jau
kita tema...
Pacituosiu kelis pasakojimus, užrašytus
V. Sniečkuvienės: „Būdavo, sodai, kaip pina, būdavo specialiai tam parinktos moterys: burtininkės arba, kaip sakydavo, gerosios laumės, jos
labai daug gali pasakyti iš sodo pynimo, jo figūrėlių. Net skaičiuodavo, iš kiek šiaudų padaryta,
gali pasakyti ir vaikų skaičių; susiję su pinigais, ar
bus turtingi. Jei mazgai lygūs, nedideli, tai gyvenimas – lengvas; jei susipynę, dideli, tai gyvenimas – sunkus.“ (Biržai)
Deja, dabar dažnai ši tautodailės šaka nurašoma kaip vyresnio amžiaus žmonių savotiškas hobis
ilgais žiemos vakarais. Nors tiek pati šiaudų sodų
rišimo technika, tiek ir medžiaga nėra taip lengvai įvaldoma. Tai kūrybos procesas, reikalaujantis
kruopštumo, atsidavimo ir kantrybės.

Įsivaizduoju, kad senovėje susiverti sodą, kaip ir
austi, siūti, megzti, mokėjo kiekviena moteris.
Nes nemokėti buvo negarbė, be to, greitai nuo
garų ir dūmų pajuostančius sodus kaskart reikėdavo pakeisti naujais. Aišku, kaip ir visose srityse
− ar amato, ar dainavimo, buvo „vedančiųjų“. Jei Gal kūrybos metu dainuota ar giedota?
šeimynoje nebūdavo galinčių jį surišti, paprašydavo kaimynės, kuriai atsilygindavo jei ne pini- Rišant sodą man nekyla noras nei dainuoti,
gais, tai gerais darbais. Ilgainiui tas žinojimas ir nei giedoti. Ir V. Sniečkuvienė patvirtino, kad
nemater ia lau s ku lt ū ro s p aveldo ver t ybių s ąva da s
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pradėjus dainuoti siūlai ima painiotis, šiaudai lūžinėti, ir turi liautis. Ir tai suprantama, nes sodo rišimas reikalauja ypatingo susikaupimo. Bet ne vien
dėl jo. Kaip ir kitais ypatingais momentais (kildinant tešlą, kepant duoną, marinant ligonį) pagrindinė sąlyga – tyla. V. Sniečkuvienė yra užrašiusi
pasvališkio pasakojimą, kad „kuriant sodą vaikams
negalima lakstyti, nes ta dvasia, kuri apsigyvena,
neturi būti trikdoma, ir jei norim, kad mūsų teta
būtų laiminga (sodas buvo rišamas ištekančiai tetai – M. L. pastaba), dvasia turi būti rami“. Žmonės sakydavo, kad sodas ne rišamas, bet auginamas, o tai rodo, kad jis buvo laikomas gyvu.
Per kokias šeimos ir kalendorines šventes buvo kabinami sodai ir kiti šiaudų dirbiniai? Šiaudai buvo
svarbūs per įvairias iniciacijas, o kokios buvo sodų,
kitų šiaudų dirbinių simbolinės funkcijos? Ar sodai
buvo kabinami ir šiaip sau, be aiškios priežasties, vien
dėl gražumo?
Paprastai sodai būdavo atnaujinami prieš kalendorines šventes – Kalėdas ir Velykas. Bet ir svarbiausios šeimos šventės neapsieidavo be jų. Pirmiausia – vestuvės. Biržiečiai sakydavo: „Jei vestuvės be sodo, tai gyvenimas nebus ilgas. Vestuvės
be sodo – tai nesusipratimas, siaubas.“ Buvo tikima: kaip seksis sodą rišti, toks bus ir poros gyvenimas. Iš savo patirties žinau, kad kartais nežinia
kodėl rišamas sodas ima kreivintis. Vieną tokį net
turėjau sukarpyti ir surišti iš naujo. Kai būsimoji
nuotaka paklausė, kaip sekėsi rišti (mat, buvo girdėjusi, kad pagal tai, kaip rišasi sodas, spręsta apie
būsimą poros gyvenimą), pasakiau teisybę – kad
iš pradžių buvo keblumų, bet juos ištaisius viskas
išėjo labai gerai. Tikiuosi, kad ir jų bendras gyvenimas, jei ir kilo kokių bėdų, galiausiai susiklostė
palankiai. Kartą tik baigusi pamačiau, kad pačiam
viduryje trūksta poros šiaudelių, kas yra teoriškai
beveik neįmanoma. Neįgudusiai akiai buvo sunku
pastebėti defektą, bet sąžinė neleido – prasikirpau
iki tos vietos ir įrišau trūkstamus.
Esu girdėjusi įspėjimų, kad jaunavedžiams
netinka dovanoti į dvi dalis sudalinto sodo. Sodų
rišėja Bronė Gricienė vestuvinius sodus riša sudvigubinto šiaudo. V. Sniečkuvienė, veždama
vestuvinį sodą dovanų, netyčia užkliudė ir pažeidė jo kampą. Sakė, kad ir jį gavusiųjų gyvenimas
klostėsi nekaip – persekiojo ligos, grėsė skyrybos.
Viskas grįžo į vėžes tik sodą iš naujo perpynus.
Pasirodo, sodas ne tik praneša apie tai, kas
laukia, bet gali ir likimą pakoreguoti. Vestuviniai
sodai būdavo saugomi labai ilgai. Teko girdėti,
kad Gudijoje, mirus vienam iš sutuoktinių, prieš
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jo karstą būdavo nešamas vestuvinis sodas, o vėliau kartu palaidojamas. Lietuvoje tokių aprašų
skaityti neteko, bet gudiški papročiai dažnai panašūs į mūsiškius.
Sodą darydavo kelias dienas. Jaunųjų sodai
paprastai būdavo dideli, pakabindavo ties jaunai
siais. Vestuvės paprastai – šeštadieniais, tai sodą
pradeda pinti kokį pirmadienį, antradienį. Iki
ketvirtadienio jau būna supinta. Sodą saugodavo, nenaikindavo po vestuvių, saugodavo garbingiausioje vietoje, ne tik kad būtų matomas, bet
kad apvalytų visas energijas. (Pasvalys)
V. Repšienė sakėsi mačiusi Skapiškyje vestuvinį sodą, saugomą kubiliuke su išgręžtomis skylutėmis dėl vėdinimo, ir dar pasakojo, kiek nelaimių ištiko vieną kaimynų šeimą, kai šeimininkė
sudegino savo vestuvinį sodą. Ir ji pati, ir aplinkiniai buvo įsitikinę, kad tai įvyko būtent dėl to.
Ta pati rišėja tvirtino, kad sodas − tai vėlių namas, kad jame renkasi giminės vėlės, kurios
saugo nuo nelaimių ir atneša sėkmę. Tad supran
tama ir vestuvinio sodo prasmė, ir galia. Nutekėjusiai moteriai sodas laidavo ryšį su gimtąja
sodyba, šeima ir savo protėviais. Gal sodas saugojo jaunąją marčią nuo piktos anytos ir visos vyro
šeimos skriaudų, nes ji turėjo savo „gynėją“, o už
jo − nematomą, bet galingą pagalbą − protėvius.
Lūžęs šiaudas, pažeistas sodas buvo bloga
lemiantis ženklas. Žmonės tikėjo, kad tokių sodų
negalima laikyti namuose, reikia juos sudeginti,
kaip ir kitas šventas relikvijas. Net ir vieną šiaudelį sulaužius tai buvo laikoma blogu ženklu,
panašiai, kaip namie vengiame laikyti įskilusius
indus ar veidrodžius. Tačiau vestuviniam sodui
tai negaliojo. Kaip sakiau, buvo stengiamasi išlaikyti net ir jo likučius. Todėl rišant vestuvinį sodą
žiūrėdavę, kad būtų ne tiek gražus, kiek tvirtas.
Antra svarbi šeimos šventė – vaiko gimimas. „Besilaukianti moteris pasirišusi siūlą ant
kablio, ant kurio vėliau bus kabinama vygė, rišo
sodą savo būsimajam vaikeliui“, – tvirtina sodų
rišėja B. Gricienė iš Šiaulių. Jai pritarė biržietis
Virginijus Kalnėnas: „Gimsta vaikas, tai mažutis sodelis būtinai būdavo pakabintas virš lovos.
Sodas virš vaiko galvos. Daugiausia saulytes pindavo.“ Galima tik įsivaizduoti, su kokia atida būsimoji motina jį rišdavo, tikėdama saugančia sodo
galia ir kad nuo to, kaip tas sodas bus surištas,
priklausys visas jo gyvenimas, netgi likimas!
Kai kurios rišėjos dar prisimena, kad einant
į palankynas moterys nešdavo dovanų nedidelius
šiaudinius sodelius, paukštelius, saulutes, angelėlius – kas ką mokėdavo surišti.
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Antosės Čiupailienės sodai. Paungurių k., Trakų r. 2013 m.

V. Repšienė pasakojo, kaip vaikystėje švęsdavo Šv. Liucijos dieną (gruodžio 13 d.). Išvakarėse susirinkę kaimynai išskaptuodavo burokus
ir įdėję dagtį užpildydavo lajumi (lydytais avies
taukais). Kitą dieną kiekvienas atsinešdavo vaišių ir ką nors padarytą iš šiaudų: sodelį, žvaigždę,
saulę, skrybėlę. Prie burokinių žibintų vaišindavosi, o vaišėms baigiantis burtų keliu nustatydavo
eilę, pagal kurią kiekvienas galėjęs pasirinkti kurį
nors iš suneštų šiaudinių dirbinių (tiktai ne savo).
Sodas paprastai būdavo kabinamas virš stalo,
prie kurio visa šeima tris kartus per dieną sėsdavo valgyti. Stalas kertine apeigų vieta neabejotinai
tampa dėl to, kad seniausias bendravimo su dievais
ir protėvių dvasiomis būdas nuo seno yra apeiginis
valgymas. Sodas siejosi su dangiškuoju sodu – rojumi arba dausomis, jis tarsi pratęsdavo tą sakralinę
erdvę, kreipė akis į aukštesnius dvasinius dalykus.
Sodo paskirtis, be abejonės, yra apeiginė,
sakralinė.
Šiaudas, iš kurio rišamas sodas, pelnydavo
ne ką mažiau pagarbos nei pats grūdas. Jis buvo
plačiai naudojamas lietuvio būtyje ir buityje, todėl šiaudus kruopščiai surinkdavo nuo laukų. Vasaros saulės spindulius surinkę šiaudai nuo seno
naudojami įvairiems buities rakandams gaminti.
Dažniausiai buvo naudojami įvairūs iš šiaudų nupinti indai − gorčiai, karbijos. Netgi bičių aviliai
kartais būdavo šiaudiniai. Vestuvinių kvieslių kepurės – taip pat iš šiaudų. Merginos papuošalus

dėdavo į šiaudines dėželes. O ir patys papuošalai
neretai iš šiaudų pačių rankomis buvo pagaminti – žiedeliai, dirželiai ar apyrankės. Skrybėlės,
blauzdinės, saugančios merginų kojas, kad nesusibraižytų grybaujant ar rugius pjaunant, stogai −
viskas iš šiaudų. Pagaliau − iš rugių ar kviečių
varpų padaryti pabaigtuvių vainikai tarsi apvainikuodavo žemdirbių darbą. Iškalbinga ir apeiginė
giesmė, skiriama prie rugiapjūtės dainų, kurios
refrenas: Slaunasai žolyne, rugeli! Tyrėjų manymu,
jievaras (jovaras) yra pasaulio medis, suvienijan
tis tris pasaulius − požemį, žemę ir dangų (praeitį,
dabartį, ateitį):
Šalia kelio jievaras stovėjo,
Slaunasai žolyne, rugeli!
Iš pašaknių skambantys kankleliai,
Slaunasai žolyne, rugeli!
Ant viršūnės sakalo vaikeliai,
Slaunasai žolyne, rugeli!
Per vidurį dūzgiančios bitelės,
Slaunasai žolyne, rugeli!

Taigi, sodo medžiaga – šiaudai – ypatinga.
Senovėje į šiaudą žiūrėta kaip į nenutrūkstamos gyvybės simbolį, nes jis užaugina, išsūpuoja
varpą ir subrandina grūdą, kurį pasėjus prasideda naujas gyvenimo ratas. Kitąmet jis pakyla iš
žemės, kurioje palaidoti mūsų protėviai, išauga
naujas daigas, kuris maitina žmones. Tokiu būdu
šiaudas jungia požemį ir dangų.
nemater ia lau s ku lt ū ro s p aveldo ver t ybių s ąva da s
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Kaip rašė Michaelis Aivangovas, „Tuo metu,
kai užkasate, paslepiate sėklą dirvoje, ji užmezga
žemės ir dangaus ryšį: lietus atplauks jų palaistyti, saulė atsiųs savo šviesos ir šilumos. Jūs paprasčiausiai įmetėte grūdą žemėn, tačiau šiuo judesiu
pakvietėte dangų dalyvauti jo augime“. Tas „ryšio
su dangumi užmezgimas“ buvo lydimas daugybės
papročių, apeigų, netgi magiškų veiksmų. Dar turtingesni rugiapjūtės, svarbiausio ūkio darbo, nuo
kurio priklausydavo šeimos apsirūpinimas duona,
papročiai. Pasak G. Beresnevičiaus, „žemdirbys
negali nebūti religingas – jo derlius priklauso nuo
dievų, todėl kiekviena derliaus ar sėjos šventė yra
religinio pobūdžio ir visas žemdirbio kalendorius
yra religinis“. Vėliau tos senovinės, religinės papročio prasmės žmonės galbūt ir nežinojo, tačiau
praktikavo kaip iš protėvių paveldėtą tradiciją.
Taigi šiaudas yra šio ciklo dalis. Galima kalbėti apie šiaudą ir kaip žmogaus kūno, nešiojančio
nemarią dvasią, atitikmenį. Jis naudotas įvairiose
apeigose: šiaudus klodavo ant Kūčių stalo, iš jų
ir burdavo pasibaigus šventinei vakarienei. Karšinamas žmogus priešmirtinei kančiai palengvinti
buvo guldomas ant šiaudų kūlio. Ant paskleisto
kūlio guldydavo gimdyvę, manydami, kad tai
sumažins gimdymo kančias. Jaunamartę po pirmosios nakties šokdindavo ant paskleisto šiaudų kūlio. Šiaudus klojo ir į lovą. Akivaizdu, kad
šiaudai pasirodo pagrindiniais žmonių gyvenimo
momentais – gimties, vestuvių ir mirties virsme.
Juos nuodugniai ištyrinėjęs, Aleksandras Žarskus
pagrindinius žmogaus gyvenimo virsmus lygino
su gamtos atitikmenimis, taip atskleisdamas universaliąją jų gelmę, kurią jautė senovinis žmogus.
Šiaudų pavyzdžiu galima vaizdžiai pailiustruoti
senos formos naikinimą (A. Žarskaus terminas),
kuri buvo būtina kiekvieno virsmo sąlyga: nesunaikinus seno negali gimti naujas. Žinomas
paprotys, gimus kūdikiui, jį, dar nesuvystytą,
paguldyti ant šiaudų. Tyrinėtojas „Virsmų knygoje“ nurodė Rytų Lietuvoje buvus prosenovinį
vestuvinį paprotį: „Pasitinkant marčią kiemo viduryje būdavo pastatomas šiaudų kūlys, ant kurio
nuotaka mesdavo duonos kepalėlį, o svočia jį perrišdavo juosta. Po to visi šokdindavo nuotaką ir
šiaudus sutrypdavo.“ Buvo paprotys ir parvežant
marčią prieš vartus uždegti šiaudų kūlį, per kurį
pravažiuoja vežimas. Posakis „likti ant pernykščių šiaudų (arba virkščių)“ reiškė likti netekėjusiai, t. y. ne ką kitą, o neišgyventą, nesunaikintą
gyvenimo tarpsnį. Prikeltuvių rytą kupiškėnų pabroliai prie klėties durų atsinešdavo kelis pėdus
nekultų javų ir sutartinai kuldavo, dainuodavo ir
tokiu būdu žadindavo jaunuosius.
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Kaip nusakytumėte esmingiausią, giliausią šiaudinių
sodų rišimo tradicijos prasmę?
Senovėje niekas nebuvo daroma vien dėl estetikos. Simboliai, atsiradę keramikoje, medžio dirbiniuose, tekstilėje, margučiuose ir kitur, atliko ir
gydomąsias, apsaugines, informacines ir kitokias
funkcijas, galbūt ne visada mums ir suvokiamas.
Sodai taip pat ne išimtis. Pabandykite su skaudama galva atsisėsti po besisukančiu „teisingu“ sodu
ir ramiai užsimerkę pabūti. Greičiausiai skausmas
praeis. Aišku, daug kas priklauso ir nuo to, kas ir
kokios būsenos būdamas riša sodą. Iš kitos pusės,
tarp sodo ir rišėjo atsiranda abipusis ryšys: sodas
veikia patį rišėją. Sodą rišantis žmogus pasijunta paties Kūrėjo vietoje: iš chaoso (šiaudų kūlio)
kuria harmoniją, darną, tvarką, tarsi stengiasi
atkurti prarastą rojaus sodą. Jis tarsi kuria mandalą, tad rišant sodą apima ypatinga meditacinė
būsena, netgi ekstazė. Žmogus, būdamas taip
kurto sodo artumoje, negali nepajusti pokyčių –
tiek fizinių, tiek psichinių: jo gerosios savybės sustiprėja. Sodas žmogui tarsi atveria sąmonę. Jis
suteikia papildomos fizinės ir dvasinės energijos,
netgi daro įtaką įvairiems įvykiams. Sodų rišėja
B. Gricienė tvirtino, kad prieš kokį nors svarbų
įvykį ar apsisprendimą reikia keletą kartų praeiti, pasivaikščioti po sodu. Sodo šviesos nutvieksti
keblumai tampa lengviau išsprendžiami, ateina
aiškumas, ką ir kaip reikia daryti.
Sodas įtikinamai parodo, kad galima suderinti priešybes, kad materija ir dvasia gali ir turi
būti darnoje. Ir kad žmogus turi stengtis tą darną
atkurti savyje. Tai užkoduota mūsų protėvių žinia ir jų pagalba mums, šiais laikais gyvenantiems
moderniems žmonėms.
Esu įsitikinusi, kad jei sodas kabotų, kaip
seniau, kiekvienuose namuose, – harmonijos ir
darnos mūsų gyvenimuose būtų daugiau. Tesisuka jie ir teskleidžia savus palaiminimus.

STRAW SODAI SPINNING
FROM A GLANCE. PT. 2
The tradition of binding straw sodai was included in the List
of the Inventory of Intangible Cultural Heritage of Lithuania
under the auspices of UNESCO. We continue the conversation
started in the 5th issue of BŪDAS with sodai-maker Marija
Liugiene, organiser and coordinator of cultural activities at the
Vilnius Ethnic Activities Centre.
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Sodų rišėjos Antosės Čiupailienės namai Paungurių kaime, Trakų r. 2013 m.
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Sodų rišėjos Antosės Čiupailienės namai ir interjeras Paungurių kaime, Trakų r. 2013 m. Arūno BALTĖNO nuotraukos.
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LATVIŲ DIEVAS
Pėter i s Š M I TA S
Žurnale „Liaudies kultūra“ dalimis jau buvo skelbtas klasika tapęs Pėterio Šmito veikalas „Latvių mitologija“1
(paskui „Aidų“ leidyklos išleistas atskira knyga). Taip pat Haraldo Biezajo veikalo „Latvių Dievas“ ištraukos2
ir vienas skyrelis iš Ernesto Brastinio sudaryto latvių dainų apie Dievą rinkinio3. Tačiau P. Šmitas „latvių Dievo byloje“ yra pasisakęs ir savo sudaryto daugiatomio rinkinio „Latvių pasakos ir sakmės“ XIII tome (1936),
skyriaus, skirto sakmėms apie Dievą, įžangoje. Šią įžangą (su nedideliais redakciniais praleidimais), labai
tinkančią prie susidarančio jau kone ciklo vertimų apie latvių Dievą dabar ir skelbiame lietuviškai. Nurodomi
latvių dainų numeriai – iš Krišjanio Baruono rinkinio „Latvių dainos“.
Rašydamas prieš šimtą metų, P. Šmitas yra priverstas aiškintis su jau seniai atgyvenusiomis XIX ir
XX a. pradžios mitologijos teorijomis ir pats dar yra užsikrėtęs tiesmuku evoliucionizmu, kuriam žūtbūt rūpi
kiekvieną mitinį vaizdinį įsprausti į tiesinės istorinės raidos bei pažangos lentyną. (Bet mums pravartu prisiminti ir tai, kas dabar jau skamba gerokai naiviai, – kad įsisąmonintume, jog ir dabartinės mūsų pačių teorijos, kol kas labai rimtos, po kurio laiko gal atrodys ne mažiau naivios, ir pažvelgtume į savo pačių įsitikinimus bent kiek iš šalies.) Kita vertus, P. Šmitas – ir vienas didžiausių XX a. latvių, o gal net pasaulio eruditų,
ir vienas geriausių latvių bei apskritai baltų mitologijos žinovų, tad į jo mintis dera rimtai įsiklausyti, o jeigu
kurią parūptų užginčyti, tai daryti reiktų tik nuodugniai pasirengus ir labai gerai pagalvojus.
Skaitant vertimą būtina turėti omenyje, kad latvių Debess tēvs, paraidžiui „Dangaus tėvas“ ar „Dangiškasis tėvas“, gali būti ir „Tėvas Dangus“, kaip Zemes māte, nors paraidžiui irgi „Žemės motina“, iš tikrųjų
yra „Motina Žemė“. Lietuvių kalboje tokių dviprasmybių neturime, užtat tą patį pasakymą pagal kontekstą
kartais tenka versti skirtingai. Dar viena latviška dviprasmybė, kad Dieviņš gali būti suprantamas ir verčiamas tiek kaip Dievulis, tiek kaip Dievaitis – irgi pagal kontekstą.
Vertėjas
Nors latvių liaudies tradicijos Dievas (Dievs),
arba Dangaus, Dangiškasis tėvas (Debestēvs), nebėra lengvai atskiriamas nuo krikščionių tikybos
Dievo, vis dėlto nėra jokių abejonių dėl to, kad
pradžioje jis yra buvęs pagoniškųjų laikų dangaus dievas. Žinomas mitologijos tyrinėtojas Vilhelmas Manhartas (Wilhelm Mannhardt, 1831–
1880) yra priėjęs išvadą, kad latvių liaudies dainų
Dievo sūnūs atitinka graikų Dioskūrus, kurie yra
ne šiaip kokio dievo (theos), o dangaus valdovo
Dzeuso sūnūs. Dzeusas (Zeus patēr „Dzeusas tėvas“) savo ruožtu prilygsta lotynų Jupiteriui (Jupiter, Diespiter, Deus pater „Dievas tėvas“) ir senųjų
indų Djausui pitarui (Dyaus pitār „Dievas tėvas“).
Visi trys yra dangiškieji tėvai, arba dangaus dievai. Jupiteris buvo suprantamas ir tiesiog atviro
dangaus prasme (sub Iove „po atviru dangumi“).
Kad jau sutampa minėtieji sūnūs, tai ir jų aukštieji
tėvai neturėtų būti skiriami, juolab kad juos sieja
ir kalbotyra. Latvių Dievs, lietuvių Dievas, prūsų
Deiwas, kaip ir graikų Zeus-patēr, lotynų Jūpiter
1
2
3

bei sen. indų Dyaus pitār, yra kilę iš šaknies dei„spindėti“. Iš tos pačios šaknies yra kilę ir daugiau
žodžių, paprastai žyminčių šviesą, dangų ir dieną.
Dar ir dabar latvių kalba nėra užmiršusi tiesioginių Dievo sąsajų su dangumi, nes apie saulėleidį
pasakoma, kad Saulė iet Dievā „eina Dievan, Dievopi“ arba pie Dieva „pas Dievą“. Yra ir tokia mįslė: Spriks pie Dieva, spriņģis mežā, simtkājis ezerā
„Spirgulys [žiežirba, žarija] pas Dievą, spraigulys
miške, šimtakojis ežere“ (žvaigždė, kiškis, vėžys).
Baltų žodį Dievas, anksčiau tartą Deivas, senais
laikais perėmė ir suomių šeimos kalbos (suomių
taivas, estų taevas, lybių tövas), kuriose jis irgi
reiškia „dangų“. Prof. Eduardas Volteris man pranešė, kad ir lietuviai turį pasakymą Dievas žiba,
reiškiantį vadinamąjį amalą – tolimą žaibą be
griaustinio.
Vienpusio animizmo ar manizmo atstovai
čia mums paprieštarautų, kad Dievas pasakose
bei sakmėse esąs bejėgis senelis arba senas vargeta, neturintis jokio ryšio su dangumi. O kadangi

Liaudies kultūra, 2002, Nr. 1, p. 46–55; 2002, Nr. 2, p. 29–34; 2002, Nr. 3, p. 44–49; 2002, Nr. 4, p. 59–65; 2002, Nr. 6, p.
58–61; 2003, Nr. 1, p. 62–69; 2003, Nr. 3, p. 63–70; 2003, Nr. 4, p. 59–66; 2003, Nr. 5, p. 58–64; 2003, Nr. 6, p. 60–67.
Liaudies kultūra, 2014, Nr. 4, p. 68–76.
Būdas, 2019, Nr. 6, p. 73–79.
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paprastai tik iš konkrečių sąvokų randąsi abstrakčios, tai ir konkretus senelis žemėje esąs pirmesnis už nematomą Dievą danguje. Žiūrint pro
modernaus galvojimo akinius, toks sprendimas
išties atrodytų teisingas, tačiau pirmykščio žmogaus minčių eiga yra visai kitokia. Visose tautose,
kurių tik kokie nors mitai mums žinomi, esama
ir žinių, jog dangus yra tėvas, o žemė – motina.
Joks stebuklas, kad dangus ir žemė tapo prilyginti žmonėms, nes dar ir dabar turime nemažai
tikėjimų, sakmių bei pasakų, kuriose ne tik įvairūs gyvūnai, bet ir medžiai bei akmenys jaučia
ir kalba kaip žmonės. Todėl drąsiai galime teigti,
kad Tėvas Dangus ir Motina Žemė priklauso prie
konkrečiausių ir seniausių žmonijos dievybių.
Priešingai, jeigu Dievas, kaip dangaus valdovas,
būtų kilęs iš mirusio žmogaus sielos, tai tada jis
būtų abstrakcija, susidariusi iš daugelio aplinkybių kombinacijos. Pirma, iš numirėlių, kurie paprastai vertinami neigiamai, kurių bijoma, būtų
turėjusi susidaryti viena geranoriška vėlė. Antra,
ši geroji siela turėtų būti paaukštinta į dvasias.
Trečia, ši dvasia vėlgi turėtų būti paaukštinta į
dangaus valdovą, arba Dievą. Bet ar kokios nors
tautos mituose yra bent pavyzdys, kad numirėlis
būtų paaukštintas į dangaus dievą? Na, turi kinai tokį padavimą, gyvavusį jau po Kristaus, kaip
dangaus dievas Šang-dy, arba Tien, vieną liaudies
herojų pakėlė perkūnijos dievu. Panašių tikėjimų esama ir apie kitus, mažiau reikšmingus kinų
dievus. Tačiau tie dievai žinomi jau senuosiuose
kinų raštuose, dažnai tūkstančius metų seniau,
nei yra gimę minėtieji herojai. O kad patsai Šangdy būtų šitaip atsiradęs, tai girdėt negirdėta. Čia
mes aiškiai matome, jog protėvių kultas Kinijoje
ilgainiui plėtojosi, tad mums derėtų išsiaiškinti,
kas šiuose tikėjimuose yra sena, o kas nauja. Visai
nesiremiant faktais, vien teorijos dėlei irgi negalima perkelti kinų tikėjimų į latvių mitologiją. Taip
pat mums nevalia pamiršti, kad ir pati animizmo
teorija kito, ir vėlesnieji animistai dievų nebelaikė
mirusių žmonių sielomis, o tik sieloms prilygstančiomis būtybėmis.
Dabar pereisime prie klausimų, kaip Dangiškojo tėvo kultas tolydžio išsivystė. Senaisiais
priešistoriniais laikais pirmykščio žmogaus dievai prilygo patiems žmonėms. Šie dievai turbūt
nebuvo iš prigimties blogi, bet galėjo būti pikti, pavydūs ir negailestingi. Šiek tiek toliau pasivysčiusius vaizdinius aptinkame pas giliakus.
Jų žemosios dvasios nori žmonėms visaip ken
ti, užtat jas tenka apmaldyti aukomis; o štai

Dangiškasis tėvas yra geras ir neprašo iš žmonių
jokių aukų. Dar toliau pasivystęs yra kinų Tien,
arba Šang-dy, liaudies kalboje vadintas tiesiog
Dangiškuoju tėvu ar Tėvu Dangumi. Šis dievas
kinų tradicijoje paprastai nevaikšto po žemę, bet
kitąsyk pasirodo žmonėms arba sapnuose, arba
tiesiog danguje. Paprasti žmonės nėra verti kreiptis į Šang-dy su maldomis ar aukomis, nes tokios
apeigos pridera tik karaliams – dangaus sūnums.
Taigi konservatyvusis Konfucijaus mokymas yra
išsaugojęs dar gana pirmykštį Dangiškojo tėvo
kultą. Toliau išsivystęs yra senovės graikų Dzeusas, paprastai gyvenantis aukštajame Olimpo
kalne, bet neretai pasirodantis ir tarp žmonių,
ant žemės. Jis ir pats nėra laisvas nuo žmogiškų
aistrų, ir mielai priima žmonių aukas bei išklauso
jų maldų.
Į Dzeusą kažkiek panašus, tik jau krikščioniškosios tikybos paveiktas, yra mūsų liaudies
dainų Dievas, arba Dangiškasis tėvas. Šis Dievas
labai primena senųjų latvių didiką ar pasiturintį ūkininką. Jis turi gražių įvairaus plauko žirgų,
gana dažnai joja, rečiau važiuoja, apsisiautęs platų
pilką apsiaustą, su juosta per juosmenį ir kalaviju
prie šono. Nors gyvena jis danguje, dainose atsiskleidžia ir ištisas jo ūkis. Kai vienoje dainelėje
(33652) Dievas yra mazs vīriņš „mažas vyrukas“,
kitoje (11776) eina par kalpu „bernu, tarnu“, o
mīļa Māra „miela Mara“ par kalponi „tarnaite“, tai
čia turime išimtis, kuriose jau matyti naujoviškas krikščioniškas nusižeminimas. Nesu girdėjęs,
kad kinų, mongolų, mandžiūrų, tungusų sakmėse ar pasakose kokia nors dievybė pasirodytų kaip bejėgis senelis arba net elgeta. Ir mūsų
Biblijos Senajame Testamente Dievas niekada
neapsireiškia seneliu ar elgeta. Ir Jėzus Naujajame Testamente, nors paprasto dailidės sūnus, niekada nėra pasirodęs kaip elgeta. Homero didysis
gudruolis Odisėjas žvalgybos tikslais persirengia
elgeta, tačiau graikų dievai taip nesielgia. Kad
mūsų pasakose bei sakmėse, kaip ir Rytų Europos
tradicijose, Dievas paprastai pasirodo senelio ar
elgetos pavidalu, tai, kaip jau sakyta, yra naujoviško krikščionybės nusižeminimo įtaka. O štai
liaudies dainose Dievas niekada nepavadinamas
elgeta. Nėra tad jokios pagrindo šį naujovišką pasakų Dievą elgetą laikyti senąja pagoniškųjų laikų
baltų dievybe. Nereikia manyti, kad per aštuonis
šimtus metų latviai nebūtų pasisavinę krikščioniškosios kultūros ir kad mūsų sakmėse būtų sutinkami pirmykštesni tikėjimai negu mongolų ar
tungusų tradicijose.
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Mokslo darbe niekada nebus perteklinis
perspėjimas, kad naujųjų laikų romantizmo negalima perkelti priešistorinių laikų pirmykščiams
žmonėms. Yra tokia gerai žinoma liaudies daina,
kurioje ant paskendusios piemenaitės kapo užauga gėlė arba liepa, iš jos stiebo bernelis padirba
kankles, ir kanklių skambesy motina išgirsta savo
mirusios piemenaitės balsą. Tai visoje Europoje
labai populiari daina. Vienu metu buvo manoma,
kad ši daina atsiradusi gal jau tada, kai indoeuropiečių tautos dar kalbėjusios viena kalba. Tačiau
dabar mes žinome, kad minėta daina – tai keliaujantis romansas, atsiradęs kažkur Europos pietuose vargu ar anksčiau nei XVI a. Seniau nė nebuvo įprasta ant kapų sodinti medžius ar gėles. Ir
mūsų dainose sakoma, kad mirusieji paprastai laidojami netoli namų „balto smėlio kalnelyje“, ant
kurio ganomos karvės ir kiaulės. Taigi palyginti
nauja daina buvo palaikyta senųjų priešistorinių
laikų paveldu, o poeto fantazija – priešistoriniu
mitu. Sielos perėjimas į medį senovėje gal ir buvo
įmanomas, bet tik ne romanso aplinkybėmis.
Pas mus labai stipriai įsišaknijęs įsitikinimas, kad Perkūnas esą buvęs latvių senasis aukščiausiasis dievas, o liaudies tradicijos Dievas, arba
Dangiškasis tėvas, tėra krikščioniškosios tikybos
sąvoka. Arba geriausiu atveju pradžioje tai buvęs
išimtinai bendrinis daiktavardis. Šį nesusipratimą
irgi nesunku paaiškinti. Latvių žodis Dievs tiek
savo garsynu, tiek reikšme nesiskiria nuo lotynų
deus, todėl jis ir buvo palaikytas krikščionių tikybos Dievu. O jeigu jau Dievas yra krikščioniška
sąvoka, kaip tada buvo vadinama pagoniškų laikų
aukščiausioji dievybė? Atvykėliai iš Vokietijos jau
seniai buvo girdėję, kad slavų tautų aukščiausiasis
dievas yra Perunas, labai primenantis latvių Perkuoną. Taip tad ir gimė sprendimas, jog Perkūnas yra buvęs senųjų latvių aukščiausiasis dievas.
Tačiau ar tikrai slavų Perunas buvo aukščiausiasis
dievas, mokslininkai dar neturi vieningos nuomonės. Juolab išvis neturime jokių rimtesnių liudijimų, kad kuri nors tauta perkūnijos dievą tiesiog
būtų laikiusi savo aukščiausiuoju dievu. Latvių
liaudies tradicijoje nėra jokių užuominų, kad Perkuonui būtų priklausiusi pirmoji vieta tarp dievų. Kur tik liaudies dainose Dievas su Perkuonu
minimi drauge, ten Dievas visuomet yra pirmoje
vietoje. Dangiškosiose vestuvėse su Saulės dukra
paprastai apdainuojami Dievo sūnūs ir tik retai,
kaip išimtis, tepaminimi Perkūno sūnūs.
Bendrinis daiktavardis „dievas“ nėra žinomas jokiai pirmykštei tautai. Dar šiandien tokios
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apibrėžtos sąvokos neturi ne tik laukinės Azijos
tautos, bet ir kinai, japonai bei korėjiečiai. Ir indoeuropiečių prokalbei ji nepritaikoma. Graikų
theos dabar yra laikomas skoliniu, o lotynų deus
yra radęsis iš Jupiterio (Diespiter < Deus pater). Todėl visai drąsiai galime sakyti, kad ne tik baltų
protautei, bet ir seniesiems latviams Dievs dar
nebuvo joks bendrinis daiktavardis. Bet kadangi
latviai jau XII a. buvo pakrikštyti, ir krikščionybė tolydžio vis pasmerkdavo „svetimus dievus“ ir
„dievų stabus“, tai negalime sakyti, kad ir bendrinio daiktavardžio dievs latviai visai nebūtų girdėję. Tačiau vienas Dievas, arba Dangiškais tėvas,
latvių tikyboje ir kalboje yra toks įsišaknijęs, kad
senojoje ir dorai užrašytoje latvių liaudies tradicijoje jokie „dievai“ neaptinkami. Tiesa, Romuvos dievų garbintojas Karlis Graudinis (Graudiņu
Kārlis) yra užrašęs liaudies dainą su ištara Liek
Dieviņus pieminēt „Liepia Dievaičius paminėti“
(13646/14). Taip pat J. Priedytis (Priedītis) yra
atsiuntęs dainelę su ištara Paldies Dievu Dieviņam
„Ačiū Dievų Dievuliui“ (1144). Dėl to mums nereikia pamiršti, kad Auseklio [1850–1879] laikais
dievų garbinimas buvo patriotizmo dalis, tad juo
žavėjosi ne vien tradicijos užrašytojai, bet ir pateikėjai. Kai kuriose dainose ir Dievo sūnų vietoje
užtinkame „dievų sūnus“, bet apie tokius išgirstame tik anuo dievų garbinimo laiku. Tokių pavyzdžių nėra nei seniau užrašytose dainose, nei
turtingo tautosakos rankraštyno medžiagoje. Aš
pats turėjau progą susipažinti su vienu pateikėju, kuris senąją tradiciją pateikė su naujoviškomis pažiūromis. Jeigu tokias iškraipytas liaudies
dainas bei sakmes būčiau užrašęs, ar jos būtų
patikima medžiaga latvių mitologijos tyrimams?
Į tai atsižvelgdami galime manyti, kad ir Karliui
Graudiniui, J. Priedyčiui bei „dievų sūnų“ atradėjui galėjo pasitaikyti tokie pateikėjai. Minėti
iškraipymai galėjo atsirasti ir visai netyčia. Tradicijos rinkėjai manė, kad pagonybės laikais latviai turėjo daug dievų, o Dievas, kaip Dangiškasis
tėvas, esąs krikščioniškos kilmės. Poroje sakmių
ir Perkuonas yra įstatytas Dievo vieton. Tai ne
kokie nors tyčiniai klastojimai, o tik nekritiški
pataisymai. Mūsų tausosakos rankraštyne dabar
jau yra daugiau nei dvigubai liaudies dainų, nei
buvo Kr. Baruono žinioje. Jose irgi nėra jokių
„dievų“ nei „dievų Dievo“, kurio vietoje randame: Paldies devu (saku) Dieviņam „Ačiū daviau
(sakiau) Dievuliui“. Galų gale negalime pernelyg
griežtai reikalauti, kad didžiajame „Latvių dainų“
rinkinyje nebūtų nė vienos pateikėjo klaidos ir nė
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vienos užrašytojo klaidos. Bet latvių mitologijos
statinys jokiu būdu neturi būti statomas ant retų
išimtinių liaudies tradicijos atvejų.
Profesorius L. Bėrzinis (Bērziņš) „Latvių literatūros istorijoje“ (t. I, p. 173) sako dievaičius
užtikęs vėlių reikšme. Nenoriu ginčyti, kad tai
būtų netiesa, bet mums vis dėlto reikia paklausti,
kiek seni ir liaudiški yra šie dievaičiai. Aš liaudies
tradicijoje esu užtikęs – ir tai anaiptol ne tyčinės
klastotės – tokius naujus žodžius kaip lata „lota,
grebėstas“, šautene „šaudyklė“, virtuve „virtuvė“,
līgavainis „jaunikis“, drēbnieks „siuvėjas“ bei kitus,
kurie tik neseniai pasirodė latvių raštijoje. Kad
dieviņi „dievaičiai“ yra daug senesnis žodis nei
ką tik minėtieji, dėl to neturime nė mažiausios
abejonės, tad jis galėjo prigyti ir tikroje liaudies
tradicijoje, ypač sakmėse ir prietaruose. Iš visų
Latvijos kraštų esama žinių, kad dar neseniai aukota prie kokios nors krosmatos, akmens, medžio,
šaltinio ar kitoje vietoje. Tačiau kam iš tikrųjų aukota, apie tai jau tik retas begali pasakyti. Bet kad
pasakojimas būtų pilnesnis, pateikėjas pats ima
samprotauti. Vienas sako, kad aukota šiaip kažkokio dievo stabui, kitas kalba apie žemės dievą,
vandens dievą, ugnies dievą, kitas pripažįsta tik
Dievą arba Dievulį, o dar kitas pasakoja apie dievaičius. Nors ir negalime šių žinių atmesti kaip
tuščių niekų, vis dėlto jokiu būdu negalime teigti,
esą tai tikri senųjų dievų vardai, vartoti nuo pagonybės laikų. Tokios žinios pamažu ėmė rastis
tik Auseklio metu, o senesniuose raštuose neužtinkame nei dievų, nei dievaičių. Jau P. Einhornas rašo, kad vėlių laiką latviai vadino visai
ne dievų dienomis, o Dievo dienomis, o tai, matyt, reiškia tą laiką, kuriuo Dievas leidęs vėlėms
vaikščioti po žemę.
Kai kurie teologai mano, kad Debestēvs
„Dangaus, Dangiškasis tėvas“ yra naujesnis pavadinimas, atėjęs iš krikščionybės. Aš irgi neabejoju,

kad Debestēvs nėra paveldėtas iš baltų protautės, ir
nė neketinu apibrėžti laikotarpio, kada jis iš tikrųjų bus atsiradęs. Vis dėlto Debestēvs tikrai nėra
krikščioniškas terminas, nes Šventajame Rašte jis
niekur neminimas. O štai Tėvas Dangus ir Motina Žemė – labai seni dievų pavadinimai daugelyje pagoniškų tautų. Nors mes ir sakome „tėve
mūsų, kuris esi danguje“, tai anaiptol nereiškia,
kad krikščionybės Dievas būtų vadinamas Dangiškuoju tėvu ar Tėvu Dangumi. Tačiau pačios
sąvokos iš esmės nesiskiria. Šventojo Rašto rašytojai veikiausiai gerai žinojo pagoniškų tautų Tėvą
Dangų ir Motiną Žemę, todėl turbūt tyčia vengė Dievą vadinti Dangiškuoju tėvu. Ir net jeigu
mūsiškis Debestēvs būtų atsiradęs jau krikščionybės laikais ir ne be krikščionybės įtakos, vis tiek
Debestēvs „Tėvas Dangus“ ir Zemesmāte „Motina
Žemė“ buvo ir tebelieka pagoniškų dievų vardai, kokių senuosiuose krikščioniškuose raštuose
nėra. Kita vertus, kaip senasis indoeuropiečių
Dievas dabar vartojamas krikščioniškąja prasme,
taip nėra jokio reikalo mums savo krikščioniškuose raštuose atmesti ir Dangiškojo tėvo.
Iš latvių kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS
Versta iš: Latviešu pasakas un teikas. Pēc Anša Lercha-Puškaiša
un citiem avotiem sakopojis un rediģējis prof. P. Šmits, XIII:
Teikas. Rīgā: Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums,
1936, sk. I: Dievs, p. 7–12.

THE LATVIAN GOD
Pėteris ŠMITAS
An article by one of the greatest scholars of Latvian and Baltic
mythology in general, P. Šmitas (1869–1938), on the Latvian
God, published in 1936 in the multi-volume collection Latvių
pasakos ir sakmės, in the chapter in Volume XIII, dedicated to
legends about God.
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VYDŪNAS APIE TIKĖJIMĄ
Vydūno leistuose žurnaluose „Jaunimas“ (1911–1914) ir „Darbymetis“ (1921–1925) buvo toks labai populiarus skyrelis „Pasikalbėjimai“. Skaitytojai buvo kviečiami pasisakyti ir klausti apie jiems svarbius gyvenimo
dalykus. Tad jaunuoliai, paprastai pasirašydami pseudonimais (pavyzdžiui, Vyžeikių nesusipratėlis, Krivaitis
ar pan.), ir klausdavo apie įvairiausius dalykus, pradedant pasaulio, žmogaus kilme ir baigiant mirtimi bei
pomirtiniu gyvenimu. Dažnai būdavo užduodami religinės tematikos klausimai: apie tikėjimą, Dievą, santykį
tarp įvairių religijų, sielos nemirtingumą ir kt., pagaliau – apie paties Vydūno mokymą. Mąstančių žmonių,
ypač jaunimo (gimnazistų, studentų), įprasti, iš sakyklų girdimi dogmatiniai aiškinimai netenkino, o Vydūno
atsakymai, siekiantys argumentuoti, domino ir laisvamanius, ir tikinčiuosius, ir netgi kunigus.
Vydūnas – pirmas lietuvių mąstytojas, išreiškęs kritiką istorinei Biblijos sampratai ir pabrėžęs visuotinius, bendrus pasaulio religijų simbolius, aiškinęs jų reikšmę. Svarbiausia – jis drąsino nieko nepriimti aklai,
bet viską, ypač religinius klausimus, apsvarstyti patiems. Tarp visų pasaulio religijų, kurias turi vienyti, o ne
skaidyti jų bendras pagrindas, jis nepamiršo ir senojo lietuvių tikėjimo, o Dievo ieškotojus ragino pirmiausia
atsigręžti į save, pažinti giliausią savo pačių esmę.
„Būdo“ skaitytojui siūlome kelias ištraukas iš spaudai rengiamos Vydūno knygos „Apie tikėjimą“. Prieš
šimtmetį duoti atsakymai į amžinus klausimus rasi irgi jau bus amžini, nes atsiliepia į svarbiausią, giliausią,
esminį žmogaus sielos rūpestį.

Girdėjau iš kai kurių „autoritetingų“ lūpų, kad Vydūnas nė kiek priekin nepastūmėjęs [lietuvių] kultūros
ir net akstinų tam nedavęs, o į savo filosofijos veikalus prikišęs „visokių niekų“, kaip rašte „Mirtis ir kas
toliau“, net visokių prietarų; o ir tą patį indų mokslą
įvėlęs į savo misticizmą ir labai jį išblaškęs, todėl jis
ateityje nebūsiąs įvertintas.

Kai jis kuria – tik labai iš lengvo teatneša vaisių. Rodos, to „autoritetingo“ žmogaus sprendimą
lėmė ne išmintis, bet veikiau ūpas. O apie tai, ar
aš indų mokslą gerai suvokęs, spręsti tegali indai.
Jie apskritai sako, kad Europos mokslininkai jų
mokslą iškraipą. O aš turiu indų liudijimų, kad jų
mokslą gana teisingai išdėstąs.

Tyčia ir šį pastebėjimą spausdinu. Noriu parodyti, kad man pateikiami visokie mano darbų
vertinimai. Tačiau jie man nieko nereiškia. Ką
kiekvienas mano, sako ir daro, parodo vien jo
dvasinį ir dorinį lygį, bet tai nėra joks galutinis
vertinimas. Žinoma, sakau tai ir apie save. Aš rašau stengdamasis aiškinti aukščiausią savo išmanymą, išreikšti kilniausius savo jausmus ir norus,
vienu žodžiu, – geriausias savo asmenybės savybes. Daugiau padaryti negaliu. Ar kultūrą tolyn
pastūmėsiu, ar ne, ar indų mokslą sudarkysiu, ar
kartosiu, ar šiaip ką padarysiu, – ne mano dalykas. Man rūpi vien sekti švenčiausiais raginimais, kuriuos jaučiu sieloje. O apie tai, ar ateitis
mane vertins, visai nemąstau, nors jai ir siūlau
savo darbą. Žinodamas, kad darbas, daromas su
pasišventimu1, visuomet toli siekia, tikiu, jog ir
mano darbas vėliau reikš daugiau negu šiandien.
Be to, yra žinoma, kad dvasinis veikimas tik
tuomet ūmai išryškėja, kai jis [ką nors] griauna.

Darbymetis, 1921, Nr. 4, p. 39–40.

1

Vydūnui pasišventimas – tai atsidėjimas Dievui, dieviškai išminčiai, susitelkimo ir veikimo būsena, kai vadovaujamasi savo esme. Žodį šventas Vydūnas kildina iš
žodžio švinta, taip siedamas jį su sielos skaidrėjimu, šviesėjimu. Visos pastabos parengėjos.
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Kokios nuomonės laikytis yra geriau: pažangios ar
klerikalinės?
Man atrodo, geriau gyventi savo nuomone. Mat
gyvenimą suprantant aiškėja, jog iš visų gyvių
žmogus išsiskiria tuo, kad jam galima visai savaip
veikti. Iš žmonių – daug aukščiau tie, kurie yra
savo veikimo valdovai. Žmogus nužeminamas,
kuomet jis padaromas kitų nuomonių įrankiu.
Žmogus turi būti visiškai saviškas2. Toks būdamas, jis vis dėlto turi gyventi santaroje su kitais.
Jis sąmoningai turi harmoniją su kitais kurti. Tam
visų pirma reikia savo nuomonę susidaryti. Tada
reikia palyginti ir bandyti suprasti kitų nuomones, taip pat suprasti, kodėl kai kurios viena kitai
prieštarauja. Todėl naudinga skaityti ne tik vienos
pakraipos laikraščius, o visokių.
Jaunimas, 1913, Nr. 7, p. 14.

2

Saviškas – dvasiškai laisvas, gyvenantis savo esme.
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Vydūnas. 1921 m.

Ar yra Dievas? Jeigu yra, tai kas jis yra ir kaip žmo- daug gali žinoti, bet tai tebus tik lašelis tų jūrų,
nės patiria, kad jis yra?
kurias būtų galima pažinti. Yra toks dėsnis: mes
žinome [tai], ką patiriame, o patiriame tai, ką
Į tą klausimą atsakyti būtų lengva, jeigu žmonės galime patirti. Pasikeitę, tai esti kitaip galėdami
neduotų Dievo vardo kažin kokiems išgalvotiems pajausti ir numanyti, mes ir kito ko, ir daugiau
dalykams, pavyzdžiui, kokiai šmėklai, kuri tik patiriame. Pasakyta: „Dievas yra Dvasia“3, tiks
ir laukia, kad galėtų žmogų nubausti dėl kokio liau (pagal graikų k. žodį) – dvasiškumas. Kas
netikusio darbo, arba kokiam didžiam neregi- dvasiškumo patirti negali, tam jo ir nėra. Todėl
mam žmogui, kuris labai prašomas ar meldžia- jis sakys, kad dvasios nėra, nors jis pats yra dvasia,
mas patenkina visus žmogaus ūpus ir t. t. Taip kad ir kokia silpnutė. Tačiau žmonės labai dažnai
yra dėl to, kad žmonės yra girdėję kalbant apie kalba apie didžią kokio nors žmogaus dvasią. Tik
kažką, kas neva Dievas esąs, bet patys nėra nieko niekas jos nėra matęs. Ir niekas nežino, kaip ją
panašaus patyrę. Gerai, kad jie dar tiki, jog Die- patyrus. Kitur pasakyta: „Dievas yra Meilė.“4 Kas
vas yra, ir šį bei tą apie jį numano. Kai kas sako, yra meilė – niekas pasakyti negali. Ji nei matoma,
kad Dievo nėra. Tačiau tai yra dar didesnis pa nei girdima. Tačiau žmonės tiki meilę esant, nes
klydimas, negu kažin ką susvajota vadinti Dievu. jie ją patiria. Žinoma, ne visi. Todėl kiti vadina
Rodos, teisūs tie, kurie sako: „Tokio Dievo, kaip meile, kas tėra geidulys, net gašlumas. Tačiau dėl
jį kiti įsivaizduoja, nėra.“ Bet sakyti, kad nėra
nieko aukštesnio už tai, ką pažįstame, yra didis
Jn 4, 24; 2 Kor 3, 17.
didžiavimasis ir nesusivokimas. Žmogus labai 3
4

1 Jn 4, 8; 1 Jn 4, 16.
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to meilė nepranyksta. Ji yra, o apie ją daugiausiai
žino tas, kuris ją patiria.
Kinų išmintingasis Laodzi sako: „Visa, ką tu
regi, yra Tao (Dievas), bet Tao nėra tai, ką tu regi.“5 Indų šventuose raštuose nuolat randami tokie žodžiai: „Aš (Dievas) visur, o visuma manyje.
Jeigu yra koks nors dalykas didis, žinoki, kad aš
jam tą didybę suteikiu.“6 Ir t. t. Iš viso to galima
numanyti, jog apie Dievą – k ad ji s y r a , i r
k a s ji s y r a – žmogus gali žinoti ir kalbėti, kai
jį patiria. Be to [patyrimo] žmonės tik ginčysis
dėl jiems nežinomų dalykų. Žmogus Dievą gali
patirti, kai Dievas žmogaus dvasioj ir sieloj apsireiškia. Vėlgi pats žmogus turi pasidaryti tam
tinkamas: turi išmokti pajausti kilnybę, šventybę, meilę ir t. t. Tuomet jis iš lengvo persikeičia,
tai esti tampa tinkamesnis patirti dalykus, kurie
nepasiekiami akims, ausims, mąstymui; o tai yra
visi kilnūs dvasiniai dalykai. Tad būdamas visai „skaisčios širdies“, jis patiria Dievą, ir jam
nėra ko Juo abejoti. Kiti turi vargintis sugalvotais dalykais ir ginčytis, ar jie yra, ar ne ir ar jais
tikėti...
Jaunimas, 1911, Nr. 12, p. 16–17.

Koks yra Dievas: ar toks, kaip kunigai sako, ar kitoks?
Kas ką apie Dievą sako, visuomet tėra to žmogaus nuomonė apie Dievą. Todėl negalima sakyti:
„Toks yra Dievas“, bet tik: „toks yra to žmogaus
supratimas apie Dievą“. Apie Dievą ką nors tegalime žinoti, kai tampame dieviški. Mes šiek tiek
dieviški, kai esame skaisčios širdies. Juk parašyta:
„Išganomi tie, kurie yra skaisčios širdies, nes jie
regės Dievą.“7
Jaunimas, 1912, Nr. 8, p. 16.
5

6

7

Posakis primena pirmąjį garsiojo Laodzi kūrinio
„Dao de dzin“ sakinį: „Kelias, kuriuo galima keliauti, nėra pastovus kelias. Vardas, kuriuo galima
įvardyti, nėra pastovus vardas.“ Citata veikiausiai
paimta iš XX a. pradžioje Europoje (ir tarp teosofų) labai populiarios olandų rašytojo Henrio Borelio
(Henri Borel, 1869–1933) knygos vokiečių kalba
Wu Wei: Laotse als Wegweiser („Vu vei: Laodzi kaip
kelrodis“): In allem was du siehst, ist Dao; doch Dao
ist nicht, was du siehst. (Už šią pastabą dėkoju Tadui Snuviškiui.)

Veikiausiai cituojamas teosofinis veikalas, perteikiantis
indų religiją ir filosofiją (viena tokių Vydūno minimų
knygų – „Slėpiningoji indų filosofija“). Panašus sakinys
yra „Bhagavadgytoje“ (6. 30), Vydūno netgi iškeltas jo
atlikto „Bhagavadgytos“ vertimo epigrafu: „Kurs Mane
regi visame ir mato visa Manyje, tam Aš niekados nepradingstu, ir jis nuo Manęs niekuomet nebesišalina.“
„Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5, 8).
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„Ar Dievas yra? Koks tas Dievas?“ – nuolat klausinėjama. Vienas [skaitytojas] rašo: „Argi Dievas žmoniškas, kad žmogui galima dieviškam tapti? Kas yra
Dievas ir koks Jis yra, kol pasaulis bus pasauliu, joks
filosofas, joks teosofas nesužinos.“
Tai iš dalies yra teisybė. Tik negalima sakyti, jog
Dievas turėtų būti žmoniškas, kad žmogus galėtų
tapti dieviškas. Jeigu Dievas žmoniškas, žmogui,
aišku, nebereikia dieviškam tapti. Tuo atsakymu
yra pasakyta, ką kiekvienas nujaučia, būtent tai,
kad žmogus gali būti ir kilnesnis, ir menkesnis.
Kilnumą žmogus supras pagal tai, koks jis yra. Žinoma, kad aukščiausią savo idealą, kilniausią idėją
žmogus vadina Dievu. Todėl jo Dievas yra toks,
kokius idealus jis gali suprasti. Vokiečių poetas
Gėtė [Johann Wolfgang Goethe] sako: „Koks yra
žmogus, toks yra ir jo Dievas, todėl dažnai ir Dievas virsta apjuoku.“8
Toliau klausimas: „Ar yra Dievas?“ Ir atsakymas:
„Jo nėra, yra [tik] visiško nesupratimo apsireiškimai.“
Nėra žmogaus be Dievo, kadangi nėra žmogaus
be idealo, nors būtų tasai tik sotus pilvas. Šv. Raš
te juk pasakyta, kad kai kuriems pilvas yra Dievas9. Kas įstengia šiek tiek daugiau mąstyti, Dievu
vadina visumos priežastį. Vieni tą priežastį suvokia esant dvasios, kiti – materijos pusėje, vieni –
sąmonės šviesoje, kiti – nežinojimo tamsybėse.
Tačiau pasakyti, kas ji yra, tegali tiktai tas, kuris ją apreiškia aiškiau nei kiti. Tokiais apreiškimais laikome visa, kas gražu, teisinga, garbinga.
Bet apsireiškimas toli [gražu] dar nėra esybė.
Žmogus, kurio šventumas labai išsiskiria iš kitų
žmonių, turi nepaprastą išmintį, kuri vadinama
dieviška išmintimi. Tada toks žmogus gali būti
vadinamas teosofu, tai esti dieviškai išmintingu.
Aš pats nesmi teosofas. Labai daug man reikia,
kad toks būčiau. Teosofas, suprantama, apie Dievą galėtų pasakyti daugiau negu kitas. Vis dėlto
ir jis kalbės apie Dievo apsireiškimus, bet ne apie
Jį patį. Žinoma, Dievo apsireiškimai yra dieviški.
Visa visuma yra jo apsireiškimas. Todėl galėtume
ją vadinti dieviška, bet visuma nėra Dievas, tiktai
jo apsireiškimas. Žvelgdami į žmogaus apsireiškimus, vėlgi matome skirtumų: vienus vadiname gyvuliškais, kitus – žmoniškais, o kurie dar
už tuos kilnesni – dieviškais. Kai pastarieji tarp
žmonių bus įprasti, vadinsime juos žmoniškais, o
8
9

Apjuokas čia – kas išjuokiama.
„Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas ir jų garbė – gėda“
(Fil 3, 19).
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kilnesnius, kurių šiandien nė numanyti dar neįstengiame, – dieviškais. Daug apie tai galėtume
kalbėti, bet kalbos mažą naudą teatneša. Patirti, kas yra Dievas, tegalime gyvenimu. Kas Jis ir
koks Jis yra – visos visumos gyvumas ir visų amžių padavimai apsako. Klausykimės tos giesmės,
to pranašavimo!
Jaunimas, 1912, Nr. 10, p. 14–15.

Kas yra Dievybė mokslo požiūriu? Ar galima ją patirti jausmais?
Mokslo darbai susiję vien su sąmonės turiniu.
Todėl jie nieko negali pasakyti apie tai, kas tuo
turiniu būti negali. Kadangi sąmonė yra viso patyrimo pagrindas ir sąlyga, jos kilmė yra virš jos
ir viso patyrimo. Jai pažymėti turbūt tiktų žodis
Dievybė. Žmogaus jausmai paprastai susiję vien su
jo sąmonės turiniu. (Regis, žodis jausmas yra daugiareikšmis.) Tad jausmais Dievybės patirti negalima. Vis dėlto žmogus sužino apie sąmonės šviesėjimą. O tai yra tikras Dievybės reiškinys. Šviesėjant sąmonei, žmogui aiškėja visumos prasmė
ir jos pagrindas. Bet [sąmonės] šviesėjimas nėra
mokslo vaisius. Jis gali būti palyginamas su dienos
aušimu – tai vyksta ne pagal mokslo aiškinimus.
Darbymetis, 1922, Nr. 5, p. 58.

Ar Kristus iš tikrųjų neturėjo tėvo?
Jeigu Kristus suprantamas kaip antrasis pasaulio
principas, kaip tai suvokė senovės graikų filosofai (kalbėdami apie Trejybę arba apie tris Dievo
apsireiškimus, vartodami žodį logos) ar Egipto ir
indų filosofai, – tuomet reikės sakyti, jog Kristus tėvo neturi. Jis, būdamas Dievas, yra tarsi
pats sau tėvas. Tik tai reikėtų gerai išmanyti, norint suvokti, ką apie tai byloja senovės filosofija.
Kai Kristumi vadinamas pavidalą turintis
žmogus, tuomet reikia sakyti, jog jis turėjo tėvą.
Tačiau Kristaus laikymas kūnu, užgimusiu ir
mirusiu, ir jo padarymas Dievo sūnumi žemina
Kristaus pasekėjus. Toks mąstymas yra liekana
iš tų laikų, kai tamsūs žmonės, nesuprasdami išmintingųjų mokslų, įsivaizduodavo, kad Dievai
susigyveną su moterimis, kai jiems tai atrodo esą
reikalinga, o ir kitada.
Jaunimas, 1912, Nr. 8, p. 13.

Ar Kristus buvo iš dangaus nukritęs Dievas, kaip kunigai skelbia, ar tik didelis galvočius, kaip, sakykime,
Buda, Konfucijus, Sokratas, [Levas] Tolstojus ir t. t.?

Labai abejoju, ar kunigai skelbia, esą Kristus iš
dangaus nukritęs. Labai dažnai kunigams priskiriama tai, kas jų nei sakoma, nei daroma. Tiesa,
jie yra žmonės, tad ir jų yra visokių – geresnių
ir blogesnių. Vis dėlto jeigu kas kartą ir būtų ką
pasakęs ar padaręs, kas negera, arba netgi tai, kas
bloga, ir tuomet nereikėtų tuoj sakyti: „Taip kunigai sako ir daro.“ Man atrodo, reikia spręsti tik pagal patyrimą, ir tik pagal tą vieną, kurį kas patiria.
Jeigu sakytume, jog Kristus iš dangaus atėjęs, tuomet reikėtų paaiškinti, kas yra dangus.
Tam dera mažumą jau tai, kas yra pasakyta apie
pragarą. Čia užteks trumpo paaiškinimo, kad
dangus yra ne vieta, bet sąmonės būsena. Tai patirti galima kiekvienam.
Nereikėtų į vieną eilę dėti Budą, Konfucijų,
Sokratą ir Tolstojų. Galbūt Sokratas ir Tolstojus
buvo „galvočiai“. Bet tuo nedaug pasakyta. Vien
iš galvojimo neišeina nei dideli veikalai, nei sumanymai. Galvojimas tėra žmonių minčių tvarkymas. Todėl joks „galvočius“ nėra žmonijos vedęs
į aukštesnį žmoniškumą. Tai yra darę „tikybų“10
steigėjai. Tačiau vadindami juos „galvočiais“, nė
žingsniu nepriartėtume prie jų supratimo.
Didis veikimas, darantis žmonėms įtaką, iš
gyvybės teateina, arba, kaip sakoma, iš širdies,
iš sielos, bet tai tas pats. Norima tuo pasakyti,
kad tas veikimas ir mokslas kyla iš to žmogaus
esybės. O toji yra, kaip žinoma, dvasinė. Tačiau
gerai supraskime: nei mokslas, nei veikimas nėra
savaimingas dalykas. Kiti gali atkartoti aukšto
žmogaus žodžius, bet toli [gražu] nebus tas pats
įspūdis, nes mokslas yra gyvai apsireiškiančios
esybės galybės apraiška. Kitas, naudodamas tą
patį mokymą kaip savo, apreikš tik tiek, kiek jis
savo esybe yra sąmoningas, o priklausomai nuo
to – ir galingas. Iš to matyti, kad žmonės labiau
skiriasi vidine gelme, dvasiniu gyvumu ir kilnumu, negu kūnu. Kūnas tėra pavidalas, kuris paprastai atrodo [bent] šiek tiek žmoniškas, bet per
jį [pats] žmogus [kaip dvasinė esybė] labai dažnai
visai neapsireiškia.
Pasaulyje žmogaus esybė yra [svarbiausias]
veiksnys. Tik tasai yra nematerialus. Norėdamas
regimame pasaulyje veikti, jis tai gali tik [naudodamasis] materialiu įrankiu. Minimas veiksnys nėra toks pat galingas ir viename, ir kitame
žmoguje, nes jų sąmoningumas nėra vienodas.
Žmones reikia skirti pagal jų [dvasios] galingumą, jų išmintį. Tik paprastai tai neįmanoma, nes
10

Žodį tikyba, kaip religijos atitikmenį, Vydūnas rašo su kabutėmis, nes ši esą Dievo patirtį reiškianti sąvoka paprastai
vartojama vieno ar kito mokymo apie Dievą reikšme.
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tų skirtumų nematome. Visgi iš lengvo tų žmonių
įtaką išvystame. Ji, amžiams einant, lyg vis dar
didėja. Paskutiniaisiais tūkstantmečiais milžinišką įtaką padarė [Sidharta] Gautama, vadinamas
Buda, tai esti apšviestasis, ir Jėzus Kristus. Buda
jo pasekėjų vadinamas Viešpačiu, bet žmogumi;
Kristų jo pasekėjai vadina Dievu, nors pats Kristus ne kartą vadino save žmogaus sūnumi. Kad
ir kaip jį vadintume, tai jo nei padidins, nei sumažins. Jis, tai esti jo esybė, kuri pasireiškė žmogaus pavidalu, buvo tokia kilni, kad lyginant ją su
kitais žmonėmis, geriausiai sakyti ją buvus dieviška. O kas dieviška – tai turi kilti iš Dievo. Juk
sako: „Iš Jo viskas atsiranda.“11 Ir mes esame iš
Dievo. Todėl ne taip svarbu, ar iš dangaus, – kad
tik iš Dievo būtume. O Kristus – tikrai iš Dievo.
Jaunimas, 1911, Nr. 10, p. 14–15.

Ar nesibijote būti apšauktas bedieviu, atsakydamas į
klausimus apie Kristų, ar jis buvo Dievas, ar tik žmogus?
Nesuprantu, kodėl turėčiau to bijotis12. Stabmeldžiai bedieviais vadina visus, kurie netiki jų stabais.
Tokie pat menko išmanymo žmonės vadina bedieviais tuos, kurių išminties jie suprasti negali. Dargi
yra žmonių, kurie savo viduje turi tiek piktumo,
kad tik ir žiūri, kaip kitą įskaudinus, kaip jį pažeminus. Todėl negražių užsipuolimų išvengti sunku. Tačiau tai nesvarbu. Žmogus vis lieka tokios
pačios vertybės žmogumi, ar jį kiti girtų, ar peiktų.
Toks pat dalykas, žvelgiant ir į „Jaunimo“ laikraštį.
Jis nepasidaro geresnis giriamas arba blogesnis –
peikiamas. Žinoma, gali kai kurie liautis jį skaitę.
Tačiau jis yra leidžiamas ne dėl pelno. Jeigu nebus
galimybių leisti, jis liausis ėjęs.
Jaunimas, 1912, Nr. 11, p. 13.

Ar būdami bažnyčioje negarbiname Dievo, kuris yra
žmonių padarytas?
Nėra reikalo garbinti Dievo, kurį žmonės padarė.
Dievas yra meilė. Meilės žmonės nepadarė. Tad
ją garbindami, žmonių padaryto Dievo negarbiname. Dievas yra dvasia. Garbindami dvasią, kurią, kaip žinoma, žmogus turėtų jausti kaip kilnią,
šventą, – irgi negarbiname, kas žmonių padaryta.
Jaunimas, 1912, Nr. 12, p. 15.

11
12

„Iš jo, per jį ir jam yra visa“ (Rom 11, 36).
Tilžėje Vydūnas bedieviu buvo pavadintas ne kartą.
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Ar ateina Dievas į Komuniją, kunigui mišias vedant?
Dievas visur, net pragare. Taip sako krikščionių
tikybos mokslas. Todėl Dievui niekur nereikia
eiti. Tačiau žmonės šito nejaučia. Ir tik po ypatingų apeigų jų jausmai tampa tokie pakylėti, kad
pajaučia, jog šventybė arti. Todėl jiems reikia tokių apeigų. Tada jie tiki, jog kai kur Dievo apsireiškimą galima pajausti.
Jaunimas, 1913, Nr. 5, p. 13.

Ar teisybė, ką man kunigas sakė: tas, kuris neina išpažinties, yra bedievis?
Negali būti bedievis, kadangi nė vienas negali
nutraukti santykių su tuo, kas yra viso gyvenimo
pamatas, pradžia ir pabaiga. Ar tai kas nors vadintų Dievu, ar kitaip, tai tas pats. Tas pamatas vis
tiek lieka, kas jis yra, o žmogus – nuolatiniame
santykyje su juo. Pradingti gali vien tik to pamato numanymas ir išmanymas. Toks jo dingimas
reiškiasi žmoniškumo nuopuoliu, t. y. tikrosios
meilės, teisingumo, skaistumo, kantrumo stoka
ir t. t. Ar išpažintis, stiprinant žmoniškumą, yra
naudinga – reikia išbandyti.
Jaunimas, 1914, Nr. 1, p. 19.

Kokiam tikslui žmonės sumano įvairias tikybas?
Tikyba yra žinojimas ypatingo santykio tarp
žmogaus ir gyvybės pamato, kurį vadiname Dievu. Tačiau šis žinojimas nėra įgyjamas mokymusi, kokių nors mokslų apie Dievą kalimu į atmintį,
bet [savaime] aiškus, kaip, pavyzdžiui, žmogui žinant, kad jis esąs, kaip žinant, kad jis sąmoningas,
kad jis maloningas ir t. t.
Visos gyvybės pamato neįmanoma ištirti
kaip paprasto dalyko. Tačiau kuo labiau žmogus
gyvena taip, kad jo gyvenime gali apsireikšti ir
viršauti žmoniškoji kilnybė, tuo geriau jis jaučia,
kad jo gyvybė, jo palaima dera ne iš paviršutiniškų aplinkybių, bet iš dvasinės, tik sieloje esančios, versmės. Sako, kad toks žmogus gyvenąs
Dieve, vienybėje su Dievu ir t. t. Jam ši vidinė
sielos būsena yra labai gerai žinoma, taip pat ir
kelias, kaip jis ją pasiekė. Todėl apie tai jis gali
kitiems pranešti. Jeigu jo mokslas yra labai žymus, o juo pasinaudodami žmonės veikiai gali
pasiekti minėtąją tikybinę būseną, tuomet apie tą
mokslą kalbama kaip apie tikybą. Tokių tikybų
yra tūlų. Viena minėtąją vidinę būseną ir kelią lig
jos aprašo vienaip, kita – kitaip. Bet nė viena nėra
sumanymas ar fantazija, o patiriamų dalykų aprašymas. Tikslas yra tas, kad žmogus kuo tvirčiau
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susivoktų tame [visumos] pamate, toje gilybėje,
kurioje esant nebūtų pajudinamas nei nelaimės,
nei mirties, nei jokio pikto. Tačiau tasai, kuris
suvokia esąs tame pamate, nėra nei žmogaus kūnas, nei jo geismai ar troškimai, nei mintys, bet
jo siela, žmogaus esybė. Todėl galima sakyti, kad
žmogus turi save atrasti, tuomet jis ir Dievą atras,
ir Jame gyvens.
Jaunimas, 1913, Nr. 12, p. 24–25.

Ką žmonijai yra davusios įvairios tikybos ir kuri didžiųjų yra geriausioji?
Tikyba – žmoniškosios sielos santykiavimas su
esties13 pagrindu, su Dievu – vartai aukštoms
galioms įsilieti į žmogaus esmę. Dėl to ji šviesėja, stiprėja, auga. Ką paprastai vadiname „tikybomis“, yra mokslai, kaip patirti tikrąją tikybą.
Todėl jie turi tiek vertybės, kiek žmonės įstengia
jais naudotis. Kai žmonės nebemoka to daryti,
kartais jiems geriau gali patarnauti kiti mokslai.
Tad iš tikrųjų kiekviena „tikyba“ savo vietoje ir
savo laiku yra didžiausioji. Mūsų laikais paprastai
aukščiausiai iškeliamas Kristaus mokslas.
Darbymetis, 1924, Nr. 8, p. 56–57.
13

Estis – „viskas, kas yra, atitraukus tai nuo daiktingumo“
(Vydūnas. Raštai, t. 1. Vilnius: Mintis, 1990, p. 545).

Ar lietuviai galėjo būti doresni negu dabar – tada, kai
dar nebuvo krikščionys? Ką manė pasiekti tie, kurie
juos krikščionimis vertė?
Tikyba yra glaudžiausiai susijusi su žmogaus savęs
pajautimu. Todėl negalima žmogaus priversti kokią
nors tikybą priimti, bet [galima] jį taip išugdyti,
kad naujoji tikyba atitiktų jo savęs pajautimą. Tuo
kryžeiviai nesirūpino. Visas jų rūpestis buvo griežtas pačių [lietuvių] tikybos peikimas. Jie kardu užpuolė ramiuosius šių kraštų gyventojus, o Kristus
mokino mylėti net ir pikčiausius priešus. Tačiau
kryžeiviams niekas ir nerūpėjo, tik tai, kaip lietuvius pavergti ir jų žemes pagrobti. Kad mes, lietuviai, dabar savo dora negalime didžiuotis – visur
žinoma. Sakoma, jog niekur Prūsijoje nesą tiek
neteisingų priesaikų, tiek girtuokliavimo ir t. t.,
kaip tarp mūsų. Kai kas dar sako, jog lietuviai esą
vangūs, netvarkingi ir t. t. Tačiau iš tikro tai neturi
nieko bendro nei su mūsų būdu, nei su krikščionių
tikyba, bet su tuo, kad lietuviai čia iš dalies nutautėjo. Kur taip atsitinka, visuomet nyksta žmonių dora ir geri papročiai. Senovėje tokio nykimo
būti negalėjo. Žmonės turėjo sveikesnius pajautimus. Jų protas negalėjo būti visokiu melu sugadintas kaip šiandien. Jų tikyba labai aiškiai rodo,
iš kur yra kilęs žmogus ir kuo remiasi jo gyvenimas. Kas paprastai apie senovės lietuvių tikybą ir
dorą sakoma, yra tik pasakos, prilygstančios blogo
ska it y ma i
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pirklio kalboms, kuriomis jisai kitų prekes peikia,
kad žmonės jojo prekes kuo aukščiau iškeltų. Joks
žmogus nėra teisus, jeigu giriasi, lygindamas save
su senovės žmonėmis. Tik netikęs žmogus lygina
save su dar labiau netikusiu. Žmogus, kuris nors
kokį doros pajautimą turi, žiūri į tuos, kurie yra
geresni už jį, ir bando jais sekti.
Jaunimas, 1912, Nr. 8, p. 14–15.

Ar yra visiškai gera bent viena dabarties tikyba?
Tai, kas paprastai vadinama tikyba (religija),
yra kaip koks įrankis, kuriuo žmogus naudojasi
savo reikalams. Iš tikro kiekviena tikyba turėtų
derėti žmogaus, žmonijos pažangai. Tačiau jomis
žmonės naudojasi taip, kaip jie jas supranta. Todėl
viena tikyba yra vienam žmogui naudingesnė
arba geresnė, kita – kitam. Dar ir į tai reikėtų
atsižvelgti, kad laukininkams14 reikalingi vienokie įrankiai, piliečiams15 – kitokie. Europos
gyventojams geresnė yra vienokia tikyba, Afrikos
žmonėms – kitokia. Rodos, reikėtų pasakyti ir tai,
kad viena nuo kitos skiriasi ir Rytų žemių tikybos. Tačiau norint tikybas vertinti, reikia jas gerai
pažinti. Aš nevisiškai dar jas pažįstu.
Jaunimas, 1913, Nr. 5, p. 15.

Birželio „Jaunime“ rašyta, kad bažnyčios apeigos
esančios labai senos ir simboliškos. Ar galėtų būti tai
mažumą paaiškinta?
Trumpai apie tą dalyką sunku ką pasakyti. Beveik
visos bažnyčių apeigos perimtos iš labai senų tikybų, kurios paprastai vadinamos pagoniškomis. Tai
senųjų graikų, indų, persų, žydų, egiptiečių, babiloniečių tikybos. Pavyzdžiui, krikštijimas buvo
seniai naudojamas persų, kaip ir šventoji vakarienė;
mokymas apie Dievo kūną ir kraują randamas ir
pas graikus. Bet ir menkesni simboliai labai seni:
tai laiminimas ir šventinimas ištiestomis rankomis,
puolimas ant kelių, kunigų drobės bei papuošalai ir
t. t. Paveikslas, kaip „Šv. Marija su Jėzumi ant ran
kų“, labai seniai buvo naudojamas Egipto žemėje, Indijoj, Babilone. Visa tai rodo, jog aukštasis16
tikybinių dalykų išmanymas, kurio čia išaiškinti
negalime, visuomet buvo išreiškiamas simboliškai, ir yra toks pat senas, kaip ir žmonija. Gal kitą
kartą, progai pasitaikius, apie tai pasakysime daugiau. Dar paminėsiu, kad ir šventyklos (bažnyčios)
yra simbolis. Pamatinis jų planas būdavo kryžius.
14
15
16

Laukininkas čia – žemdirbys.
Pilietis čia – „pilies, miesto gyventojas, miestietis“.
T. y. nepaviršutiniškas, esmingas.
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Žmogaus kūnas, kai rankos į šalis ištiesiamos, taip
pat yra kryžius. Ir jo esybė yra kryžius, kadangi jo
dvasios galia nuolat veržiasi per stangią materiją.
Jaunimas, 1911, Nr. 8, p. 15–16.

Ar katalikybė Lietuvai dabar yra naudinga? Ar nereikia su ja kovoti? Ar ji davė kiek nors naudos Lietuvai
ir visai žmonijai?
Norint į tuos klausimus atsakyti, reikėtų prieš tai
parodyti, kas yra naudinga lietuviams ir apskritai
žmonėms, o kas – kenksminga. Rodos, naudinga yra tai, kas žmogų padaro žmoniškesnį, būtent
širdingesnį, teisingesnį, kantresnį, išmintingesnį,
doresnį ir t. t. Kenksminga yra tai, kas žmogų žemina. Dabar reikėtų tirti, ar katalikybė lietuvius ir
kitus žmones aukština, ar žemina17. Bet tai reikėtų daryti žiūrint ne į pavienių, sakykime, kunigų,
silpnumus ir paklydimus, bet į pačią katalikybę. Ir
tada spręsti. Be abejo, sunku tiesą išsiaiškinti nežinant, kokie būtų lietuviai, nepažinę katalikybės.
Man atrodo, jog krikščionybės platinimas lietuvių
kultūrai buvo labai kenksmingas. Tačiau dėl to yra
kalta ne krikščionybė, bet būdas, kuriuo ji lietuviams teikiama. Tai reikėtų aiškiai suprasti.
Kova su katalikybe yra netikęs pasielgimas.
Kiekvienas dvasinis dalykas, su kuriuo kovojama,
didėja ir tvirtėja visai tuo pačiu jėgos saiku, kuriuo
veikiama. Taigi kova visuomet pasiekia ką kita,
negu norėta. Visuose dalykuose, kas tik yra, slypi
esybės galios, šiaip jų nebūtų. Kova tas galias paskatina veikti ir taip jos didėja. Todėl manydami,
kad koks nors dalykas esąs kenksmingas, turėtume
jo visai nekliudyti. Tuomet jis savaime grius, jeigu
jame blogumai bus didesni nei gerumai. O kovodami ir blogumus dargi stipriname. Tačiau jeigu
koks nors dalykas turi tikrą vertybę, tai jis didės savaime, nors kažin kaip jį nutylėtume ir stengtumėmės jo nekliudyti. Nors ir norėtume, gero dalyko
nepaversime blogu, o blogo – geru. Visuomet yra
svarbu šalinti blogus savo būdo bruožus ir duoti
valią geriems; tuomet ir iš kitų dalykų dings blogumai, pavyzdžiui, katalikybėje, nors jų jome ir būtų.
Jaunimas, 1914, Nr. 6, p. 14–15.

Ar kada nors mokslas sunaikins religiją?
Prieš atsakant į šį klausimą, reikėtų sutarti, kas
vadinama mokslu, kas religija. Kai kas tiki religiją esant žmonių prasimanymu. Nepaisant to, į
iškeltą klausimą atsakyčiau kitu klausimu: ar kada
17

T. y. daro kilnesnį, sąmoningesnį, ugdo ar daro menkesnį,
nesąmoningesnį, smukdo.
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nors mokslas sunaikins santykius tarp gyvybės rūpestis turėtų būti, kaip kuo tobuliau išgirdus sąbei augimo ir saulės? Atsakymas turbūt nesun- žinės balsą, jo paklausius ir darius tai, kas gražu,
kus, ir tai yra atsakymas į Sveiko klausimą.
dora, kilnu. Gėdytis turėtų kiekvienas, kuris nori
pasirodyti dievotas, toks nebūdamas. Daug geriau
Darbymetis, 1922, Nr. 5, p. 58.
būti tokiam, koks esi, nors būtum ir blogas. Tada
savo vidų pataisęs, po to taip ir atrodysi. VeidAr nekvailiname vaikų, mokindami juos Šventosios
mainis yra ir pasilieka niekšas.
istorijos?
Kas paprastai vadinama Šventąja istorija, nėra
jokia istorija, bet tūlų žydų ir kelių kitų žmonių
apreiškimas apie dieviškąją gyvybę. Tai žinoti
yra labai svarbu. Taip paties [žmogaus] dieviškoji
gyvybė gali būti žadinama. O tada pabunda aukščiausios žmogaus jėgos ir prasideda tikrasis, t. y.
žmoniškasis, gyvenimas. Tik reikėtų atsižvelgti ne vien į žydų, o ir į kitų tautų apreiškimus
apie dieviškąją gyvybę. Ir jokiu būdu Šventosios
istorijos nesukeisti su pasaulio istorija. Jeigu mokytojas kalba apie Šventąją istoriją kaip apie pasaulio gyvenimo įvykių aprašymą, tuomet jis apsirinka ir savo mokinius klaidina.
Jaunimas, 1914, Nr. 11, p. 16.

Kas yra angelai? Kaip ir kada juos žmonės atrado?
Žmonės angelų nėra atradę. Jie tėra juos patyrę, kaip
patiria augmenis, gyvulius, kitus žmones. Senovėje būdavo kalbama apie Dievo sūnus, o jie patys
kartais vadindavosi žmogaus sūnumis. Taigi gamtoje mes matome [gyvybės] pakopas. Apačioje yra
mineralai, aukščiau – augmenys, toliau – gyvuliai,
tada – žmonės. Kai kurie mano, jog tuo viskas ir
užsibaigia. Yra visokių besididžiuojančių nežinėlių.
Minimos pakopos prasideda nesąmoningais dalykais. Kuo aukštesnė pakopa, tuo labiau išryškėja sąmonė, dvasia, o kūnai tampa vis šviesesni. Rodos,
yra sakančių, kad vėliau žmogus pakilsiąs aukščiau.
Tačiau kai kurie – man atrodo, už anuos išmintingesni – sako, jog [per] tuos milijonus metų, kai
žmonija gyvena, ne vienas esąs aukštai iškopęs iš
žmonijos būvio ir esąs Dievo arba žmogaus sūnus.
Esą ir kitų dar esybių! Nors kai kas nieko apie jas
nenumano! Tačiau kai kurie pažįsta jas taip aiškiai,
kaip dienos šviesą. Žmonių gabumai nelygūs. Kad
nors suprastų žmonės, jog visuma nėra tokia vargšė, o kai kurių žmonių manymas – [tik] apysakėlė.
Jaunimas, 1913, Nr. 9, p. 18.

Jaunimas, 1914, Nr. 8, p. 14–15.

Ar dainuoti yra nuodėmė?
Ne kartą ir aš girdėjau, kaip tėvai lietuviai, kurie,
rodos, buvo išmintingi, vis dėlto draudė vaikams
dainuoti lietuviškai. O dainuojamos dainos buvo
labai gražios ir doros. Tačiau tie tėvai nesudraudė
vaikų, kai jie dainavo vokiškai, pavyzdžiui, Fuchs,
du hast die gans gestohlen „Lape, pavogei man žąsį“
ar O du lieber Augustin „Ak, mielasis Augustinai“
ir t. t. Kad tos dainos nuodėmingos – tie žmonės
nesakė. Apskritai kai kuriems lietuviams atrodo
viskas dora, kas vokiška, ir nedora, kas lietuviška.
Dainuoti žmogui yra reikalinga taip, kaip
kalbėti. O kaip kalbėti nėra nuodėmė, taip nėra
nuodėmė ir dainuoti. Tiesa, kaip yra nuodėmingų
žodžių, taip yra ir tokių dainų. Ir jas dainuoti yra
tokia pat nuodėmė, kaip ir nedorus žodžius tarti.
Tik reikia žinoti, kas yra nuodėmė. Trumpai sakant: kiekviena mintis, kiekvienas žodis ir darbas,
kuris žmogaus žmoniškumą, jo dorą menkina ir
silpnina, yra nuodėmė, o kas visa tai aukština ir
stiprina – nėra nuodėmė.
Jaunimas, 1911, Nr. 4, p. 19–20.

Ar poteriai, maldos gali ką duoti?
Ištartas žodis sujudina orą. Auginamas norėjimas
judina smulkesnę materiją, o smulkesnioji veikia
stambesniąją. Taip atsiranda viskas, ką regime. Poteriai, maldos yra ne kas kita, kaip ištarti žmogaus
geidimai, kuriuos esą Dievas turįs patenkinti. Jų
patenkinimas vyksta taip pat, kaip ir visų kitų geismų. Todėl tikri poteriai, tikros maldos iš Dievo nieko neprašo – žmogus pašvenčia Dievui širdį ir sielą.
Jaunimas, 1913, Nr. 6, p. 16.

Ar dera kam kunigui mokama malda?

Pirma tam, kuris gauna pinigus. Toliau ir tam,
Ar einant bažnyčion neštis maldaknygę, jeigu ja naudotis nenori, o vien tik žmonėms parodyti, kad nepa- kuris juos duoda. Jo nauda bus tokia didelė, kokios jis tikėsis gauti. Jeigu, pavyzdžiui, norės, kad
vadintų bedieviu?
malda nuramintų jo sąžinės graužimą ir tikės,
Žmogus niekada nieko neturėtų daryti vien no- jog tai ateina iš maldos, tai jis ir pasidarys ramus.
rėdamas kitiems įtikti ar jų bijodamas. Visas jo Regis, galima sakyti, tai esą tik monai. Vis dėlto
ska it y ma i
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aišku, jog naudingi yra tik tokie dalykai, kurių
naudą žmogus jaučia. Pavyzdžiui, jeigu nemokantis skaityti žmogus gauna labai gražaus ir vertingo turinio knygą, jis iš jos naudos neturės. Tačiau
jeigu ją gauna tas, kuris moka skaityti ir gali tai
suprasti, jis patirs didį džiaugsmą. Nėra visame
pasaulyje dalyko, apie kurį žmogus galėtų sakyti,
kad jis yra naudingas savaime. Viskas yra naudinga, kas didžiame pasaulio gyvenime susiję, bet
žiūrint į žmogų – tik tai, kas jo gyvybę tvirtina
arba iš pavojaus, nors ir susapnuoto, ištraukia.
Jaunimas, 1913, Nr. 5, p. 14–15.

Kaip melstis?
Geriausia malda yra nuolatinis pasišventimas18
tam, kas gera, gražu, teisinga.
Jaunimas, 1914, Nr. 3, p. 14.

Ar gali kunigas po išpažinties atleisti kaltybes?
Kunigas yra kaip koks gydytojas. Jeigu kas, lūžus
kojai, pasikviečia gydytoją ir jam išpasakoja savo
nelaimę, gydytojui būtų lengva pasakyti: aš atleidžiu tau, kad buvai neatsargus, nepykstu ant tavęs,
kad lūžo koja, bet iš to nieko gero neišeitų. Viskas, ką gydytojas gali padaryti, – sutvarkyti kojos
kaulus taip, kad pr ig i mt ie s ga l i a galėtų juos
pataisyti ir koją išgydyti.
Kaltybės yra sielos pažeidimas, kojos lūžimas – kūno. Siela tegali išgyti, kaltybės tegali dingti, kuomet nekliudomos pradeda apsireikšti ir veikti
sielos gyvybę stiprinančios galios. Kunigo uždavinys yra žmogui jas nurodyti ir jam padėti, kad joms
būtų tinkamai kelias pataisytas. Jos, tos d iev i š ko s
ž mogau s ga l io s , tega l i g ydy t i.
Jaunimas, 1913, Nr. 7, p. 16.

Ar žmogus po mirties yra bent kiek saviškas, ar ne?
Jis visiškai tiek pat saviškas, kiek pirma mirties. Paprastai, kuomet galime kūną pajudinti, manome,
jog mes saviški. Bet tai netiesa. Saviškumas reikalauja, kad valdytume ir jausmus, geismus, mintis
ir t. t. Žmogaus pažangos esmė ta ir yra, kad jis to
išmoksta. Mirti reiškia netekti kūno kaip įrankio
regimame pasaulyje susivokti ir veikti. Kaip aiškiai
18

Pasak Vydūno, pasišventimas dieviškajai išminčiai ir yra
tikroji malda: „Tikroji malda pasireiškia tuo, kad ji taria:
„Šventybės valia tebūna!“ Žmogus, kuris taip melsdamasis atlieka savo pareigas taip nuoširdžiai ir gerai, kaip
gali, pasišvenčia Išminčiai“ (Vydūnas. Raštai, t. 1, p. 95).
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ir tvirtai mes galime tai daryti, taip aiškiai ir tvirtai mes turėtume ir savo vidines būsenas valdyti.
O tiek mes ir esame saviški. Po mirties ilgai dar
esame susiję su savo geismais ir mintimis. Iš lengvo ir jas paliekame. Tik retasis tai tesuvokia, todėl
[paprastai žmogus] kiek tik įmanydamas stengiasi
pasiekti tirštesnį gyvenimą19 ir grįžta, veikiant dėsniams, į žinomus gyvenimo skyrius20, kur toliau
mokosi ar yra mokomas, kad taptų saviškas.
Jaunimas, 1914, Nr. 6, p. 14.

Ar žmogui geriau gyventi ant žemės, ar po mirties?
Žmogui gyventi yra taip gera, nelygu koks jis yra.
Tam, kuris daug viso ko geidžia, bet to negauna, žinoma, gyventi yra negera. Paprastai tikima,
jog tasai, kuris turi daug turtų, gerai gyvenąs.
Tai apsirikimas. Tik tas yra laimingas, kuris yra
pasiekęs vidinę kilnybės būseną, iš kurios plūsta
palaima ir džiaugsmas. Todėl kai kurie nieko nebegeidžia. Jie vos turi, iš ko gyventi. Tačiau yra
laimingesni negu karaliai.
Mirtis vidinės žmogaus būsenos nepakeičia,
vien paima jo kūną ir galimybę pasilikti žemiškame gyvenime. Todėl po mirties jam bus taip pat
gerai arba blogai, nelygu kokia yra jo širdis ir siela.
Kuris nori turėti vien smagumo ir palaimos, tos ir
po mirties neras. Kuris daug turėti geidžia – negali būti laimingas. Tačiau jeigu jis vis nori teikti,
tuomet jis tikrai gali būti palaiminamas. Ir visai
nesvarbu, ar gyvens iki mirties, ar po mirties.
Jaunimas, 1913, Nr. 12, p. 24.

Parengė Rima PALIJANSKAITĖ

VYDŪNAS ABOUT FAITH
In the magazines Jaunimas (1911–1914) and Darbymetis
(1921–1925) published by the Lithuanian philosopher, writer,
publicist and cultural figure Vilhelmas Storosta-Vydūnas
(1868–1953), there was a section called Pasikalbėjimai [Conversations]. Readers would ask about various subjects: from
the origin of the world and humans, to death and the afterlife.
Religious questions were frequently asked: about faith, God,
the relationship between different religions, the immortality
of the soul, etc.
Vydūnas’ answers talk about the common symbols of the
world’s religions and their meaning, while seekers of God are
encouraged to look to themselves first and get to know their
deepest essence.

19
20

Su mintimis, jausmais, troškimais ir geismais susijusią būtį.
Vėl įsikūnija, atgimsta atitinkamam žemiškam gyvenimui.
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IN MEMORIAM

VYTENIS RIMKUS (1930–2020)
Lapkričio 12 d., rudens ir karantino migloms
tvyrant, mirė dailininkas, menotyrininkas, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, profesorius,
habilituotas mokslų daktaras Vytenis Rimkus.
Pokario rezistencijos dalyvis, tremtinys, kalinys.
Turtingas įvairių apdovanojimų, tarp kurių paminėtinos Jono Basanavičiaus (2003), Lietuvos
meno kūrėjų asociacijos (1995), Stasio Šalkauskio
(1995), Kultūros ministerijos (2005) premijos.
Jis gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišių vien
kiemyje prie Padubysio (Šiaulių r.) mokytojo ir
visuomenės veikėjo Jaroslavo Rimkaus šeimoje.
Mokėsi Bagdoniškio ir Bazilionų pradžios mokyklose, Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1949 m.
kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. Tremty
už leistą rankraštinį žurnaliuką nuteistas mirties
bausme, kuri pakeista 25 m. įkalinimu. Mirus
Stalinui bausmė sumažinta.
1958 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Šiaulių autobusų parke šaltkalviu-dažytoju. Neakivaizdiniu
būdu baigė Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) I.
Repino dailės institutą, 1967 m. įstojo į Dailinin
kų sąjungą. 1974 m. apgynė dailėtyros daktaro
(sovietmečiu – mokslų kandidato) disertaciją, o
1997 m. – ir habilituoto daktaro disertaciją tema
„Lietuvių liaudies skulptūra: vaizdas ir aplinka“.
Nuo 1974 m. – meno istorijos dėstytojas Šiaulių
universitete, o nuo 1988 m. – profesorius.
Vadovavo studentų ir magistrantų diplominiams darbams, buvo Lietuvos universitetų,
Vilniaus dailės akademijos, Kultūros ir meno instituto doktorantūros komitetų narys ir kt.
Be intensyvaus pedagoginio ir mokslinio
darbo (daugiau kaip 2000 straipsnių periodiniuose leidiniuose, enciklopedijose, daugiau nei
20 knygų dailėtyros ir visuomenės gyvenimo
klausimais), V. Rimkus rasdavo laiko ir tapybai –
jo darbų yra muziejuose, privačiose kolekcijose.
Paliko Šiaulių istorijos leidinių, periodinės spaudos, atvirukų ir kt. kolekcijas. Vienas reikšmingų
darbų – pagalba atrenkant ir grąžinant į Lietuvą visuomenės veikėjų Kazimiero ir Stanislavos
Venclauskių dokumentų archyvą, paskatinimas jų
rūmus padovanoti Šiaulių Aušros muziejui.
Šie darbai pelnė Šiaulių miesto ir rajono
Garbės piliečio titulą. Iš tikrųjų Šiauliuose prabėgo visas V. Rimkaus gyvenimas, išskyrus tremties
ir kalinimo metus. Ir amžinojo poilsio atgulė gimtųjų Bazilionių kapinaitėse, šalia tėvų ir giminaičių. Jo gyvenimas man primena laiko audrų nepalaužtą ąžuolą. Prasidėjusi Šiauliuose tarsi gležnas
daigelis, V. Rimkaus veikla šakojosi, sklisdama po

Vytenis Rimkus. 2017–2018 m. Zigmo Ripinskio nuotrauka.

visą Lietuvą, apimdama daugelį meno, kultūros ir
visuomenės sričių. Kukliame atsisveikinimo žodyje visų jų neįmanoma apžvelgti, tačiau ateityje
V. Rimkaus darbai neabejotinai sulauks kultūros
tyrinėtojų, istorikų, menotyrininkų dėmesio ir
analizės.
Toji veikla tarsi ąžuolo šakos, suaugusios su
kamienu – Lietuva, kuriai gyventa ir dirbta. Neatsitiktinai visose V. Rimkaus publikacijose juntamas aiškus siekis ieškoti ne atskirties, o bendrumo, kultūros ir visuomenės gyvenimo sintezės,
taip pat – jungčių tarp liaudies ir profesionaliosios dailės, tarp tradicijų kanono ir nepaliaujamos
istorinės jų raidos.
Šiandien, netekties akivaizdoje, ypač aiškiai
matau vieną, itin svarbią jo veiklos šaką – liaudies
meną. Čia teko daugiausia bendrauti ir bendradarbiauti. V. Rimkus suvokė ypatingą liaudies meno
svarbą tautos etniniam savitumui. Stebėjo jame
vykstančius procesus, meistrų kūrybą, naujus
reiškinius, dalyvavo parodų atidarymuose, meno
tarybose, atrankose ne tik į parodas, bet ir pardavimui1, regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse
konferencijose, amatų dienose, seminaruose ir kt.
Negailėjo laiko kūrėjams – liaudies meistrams.
Ypač intrigavo nauji liaudies meno reiškiniai.
1

Sovietiniais laikais teisę legaliai parduoti savo darbus
turėjo tik LTSR Liaudies meno draugijos (dab. Lietuvos
tautodailininkų sąjunga) nariai, ir tik tos draugijos parodų-pardavimų salonuose, aprobavus jų vertę kiekvieno
regiono (vadinamųjų zonų) meno taryboms.
išlyd i nt
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V. Rimkaus dėmesį iškart patraukė medinių pasaulietinio turinio medžio paminklų atsiradimas
aštuntojo dešimtmečio pradžioje2. Ir pirmąjį Ablingos medžio paminklų ansamblį, ir vėlesnius jis
vertino kaip naują liaudies meno, ypač medinių
paminklų, raidos etapą.
Stebėjo ir kitus liaudies mene atsirandančius
dalykus, ypač intensyvų parodinį gyvenimą. Apskritai dabartiniu, arba šiuolaikiniu, liaudies menu
V. Rimkus buvo linkęs laikyti visa, ką sukuria
liaudies meistrai, – ir išgarsėję ir pradedantys. Tai
buvo tam tikra priešprieša tradicionalizmui, dabartinio liaudies meno kūrinio vertę apribojančiam tradicinių formų atkartojimu ir atitikimu
senosioms technologijoms. Tačiau tokios dabartinio liaudies meno novatoriškumo ir tradiciškumo santykio sampratos iš tiesų labiau teorinės nei
praktinės, nes tradicijų, kaip orientyro, reikšmė
nei V. Rimkaus, nei su liaudies menu dirbančių
institucijų veikloje niekada nebuvo sumenkusi.
Apskritai tokia V. Rimkaus liaudies meno
tradicijų koncepcija, tam tikras liberalumas, vertinant dabartinius procesus, nebuvo prisitaikymas prie kokios nors konjunktūros, bet nuoširdi
asmeninė pozicija, netgi, sakyčiau, filosofija. Kaip
ir tolerancija kitokiai nuomonei, galbūt net pakoreguojanti ir savąją.
Gali būti, kad tokį V. Rimkaus požiūrį suformavo platūs interesai, jau minėtos bendrumo,
universalumo paieškos skirtingose srityse. Jį domino liaudies ir profesionaliosios dailės santykis,
taip pat kičo problema – ne tik mene, bet ir kultūroje bei visuomenės sąmonėje. Kiekviename įvykyje, kiekviename reiškinyje jis stengėsi įžvelgti
ir pabrėžti bendruosius aspektus, bet neignoravo
ir unikalių jo ypatybių ar funkcijų. Be kita ko,
turiu galvoje Kryžių kalną, kurį pažino ir lankė
dar sovietmečiu, ne kartą minėjo privačiuose pokalbiuose. Atgimimui jį išgarsinus ir išpopuliarinus pasaulyje, kintant lankymo motyvacijai, atsirandant mados, komercijos pradui, V. Rimkus
suvokė grėsmę šio objekto unikalumui. Apie tai
ne kartą rašė, kalbėjo konferencijose.
Kita vertus, atkreipdavo dėmesį ir į, sakyčiau, paribinius, iš pažiūros tarsi nereikšmingus
dalykus. Yra nustebinęs, kai pasisakė renkantis
buityje buvusių populiarių siuvinėtų kilimėlių
šablonus ir piešinius. Apskritai V. Rimkų traukė
ekstraordinariniai dalykai liaudies meistrų kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, tapytojo Kosto Gendvilo savo darbų ekspozicijai pasistatytas
laivas ar liaudies meistrų poetinė kūryba, šiaip
2

Ypatingą reikšmę šiame procese V. Rimkus teikė pirmajam medžio paminklų ansambliui – Ablingai, drauge su
fotografu J. Pliuchinu parengė jam skirtą albumą: Евгений
Плюхин, Витянис Римкус. Аблинга. Ленинград, 1977.
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jau – ne retenybė. Galbūt per tuos nepaprastumus
jis bandė giliau įsiskverbti į kūrėjo prigimtį.
Gali atrodyti, kad tokioje veiklos ir interesų
panoramoje mažai laiko liko šeimai, draugams.
Iš tiesų – atvirkščiai: Vytenis Rimkus, pažįstamų
dažnai vadinamas tik Vyteniu, turėjo daug draugų (kai kurie nuo gimnazijos ar jaunystės laikų),
jau nekalbant apie pažintis ir ryšius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Interesų, kontaktų platumą ir
įvairovę savotiškai liudija ir apsilankymai Vilniuje
įvairiais mokslo ir meno reikalais. Visada rasdavo
laiko parodoms, bičiuliams. Retai kada aplenkdavo
ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrį. Gerai prisimenu tuos apsilankymus.
Užeidavo ne iš mandagumo pasilabinti, – vizitas
dažniausiai užtrukdavo porą ar daugiau valandų.
Tai būdavo ne tik pasišnekėjimai prie kavos po
truputį apie viską, kalbėdavom apie parodas, meistrus, visuomenės, kultūros realijas. Žinoma, pasidomėdavo ir mūsų asmeniniais dalykais, būdavo ir
pajuokavimų, net anekdotų. Visada su visais buvo
paprastas, linkęs patarti, padėti. Bendraujant buvo
juntama vidinė pusiausvyra, ramybė, inteligencija.
Kaip minėjau, neįmanoma vienu žvilgsniu
aprėpti tokios asmenybės, kaip Vytenis Rimkus. Ji
ypač ryškiai ir giliai atsiskleidžia 2007 m. išleistoje
autobiografinėje knygoje „Epochų sandūros, mano
takai takeliai“ (2007)3, atspindinčioje ne tik gyvenimo etapus, nutikimus, bet ir kultūrinę, visuomeninę, politinę atmosferą, interesus, pažiūras ir
filosofiją. Prisimindama V. Rimkų jaučiuosi tarsi
stovinti galingo ąžuolo paunksmėje, stengdamasi
suvokti jo šakų plotį. Ir įsiklausyti į žodžius autobiografinėje knygoje, – tarsi viso gyvenimo moto:
Aš esu lietuvis – tokia buvo gamtos ir Dievo
lemtis. Kaip ir visi mano tėvynainiai bei kraštiečiai, esu susietas su ta nedidele lietuvių tauta,
nedidele Lietuvos valstybe. Nuo vaikystės iki
pat gyvenimo brandos ir, tikiuosi, saulėlydžio
mane lydės Lietuvos vizija, Lietuvos idealas:
kartais netvirtas, kartais materialiai apčiuopiamas, kartais šviesus ir spindintis, o kartu rūstus,
išnyrantis iš nežinios ir grimztantis į ją.
Alė POČIULPAITĖ

VYTENIS RIMKUS (1930–2020)
A brief overview of the life and works of the artist, art critic,
Lithuanian figure in science and society, professor, habilitated
doctor of sciences (published more than 2000 articles in periodicals, encyclopaedias, over 20 books on the issues of art and
public life), as well as participant of post-war resistance (exile,
prisoner), winner of the State Jonas Basanavičius Prize (2003).
3

Vytenis Rimkus. Epochų sandūros, mano takai takeliai.
Šiauliai: Saulės delta, 2007.

89

TAURO KALNO VARDAI KAIP JO LIKIMO ŽYMENYS
Susidomėjusi perskaičiau neseniai pasirodžiusią
Antano Gudelio knygą „Vienas Vilniaus kalnas: pasaulėkūros etiudai. I dalis“ (Vilnius: Tautos namų
santara, 2020, 160 p.). Ši studija skirta dabartiniam
Tauro kalnui ir jo istoriniams vardams: Velnio, Pamėnkalnio, Boufalo, Moliakalnio, Perkūnkalnio, –
vienu ar kitu laikotarpiu atspindėjusiems tam tikrą
šios vietos sampratą. Taip pat čia komentuojama
kalno vardų kilmė ir semantika, kuri gali būti grindžiama mitiniu pasaulėvaizdžiu, o kartais – tiesiog
realiomis istorinėmis aplinkybėmis.
Knygos autorius seniai domisi baltų ir kitų
tautų mitologija bei pirmykštėmis religijomis, jų
tyrimais, tad ir savo tiriamą temą susiejo su giliomis senovės baltų kultūros šaknimis. A. Gudelio
įsitikinimu, mitologijoje glūdi tautos tapatybės
pradai. Todėl baltų religija ir mitologija laikoma
pamatu, padedančiu suvokti tiriamojo objekto
vaidmenį mūsų kultūroje.
Šis darbas – konceptualus: tuo pasižymi
kiekvienas jo skyrius ir viso tyrimo visuma. Išeities taškas – kalno istorinis vaidmuo, jo sąsaja su
mūsų kultūra, su mūsų sąmone, ne tik ankstesniais, bet ir šiais laikais. Dabar ant kalno, vietoj
nugriautų Profsąjungos kultūros rūmų, numatoma pastatyti solidžią koncertų salę, kurioje glaustųsi ir Tautos namai. O šių namų idėja buvo iškelta XX a. pradžioje dr. Jono Basanavičiaus drauge
su kitais Lietuvos visuomenės veikėjais, tokiais
kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas
Tumas-Vaižgantas, Petras ir Jonas Vileišiai, Antanas Smetona ir kt. Ta intencija 1911–1913 m. už
žmonių suaukotus pinigus ant Tauro kalno buvo
įsigytas žemės sklypas. Tautos namams parinkta
vieta yra ypatinga daugeliu atžvilgių, todėl turėtume žinoti tos vietos prasmę ir vaidmenį Vilniaus miesto istorijoje.
Kalbant apie Tautos namų ant Tauro kalno
idėją ir jos sąsają su čia aptariama knyga, negalėtume nepaminėti to, kad A. Gudelis yra svarbiausias šios idėjos tęsėjas bei realizuotojas, ją
aktualizavęs XX a. paskutiniajame dešimtmetyje. 1992 m. jis subūrė visuomeninę organizaciją
„Tautos namų santara“, yra jos pirmininkas. Ši
asociacija, telkianti žinomus, iškilius Lietuvos
kultūros, mokslo, politikos ir verslo veikėjus, palaiko Tautos namų idėją, ją skleidžia ir rūpinasi,
kad šis projektas, orientuotas į tautos, jos kultūros
vertybes, realiai būtų vykdomas. „Tautos namų
santaros“ tikslas, taip pat ir A. Gudelio siekis
bei vizija, kad, jo žodžiais, netolimoje ateityje
Tautos namų projektas įsikūnytų „kaip istorijos
testamentas, simbolinė Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios Lietuvos jungtis, ir kaip šiuolaikiški

kultūros rūmai su M. K. Čiurlionio ir J. Basanavičiaus salėmis, Atgimimo idėją įprasminančiomis erdvėmis, visuomenės susirinkimų centru.
Kad tie, kurie į juos ateis, nebūtų praradę troškimo ar smalsumo suvokti, atpažinti savo prigimtį,
savo šaknis, kultūros ir istorijos vertes.“1
„Tautos namų santara“, vykdanti ne tik
minėtąją, į ateitį nukreiptą priedermę, bet ir kai
kurias kitas (tarp jų – ir leidybinę) funkcijas, šiais
metais ir išleido aptariamąją A. Gudelio knygą.
Kaip minėjau, knygoje apžvelgiami bene
visi skirtingu metu užfiksuoti istoriniai Tauro
kalno vardai. Juk mums dabar įprastu vardu, t.
y. Tauro kalnu, kažkada galėjo būti vadinamas ir
Gedimino, arba Pilies, kalnas, kadangi jis buvo
siejamas su Vilniaus įkūrimo legenda, pasakojančia apie kunigaikščio Gedimino tauro medžioklę.
XVII a. antroje pusėje Tauro kalnu taip pat vadinta kalva, ant kurios pastatyta Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia. O XIX a. šis vardas prigijo dabartiniam
Taurakalniui. Vienas ankstyviausių bei iškalbingiausių pastarojo kalno įvardijimų buvo Velnio
kalnas (Czartowahora), dar 1441 m. paminėtas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio, vėliau ir Lenkijos
karaliaus, Kazimiero Jogailaičio sausio 7 dienos
privilegijoje Vilniaus miestui, nurodžiusioje
Magdeburgo teisių nustatomas miesto žemių ribas. Privilegija rašyta lotynų kalba, o kalno pavadinimas įterptas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijoje naudota senąja slavų kalba,
bet lotyniška transliteracija. Vėliau, kaip atspindi
1

Antanas Gudelis: be drąsos negali atsirasti jokios kitos
dorybės. https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/
2020/01/13/news/a-gudelis-be-drasos-negali-atsirasti-jokios-kitos-dorybes-13208483. Žiūrėta 2020 11 03./
k nyg o s
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įvairūs šaltiniai, šis kalnas būdavo įvardijamas ir
lietuvišku toponimu – kaip Velnio kalnas. Beje,
kad kadaise egzistavo ir toks kalno vardas, pripažįsta ir dailės istorikas Vladas Drėma savo knygoje „Dingęs Vilnius“ (Velnių kalnas – Drėma 1991:
55, 82). Šiam vardui ir Velniui (dažniau autoriaus
vartojama vardo forma Velinas), senovės baltų mitinei būtybei ar netgi dievybei, A. Gudelio studijoje skiriama išties daug dėmesio.
Knyga turi paantraštę – „Pasaulėkūros etiudai“. Archetipinį kalno vaizdinį tautos sąmonėje
bandoma paaiškinti remiantis kosmogoninio mito
kodu. Jis galėjęs reikšti visatos centrą, ašį ir jos
pradmenį esminių žmogų supančio pasaulio elementų radimosi kontekste. Kažkada savo pirmojoje knygoje „Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose“ (1990), siekdama suvokti archajinių
bendruomenių mąstyseną, ir pati kosmogoniniam
mitui teikiau didžiulę reikšmę, siedama jį mentalinėje plotmėje su mūsų būties ritmais. Šio mito ir
su juo susijusios ciklinio laiko sampratos atšvaitai
įžvelgti senosiose metų rato švenčių dainose.
Kaip paaiškėjo, mūsų tautosakoje, kuri kartais atrodo visiškai paprasto turinio, slypi ir kitų tautų
žodinėje tradicijoje pasikartojančios semantinės
struktūros, tam tikra mitinė erdvės ir laiko samprata. Ir A. Gudelis aptariamoje studijoje žvelgia
į kosmogoninį mitą ne vien kaip į specifinį naratyvą, bet ir ontologiniu aspektu: kaip dariusį poveikį archajinės visuomenės egzistencijai. Autoriaus analizuojama lietuvių tautosaka ir mitologija apie pasaulėkūrą vertinama kaip fenomenas,
veikiantis žmogaus sąmonę ir pasižymintis kreatyvine, o taip pat periodiškai pasaulį atnaujinančia, regeneruojančia galia. Dėl to šis mitas nuolat,
ypač per metų ciklo šventes, yra aktualizuojamas,
kartojamas. Studijoje daugiausia remiamasi religijotyrininkais Mirča Eliade ir Francisku Bernardu Jakobu Kiuiperiu. Jo teorinė bazė kuriama
bei mitologijos analizė atliekama naudojantis pripažintų šios srities autoritetų Žoržo Diumezilio,
Aleksandro Geištoro, Jano Pūelo, Vladimiro Toporovo, Algirdo Juliaus Greimo, Marijos Gimbutienės, Norberto Vėliaus ir kt. darbais.
Knygos tematika ir problematika iš dalies atsispindi jos struktūroje – skyrių pavadinimuose:
„Kosmogonija ir kalnas“, „Iš lietuviškosios kosmogonijos“, „Iš vedų kosmogonijos“, „Vilniaus
pradžios“, „Velnio-Velino-Vėlino byla“, „Varuniškasis Velino fonas“, „Apie Diumezilio trijų funkcijų teoriją“, „Priešybių vienybė“, „Velinas ir Velesas“, „Kalnas ir jo vardai“, „Nomena sunt omena“, „Velino kalno link“. Akivaizdu, jog mitinė
kosmogonija ir Velnias (Velinas) yra dominuojančios knygos temos, kurios nagrinėjamos lyginamuoju istoriniu metodu. Su mitine pasaulėkūra
siejamas ne tik kalno vaizdinys, bet ir mitinis
BŪDAS. 2020. Nr. 6 (195)

Velnias, kurio vardu ilgą laiką vadintas kalnas.
Mat pasaulio radimosi situacijoje, kaip liudija lietuvių ir latvių sakytinis folkloras, Velnias šalia
Dievo yra Žemės pradmenų kūrėjas. Priešybės
turi kuriamosios potencijos ir sudaro mūsų egzistencijos foną – mikro- ir makrokosmosą. Be to,
su kosmogonija, kaip su universaliu kuriamuoju
ir atkuriamuoju aktu, A. Gudelio siejami ir dabar
ant šio kalno vykstantys procesai, net numatoma
naujo monumentalaus pastato statyba.
Tyrime siekiama išsiaiškinti Velnio prigimtį,
šiam tikslui pasitelkiami jo analogai kitose mums
giminingose kultūrose: senovės indų – vedų tekstuose, taip pat rytų slavų religijoje ir mitologijoje.
Akcentuojama galima Velnio ir senovės indų Varunos, kosminių vandenų dievo, maginio, sakralinio
suverenumo reprezentanto, giminystė, kurią jau
buvo pastebėję daugelis anksčiau apie Velnią rašiusių
autorių (vienas pirmųjų – Ferdinandas de Sosiūras,
vėliau tam pritarė Romanas Jakobsonas, M. Gimbutienė, A. J. Greimas, N. Vėlius, V. Toporovas,
Gintaras Beresnevičius). A. Gudelio pastebėjimu,
ir Velnias, ir Varuna yra ambivalentiški personažai.
Varuna yra pirminių vandenų ir pirminio chaoso,
chtoniškojo pasaulio valdovas, kita vertus, kosminės
pasaulio tvarkos – rito – saugotojas (p. 72). Manoma, kad šis su magija susijęs senovės indų dievas iš
Indros nukauto Vritros perima chtoniškąsias galias.
Varuna esąs pusiau asuras, pusiau devas. A. Gudelio teigimu, devų-asurų schema atspindi pirminį
Visatos dualumą (Ten pat). Galimas daiktas, kad
asuriška Velnio prigimties interpretacija turi racijos.
Velnio ryšys su pirminiu chaosu, pirminiais Visatos
pradais – žeme, požemiu ir vandenimis – nekelia
abejonių. Autorius akcentuoja ne tik negatyviąją,
bet ir pozityviąją Velnio prigimties pusę, atskleidžia, be kitų dalykų, ir tai, kad Velnio kalnas kadaise atliko pagoniškos šventvietės vaidmenį. Be to,
primenama, jog dar Vladimiro laikais Kijeve buvo
pastatytas stabas griausmavaldžiui Perunui, taip pat
Velnio analogui Velesui. Taigi, mitinėje Velnio prigimtyje įžvelgiama ir sakralių aspektų (tai leidžia
hipotetiškai kalbėti ir apie jo vardu pavadinto kalno
galimą šventumą). Nomena sunt omena, primenama
viename iš skyrių, išreiškiant mintį, kad vardai yra
jais pavadinto objekto likimo žymenys.
Kitas, jau vėliau, tai yra XVII a., vartotas aptariamo kalno vardas – Pamėnkalnis. Šitaip vadinta ir gatvė, ėjusi palei kalną. Autoriaus svarstoma,
kokią prasmę galėjo turėti pirmasis šio sudurtinio
vardažodžio sandas. Manoma, jog 1602 m. dokumente užfiksuotas Pamėnkalnis nebūtinai turi sietis su žodžiu pamėnas ‘pamėklė, šmėkla’ arba su
žodžiu pamėnai ‘šiaurės pašvaistė’: į pirmąjį planą
galima kelti ir pirminę žodžio „mėnulis, mėnuo“
prasmę. A. Gudelis teigia, kad „Pamėnkalnį galima matyti kaip kalną, kuris yra po Mėnuliu“.
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Šitoks vietovardžio aiškinimas nelabai įtikina ir
kelia abejonių. Autorius nenurodė visų žodžio
pamėnai reikšmių. Tos reikšmės – ne tik minėtoji
‘šiaurės pašvaistė’, ‘vaiduoklis, šešėlis’ bet ir ‘gaisro
pašvaistė’, ‘raudoni debesys’, ‘nepaprasti, nuostabūs
dalykai, stebuklai’, taip pat – ‘šviesos atspindžiai
apie mėnulį ar kitus dangaus kūnus’ (LKŽe: pamėnai, žr. ir LKŽe: pamėnas). Su kuria iš tų reikšmių
galėjo sietis vietovardis Pamėnkalnis, – dar klausimas. Galbūt ir įmanoma įžvelgti jo ryšį su mėnuliu
ir aplink jį atsirandančiais šviesos atspindžiais arba
kitokiais šviesos reiškiniais danguje ar žemėje, nors
neatmestina ir galima jo sąsaja su pamėklės, vaiduoklio fenomenais, būdingais ypatingoms vietovėms, neretai – legendiniams kalnams.
Kalno vardas Boufalo, A. Gudelio teigimu,
vartotas XVIII a. antroje pusėje. Tas vardas, manoma, kilęs iš pavardės. Mat nurodytu laikotarpiu
dalis kalno žemės buvo paskirta LDK matininkui
Juozapui Boufalai (Bauffal).
Vardas Molio kalnas, Moliakalnis (Góra Gliniana), užrašytas 1648–1648 m. Lukiškių teritorijos planuose, atsiradęs dėl to, kad kalno šlaite
(1658 m.) turėję būti molio karjerai, iš kurių
kastas molis plytų gamybai. Molio kalnu (Góra
Gliniana) vadinta žemutinė kalno dalis.
Pirmosios Nepriklausomybės metais, Vilnių okupavus Lenkijai, lietuviškuose vadovuose
po Vilnių kalnas vadintas ir Perkūnkalniu. Neaišku, kuo pagrįstas šio, kaip manoma, vėlyvo vardo
konceptas. Tiesa, tuose šaltiniuose, be pastarojo
vietovardžio, vartotas ir ankstesnis kalno vardas – Taurakalnis. Šis vardas buvo žinomas jau
XIX a. IV dešimtmetyje, Vilniaus romantizmo
laikotarpiu. O apskritai, kaip mano autorius, Tauro kalnas yra skolinys „iš mitinio ir kartu istorinio pirmtako, dabartinio Pilies, arba Gedimino,
kalno, kurio „gimimo metrikai“ surašyti Gedimino medžioklės ir Gedimino sapno metrikuose,
Lietuvos metraštyje <...>“ (p. 112).
Tad autorius chronologiškai išdėsto tokią kalno vardų seką: Velnio (Czartowahora), Pamėnkalnio, Moliakalnio (Góra Gliniana), Tauro, Boufalo,
vėl Tauro, tuomet trumpam, prieš Antrąjį pasaulinį karą, pasirodęs Perkūnkalnio pavadinimas, o
po to vėl sugrįžęs Tauro vardas. Šitokia vardų kaita
apima apie penkis–šešis šimtus metų. A. Gudelio
įsitikinimu, „kalno pavadinimų klausimas keliasi į
daug platesnį kontekstą, kuriame gali atsiverti ne
tik istorijos kasdienybė, bet ir simboliniai epochų
kaitos ženklai ir mitiniai kodai“ (p. 125).
Norėtųsi atkreipti dėmesį ir į kai kurias detales, kurios darbui, šiaip ar taip pretenduojančiam į
mokslinę studiją, būtų svarbios. Visų pirma, vedų
religijos sąvokų, vardų vartojimas lietuviškame aptariamos studijos tekste. Rigvedas, Varunas, Indras
ir kiti sanskrito žodžiai šioje knygoje yra vyriškos

giminės. Taip tuos žodžius kadaise vartojo vedų
vertėjas į lietuvių kalbą Ričardas Mironas (1939 m.),
taip siūlė juos vartoti ir N. Vėlius. Į šias jo rekomendacijas atsižvelgiau rengdama spaudai savo pirmąją
knygą. Dabar mokslo sferoje paprastai vartojamos
formos Rigveda, Varuna, Indra. Laikomasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sanskrito terminų ir
vardų perrašos taisyklių, kurios prieš 20 metų buvo
parengtos VU Orientalistikos centro indologų. Tad
į tas taisykles mums derėtų atsižvelgti. Kitas dalykas – sulietuvintų pavardžių rašyba, kuri įvairuoja
ir mokslo darbuose, tad čia susivokti nėra paprasta.
Šiaip ar taip, jas lietuvinant taip pat reikėtų remtis
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijomis, o gal ir šių pavardžių transkribavimo naujesniuose lietuviškuose tekstuose tradicija.
Galiausiai reikėtų konstatuoti, jog studija yra aukšto intelektinio lygio. Joje atsiskleidžia
platus autoriaus akiratis, geras mokslo darbų tiriama tema ir pasitelktų šaltinių pažinimas, moksliniams tyrimams būtina nuovoka ir intuicija. Šis
tyrimas pagrįstai pretenduoja į akademinius baltų
kultūros, religijos ir mitologijos tyrinėjimus. Į
šioje knygoje suformuluotas koncepcijas neabejotinai bus atsižvelgiama, tiriant Vilniaus istoriją,
taip pat baltų religiją bei mitologiją ir apskritai
senovės baltų kultūrą.
Nijolė LAURINKIENĖ
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THE NAMES OF TAURAS HILL AS
MARKS OF ITS DESTINY
Nijolė LAURINKIENĖ
Cultural scientist Antanas Gudelis’ study Vienas Vilniaus kalnas:
pasaulėkūros etiudai. I dalis (Vilnius, 2020) is dedicated to the
Tauras Hill in Vilnius and its historical names that at one time
or another reflected the conception of this place. The names
of the hill are related to both the mythical worldview and real
historical circumstances. The archetypical image of the hill in
the nation’s consciousness is explained by the code of the cosmogonic myth. Much attention is paid to the mythical image
of the Devil and its Indo-European context. The historical significance of the mountain is also linked to the initiative of the
early 20th c. to build the Tautos namai on the top of the hill.
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ŽYDINČIA TAURE NEŠINI…
R i mv yd a s L AUŽI K A S
XVI a. [sūduvių] vyriškis su kone graikišku kiliku
rankose ant knygos viršelio ir žydinti taurė kaip
metafora – knygos pavadinime. Taip prasideda
Daivos Vaitkevičienės vedama kelionė į lietuviškąjį alaus ir midaus pasaulį (Žydinti taurė. Baltų gėrimai ir apeigos. Monografija. Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2019).
Atidesnis skaitytojas lengvai pastebės kelis
persipynusius šios kelionės takelius: alaus ir midaus gamybos technologija, alaus ir midaus socialinis vaidmuo, alaus ir midaus gamybą gaubianti
simbolika ir apeigos bei kur kas gilesnis senojo
pasaulėvaizdžio sluoksnis, kurį galime pažinti,
autorės padedami, lyg sienų tapybos restauratoriai
prakrapštę technologijų, socialinio vaidmens ir
simbolikos sluoksnius. Nes gėrimo darymas „tarsi
alcheminis procesas, kuriame alaus ar midaus darytojas išgrynina trokštamas savybes ir prislopina
nepageidaujamas…“ (p. 23). Klaudijus Galenas pasakytų, jog tokia yra visa maisto gamyba – maišant
ingredientus, kaitinat, išlaukiat tiek, kiek reikia, ir
vėl imantis darbo; kur reikia – skubant, o kur reikia – darbuojantis tykiai. Ir taip sukuriant tai, kas
palankiausiai paveiks žmogaus sveikatą. Panašus
yra ir knygos skaitymo procesas: į kai kurias dalis
įsigilinat daugiau, kai kurias perbėgant greitomis,
kai kada paliekant knygą savaitei ar daugiau, o po
to vėl prie jos sugrįžtant. Susirenkant iš teksto tai,
kas įdomiausia kiekvienam iš mūsų.
Alus ir midus – senieji, ypatingi mūsų krašto fermentuoti gėrimai. Vidutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis per savo gyvenimą alaus išgerdavęs turbūt daugiau nei vandens.
Juk alus – ne vien gėrimas, bet ir maistas. Anot
Liudvikos Didžiulienės-Žmonos, „alus anais laikais būdavo ne toks, kaip dabar, kai jis nežinia iš
kokių nuodų daromas. Tada jį gamindavo iš grynų grūdų salyklo ir lietuviškų apynių, jis būdavo tirštas, saldus. Išgėręs dvi stiklines, žmogus ir
atsigėręs, ir pavalgęs, sotus būdavo, bet nė kiek
neapsvaigdavo…“ Kaip žinome iš dokumentų,
ano meto vieno vyro dienos norma buvusi apie
vieną gorčių (apie 3 litrus) alaus. Taip ir įrašyta
1785–1809 m. Radvilų saldumynininko Fridricho
Dolingerio algalapiuose. O bene iškalbingiausias
alaus vartojimo LDK dokumentas yra paliktas
Bresto kašteliono, literato Martyno Matuševičiaus (1714–1773), kuris apie vieną savo kelionių
rašė: „Alaus nebuvo, todėl teko gerti vandenį,
nuo šio gėrimo apėmė didžiulė flegma ir sveikata
ėmė silpnėti...“
BŪDAS. 2020. Nr. 6 (195)

Taip pat ir taurė (pagaminta iš tauro rago),
pilna tauraus gėrimo (midaus). Galbūt ir to tauro, kurį užmušė Gediminas, prieš susapnuodamas
geležinį vilką. Anot Motiejus Strijkovskio, iš jo
rago pagamintą taurę Vytautas po Lucko suvažiavimo padovanojęs Šventosios Romos imperatoriui
Zigmantui.
Tradicinis alus daromas iš miežinio salyklo. Atsimenu senelių sodybą netoli Biržų, aludarius dėdes, tetas, švogerius ir kaimynus. Tą visą
bendruomenę, besiginčijančią, kieno darytas alus
geresnis. Ir vienintelius prie namų auginamus
javus – miežius. Duonos šiuose namuose nebekepdavę, ji buvusi pirktinė, pyragams ir bulkoms
kvietinius miltus pirkdavę, tačiau alui savi miežiai – būtini. Tik gaila, kad ne šešiaeiliai. Tik
vienas kitas jų grūdas pasitaikydavęs dvieilių lauke kaip savotiškas anų laikų rudimentas, keistenybė industriniame (ir, deja, kolchoziniame) amžiuje. Žemės buvę geros, miežių pakakdavę. Neteko
alui naudoti rugių, avižų, grikių, žirnių, vikių ar
kitų prastesnių javų, kaip tai nutikdavę istorijoje.
Kaip tai aprašė Simonas Sirenijus savo „Žolynėlyje, kitaip Herbariumu lotyniškai vadinamame…“
1613 m. ar Radvilų ekonomas XVIII a. Žinoma,
toks alus laikytas prastesniu, „dainose jis minimas kalbant apie neturtinguosius ir našlaičius:
‘Pasimerksiu salyklėlę vienų avižėlių, / Suprašysiu kompaniją vienų našlaitėlių’“ (p. 25). Kai kada
į salyklą „gali būti įmaišoma javų piktžolių sėklų
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‒ rugių dirsių arba svėrių“ (p. 25). Dirsės galėję būti javų „užpildu“, o štai svėrės dėtos galbūt
dėl skonio. Juk siekta, kad miežiuose būtų daugiau svėrių, „netgi buvo tam tyčia ankstinama jų
sėja ‒ kad ‘Baltramui išaugtų šviežio salyklo, kad
būtų svėrėtesni’“ (p. 25). Taip pat būta kvietinio
alaus, bet jis ne visur laikytas geru. XVII a. Abiejų Tautų Respublikoje žinomiausio ūkininkavimo
vadovėlio autorius Jokūbas Hauras šiuo klausimu rašė: „yra daug vietų, kur vien iš kviečių alus
daromas, tačiau iš miežių, pridėjus tik pusę ar
trečdalį kviečių, daryti alų geriau“. Kelių grūdų
salyklą, turbūt taip pat dėl skonio, rekomendavo
ir Liudvika Didžiulienė-Žmona. Ji siūlė „pajimti
saikelį miežių, ketvirtį saikelio rugių ir ketvirtį
saikelio kvieczių ar grikių“.
Toliau sekė salyklo mirkymas, daiginimas ir
džiovinimas:
Šių procedūrų metu grūdai pereina per vandenį ir ugnį, o pats procesas yra tarsi sėjos
atkartojimas. <…> Dygstantys salyklo grūdai
šildomi (tarsi išperimi) savo kūnu: „...uždedi
šiaudais ir atsiguli. Vienų naktį, kitų, lig sudygsta, suvelėnėja“ <…> Kad greičiau salyklas
imtų dygti, liepiama piemeniui ar vaikui ant
jo miegoti <…> Miegojimas ant salyklo patalo
leidžia sugretinti augalinį ir žmogišką pasaulius, kurie gaminant salyklą susilieja į vieną
<…> Laukinė ar žemdirbystei nebenaudojama
žemė vadinama velėnija, velėnynė, velynžemė
<…> Velėnos susiformavimas ‒ tai pagrindinis bruožas, skiriantis dirvą ir dirvoną. Frazeologijoje velėna siejama su mirtimi. Būtent
religine atodaira, greta praktinio tikslo sukurti
tamsos, drėgmės ir šilumos sąlygas, laikyčiau
patalo klojimą daiginant salyklą, kuris, šiaudų sluoksniu dengdamas grūdus iš viršaus ir
apačios, imituoja velėną, ‒ eventualią velnio
mitinę erdvę…“ (p. 28–33)

Tačiau ši sėja „sustabdoma sudygusius grūdus patalpinant į karštą krosnį“ (p. 28). Namus
užlieja džiūvančio salyklo kvapas. Sudygę grūdai
pasaldėja, ir karščio sukeltas grūdo trapumas paverčia salyklą vaikų mėgstamais traškučiais, kurių taip norėdavosi pasisemti visą saują, bėgant
pro šalį, suaugusiems nematant. Salyklo skrudinimą atspindėdavusi ir alaus spalva: kuo labiau
skrudintas salyklas, tuo alus tamsesnis. „Į akis
krinta faktas, kad pirmenybę aludariai dažnai
teikia raudonam alui“ (p. 37). „Lietuvių vaišių
dainose rutuliojami ir erotiniai motyvai, aiškiai
atskleidžiantys, kokiu pagrindu skiriama raudona ir balta spalva: tai siejama su ugnies (karščio)
ir šalčio priešybe“ (p. 38). Klaudijus Galenas ir
vėl nusišypso. Juk raudonumas yra karšto, tulžies

(chole) pilno maisto spalva, o baltumas priklausė
gleivėms (flegmai). Kaip žinia, daug tulžies turintis, choleriškas žmogus yra kur kas aistringesnis
(bet ir ūmesnio būdo) nei flegmatiškas.
Galiausiai salyklas keliauja į girnas. Salyklą malti reikėjo rupiai (ne duonai juk malama):
„Parupiai reikia sumalt, pakeltom girnom, čiut
ne kaip smulkiosios kruopelės…“ (p. 39). Ir malti
reikėję rankomis, o ir girnas reikėdavę sukti lėtai (labai nusibosdavę), nes, tetos aludarės nuomone, greitai sukant nuo trinties pakyla karštis
ir salyklas išsivadėja. Dėl to joks malūnas salyklui
netinkąs, tik rankinės girnos. Malimu salyklas
yra baigtas, „prasideda alaus magija: aludario elgesys nulemia būsimo alaus ir jį gersiančių svečių
jauseną ir elgesį šventės metu. Pvz., alų reikia daryti ramiai, su niekuo nesipykstant“ (p. 39).
Alus galėjęs būti paprastas arba keptinis.
Keptiniam salyklas būdavęs iškepamas krosnyje
lyg duona, o „kai bakanai iškepa, jie atšaldomi,
sulaužomi, sudedami į girinę ir užplikomi verdančiu vandeniu“ (p. 44). Viename seniausių,
Liudvikos Didžiulienės-Žmonos užrašytame
keptinio alaus recepte, bakanai nedaromi, o salyklas kepamas puoduose: „įmaiszyti salyklą
szaltame vandenyje; kaip gerai iszbrinks, pridēti
daugiaus vandens; iszmaiszius, sudēti iszvirtus
apvynius, iszkrēsti puoduosna, gerai iszszveistuosna, pastumti pecziun“. Nedaug kur belikę
keptinio alaus Lietuvoje. Bet smagu, kad vienas
jų – Jūžintų krašto keptinis alus – yra įtrauktas
į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
Toliau sekdavęs misos darymas ir tekinimas. Tiek keptiniam, tiek paprastam alui tai buvo
galima atlikti tris kartus:
<...> Kai užpili girinian kepalus vandeniu ir
pirmąjį nulaidi ‒ pirmokas. Anas būna daug
tirštesnis. Pirmąjį kai geri, tai ir užvalgai.
Sako, nors ir su šaukštu valgyk. Kai padedi un
stala ‒ limpa, tirštas. Antrųkart kai užpili ir
nulaidi, tai skystesnis ‒ antrokas. Tadu jo ir
vaikai insipila. Kas nori stipresnio antroko, tai
deda cukro. <…> Nulaidus, po antroko, girinėj da lieka to tirštimo, tadu užpila vandenio
šalto iš šulinio ir pasidaro gira. Jų geria vasarų,
kada darbų būna <...>. (P. 62)

Trys alaus rūšys sujungia mus su europine
alaus gamybos tradicija, minima Kristijono Donelaičio „Metuose“, aprašyta Radvilų dvarų dokumentuose ir tokia būdinga Lietuvos aludarių regionams. Vadintos rūšys įvairiai. Tarkime, Palen
kės Bialos Radvilų dvare 1742 m. lapkritį minimas kunigaikštiškas, stalo ir antrojo užpylimo
alus. Nesu tikras, kiek gilios šios tradicijos šaknys
k nyg o s
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Lietuvos kaimo kultūroje. Juk trims alaus rūšims
reikėjo kur kas daugiau rykų nei vienam, kartu
sumaišytam. Tad ir aludaris turėjęs būti bagotesnis. Biržų krašte jos ištakų ieškočiau Radvilų dvarų kultūroje. Juk vietiniams turėjo būti neabejotinai įdomu, kaip randasi dvariškas alus, kokiems
procesams vadovauja profesionalus pivorius – toks
garbingas ir žinomas apylinkėje žmogus, kad jo
profesija, kaip pavardė, prilimpa vaikams ir net
tampa vietovardžiu (pvz., Pivoriūnais).
Panašiai daroma midaus misa. Tik čia žemdirbiškųjų, kultūrinių grūdų vietą užima laukinis
medus. Misa daroma iš vandens ir medaus. Pirminiame variante (ko gero) – tiesiog sumaišant
medų su vandeniu ir po to rauginant. Taip, kaip
(vis dar) aprašoma XVIII–XIX a. bitininkavimo
knygelėse. Vėliau – sudėtingiau: medų verdant,
užvedant rūgimą mielėmis, stabdant apyniais,
gardinant uogų ar vaisių sultimis, prieskoniais.
Tiek alaus, tiek midaus misai yra būtini apyniai,
lietuvių dainose persipinantys su vynuogėmis (ir
ievaru) taip, kaip persipina senosios midaus ir
vyno vartojimo kultūros:
<...> Vynuogės vaizdinys lietuvių dainose išnyra tik apdainuojant gėrimo gaminimo procesą, tačiau vynuogių neauginančiame krašte
jis supinamas su apyniu, kuris, kaip ir vynuogė, turi žalius lapus [taip pat abu yra vijokliai]
ir taip pat yra naudojamas gėrimui gaminti.
(P. 99).

Midus – kur kas saldesnis už alų, o jo skonį
lemia ir medaus rūšis. Bet, kaip ir alui, midaus
„spalva yra vienas iš reikšmingų kriterijų, pagal
kurį vertinama gėrimo kokybė. Amžiams bėgant
spalvos požymis išliko stabilesnis net už patį gėrimą. Aukštuomenės puotose midų išstūmė vynas, o valstiečių šventėse midų pakeitė raudona
spalva uždažyta degtinė…“ (p. 78). Bent jau tarp
aukštuomenės labai svarbus buvo ir midaus saldumas (D. Vaitkevičienės knygoje apie jį daug rašoma). Atrodo, kad kaip tik dėl šios priežasties,
pradėjus plisti vynams, pirmiausia Lietuvoje išpopuliarėjo saldžioji malvazija, o XVI a. žinotas
vyno saldinimas cukrumi prieš pat jį išgeriant. O
raudonoji degtinė – ratafija – visgi turėjusi būti
šventiniu gėrimu. Kaip rodo 1800 m. Jašiūnų
karčemos dokumentai, ratafijos savikaina buvusi panaši į du kartus distiliuotos (antro varymo)
degtinės, bet pardavimo kaina – du kartus didesnė, tokia pat, kaip garsiosios Gdansko degtinės –
auksinio vandens (goldwasser). Dar buvusi ir ne
viena tikra „medaus arielka“ – krupnikas Didžiojoje ar meškinis – Mažojoje Lietuvoje.
O toliau jau reikalus perimdavęs lietuviškasis Bakchas – Bubilas, kuris „atrodo tinkamas
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kandidatas į dievybę, kuri atsakinga už misos
skoninį virsmą, mąžtant saldumui ir randantis
rūgščiai“ (p. 154). Alaus misą, anot Liudvikos
Didžiulienės-Žmonos, „reikia umai auszinti; kaip
bus apidrungis, užduoti gerų mielių pusę kvortos.
<…> Kaip tik alus pradeda vaikszczioti, apsiputoja
visas, tada reikia, putas nugriebus, sukoszti baczkelēsna, bet palaikyti neužukaltas bent szeszetą
adynu; potam užkalti sandariai“ (???). Ne visas
alus keliaudavęs į statinaites ir į rūsį. Dalis jo gaminta greitam vartojimui ir buvo išgeriama iškart.
Bet tas, kuris keliaudavęs į rūsį, buvęs kur kas
vertingesnis, labiau subrendęs, išlaikytas. Rūsyje, statinaičių viduje, kyla slėgis, alus natūraliai
užputoja. Sakydavę (gal pokštaudami), kad slėgis
būdavęs toks, jog bačkos sklepe net drebėdavusios
nuo įtampos. Tad nenuostabu, jog norint šio gėrio
paragauti reikėjo tvirto vyro, kuris drįstų ištraukti
ir pajėgtų išlaikyti kietai užkaltą volę, ir – kaip
kokioje stebuklinėje pasakoje – jam reikia drąsuolio pagalbininko, kuris iš statinės besiveržiantį alų
kibiru (o seniau – dideliu dubeniu) „gaudytų“. Pivoriui padėdavusi volė – ilgas, kartais kone per visą
statinaitės ilgį, pagalys. Rimto pivoriaus namuose
niekas kitas, tik jis pats galėjęs leisti alų bei nešti jį
ant stalo, ir, žinoma, net didžiausios puotos metu
jis nė lašo į burną neimdavęs. Demokratija šioje
erdvėje grėsė alaus praradimu (neišlaikius alaus
slėgio spaudžiamos volės) ir „gaudytojo“ maudynėmis iš statinaitės švirkščiančio alaus srovėje.
Iš statinės alus „pienu eidavo“ – vienos
putos. Po to kibire nusistodavo ir tik tada keliaudavo į ąsočius. Jei alus geras, sakydavę: „iš viedro
putų – uzbonas alaus“. Kiekvieną kartą, nuleidus
alaus, į statinaitę patekdavę oro, kas skatino alų
toliau rūgti. Kad „alus išlaikytų pūtimą ir mažiau silptų nuo kiekvieno įleidimo, alui laikyti
indai stengtasi daryti mažesni, nes dideliuose bosuose alus nudūksta, nusivadi“ (p. 106). Tad jei
statinaitė didesnė, gėrėjų mažiau, Raugo motina
sąžiningai atlikdavusi savo darbą, ir alus įgydavęs specifinio skonio – rūgštumo. Rūgštumas yra
vienas naminio alaus skonių, kurį atsimenu. Jau
vėliau, gilindamasis į alaus kultūrą, sužinojau,
kad tai, matyt, laikytina jo defektu. Konstantino
Sirvydo 1642 m. lietuvių-lenkų-lotynų kalbų žodyne sugedęs alus vadintas apgižusiu. O Radvilų
XVII a. virėjas, kad alus nesurūgtų, rekomendavo
į statinę alaus įpilti taurelę aliejaus ir įleisti visą
šviežią kiaušinį ant virvelės, kad plaukiotų statinėje. Bet vis tiek rūgštumas buvo būdingas alui.
Vienų mėgtas, kitų bandytas suvaldyti, trečių
naudotas alų verčiant alaus actu. Apie šią alaus
savybę dar turime parašyti.
Alaus ir midaus gėrimas buvo ir tebėra atskira kultūros erdvė. Taurė / kaušelis / stiklas
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keliauja ratu, „kaip Saulė sukasi“ ar „ar kaip sėjėjas sėja“. Ypač įdomus dainose minimas būdas
gerti iš šaukšto, tiesa – jau arielką: „per banketus,
geriant su šaukštais iš bliūda virintą, mieštą (su
medum) arielką“ (p. 276). Tai būdas, primenantis
Stanislovo Moravskio aprašytą „brolių bajorų“
krupniko gaminimo ir gėrimo ceremoniją. Tačiau
kartu tai būdas, primenantis, ko gero, seniausius
alaus vartojimo rykus: dubenis ir kaušus, kurių
didžiulę kolekciją galime apžiūrėti ir visai netoli mūsų, Norvegijos kultūros istorijos muziejaus
(Norsk Folkemuseum) ekspozicijoje Osle.
Ir tai nebuvo vien gėrimo vartojimas. Tai
bendrystės reprezentacija žemdirbių, bičiulių bei
karinio elito bendruomenėse. „Greta medaus ir
bičių apdainavimo, dainos suteikia žinių ir apie
Bičiuolijos gėrimus, kurių pagrindinis – midus“
(p. 228), o „kariauninkų-draugų santykiai visiškai atitinka bičiuolijų socialinio gyvavimo pamatą ir leidžia matyti analogiją tarp šių dviejų struktūrų. Prielaida, jog baltų politinė vadystė formavosi bičiulių bendruomenių pagrindu, leidžia
atsakyti į klausimą, kodėl midus tapo svarbiausiu
diduomenės gėrimu, telkiančiu valdantįjį elitą į
vieningą karinę bendruomenę tarsi bičių šeimą:
midus − tai valdančiųjų kilmės ženklas“ (p. 234).
Ir dar buvo gėrimo apeiga. Iš jos šiais laikais belikęs labai supaprastintas palabinimas, kurį knygos
autorė įdeda į kur kas platesnį rekonstruotą socialinį kontekstą.
Gėrimų vartojimas kultūroje atliko ir tebeatlieka ypatingą vaidmenį. Malonu galvoti, jog
pirmųjų monumentalių šventyklų statytojus Giobekli Tepėje prieš tūkstančius metų įkvėpė galimybė kartu daryti alų ir juo mėgautis. Ši fermentuotų gėrimų kultūros gija sieja keliaujančius neolito žemdirbius, senojo pasaulio miestus,

antiką, Europos viduramžius ir vėlesnius laikus.
Mes su savo lietuviška kultūra – valstiečio sodyba, dvaru, miestu – esame neatskiriama šio tinklo
dalis. Ypač svarbu apie tai kalbėti ir suprasti šiuo
laiku, kai daliai visuomenės gėrimų vartojimas
yra virtęs „tiesiog gėrimù“, o kitai – tiesiog „kova
prieš girtuoklystę“. O kitos dalies, tų besigilinančių ir suprantančių, yra tiek nedaug. Nors matome, kad šalyse, kuriose fermentuotų gėrimų vartojimo kultūra dar tebėra kultūra (daugiausia tai
Viduržemio jūros regiono šalys), žmonės yra ir
sveikesni, ir laimingesni.
Taip ir keliaujame tolyn, žydinčia taure nešini arba bandydami ją sudaužyti…
Gera knyga, kaip ir gera kelionė, žadina
smalsumą, pateikia mažiau vienareikšmių atsakymų, bet paskatina užduoti daug klausimų… Tad
rekomenduoju kiekvienam pakeliauti kartu su
D. Vaitkevičiene ir „Žydinčia taure“. Ir neabejoju, kad kiekvienas šią knygą perskaitysite, eidami
savu takeliu, kitaip, negu ją pavyko perskaityti
man. Ačiū, Daiva, už kvietimą į šią kelionę!

CARRYING A FLOWERING CUP...
Rimvydas LAUŽIKAS
Discussion of the monograph by mythology researcher Daiva
Vaitkevičienė, Žydinti taurė. Baltų gėrimai ir apeigos (Vilnius,
2019). The reviewer focuses on one of the main themes of the
book – a historical and mythological reconstruction of Lithuanian beer and mead. The book reveals the technology of beer
and mead production, the social role of these beverages, the
symbols and ceremonies surrounding their production, and
the even deeper layers of the old worldview. The review, in
discussing the monograph, also explores other sources that reveal the history of these beverages in Lithuania.

Nuoširdžiai linkime sveikų, skalsių,
viltingų ir kūrybingų metų!
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