Senoji Lietuva iš imperinių
Rusijos saugyklų
Su viena iš pagrindinių Lietuvos nacionalinio muziejaus surengtos parodos
„Senoji Lietuva“ kuratorių, šio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vadove
Elvyda LAZAUSKAITE kalbasi Juozas ŠORYS.
2009 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos nacionalinis muziejus
(toliau – LNM) pakvietė į neeilinę parodą „Senoji Lietuva“,
kurios eksponatai buvo atgabenti iš Rusijos etnografijos
muziejaus, įsikūrusio Sankt-Peterburge, karelų ir kitų finųugrų tautelių žemėse prie Baltijos jūros „iškirstame lange
į Europą“, fondų. Lietuvos valstybės „injekcijos“ dėka pirmiausia rusų, vėliau ir lietuvių kalbomis buvo išleistas daugiausia rusų etnografų straipsniais ir ypač unikaliomis eksponatų iliustracijomis bei jų aprašais vertingas parodos katalogas. Tikimės, kad šia muziejinių saugyklų turtų sklaidos
visuomenei akcija įsisiūbuos lietuviškųjų archyvų, apskritai
lituanistinio paveldo relikvijų eksponavimo, publikavimo ir
tarpvalstybinių derybų su užsieniu (pirmiausia Rusija) dėl
kai kurių ne visai teisėtai pasiglemžtų vertybių grąžinimo
į „paskirties vietą“ procesas. Be abejo, už šios parodos surengimą ir katalogo išleidimą pirmiausia turime padėkoti
LNM direktorei Birutei Kulnytei, beje, šiemetinės valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatei. Dar sovietmečiu
ji ir kiti tyrinėtojai etnologai ėmė lankytis Rusijos muziejuose ir domėtis, kokios mūsų kultūros paveldo vertybės juose
„nusėdo“, užmezgė daug naudingų pažinčių. Kaip Jums ir B.
Kulnytei klostėsi tolesnis bendravimas su itin gausaus litua
nistinio lobio saugotojais – Rusijos etnografijos muziejaus
vadovybe ir bendradarbiais?
Į Rusijos etnografijos muziejų (toliau – REM) mus nu
vedė būtent lituanistinės medžiagos paieškos – vieninte
liame REM sukauptas toks didelis lietuvių tradicinės kultū
ros rinkinys. REM darbuotojų duomenimis, šiuo metu ten
saugoma apie 2500 daiktinių eksponatų, maždaug tiek pat
negatyvų ir nuotraukų, gausi iliustracinė ir kartografinė
medžiaga. Labai vertinga ir archyvinė medžiaga – etno
grafinės medžiagos rinkėjų eksponatų aprašai.
Mus labiausiai domina senoji jų sukauptos kolekcijos
dalis. Ištisus dešimtmečius etnologų sambūriuose kalbė
davomės apie į Rusiją išvežtus mūsų tradicinės kultūros
objektus. Vienas kitas iš mūsų mokslininkų, nuvažiavęs į
REM, pavydžiai apžiūrėdavo tuos eksponatus, kiek įmany
damas pasirinkdavo medžiagos pagal tyrinėjamą temą, ir
tiek. Tada eksponatų visumos dar nebuvom suvokę, nes
jų visų ir nerodydavo, kita vertus, pavieniams konkrečių
reiškinių ir realijų tyrėjams menkai ji ir terūpėjo. Profe

sorius Vacys Milius, REM (tuo metu buvusio TSRS tautų
etnografijos muziejaus) fondų saugotoja Dina Gorb etno
grafiniuose leidiniuose yra rašę apie lietuvišką kolekciją.
Svajota bendromis jėgomis ją kada nors parvežti į Lietuvą
bent parodomis ir gerai parengtais leidiniais.
Seniausioji rinkinio dalis yra sudaryta iš įvairių ekspona
tų, surinktų įvairiais XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios
tarpsniais. Jo formavimo pradžia – XIX a. septintasis de
šimtmetis. Tada Maskvoje buvo imta organizuoti pirmoji
visos Rusijos tautų paroda.
XIX a. viduryje Rusijoje buvo kilęs nemažas susidomė
jimas prie imperijos prijungtų tautų bei etnosų tautine sa
vimone, ne vien tada garsėjusiais didžiuliais ir prabangiais
dvarais, kuriuose buvo sukaupta daugybė meno vertybių,
kultūrinę vertę turinčių kolekcijų. Suvokta, kad greta iš
skirtinių didikų gyvena ir paprasti žmonės, išlaikantys iš
protėvių paveldėtą, tautos esmę atspindinčią tradicinę
kultūrą. Kai kurie šviesūs Rusijos žmonės ėmė domėtis,
koks jų gyvenimo būdas, kokia jų materialinė ir dvasinė
kultūra, kur slypi savitos gyvensenos šaknys? Jiems buvo
netikėta, kad ne kokios nors išskirtinės, o paprastos, po
imperiniu ereliu pakliuvusios tautos turi ir autentišką, su
niekuo nesupainiojamą savastį. 1865 m. Rusijoje veikusios
Gamtotyros, antropologijos ir etnografijos mėgėjų drau
gijos iniciatyva imta organizuoti minėtąją parodą ir siekta
parodyti visuomenei, kuo įvairūs tautiniai dariniai yra įdo
mūs ir saviti. Iškeltą viešumon idėją parėmė Maskvos uni
versiteto profesoriai, pavyzdžiui, Anatolijus Bogdanovas,
kuris netgi parengė programą, kaip didžiuliuose imperijos
plotuose rinkti reikiamą medžiagą, netgi kaip ją suvežti
į eksponavimo vietą, kad ji visapusiškai atspindėtų tautų
gyvenimą, jų papročius, tradicijas. Tam buvo išplatinta
instrukcija. Be to, tuo metu pasikeitė ir supratimas, kaip
rinkti eksponatus ir turtinti muziejų kolekcijas: atsisukta
į paprastus žmones. Iki tol eksponatai muziejų kolekci
joms daugiausia būdavo įsigijami iš kolekcionierių rinkinių,
įvairiais keliais ir būdais, todėl kartais į jas įsimaišydavo ir
nebūdingų, vienam ar kitam kraštui netipiškų, kartais ir iš
visai kito regiono atklydusių daiktų. Taip atsitiktinai surink
ti, jie dažnai nesuformuodavo išsamaus vaizdo apie vieną
ar kitą tautą. Todėl buvo nutarta, kad eksponatai parodai
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Manekenas šventiniais vyro drabužiais. Suvalkų gub., Marijampolė.

Manekenai moterų ir vaiko drabužiais. Kauno gub., Šiaulių ir Telšių aps.
Т. Мitreiterio nuotraukos

būtinai turi būti surinkti iš tos teritorijos, kurioje gyvena
tauta. Jie turėjo būti ten pagaminti, turėti aiškią paskirtį.
Taip pirmajai Rusijos imperijos tautų parodai buvo sukaup
ti ir lietuviškieji eksponatai.
Ar išliko žinių, kas konkrečiai iš maskviečių ir lietuvių tuo
užsiėmė? Kaip vyko parengiamasis procesas?
Buvo sudarytas organizacinis parodos komitetas,
kuriam vadovavo Vasilijus Daškovas, žinomas Maskvos
kolekcionierius. Jo talkininkai to komiteto vardu visų im
perijos gubernijų administracijos valdininkams išsiunti
nėjo raštus apie rengiamą parodą. Gubernijų valdininkai,
kaip valdžios įgalioti asmenys, turėjo užtikrinti, kad būtų
surinkti būdingiausi krašto eksponatai. Gubernijų admi
nistracija, aišku, palaikė ryšius su to meto Lietuvos švie
suomene, visuomenės veikėjais. Kita vertus, yra išlikusios
pavardės žmonių, rinkusių eksponatus parodai. Tai kuni
gaikštis Vladimiras Čerkaskis, Ukmergės karinio dalinio va
das N. Blau, Trakų apskrities bajorų maršalka kunigaikštis
R. Giedraitis, Raseinių apskrities trečiosios apygardos tai
kos tarpininkas V. Isajevas. Galima būtų pavardyti ir dau
giau minimaliai prie parodos prisidėjusiuosius, bet kitais
darbais mūsų visuomenei jie nėra žinomi. Matyt, tai buvo
eiliniai carinės valdžios „sraigteliai“…Tiesa, minėtini foto
grafai, dirbę Vilniuje. Tai Aleksandras Vladislovas Strausas,
Jaroslavas Bžozovskis, Napoleonas Okolovas – jų nuo

traukos buvo rodomos parodoje. Taip pat 14 eksponatų
iš Kauno gubernijos, Biržų apylinkių parodai padovanojo
grafas Eustachijus Tiškevičius. Žinoma, kad parodą organi
zuoti nutarta Rusijos carui Aleksandrui II žodžiu sutikus ir
ją palaiminus, o caro norui tada niekas negalėjo priešintis.
Reikia pripažinti, kad, nors ir būdami svetimi administruo
jamam kraštui, tie „sraigteliai“ gana supratingai įvykdė
gautas užduotis.
Iš Lietuvos į parodą Maskvoje nukeliavo 167 ekspo
natai. Kadangi tuo metu dar vykdavo ir vadinamosios
žemės ūkio parodos, buvo nutarta, kad rengiamoje paro
doje neturi būti rodomi, tarkim, žemės ūkio padargai,
transporto priemonės, gyvulininkystės rykai ir kt. Buvo
žinoma caro nuomonė, kad parodoje turi vyrauti daiktai,
traukiantys akį – paroda turėjo būti graži. Jos tikslai toli
gražu nebuvo moksliniai ar tiriamieji – greičiau šviečia
mojo pobūdžio. Tikslas – supažindinti su Rusijos imperi
joje gyvenusiomis tautomis. Todėl ir provincijų atrinkėjai
daugiau dėmesio kreipė į išsiskiriantį spalvingumą, į or
namentus, į gražius daiktus…
Be abejo, tautos savastis labai raiškiai atsispindi žmonių
aprangoje. Parodoje buvo eksponuota 13 tautinių kostiumų
ir, atskirai, kai kurios tuometinių rūbų detalės. Kostiumų
buvo parinkta beveik iš visų regionų – suvalkietiškų, aukš
taitiškų, žemaitiškų. Įdomus parodos niuansas – manyta,
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Valstietis, grojantis dūdmaišiu – dudelis. Vilniaus gub.,
Vilniaus aps., Ožionių k. A. Seržputovskio nuotrauka
iš ekspedicijos 1909 m.
Turgus. Vilniaus gub. Švenčionių aps., Švenčionys.
A. Seržputovskio nuotrauka iš ekspedicijos 1909 m.

perijos lietuviškų buvo 13. Parodą aplankė net 83 tūkstančiai žmo
nių. Pasakojama, kad net caras, eidamas per parodą, sustojo prie
lietuviškų drabužių ir buvo ypač jais susižavėjęs. Šie atsiliepimai yra
išlikę to meto Rusijos spaudoje ir REM archyve.
Beje, tie vienetiniai kostiumai yra pirminis mūsų tyrinėjimų
šaltinis. Iš rinkėjų, kaimuose ir miesteliuose ieškojusių kostiu
mų, buvo reikalaujama pristatyti ne tik eksponatą, bet ir jo
aprašą, rusišku stiliumi sakant, – legendą. Prie daugumos kos
tiumų buvo parašyta, kad šie nešioti dar XIX a. pradžioje, o juk
mes negalime pasigirti to laikotarpio drabužių gausa. Specialiai
parodai rūbai nebuvo nei audžiami, nei siuvami – pasirenkami iš
jau pasidarytųjų.
Gal žinoma kokia iškalbinga papildoma informacija, kaip parodai buvo atrinkinėjami kostiumai? Va, tarkim, šis, prie kurio stovime, – suvalkietiškas juodas paltas iš mieste pirktos medžiagos?
Ar galime įsivaizduoti, kad XIX a. septintajame dešimtmetyje
lietuvė moteris galėjo dėvėti tokį prabangų paltą? Iš šių dienų
žvelgiant, tai – unikalus eksponatas. Juo ir XXI a. pradžioje būtų
negėda pasipuošti. Pasiūtas iš plonos vilnonės pirktinės me
džiagos. Iš pasiuvimo matyti, kad į ekonomiškai labiau išsivys
čiusio Suvalkijos regiono (iš jo daug eksponatų su metrikomis ir
su „žmonių tipais“ pristatė kunigaikštis V. Čerkaskis) turtinges
nių valstiečių gyvenimą vis labiau skverbėsi miestietiška mada,
nors etnografai dėl to dabar ir raukytų nosis. Matyti, kad tada
greta tradicinio kostiumo būta ir miestietiškos aprangos įtakos
– siūti ir puošnūs paltai. Va, kokios jo sagos – iš karoliukų suver
tos. Prie jo buvo dėvima kašmyrinė skarelė. Iš lietuviškų aprašų
žinome, kad kašmyrinė skarelė buvo išskirtinis moters papuoša
las. Merginos eidavo tarnauti, dirbti kitų sunkių darbų tam, kad

kad kostiumai turėjo vaizduoti kažką kon
kretaus veikiančius žmones – dirbančius,
grojančius, judančius ar bent jau pasisu
kusius, neslepiančius emocijų. Jie šiukštu
neturėjo būti statiški. Būtent todėl ekspo
nuojant parodą prie kostiumų buvo padė
tos kanklės, pastatytas verpimo ratelis.
Dabar jau kai kurių kostiumų nebeturime,
bet 6 buvusiųjų vaizdą padeda išsaugoti
Maskvoje dirbusio austrų fotografo Tor
valdo Mitreiterio spalvotos nuotraukos.
Vien todėl dabar galime gana tiksliai ap
tarinėti, kaip tada atrodė mūsų tautiniai
kostiumai. Be to, vėliau kelis kartus reor
ganizuojant muziejus (TSRS tautų, REM)
pagal tas nuotraukas buvo įmanoma
atkurti kostiumus, nes kolekcijos būda
vo jau iširusios. Ir šioje parodoje rodomi
kostiumai buvo atkurti pagal spalvotas T.
Mitreiterio nuotraukas. Pavyzdžiui, taip
buvo sukomplektuotas štai šis suvalkie
tiškas moters kostiumas. O 1867 m. Mas
kvoje, Manieže, vykusioje parodoje tarp
beveik 300 tautinių kostiumų iš visos im
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А. Seržputovskis su kaimo moterimis ir merginomis. Vilniaus gub., Тrakų aps., Marcinkonių k. A. Seržputovskio nuotrauka iš ekspedicijos 1909 m.

užsidirbtų pinigų kašmyrinei skarelei. Buvo sakoma – jei
turi kašmyrinę skarelę, gali ruoštis tekėti. O ant sienos
matome to meto suvalkiečio vyro nuotrauką – puošni
sermėga, skrybėlė, papuošta galionu, rankose – kanklės.
Kaip sakiau, pagal parodos eksponatų rinkimo pro
gramą, buvo reikalaujama, kad būtų pateiktas visas tau
tinis kostiumas. Ne kasdieniniai darbo drabužiai, o šven
tadienio rūbai – kaip apsirengę žmonės eidavo į bažny
čią arba šiaip kur į miestą… Buvo pateikta visa moterų
apranga nuo galvos dangos iki kojų apavo (matom netgi
škaplierių). Ir ne vien moterų – parodoje buvo pateiktas
ir vyrų kostiumas. Atkreiptas dėmesys ir į būdingus, žmo
nes charakterizuojančius priedus – pypkę, tabokos mai
šelį… Tikėtina, kad atrinkimo metu konkretus žmogus
visa tai prie savęs ir turėjo, nors į kostiumo komplektą
tai ir neįėjo.
Mūsų parodoje rodomi šeši moterų kostiumai, tik da
lis atvežta. Vyrų kostiumų šįkart nusprendėm nerodyti –
moterų rūbai spalvingesni. Beje, ne visi Maskvos parodos
eksponatai buvo perduoti į muziejų – dalis jų po parodos
grįžo į Lietuvą, nes savininkai jų neatidavė, kita dalis buvo
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palikta V. Daškovo muziejuje, iš kurio tik dalis pateko į vė
liau veikusius muziejus. Šiuo metu REM turi 121 lietuvišką
eksponatą iš tuometinei parodai sukauptų 160. Dalis jų
pražuvo ar „nubyrėjo“ per muziejų kraustymąsi.
Tegu nesusidaro įspūdis, kad anoje parodoje domi
navo tik kostiumas. Buvo nemažai smulkesnių dirbinių,
daug nuotraukų… Vieni iš gražiausių parodos eksponatų
yra vilnonės pirštinės. Niekur nebuvo taip gausiai raštuo
tų pirštinių ir kojinių kaip Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvo
je. Pirštuotos margos pirštinės buvo jų pasididžiavimas
ir puošmena. E.Volteris 1910m.įsigijo nuotakos mūvėtas
vestuvines pirštines. Jos raštuotos nuo pirštų galų iki rie
šo, o jis papuoštas siaurais įvairių spalvų dryželiais.
Parodoje matome ir nuotraukas, kurios buvo siunčia
mos į parodą iš Vilniuje veikusios teatro dailininko ir fo
tografo A. Strauso fotoateljė. Jis bei du jo bendradarbiai
N. Okolovas ir J. Bžozovskis (vėliau jų keliai išsiskyrė – vie
nas išvažiavo dirbti į Kauną, kitas į Baltarusiją) fotografa
vo Vilniaus gubernijos valstiečius, jomis buvo iliustruota ir
tautinio kostiumo ekspozicija.
Ar specialiai parodai tie valstiečiai buvo nufotografuoti?

Tiksliai negaliu pasakyti, turbūt dalis fotografijų buvo
daryta ir specialiai parodai. Daugiausia valstiečių nufoto
grafuota iš Vilkaviškio ir Marijampolės regiono ir Vilniaus
gubernijos. Iš jų dabar matome žmonių etninius savitu
mus, pavyzdžiui, kaip dėvėjo sermėgas, kokia kukli buvo
jų puošyba. Užfiksuotas ir šventiškai apsirengęs lietuvis,
nufotografuota lietuvė su nuometu – tai būdinga lietu
vėms aukštaitėms. Buvo parodai skirtų fotografijų ir iš
Žemaitijos – štai grupinė valstiečių nuotrauka iš Platelių
Šuazelių dvaro.
Kino režisierius Justinas Lingys per parodos atidarymą
pastebėjo, kad analogiškos Platelių dvaro valstiečių nuotraukos eksponuojamos Telšių „Alkos“ muziejuje ir Žemaitijos nacionaliniam parkui dabar priklausančiame Platelių
dvaro svirne. Manoma, kad jų autorius greičiausiai buvo kas
nors iš prancūzų dvarininkų, šeimininkavusių Plateliuose,
Gintališkėje ir kitur, šeimos. Etnografės Aldonos Kupelytės
nuomone, tai galėjo būti Aleksandras Šuazelis.
Grąžindami nuotraukas REM galėsime papildyti ekspo
natų aprašus.
Dar Maskvos parodoje buvo rodoma nemažai gana
tikslių maketų – norėta pavaizduoti aplinką, iš kur tie
puošnūs kostiumai ir jų dalys surinktos. Matome, kokie
buvo gyvenamieji trobesiai, ūkiniai pastatai, aptvarai, kur
buvo rasodai, gėlių darželis, kryžius. Vieną maketą paro
dai buvo nusiuntęs ir Eustachijus Tiškevičius. Jame buvo

pavaizduota Biržų apylinkių valstiečio troba, pridėti ir
detalūs aprašymai, kam kokia trobos patalpa skirta. Mu
ziejininkus stebina toks profesionalus medžiagos rinkimo
būdas – viskas tiksliai užfiksuota, pateikti vietovei būdingi
pavadinimai.
Koks tų maketų likimas?
Nė vienas iš jų neišliko, žinomi tik iš aprašų. Jie buvo
padaryti daugiausia iš medžio, nors naudotos ir kitos me
džiagos. Iš jų sužinome, kad tada sodybose būta daug kle
vų, tuopų, pavaizduoti gandralizdžiai, šuliniai. Buvo make
tų ir iš Raseinių, Jonavos apylinkių.
Buvo pateikti ir kai kurie gražesni darbo įrankiai, ypač
susiję su moterų darbais, pavyzdžiui, audimu. Eksponuo
tas E. Tiškevičiaus nusiųstas verpimo ratelis, dailiai išdro
žinėtos verpstės, prieverpstės. Kai kurie iš tų reikmenų
išliko, tiesa, mūsų parodoje jie nerodomi, bet yra pateikti
kataloge. Beje, prisimenu savo ankstesnius įspūdžius iš
Sankt-Peterburgo – oi, jie turi labai unikalią verpstę, iš
skobtą iš vieno medžio!.. Šiaip daugiausia turime įprasti
nių verpsčių – prie mentės, koto pridedama atskira pakoja
(vieta, kur atsisėda verpėja).
Daugelis REM surinktų lietuvių tradicinės kultūros
daiktų mums labai brangūs, kita vertus, negalime sakyti,
kad ir Lietuvos muziejuose tokių nėra. Turim, bet pagal
surinkimo laiką REM esantys dokumentuoti eksponatai
patys ankstyviausi.

Kaimo jaunimo choras. Vilniaus gub. Тrakų aps. Marcinkonių k. A. Seržputovskio nuotrauka iš ekspedicijos 1909 m.
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Apibendrindami turbūt galime teigti, kad prieš 142 metus Maskvos Manieže tų laikų mastais vertinant buvo surengta didžiulė Rusijos imperijos pavergtų tautų kultūrų
paroda, kurią per du mėnesius aplankė daugybė žmonių?
Ne tik mastai, bet ir reikšmė buvo didžiulė – ne veltui
ir dabar prie jos grįžtame. 300 parengtų manekenų, apie
tūkstantį pavienių drabužių, apie 1500 nuotraukų ir kitų
daiktų.
Dar vieną REM rinkinio dalį sudaro ekspedicijose su
rinkta medžiaga. Ir po parodos domėjimasis lietuvių tra
dicine kultūra nenutrūko. Juolab kad Peterburgas XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje daug lietuvių sutraukdavo
studijuoti, dažniausiai Peterburgo universiteto profeso
riai ir paskatindavo juos domėtis savo liaudiškąja kultūra.
Žymūs medžiagos rinkėjai ir tyrinėtojai Eduardas Volteris

Medis su dviem drevėmis. Vilniaus gub. Тrakų aps. Marcinkonių k.
A. Seržputovskio nuotrauka iš ekspedicijos 1909 m.
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ir Aleksandras Seržputovskis tada sukūrė medžiagos rinki
mo korespondentų tinklą.
Sakoma, kad kai kurie lietuviški eksponatai buvo gauti iš
V. Daškovo muziejaus?
Po Maskvos parodos svarbiausieji lietuviški eksponatai
buvo pakliuvę į V. Daškovo muziejų. Vėliau, reorganizuo
jant muziejus, dalis kolekcijos buvo kaupiama Rusų muzie
jaus Etnografijos skyriuje, kuriame dirbo A. Seržputovskis,
bendravęs ir su E. Volteriu. Jis ir „užsuko“ tarsi antrąją li
tuanistinės kolekcijos formavimo pakopą. 1948 m. REM iš
įvairių institucijų, pirmiausia iš TSRS tautų muziejaus, per
ėmė visas lituanistines kolekcijas.
Ar aprašai, arba legendos, visais atvejais yra užtektinai
informatyvūs?
Pradedant antruoju medžiagos rinkimo etapu apra
šai yra gana išsamūs. Visa muziejine metrika būtent ir
pasižymi E. Volterio ir A. Seržputovskio suformuotos
kolekcijos.
Pavyzdžiui, krivulės. Ne todėl, kad patys jų savo rin
kiniuose neturėtume, panorome krivulių iš Sankt-Peter
burgo atsivežti. Turime krivulių. Jos XIX a. buvo kaimo
seniūnų valdžios ženklas, buvo siunčiamos per kaimą iš
kiemo į kiemą su pridėtais pranešimais. Krivulė buvo da
roma iš ąžuolo, kadagio, kartais iš eglės šakos ar šaknies.
Ji galėjo būti tiesi arba kreiva (juk krivulė!), supintomis ar
taip išaugintomis šakomis ar šaknimis, išaugusi su kam
bliu ar gumbu – trumpai sakant, tai buvo išskirtinė laz
da. Prie „peterburgskos“ krivulės yra puikus E. Volterio
aprašas, kuriame aprašyta, kaip ir pasakojau, kokia jos
paskirtis, iš ko daroma, kaip siunčiama, net parašyta, kad
buvusios ne tik vyrų krivulės (ir sueigos taip buvo imtos
vadinti), bet ir bobų krivulės. Iš šaltinių žinome, kad vyk
davo bendrosios krivulės, atskirai vyrų ir, pasirodo, dar
ir moterų („bobų“) krivulės. Galime pateikti, kokia infor
macija apie krivules išliko REM aprašuose.
Krivūlė – krivuilė, XIX a. II p.
Suvalkų gub. Vilkaviškio aps. Kaupiškių v. Liukų k.
Medis; drožyba
Ilgis 111 сm, skersmuo plačiausioje vietoje 3,5 сm
E. Volterio dovana 1910 m.
REM Nr. 1618-1
REM apraše pateikta E. Volterio pastaba:
‘Krivuile’ (šaltyšiaus – kaimo seniūno lazda). Ši lazda buvo
naudojama ‘kaimo gyventojams į sueigą kviesti; kartais seniūnas įkišdavo į lazdos prapjovą raštelį (arba tiesiog skiedrą) nurodydamas sueigos laiką ir dieną’. Šį seniūno siunčiamą ženklą
perduodavo iš rankų į rankas ‘per visą kaimą, nuo vieno šeimininko kitam; sueiga arba susirinkimas lietuviškai vadinamas
kuopa, krivūle arba krivuile ir vyrija (nuo žodžio vyras); šiam
šeimininkų arba vyrų susirinkimui priešpriešinama bobų krivuilė − bobų sueiga’.

Krivūlė – krivuile, XIX a. II p.
Suvalkų gub.
Medis; drožyba
Ilgis 45 сm, mazgo plotis 9 сm
Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.
REM Nr. 2128-45
REM apraše pateikta pastaba: ‘Krivule’ (lazda – kaimo
seniūno šaltyšiaus atributas). Ši lazda iš mazgu surištos eglės
viršūnės ‘yra šaltyšiaus reikmuo <…> ir naudojama kviesti į
kaimo sueigą’ (kaip ir analogiški eksponatai REM Nr. 1618-1 ir
Nr. 2128-44).
Krivūlė – krivuilė, XIX a. II p.
Suvalkų gub. Vilkaviškio aps.
Medis; drožyba
Ilgis 109 сm, mazgo plotis 3,5 сm
REM Nr. 2128-44
Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.
REM apraše pateikta pastaba:
‘Krivule’ (kaimo seniūno šaltyšiaus lazda). Ši kreiva šaltyšiaus lazda susuktu galu-ranktūriu ‘kaime buvo perduodama
iš pirkios į pirkią kaip ženklas, kviečiantis gyventojus į sueigą’
(kaip ir eksponatas REM Nr. 1618-1).

Ar žinoma, kuo skirdavosi tų krivulių pranešimų tematika?
Vyrai paprastai per krivulę spręsdavo tvorų taisymo,
kelių tiesimo, kerdžiaus samdymo ir panašius klausimus,
o moterys, matyt, turėjo savų rūpesčių. Muziejų fonduo
se turime įvairių formų krivulių, bet neturime va šitokios,
kurią matome parodos ekspozicijoje, – mažutės, su raiz
gyta, ratu suformuota viršutine dalimi. Matyt, auganti
šaka buvo specialiai surišama mazgu, kad medelis taip
užaugtų. Manome, kad būtent tokia maža krivulė ga
lėjo būti ta minima „bobų krivulė“. Beje, rusų atvežtoji
didžioji krivulė turi gražiai praskeltą galą, į kurį įkišdavo
raštelį, parašytą ant popieriaus, kartais ir ant skiedros,
balanėlės. Rašydavo, pavyzdžiui, – sueikite krūvon, susi
būrimas, atsinešti pinigų.
Kuo garsusis humanitaras universalas nusipelnė mūsų
kraštui?
E. Volteris, žinomas kalbininkas, etnografas, pilkapius
tyrinėjęs archeologas, būdamas latvių kilmės ir baltų kul
tūrą tyrinėdamas plačiau, labai nusipelnė ir Lietuvai, su
kuria nemenkai buvo susijęs (ypač gyvenimo pabaigoje).
Juk jis yra buvęs Kauno muziejaus direktorius, Vytauto
Didžiojo universiteto profesorius. 1883 m. baigęs moks
lus (studijavo Charkove, Leipcige), jis grįžo į Peterburgą,
kuris tuo metu buvo pagrindinis Rusijos imperijos moks
lo židinys, iš pradžių dirbo Mokslų akademijos biblioteko
je, paskui universitete.
Kaip tik tuo metu, XX a. pradžioje, į Sankt-Peterburgą
atvyko studijuoti Ignas Končius. Nors studijavo fiziką, bet

Krivūlė – krivuilė. XIX a. antroji pusė. Suvalkų gub., Vilkaviškio aps.,
Kaupiškių vls., Liukų k. Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.

klausė ir E. Volterio paskaitų apie latvių ir lietuvių etnolo
giją, papročius, tautosaką. Bendraudamas su E. Volteriu,
Ignas Končius ir buvo paskatintas užsiimti tradicinės kul
tūros tyrinėjimais. Jei ne E. Volteris, dabar gal ir neturėtu
me tų beveik 3200 užfiksuotų žemaitiškų koplytėlių, ko
plytstulpių ir kitos liaudiškosios mažosios architektūros
objektų. E. Volterio veiklą labai palaikė tuo metu aktyviai
veikusi Rusijos geografijos draugija. Kaip jos narys, gavęs
užduotį, XIX a. pabaigoje jis pirmąkart atvyko į Lietuvą ir
pamatė, kad būtina tęsti nuoseklius tradicinės kultūros
tyrimus, nes medžiagos tada dar knibždėte knibždėjo.
Juk jis irgi buvo paveiktas pirmosios Rusijos tautų par
odos pasisekimo ir to, ką iš jos medžiagos sužinojo. Il
gainiui jis suvokė, kad vienas dirbdamas daug nenuveiks,
todėl ėmėsi kurti platų medžiagos rinkėjų korespon
dentų tinklą. Pats ėmė ieškoti pagalbininkų, tarp kurių,
ko gero, aktyviausias ir buvo I. Končius – jo prašydavo,
kad, parvykęs namo atostogų, fiksuotų etnografinę ver
tę turėjusius objektus. I. Končius turėjo fotoaparatą ir
važinėdamas po Žemaitiją fotografavo ką tik įdomaus
pamatydavo. Labiausiai jį domino vadinamieji memoria
liniai paminklai, nors… fonde yra išlikusių ir bendresnio
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Senoviniai moterų ir vyrų tautiniai drabužiai. Kauno gub., Ragainė. E. Gizevijaus paveikslo nuotrauka. Iš E. Volterio ekspedicijos 1912 m.

pobūdžio kaimo vaizdų, gražių gamtovaizdžių, ūkininkų
sodybų, bet nedaug, matyt, manė, kad tai nei labai gra
žu, nei aktualu. Vis dėlto kai kurios iš šių jo fotografijų yra
unikalios. Pavyzdžiui, jis yra nufotografavęs žemaičių so
dybų tvoras. Žemaitija garsėjo įvairių tipų tvoromis, bet
jam į akį krito būtent tokios, kuriose yra ir lipynės. Da
bar miestiečiai ir dažnas kaimietis net nežino, kas tai yra.
Tam, kad sutrumpintų kelią, kad nereikėtų daryti didelių
vingių apeinant tvoras, sodybos šeimininkai padarydavo
perlipimą per tvorą – iš vienos ir kitos tvoros pusės padė
davo po akmenį ir toje vietoje šiek tiek pažemindavo tvo
rą. Įdomus I. Končiaus požiūris – va, greta to, kas mane iš
tikrųjų domina, dar užfiksuosiu tą ir aną, o kitko ne. Tos
fotografijos įdomios ir iš to meto socialinės psichologi
jos pozicijų žvelgiant. Antai jis labai detaliai nufotogra
favo Povilo Višinskio tėvų namus, bet taip detaliai, tarsi
nagrinėtų, kas būtinai turi būti tos sodybos kieme. Iš to
gauname daug imfornacijos – kur ir koks buvo šulinys,
koks prie jo buvo padėtas lovys vandeniui semti, kaip iš
jo vandenys išbėga ir kt.
Ir REM susiformavo tarsi pavyzdinė E. Volterio ir jo suburtų pagalbininkų užfiksuotos medžiagos kolekcija?
Į REM vadinamojo lituanistikos fondo E. Volterio ko
lekciją eksponatų medų nešė ne tik I. Končius. Būdamas
ir Lietuvių mokslo draugijos narys, E. Volteris susipažino
su kunigu kraštotyrininku Juozu Žiogu, kuris, kur tik beku
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nigautų, visur pažintį su parapijomis pradėdavo nuo susi
pažinimo su senovės įdomybėmis ir žmonėmis. Domėjosi
ir pilkapiais, ir kryžiais, ir gražiomis sodybomis, ir savitais
žmonėmis, kažkuo neįprastu besidominčiais ir bedirban
čiais. Buvo labai pasaulietiškas kunigas, į savo tiriamąją
veiklą įtraukdavęs ir parapijos žmones. Antai jo suplanuo
tuose kasinėjimuose dalyvaudavo ir pakviesti parapijiečiai.
Jei nebūtų pasirinkęs kunigystės, J. Žiogas turbūt būtų
tapęs puikiu mokslininku, nes be galo kruopščiai sutvar
kydavo medžiagą – išmatuodavo, aprašydavo, nufotogra
fuodavo. Apie tyrinėjamą pilkapį surinkdavo kuo plates
nę medžiagą – kaip tai vadinama, ką žmonės atsimena ir
pasakoja, kokie žinomi padavimai, sakmės apie tą pilkapį.
Užfiksuodavo net menkiausius objektus, pavyzdžiui, medį
Didžiasalyje – vinkšną, kurios išties per rūką fotografijoje
beveik ir nesimato (įdomu, ar ji dar ten išlikusi?). Turėjo
įprotį fotografuodamas užrašyti – fotografavau saulei lei
džiantis arba fotografavau per rūką, objektas prastai ma
tėsi. O prie tos vinkšnos nuotraukos J. Žiogas yra prirašęs
tekstą, kad per Jonines į tą vinkšną suskrendančios raga
nos iš Kijevo, joje supasi, todėl vinkšna dažnai girgždan
ti… Buvo su žmonėmis nevengiantis bendrauti kunigas,
kad žmonės jam pasakodavo tokius dalykus.
Kuo įdomus kitas retesnis eksponatas iš E. Volterio kolekcijos – vestuvinė kvieslė?
Rengiant lietuvių tradicines vestuves, ypač Suvalkijo

je, buvo paprotys ir iš jaunosios, ir iš jaunojo pusės siųsti
kvieslius, kurie kviesdavo žmones į vestuves. Paprastai
kviesliu būdavo parenkamas jaunas iškalbingas vyras, nes
jam atėjus į namus reikėdavo sakyti iškilmingą oraciją. At
ėjęs į trobą ir sustojęs ties pirmąja sija bei rankoje laiky
damas kvieslę (austomis juostelėmis apkabinėtą lazdą)
raiškiai išdroždavo išmoktą prakalbą. Kvieslės nešiojimas
rodo gyvavus gražią tradiciją, – taip išmoningai į vestuves
kviečiama mergina kviesliui turėjo atsidėkoti tarsi savo vi
zitine kortele – pačios nuausta tradicine juostele. Nežinia,
kiek kiemų pasitaikydavo kviesliui apeiti, bet jei kartais ant
lazdos būtų užrišta keliasdešimt juostelių, tai jos nė nebe
nulaikytų, todėl tokiam reikalui kartais nešdavosi krepšį.
Kai kurias juosteles ir kitas dovanas susidėdavo į jį. Patei
kiame nuotakos ir jaunikio pusių kvieslės aprašus, kuriuo
se yra vestuvių tautosakos tekstai-oracijos.
Iš REM archyvo aprašų (kalba netaisyta):
Juozo Rimšos iš Pilviškių kaimo laiškas E. Volteriui,
1910 m.
Rankraštis lietuvių kalba
Popierius, rašalas
Susirašinėjimas su E. Volteriu dėl lietuvių, latvių, žemaičių
etnografinės medžiagos rinkimo; medžiagos aprašai – АРЭМ
Ф. 1, Оп. 2, Д. 81, Лл. 18 об.–19.
Pastaba:

Koplytėlė ir Jėzaus Kristaus atvaizdas su įžadų juostomis.
Kauno gub., Telšių aps., Plungė. I. Končiaus nuotrauka.
Iš E. Volterio ekspedicijos 1912 m.

Juozapas Rimša buvo E. Volterio korespondentas. Jo pateiktuose rankraščiuose yra užrašytos jaunikio ir nuotakos
vardu sakomos vestuvių oracijos. Jas užrašė Antanas Ramanauskas – Suvalkų gub. Vilkaviškio aps. Paežerių v. Naudžių k.
gyventojas.
Kvieslys nuo merginos
Aš esmi siųstas nuo tų namų savininkų „Valaičio ir Valaitienės“ ir nuo jaunos merginos Uršulės, kuri [anksti] rytą kėlė,
šaltą rasą krėtė, žalią viają mynė, į darželį ėjo, žalią rūtą skynė,
vainkėlį [jų] ant galvialės dėjo. Jonukas bernelis jojo per Naudžius, padabojo Uršulę mergialę. Uršule mergiale [paskink]
žalę rūtelę. Jonuti berneli nepaskinsiu žalę rutelę. [Ne]pavelįs
tevelis ir motinėlė, ba ta žalia rūta [buvo] brangei užauginta,
aukso kubkoje laikinta, sidabro [?] markinta. Dabar prašau visus drauge ant pane[dialninko] ant utarninko ryto ir ant seredos. Prašau jaunus [...]dainuot, senus už stalo sėdėti meilų
žodį kalbėti. Tos jaunos mergialės kurios smailais pirštialeis
mar[gais] žiurstialeis, kurios juostelę duos tos į pulkas [vai...]
tos bus gražei pašokintos ir už stalo pasodintos; o ka[...] neduos, tai kampe stovės. Perprašau, netoli nujoj[au] nedaug išmokau; toliaus nujosių daugiaus išmoksiu, pargįždamas ir jums
pasakysiu.
Šį kvieslį užrašė Antanas Ramanauckas iš kaimo Naudžių
valsčiaus Pažerių pav. Vilkaviskio Suvalkų gub.
[Pol. 1910 g. 13 XI E. A. Volterp ot Osipa Rimši iz P[...]
[2128-49 palka glašataj, priglašajuščiaja na svadby]

Igno Končiaus autografas kitoje nuotraukos pusėje.
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Kvieslis nuo Jaunikio
Aš esmiu paslas siųstas nuo to jauno jaunikaičio Stepo Nemošiaus kurs anksti rytą kėlė į stainelę ejo [žir]gelį balnojo į
Bambiškius jojo ir su ta jauna [merg]ele Musketyte Ona susidabojo. Kuri anksti rytą kėlė [į] darželį ėjo rūteles skyne, vainikelį
pynė ant galvialės dejo [ir] į Bažnyčią ėjo.
Ona Stepą sutiko ir jai jis patiko jie sukalbėjo ir į Pilviškius
[nu]ėjo Užsakus davė ir labai dideli trukšmą padarė; ant kurio
[praš]au ir jus senus-jaunus didelius mažus sužieduotus ir be
žiedu, [jauni]kaičius su milimomis, panelemis bet ir tuos kurie
neturi milimuju [pr]ašau visus ant to didelio baliaus. Ant avino-barono, [ant] žasino-gagono ant jaučio riestaragio, ant stirnos-kinkos, [ant] sarkos karkos ant žylės pėčenkos ant višos
kiškos, ant muses-puses. [Da]bar prašau ant panedalio vakaro
ant utarniko ryto [a]nt seredos prašau jaunus šokti ir dainuot
senus už [stal]o sėdėti meilų žodį kalbėti. O tos jaunos mergėlės [ku]rios smailais pirštialiais margais žiurstialeis kurios
[juost]ialia duos tos įr pulką važiuos a katros neduos [ta]i kampe stoves. Piarprašau netoli nujojau [n]edaug išmokau toliau
nujosiu daugeu išmoksiu [p]argriždamas ir Jums pasakysiu.
Parašė tas pats.
Kvieslė, XIX a. pab.
Suvalkų gub. Vilkaviškio aps. Paežerių v. Naudžių k.

Kvieslė. Suvalkų gub., Vilkaviškio apsk., Paežėrių vls., Naudžių k. XIX a.
pab. REM Nr. 2128-49. Ekspedicinis E. A. Volterio rinkinys. 1910 m.
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Lazda su varpeliu, juostomis ir kaspinais
Lazdos ilgis 32 сm; juostų ir kaspinų ilgis 66 сm, plotis
0,9–3,2 сm
Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.
REM Nr. 2128-49
E. Volterio pastaba:
Kviesliu, kvietusiu svečius į vestuves, paprastai būdavo
jaunas vaikinas, mokėjęs sakyti ypatingas kalbas – oracijas.
Jaunikio ir nuotakos vardu sakytų kalbų tekstai išliko E. Volte
rio dokumentuose. Atsidėkodamos už pakvietimą merginos
ant lazdos ar varpelio užrišdavo austinę juostą ar juostelę.

Prie kvieslio lazdos daugiausia merginos (kartais ir mo
terys) rišdavo pačių išaustas juosteles. Prie šios parodos
kvieslės matome pridėtą ir tokio pat ilgio mėlyno kaspino
atraižą (tada kai kurios netekėjusios merginos mėgo ne
šioti ilgus įvairių spalvų kaspinus). Šiaip mūsų tradicinėje
kultūroje buvo gaji nuostata, kad dovana turi būti paties
dovanotojo rankų darbas. O juostų tais laikais jaunos ne
tekėjusios merginos turėdavo po labai daug – po kelias
dešimtis. Net ir kamuoliuose prisisukusios laikė – kiek
reikėdavo, tiek atsikirpdavo. Žinodavo, kad visur, kur be
pasisuktum, reikia žmones apdovanoti. Už kiekvieną tau
daromą dalyką turėdavo būti atsidėkojama.
Greta matome tabokinę, atsivežtą iš E. Volterio ekspe
dicijos. Tabokinė arba maišelis tabokai laikyti buvo beveik
neatskiriama vyrų aprangos dalis.
Kodėl kartais tabokinę vadindavo tūze?
Tūzė buvo tų laikų tabokinės sinonimas, tiesą sakant,
netgi pirminis žodis, skirtas tabokos maišeliui pavadinti.
Žinau, kad tūze vadinamos ir jaučio bei kai kurių kitų
gyvūnų patinų mašnos…
Seniau neretai vyrai tabokines ir darydavosi iš jaučių
mašnos odos…
Kitas žymus dabartinio REM fondo formuotojas buvo
Aleksandras Seržputovskis, gimęs Baltarusijoje, surengęs
kelias kone pavyzdines etnografijos duomenų rinkimo ekspedicijas į Lietuvą – Marcinkonis (Varėnos r.) ir į Ignalinos
bei Švenčionių kraštą. Kas būdinga jo darbo su pateikėjais
ir tyrimų stiliui?
A. Seržputovskis aktyviau šioje srityje ėmė reikštis, kai
dirbo Rusų muziejuje Sankt-Peterburge. Rusijos geografų
draugijos prašymu buvo išvykęs į gimtąsias vietas rinkti
medžiagos apie baltarusių tautinę tapatybę. Vis dėlto pa
grindinis jo domėjimosi objektas buvo baltarusių ir lietuvių
etnosų paribys, tuo požiūriu specifinis teritorinis regionas.
Ekspedicijoje praleido beveik pusę metų. Nuo gegužės
iki liepos, gražiausiu metų laiku, jis išbuvo Lietuvoje. Krinta
į akis profesionalus to meto tyrinėtojų, vykusių į ekspedici
jas, pasirengimas – A. Seržputovskis išvykai buvo pasiren
gęs specialią programą, kaip reikia tyrinėti pasirinktą gy
venamąją vietovę. Nuvykę į REM ne kartą matėme, kad jo
darbuotojai ir dabar A. Seržputovskio ekspediciją Marcin
konyse laiko pavyzdine. Jis manė, kad ir platesnio regiono

priekio, bet, kaip tikras tyrinėtojas, ir kitais rakursais – ir
iš nugaros, tam, kad atsiskleistų kuo išsamesnis dėvėse
nos vaizdas. Be to, rusų etnografai iš REM, rengdami me
džiagą apie fototekos rinkimą mūsų išleistam katalogui ir
dar kartą išanalizavę jo darbo su žmonėmis stilių, pripa
žino, kad jam buvo būdingas ir fotografijos režisavimas.
Va, šitoje nuotraukoje su Marcinkonių merginomis jis ir
pats įsiamžino. Matyti, kad su tiriamais žmonėmis buvo
susidraugavęs. Draugiškumu, artimumu žmonėms dvelkia
jo nuotraukos apie darbus – lauko arimą, šieno pjovimą
ir kt. E. Volterio kolekcijoje tokių vaizdų neišvysime… A.
Seržputovskis regioninį savitumą bandė atskleisti foto
grafuodamas buitį, darbus, kasdienį gyvenimą, bet kartu
ir šventes, laisvadienius. Kur dabar rastume duomenų ir ar
galėtume patikėti, kad 1909 m. Marcinkonyse veikė vieti
nis jaunimo choras? Nuotraukoje choristai gražiai susėdę
ant šlaito pušų fone.
Kaip A. Seržputovskio nuotraukose atsispindi kiek skirtingi merginų ir moterų rengimosi būdai?
Kaip etnografas, jis prie visų nuotraukų paliko apra
šus. Juose trumpai nusako, kad tai, pavyzdžiui, mergina
šventiniais rūbais arba ištekėjusi moteris. Moteris nuo
merginų labiausiai atskirdavo galvos danga. Merginos
galvas puošė vainikais, įvairaus ilgio kaspinais, o moterys

Maldučių jaunimo kryžius palei kelią. Kauno gub.,
Novoaleksandrovsko [Zarasų] vls., Maldučių k. J. Žiogo nuotrauka.
Iš E. Volterio ekspedicijos 1912 m.
Raižytas kryžius prie parapijos kapinių tvoros. Kauno gub.,
Telšių aps., Žarėnai. Iš E. Volterio ekspedicijos 1912 m.

būdingus bruožus galima atskleisti gerai ištyrinėjus kokią
nors nedidelę gyvenamąją vietovę. Atvykęs į Marcinkonis,
ten ir apsigyveno, aktyviai bendravo su žmonėmis, daug
ką fotografavo – šventes, dirbančius žmones, pavyzdžiui,
išliko jo užfiksuoti vaizdai, kaip balinamos drobės. Jo rin
kinys su signatūra 2283 ir yra ta pavyzdinė Marcinkonių
kolekcija. Ypač įstrigo jo nuotraukos apie tai, kaip seniau
žmonės subtiliai elgdavosi su artimųjų kapais. Smėlio kau
burėlis, aplinkui apipintas vainikais. Toks kapų puošimo
būdas gerai išreiškia dzūkų pasaulėjautą. Gerai parinktos,
prasmingos detalės, jomis išreikštas jausmų santūrumas,
bet ir akivaizdu, kad kapai gražūs, priderinti prie aplinkos,
prie dzūkiškos gamtos. Kapų kauburėliai tampa neatski
riami nuo įprastos to krašto gyvensenos visumos. Marcin
konių ekspedicijoje, gal dar jausdamas 1867 m. parodos
įtaką, A. Seržputovskis itin daug dėmesio skyrė dzūkų
aprangai. Tai – regimiausia tautos savastis… Parodoma,
iš ko ir kaip audžiami audiniai, kokie jų spalvų deriniai, raš
tai, ornamentai, koks rūbų dėvėjimo būdas, kaip moterys
puošia galvas, kaip dėvimi kaspinai, kokio jie ilgio ir kt.…
Matome, kaip A. Seržputovskis moteris su įvairiais skirtin
gomis progomis dėvimais drabužiais fotografavo ne tik iš
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daugiausia nešiojo skareles. Kiek daug vasarą fotografuo
tuose rūbuose baltumo, šviesumo! Ir prijuostės baltos, ir
marškiniai, ir skarelės… Drabužiai nėra vilnoniai, kaip kar
tais iš kitų šaltinių atrodytų, jie lininiai, balti, gal atrodytų
pilkšvi, žalsvi, juk lino savas baltumas. O sijonai, liemenės
žėri spalvomis. Kasdienių rūbų jo kolekcijoje mažiau, do
minuoja tikslingai atrinkti šventiniai ar išeiginiai drabužiai,
pasitaiko ir pirktinės medžiagos naudojimo atvejų (ir mes,
aišku, parodai rinkomės gražesnius pavyzdžius). Yra nuo
traukų, kuriose stovi net keturių kartų moterys – vyriau
siųjų rūbų koloritas tamsiausias, o kitos kartos atitinkamai
šviesesnės, antai, šviesiai išpuošta jauna mergaitė ir kiek
tamsėliau dėvinti dar jaunutė moteris.
Parodoje negalėjome rodyti daugiau kaip 50 ekspona
tų, toks buvo principinis mūsų muziejų vadovybių susita
rimas, todėl kitą medžiagą pateikėme kataloge. Visuma
dėliojasi iš parodos eksponatų ir katalogo medžiagos, tiki
mės, kad toliau bendradarbiaudami bendrąjį Rusijos litua
nistinį paveldo vaizdą sugebėsime praplėsti.
Kuo pasižymi A. Seržputovskio sukaupta medžiaga?
Panašiai A. Seržputovskis dirbo ir Ignalinos bei Švenčio
nių krašte. Beje, nepaminėjau, kad, be dėmesio drabužiams

Šv. Agnietė. XIX a. Kauno gub.,
Теlšių aps., Plungė. Iš E. Volterio
ekspedicijos 1912 m.
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ir nuotraukų darymo, jis ir Marcinkonyse, ir šiaurės rytų Lie
tuvoje rinko namų apyvokos daiktus, žemės dirbimo padar
gus. Iš viso iš ekspedicijos buvo parvežta apie 400 ekspo
natų (ir juostų, ir drabužių, ir šaukštų, ir verpsčių – tai, kas
atspindėjo to meto tradicinę kultūrą, valstiečių gyvenimą).
Iš REM lituanistikos fondo struktūros atrodo, kad buvo
vien du grandai, kurių darbai vadinami kolekcijomis, bet juk
tai kiek sąlyginis skirstymas?
Išties, pavyzdžiui, visas E. Volterio kolekcijos fotogra
fijų fondas priskiriamas jam, bet fondą sudaro ne vien E.
Volterio surinkta medžiaga. Ir I. Končiaus, ir J. Žiogo, ir
kitų rinkėjų. Vėliau, atidžiau patyrinėję, rusų muziejininkai
į tai atkreipė dėmesį, nors šiaip tai mums aktualiau, nes
juk REM iš viso yra sukaupta 158 tautų apie pusės milijono
vienetų medžiaga. Pavyzdžiui, E. Volterio kolekcijoje ant
kai kurių nuotraukų juodu rašalu buvo užrašyta I. K. Pagal
tai ir buvo nustatyta I. Končiaus tų nuotraukų autorystė
(šiaip ir pats E. Volteris fotografavo).
Kaip vertinate rusų muziejininkų nuostatą prie lituanistinio fondo formuotojų priskirti ir tik nežymiai prie to prisidėjusius gana atsitiktinius asmenis – A. Haruziną, V. Čerkaskį,
N. Privalovą ir kt.?
Jie perdaug aukštai vertina jų indėlį. Kar
tais jie minimi vien todėl, kad kažkokiame do
kumente buvo rastos ir jų pavardės. Iš to kil
dinami esą nemaži jų nuopelnai. Pavyzdžiui,
kunigaikštis V. Čerkaskis yra rinkęs kai kuriuos
eksponatus, o kai kurie kiti į personalijų sąra
šą yra pakliuvę visiškai atsitiktinai. Beje, kai
rusai muziejininkai atsiuntė mums peržvelgti
ir papildyti minėtą rinkėjų personalijų sąrašą,
nustebome jame radę Juozą Rimšą. Galvo
jome – o kuo jis čia dėtas? Žinojome, kad jis
buvo slaptos lietuviškos spaudos iš Rytprūsių
gabentojas, dailininko Petro Rimšos brolis.
Medžiagoje radau užrašą, kad jis buvo vienas
iš E. Volterio korespondentų. Beje, minėtoji
gražioji kvieslio oracija susijusi būtent su J.
Rimša. Jis kunigo Ramanausko paprašė, kad
šis ją užrašytų. Taip ji ir pateko į REM archy
vą. Atrodytų, niekuo su žinomais rinkinių
sudarytojais jis nesusijęs, bet pasidomėjus
paaiškėjo, kad yra prisidėjęs prie šio vertin
go liudijimo užfiksavimo. Gal ir neatsitiktinai
dailininkas P. Rimša slaptąją „Lietuvišką mo
kyklą“ iš medžio išdrožė? Kodėl jį tai domino?
Jų tėvai buvo suvalkiečiai ūkininkai; jie sūnų
Juozą pastūmėjo išmokti amato – jis buvo ne
tik knygnešys, bet ir knygrišys. Besimokyda
mas knygrišystės amato ir bendraudamas su
šios sferos žmonėmis susidūrė su knygų ga
Šv. Apolonija. XIX a. Kauno gub., Теlšių aps.,
benimo iš užsienio veikla ir pats jon įsitraukė.
Plungė. Iš E. Volterio ekspedicijos 1912 m.
Visa jų šeima tuo gyveno.1912m.ekspedicijoje

jis surinko ir retų šventųjų skulptūrėlių – kolekcijoje atsirado
šv.Apolonija, šv.Petronėlė, šv.Agnietė.
Kataloge yra ir tokių nuotraukų autorių, pavyzdžiui, K. Ostrovskis, kurie net rusų muziejininkų tarp rinkėjų neminimi, bet
jų darbai ganėtinai informatyvūs… Ar šie „netyčiukai“ atsitiktinai pakliuvo į rinkinius, ar gal buvo tiesiog nutylėti?
Jie visai atsitiktinai „iššoko“ su savo fotografijomis, nes
nėra žinomi nei iš istoriografijos, nei iš etnografinės literatū
ros. Matyt, kažkokiais mums nežinomais ryšiais tie žmonės
buvo susiję su Rusijos imperijos tautų etnine kultūra besido
mėjusiais žmonėmis. Tik sužinai, kad, pavyzdžiui, į Vilkmergės
(Ukmergės) pavietą caro valdžios buvo atsiųstas žmogus,
buvęs teisėjas ar koks valdininkas, kuris laisvalaikiu mėgo fo
tografuoti.
Beje, 1867 m. Maskvos parodai E. Tiškevičius buvo nu
siuntęs, atrodo, 1795 m. darytas kankles iš karklo medžio ir
jos REM yra išlikusios (nuotrauka publikuojama kataloge). E.
Volterio kolekcijoje iš liaudies muzikos instrumentų yra lumz
delių, įvairiausių dūdelių… Ir prie jų yra prierašų, kad jomis
dūduodavo piemenys, kitomis dūdomis pūsdavo naktigoniai.
E. Volteris į Peterburgą atsivežė ir Labanoro dūdą, gautą iš J.
Žiogo, kadangi jis tuose kraštuose kunigavo ir buvo tuo su
sidomėjęs. Turėjo raginių indų kolekciją. Ir raginių muzikos
instrumentų. Surinko pasakojimų apie ragą, pavyzdžiui, kad
ragas buvęs pirmasis lietuvių matas. Sakydavo, esą, kad kiek
telpa į ragą, toks ir buvęs matų pirmavaizdis. Yra ir aprašy
mas. Sakydavo, kad niekada gyvenime nenorėk, kad grūdus
reikėtų seikėti ragu. Nes tada jau badas.
Atrodo, daugmaž apie visą REM lituanistinio paveldo fondą
pakalbėjome, išskyrus tai, kaip jame atsidūrė ir išliko 10 iš, regis,
150 Eduardo Gizevijaus tapytų paveikslų reprodukcijų. Tai juk
Lietuvai irgi svarbus įvykis – eksponuojamos visos išlikusių E. Gizevijaus paveikslų nuotraukos, nes iki šiol labai uoliai įvairiuose
leidiniuose „dildėme“ tik, atrodo, tris nukopijuotus kūrinius?
Tiesa, 1974 m. ,,Vagos“ išleistame albume ,,Lietuvių liaudies menas. Drabužiai“ buvo publikuotos 8 jo kūrinių kopijos. Pasirodo,
kad tada leidinio sudarytojai veikė tiesmuku oficialiu keliu – paskambino muziejaus direktoriui, kad geriausia valstybinė leidykla nori panaudoti jų turimą medžiagą...
E. Volteris 1910 m. nufotografavo E. Gizevijaus paveiks
lus, kurie buvo tapyti aliejiniais dažais ir vaizdavo daugiausia
Ragainės apylinkių moteris tautiniais kostiumais. Būtent šios
nuotraukos ir išliko, nes visa kita sudegė per Antrąjį pasaulinį
karą. Šioje parodoje pateikiame visą E. Volterio nufotogra
fuotą E. Gizevijaus paveikslų kolekciją. E. Gizevijus visame už
lietuvybę Mažojoje Lietuvoje kovojusių asmenybių kontekste
yra savaip išskirtinis, buvo net gavęs premijų už lietuvybės
saugojimą. Nuo vaikystės jo, suvokietėjusio mozūro, gyvenu
sio Seinuose, sieloje bendraujant su lietuvių vaikais buvo užsi
mezgęs palankumas lietuvybei (iš vaikų buvo išmokęs lietuvių
kalbos). Vėliau atsitiktinai buvo pastebėta, kad jis gabus ta
pybai – būdamas gal aštuonerių metų, iš dėdės gavo dovanų
aliejinių dažų dėžutę. Pagrindinis akstinas užsiimti tapyba jam

Vestuvinės pirštinės. XX a. pr. Mažoji Lietuva.
Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.

Prijuostė – prijaustis. XIX a. pab. Vilniaus gub., Trakų aps.
Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.
Prijuostė – žiurstukas. XIX a antroji pusė. Vilniaus gub.
Iš E. Volterio ekspedicijos 1910 m.
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buvo muziejuje matytas paveikslas. Jį labai patraukė tame
paveiksle vaizduotos Mažosios Lietuvos moterų šukuose
nos. Jo paveiksluose dominuoja moterys su ant galvos su
dėtomis kasomis. Vėliau rašydamas jis išsitarė, kad niekas
taip moters nepuošia kaip kasos, plaukai… Jo paveiksluo
se tai yra akivaizdus akcentas.
Kaip jos gebėdavo formuoti iš kasų sudarytas šukuosenas?
Jis sakė – ringėmis apie galvą. Jas sudėdavo po kelis kar
tus. Seniau supindavo vieną arba dvi kasas, paprastai dvi.
Paskui jas apsukdavo apie galvą. Ir kad būtų ne kaip kuodas,
o žemiau, beveik ant ausų, formuojamas kasų vainikas. Jį
Mažosios Lietuvos kultūroje labiausiai ir domino moterys –
jų šukuosenos ir subtiliai spalvingi jų drabužiai. Saviti buvo ir
jų marškiniai, ir kita apranga; moterys apsigaubusios puoš
niomis drobulėmis su intarpais – perdrobuliais, kuriuos įsta
tydavo tarp dviejų audinio palų. Jie dabar atrodo kaip tikri
meno kūriniai. Dar iš Mažosios Lietuvos turime išskirtinius
moteriškus marškinius. Lietuvoje buvo gerai žinomi nusi
stovėjusio modelio marškiniai, o iš to regiono jie yra visai
kitokio tipo – skiriasi ir pasiuvimas (jie lininiai), ir puošyba
(puošti vadinamuoju koreliu). Turime parodoje ir Mažosios
Lietuvos moteriškus marškinius iš plonos lininės subtiliai
išsiuvinėtos medžiagos. Iš išlikusių E. Gizevijaus paveikslų
nuotraukų sunku spręsti apie jo matytus tautinius rūbus,
bet žinome, kad jų drabužių spalvos sodrios, tamsios.
Turite beveik trijų dešimtmečių etninės kultūros srityje dirbančios muziejininkės patirtį ir matėte, kaip dirba Jūsų kolegės REM. Kuo skiriasi, tarkim, lietuviškasis
ir rusiškasis supratimas apie fondų saugojimą, apskritai
muziejininkystę?
Mažai ką galėčiau pasakyti apie jų muziejinį darbą at
sisėdus prie darbo stalo. Daugiausia mačiau jų darbą fon
duose. Jie panašiai tvarkomi kaip ir pas mus. Muziejiniai
daiktai sandėliuojami grupėmis, pagal paskirtį. Jų rinkiniai
dar skirstomi į vadinamuosius kietuosius (medis, metalai,
kaulas, ragas) ir minkštuosius (tekstilė) fondus. Atskirai
saugomi muzikos instrumentai, be to, dar atskirai yra fo
toteka, archyvas. Būtų panašu, kaip ir pas mus, tik iki vi
siškos tvarkos, žinant, kad jų kolekcijos yra labai didelės,
aišku, trūksta patalpų. Jie sako, kad galėtų daug geriau
tvarkytis, jei turėtų sąlygas patogiai sandėliuoti ekspona
tus. Gerai tai, kad iki šių dienų jie išsaugojo mums svarbius
eksponatus, kad dabar galim juos parodyti visuomenei.
Rašant etnografijos vadovėlį jau neužteks tik vienos eilu
tės, kad 1867 m. pirmojoje Rusijos imperijos tautų parodo
je pirmą kartą buvo parodyti lietuviai. Tą teiginį jau galime
žymiu mastu praplėsti ir detaliai parodyti, kas vertingo ten
buvo eksponuota ir kas pateko į tuometines ir vėlesnes
Rusijos saugyklas.
Vis dėlto dar palyginkime mūsų ir rusų muziejininkų eksponatų saugojimo stilių – kaip jie saugomi, ar restauruojami, ar taip, kaip Lietuvoje, „čiustijami“, plaunami ir valomi?
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Žinoma, rusų muziejininkystės mokykla savita. Mūsų
muziejuose eksponatai, jei jau saugomi, turi būti šva
rūs, o rusų požiūriu, atneštas į saugyklas eksponatas
nebūtinai iškart perduodamas restauratoriams… Mūsų
muziejinė mokykla reikalauja, kad mes, gavę kiekvieną
naują eksponatą, iškart jį perleistume per restauratorių
„sietą“. Sutvarkytas eksponatas grįžta į saugojimo vie
tą. Rusai elgiasi kiek kitaip – nekreipia per daug dėmesio,
kad eksponatai yra dulkėti, pilni nešvarumų, o tai, kaip
žinome, pamažu eksponatą naikina. Rusai tai, be abejo,
irgi supranta, bet tokiame dideliame muziejuje, kuriame
rengiama tiek daug įvairių parodų, restauratoriai turbūt
nė nespėja tvarkyti eksponatų.
Kokia numatoma bendradarbiavimo su REM ateitis?
Su rusų muziejininkais stengiamės geranoriškai ben
dradarbiauti. Manau, kad mūsų bendras projektas bus
tęsiamas, nes darbas buvo pradėtas tam, kad būtų tę
siamas. Ši paroda iš REM pusės yra pirmoji, o LNM iš jų
pusės turi pasiūlymą iš mūsų rinkinių Sankt-Peterburge
parodyti tai, kuo manome galį deramai reprezentuo
ti Lietuvą. Tai, manau, gana greitai įvyks – juos domina
mūsų memorialiniai paminklai, vadinamosios saulutės,
ikonografinė medžiaga. O paskui žiūrėsim – gal ir mes tu
rėsim galimybę plačiau padirbėti prie jų rinkinių, gal dar
atsirinksim mūsų tradicinei kultūrai pažinti labai svarbios
etnografinės medžiagos. Tikiuosi, kad bendradarbiausi
me, juolab kad tarp mūsų ir jų muziejininkų užsimezgė
dalykiniai ir nuoširdūs santykiai.

The Old Lithuania
from the Russian Imperial Treasuries
Juozas ŠORYS talks to Elvyda LAZAUSKAITĖ, Head of
the Ethnic Culture Department of the Lithuanian Nation
al Museum which presents an outstanding exhibition,
The Old Lithuania. It displays some 19th century smart
Lithuanian peasant costumes, beautiful household ob
jects, musical instruments, and ritual objects brought
back from the Russian Ethnographical Museum in St.
Petersburg. The biggest Lithuanian collection consist
ing of 2,5 thousand objects, almost the same number
of photo-negatives and photo-prints, numerous illustra
tions and maps, archives of famous ethnographers and
collectors of the past was started as early as during the
times of Tsarist Russia, when Lithuania was forced into
the empire. The oldest part of the collection consists of
a number of items collected at different periods of the
first half of the 19th and 20th centuries. The collection was
launched in the 1860s, with the preparations for the first
exhibition of All Russian Nations in Moscow.
The exhibition The Old Lithuania is extraordinarily sig
nificant for Lithuania as few researchers are familiar with
the oldest display items and even so, their knowledge
is rather fragmented. The run up to the exhibition was
long. It required a lot of diplomacy and good will on the
part of the staff of both museums.
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Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių:

Adata

Dainius RAZAUSKAS
Mitiniam vaizdynui priklauso ne tik mitinės būtybės
(dievybės) bei akivaizdžiai mitologiniai vaizdiniai (kaip antai
reinkarnacija, ar sielų pergimimas), bet ir bet kokie, iš esmės
visi pasaulio daiktai – kaip mitinio pasaulėvaizdžio dėmenys.
Todėl šįsyk straipsnio objektas – adata ir jos simbolika
baltų tradicijoje. Tikslas – remiantis šaltiniais (istoriniais,
tautosakos bei tyrinėtojų darbais), aptarti mitines ar bent
jau perkeltines, metaforiškas adatos prasmes. Metodas –
aprašomasis ir iš dalies struktūrinis (nes ir aprašant duomenis tenka klasifikuoti, o tokia klasifikacija neįmanoma be
pirminės struktūrinės analizės). Išvada: net ir toks, atrodo,
menkas buitinis daiktas kaip adata turi savo vietą mitiniame
pasaulėvaizdyje, tuo parodydama jo integralumą, arba visa
apimantį pobūdį.
Prasminiai žodžiai: adata, baltų mitologija.
Nors žalvarinės, paskui geležinės adatos baltų kraštuose,
žinoma, negali būti senesnės nei atitinkami metalai, iš kaulo
jos gamintos nuo neatmenamų laikų (kaulines adatas ir jų
pakeitimą geležinėmis antai dar mena baltarusių padavimai ЛП, 80: Nr. 96), todėl ir kai kurie su adata susiję religiniai
papročiai bei mitiniai vaizdiniai gali būti gerokai seni.
Istoriniuose šaltiniuose adatą pirmasis pamini Jonas
Maleckis-Sandeckis, kalbėdamas apie sūduvių (?) laidotuvių
papročius (1551 m.): Post lamentationem dantur cadaueri
munuscula, nampe, mulieri fila cum acu… „Užbaigus raudą,
numirėliui duodamos dovanėlės: moteriai – siūlai su adata…“
BRMŠ2, 206, 211. Aleksandras Guanjinis (XVI a.) apie prūsų ir
kuršių (ir lietuvių?) laidotuves rašo: A gdy niewiastę grzebią,
nici i igłę do niej wkładają do grobu… „O kai laidoja moterį,
į kapą jai įdeda siūlų bei adatą“ BRMŠ2, 483, 495. Kone pažodžiui
ir Motiejus Strijkovskis, aprašydamas Sembos gyventojų
laidotuves (1582 m.): A jeśli niewiastę pogrzebują, tedy jei
włożą nici i igłę… „O jei laidoja moterį, tai įdeda siūlų ir
adatą“ BRMŠ2, 517, 550. Irgi apie 1582 m. Jonas Lasickis, kone
pažodžiui kartodamas Maleckį-Sandeckį, apie sūduvių,
kuršių, žemaičių bei lietuvių laidotuvių apeigas rašo: Lamentatione absoluta, dantur cadaueri munuscula, mulieri
fila cum acu… „Užbaigę raudą, duoda mirusiajam dovanų:
moteriai siūlų ir adatą“ BRMŠ2, 589, 602; Lsc, (32), 50. 1679 m.
minėtus autorius kartoja Christophoras Hartknochas: Tum

dabantur munuscula defunctis, nimirum mulieribus filum
cum acu… „Paskui mirusiesiems būdavo dedamos dovanos:
moterims – siūlų su adata“ BRMŠ3, 85, 89. Pasakodamas apie
latvių laidotuves, Paulius Einhornas (1627 m.) irgi kaip
įkapes mini adatą su siūlais, tik papildomai paaiškina tai
neturtu ir nebeskiria lyčių: Vnd habe ich es selber von armen Leuten gehöret, das sie erzehlet, wie sie in der grossen
Thewrung so Anno 1601 allhie im Lande einfiel, die jhrigen
begraben, vnd keinen Vorraht gehabt, an Kleidunge, Gelt
vnd anderen Sachen, jhnen mit zugeben: Da haben sie
jhnen Nateln vnd Zwirn mitgegeben oder beygeleget, das
sie in jenem Leben, die alten zerrissene Kleider außbessern
möchten, damit sie nicht für Gott dem Herrn, den Heiligen
Engeln vnd anderen Seelen nackend vnd bloß herein gehen
dürffen „Aš pats girdėjau neturtingus žmones pasakojant,
kaip jie per didįjį badmetį, kuris ištiko visą šį kraštą 1601
metais, laidoję saviškius neturėdami jiems nieko įdėti – nei
drabužių, nei pinigų, nei kitokių daiktų; tada įdėdavę jiems
adatų ir siūlų, kad aname gyvenime galėtų susilopyti savo
senas sudriskusias drapanas ir nereikėtų pasirodyti Viešpaties
Dievo, šventųjų angelų ir kitų vėlių akivaizdoje visiškai
nuogiems“ BRMŠ3, 584, 595. Paskui tas pats autorius dar trumpai
priduria, jog velioniui į karstą latviai dėdavę „pinigų, žiedų,
adatų, sidabro, papuošalų ir panašių daiktų“ (Geld, Ringe,
Nateln, Silber, Geschmeide vnd dergleichen dinge) BRMŠ3, 607,
617. O štai Adomas Olearijus 1647 m. liudija adatą su siūlais
buvus įdėtą į karstą velioniui vyrui: Ein Priester auff zum
Dorffe bey Riga berichtete, dass ein Lettisch Weib zu der
Leiche jhres Mannes, als der hätte sollen begraben werden,
Natel vnd Zwirn ins Sark geleget „Vienas kunigas pasakojo,
kad kaime netoli Rygos latvė, laidodama vyrą, įdėjusi į
karstą adatą ir siūlų“ BRMŠ3, 678, 679. Ir vis dėlto ankstyvesnieji
šaltiniai aiškiai teigia adatą su siūlais buvus būdinga, kone
išskirtine moteriška įkape.
Be to, su moterimi adata susijusi ir dėl ypatingo
„moteriško ženklo“ – skylutės siūlui verti; iš tautosakos
plg. atvirai seksualinio pobūdžio mįsles: Ji daili, smaila,
nepalaižęs neįkiši StndST, 161; Laiba panelė, mažutė skylelė:
penki turi, penki duria LTs5, 618: Nr. 7135; Duria – skauda, o vis
nori MS, 9; taip pat latvių: Pavelk pavelk – nobučo „Patraukia,
patraukia – pabučiuoja“ = adaton veria siūlą LTM, 43: Nr. 95.
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Adatos skylė siūlui verti prilyginama ir apskritai užpakaliui,
išeinamajai angai, kaip kad frazeologizme per adatos subinę
lįsti „patekti į keblią padėtį“ FŽ, 2, ir pavadinama žodžiais
subinė (Didelė subinė, greit įversu siūlą Kuršėnai, Šiaulių r.;
Ta adata tura didelę subinę Saugos, Šilutės r.), šikinė (Nematau gerai šikinės ir siūlo negaliu invert Utena), šikna (Siūlas
storas, o šikna maža – ir neinveriu Alytus) LKŽ14, 24, 758, 761.
Mįslėse adata dažnai tiesiog prilyginama m o t e r i a i:
Maža moterėlė visą svietą apdengia; Viena bobelė visą svietą
apsiuva; Maža bobikė visą svietą aprėdo; Maža žmonelė
bebėgiodama visą svietą aprėdo; Maža panelė visą svietą
rėdo; Plona plona panelė visą svietą apdaro; Plika panelė
visą svietą aprėdo ir pan. (mįslė labai populiari, užrašyta,
pradedant XVII a. pabaiga, apie 500 variantų BfA, 151); arba
gyvulio p a t e l e i: Plieno avelė, linų uodegėlė; Kiaulė
geležinė, uodega lininė; Gelžies kiaulė, linų uodega; Kiaulė
liną velka; Geležinė kumelaitė, kanapinė uodegaitė; Geležinė
kumelaitė, lininė uodegaitė; Geležies kumelėlė, linų uodegėlė
(nors kartais, tik daug rečiau, ji prilyginama ir v y r u i:
Senio seneliuko plieno kailiniukai, linų uodega; arba gyvulio
p a t i n u i: Geležinis meitėlis, kanapinė uodega) = adata su
siūlu GrgLLM, 129: Nr. 889–895; LTs5, 617–618: Nr. 7119–7136; MS, 8–9; StndST,
161; DkŽT2, 322: Nr. 1624–5; SbAED, 288: Nr. 673; BlLTS1, 211: Nr. 6; LKŽ10, 224;

m o t e r i a i: Gara gara jumprava
ar vienu aci „Aukšta aukšta panelė viena akimi“; Maza maza
sieviņa apģerb visu pasauli „Maža maža moterėlė aprengia
visą pasaulį“ = adata; gyvulio p a t e l e i: Dzelzu (Tērauda,
Sudraba) cūciņa, linu astīte „Geležinė (Plieninė, Sidabrinė)
kiaulytė, linų uodegytė“; Dzelza (Tērauda) ķēve, lina aste
„Geležinė (Plieninė) kumelė, lino uodega“; Dzelza gotiņa
(Dzelzs aitiņa), pakulu astīte „Geležinė karvytė (Geležinė
avytė), pakulų uodegytė“; Pelēka pele, linu aste „Pilka pelė,
linų uodega“ (atitinkamai v y r u i: Dzelzs vīriņš, pakulu
bārzdiņa „Geležinis vyrukas, pakulų barzdukė“; Sprīdi
garš vīriņš, olekti gara bārda „Vyrukas sprindžio, barzda
uolekties“ [beje, būdingas nykštuko apibrėžimas]; gyvulio
p a t i n u i: Dzelzs suns linu asti „Geležinis šuo linų uodega“)
= adata su siūlu LTM, 41–42: Nr. 86, 88, 90, 93, 94. Panašiai baltarusių:
Маленька бабушка ўвесь свет адзявае „Maža bobulė visą
pasaulį aprengia“ = adata; Воўк жалезны, а хвост льняны
(канапляны) „Vilkas geležinis, o uodega lininė (kanapinė)“;
Свiння жалезна, а хвост канапляны „Kiaulė geležinė, o
uodega kanapinė“; Бегла свiнка, шэранька спинка, а хвост
iльняны „Bėgo kiaulytė, pilka nugarytė, o uodega lininė“
= adata su siūlu; Цераз каня i быка свiння лён цягне „Pro
arklį ir jautį kiaulė liną velka“ = batus siuva Згдi, 182–183: Nr.
1858, 1861, 1866, 1870, 1879 ir pan.
Kadangi dažnu atveju siūlas adatoje, kaip matyti, yra
lininis, tai suprantamas darosi ir tikėjimas, kad Adatą skolinti
be siūlo negalima, nes linai nederės SbAED, 385.
LKŽ12, 632. Panašiai latvių –
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Adatos naudotos burtams. Tikėta, kad adatų prismaigstytas ir po slenksčiu pakištas kamuolėlis šeimoje galįs sukelti
nesantaiką: …Tas kamulielis adatų prikaišiots ir pakišts
po slenkstė, kad tarp savės bartumės (Žema¤čių Kalvarijâ,
Plungės r.) BlkND, 186. Kita vertus, adata nuo burtų ir saugojo:
Jeigu adata skersai rūbų indurta…, burtinykas negalės paburt BsJK, 367: Nr. 8. Baltarusiai, košdami pieną pro koštuvą su
įsmeigta adata, susigrąžindavo raganų atimtą pieną; be to,
Baltarusijoje adata buvo svarbus jaunosios kraičio įnagis,
padedantis „susiūti“ naują šeimą БМ, 203.
Adata, suprantama, gali eiti siuvimo metonimu, kaip
kad frazeologizmuose, patarlėse bei priežodžiuose, nors
dažniausiai ji reiškia šiaip ką nors mažą, smulkų, menką,
nežymų, nereikšmingą (BfA, 144) (plg. adatos-įkapės
paaiškinimą neturtu) ir, beje, dažniausiai priešpriešinama
arkliui ar kumelei (plg. adatos tapatinimą kumelei mįslėse):
ant adatos galiuko „labai mažai“; nuo adatos ant arklio; nuo
adatos ant kumelės „apie besipratinantį vogti“ ir pan. FŽ, 2;
Moma gali devynetą vaikų adata išpenėt, o tėvas – nė šešiais
žirgais vieną; Tėvas adatą vogė, sūnus – kumelę; Adatos
nepavogęs, arklio nevogsi; Pradėjęs nuo adatos, užsės ir
ant arklio; Pradeda adata, baigia arkliu; Nuo adatėlės – ant
kumelėlės; Nuo adatos ant kumelės žergia; Tu nuo adatos ant
arklio užsėsi; Iš adatos vežimą priskaldė; Kalė kirvį, nukalė
adatą; Iš adatos kirvio nepadirbsi; Vyrai susibarė dėl adatos
ir pan. (nors štai Su maža adata didelius kailinius pasiuva)
LPP1, 92–97; LTs5, 152, 157, 289, 312, 367: Nr. 1304, 1392, 3691–3, 4097, 9, 4103,
5067; GrgPP, 109–110: Nr. 2, 3; PPr, 128, 189, 352, 222; BlLTS1, 230, 232; LKŽ1,

18; LKŽ12, 634; BlzLRD, 193: Nr. 1; BfA, 141–143, 145–149. Panašiai latvių:

No adatas pie zirga „Nuo adatos prie arklio“; Kas zog adatu,
tas zog zirgu „Kas vagia adatą, tas vagia arklį“; No adatas
(ie)sāk, ar zirgu beidz „Pradėjo adata, baigė arkliu“; Adata
aizved zagli pie zirga „Adata nuveda vagį prie arklio“; Ļauns
(Pikts) cilvēks no adatas pillu vezumu pёskalda „Blogas
(Piktas) žmogus iš adatos pilną vežimą priskaldo“ GrgPP, 110:
Nr. 3; BfA, 142, 146; LSP, 161: Nr. 2779. Be to, Ar adatu karu neizkarosi
(neapkausi) „Adata karo nenukariausi“; Ar adatu ceļu nemērī
„Adata kelio nematuoja“; Ar adatu jūras nesarauksi „Adata
jūros neužrauksi“; Ar adatu jūras nesasildīsi „Adata jūros
nesušildysi“ LSP, 107–108: Nr. 1392, 1395, 1396, 1413. Savo ruožtu,
kaip smulki, nežymi, adata gali reikšti bergždžias pastangas
rasti tai, ko rasti neįmanoma: Ieško adatos kupetoj šieno…;
Ieško kaip adatos kūgy šieno; Ieško kaip aklas adatos; Dingo
kaip adata; Prapuolė kaip adata (atitinkamai la. kā adata
siena kaudzē „kaip adata šieno kaugėje“) ir pan. LPP1, 93; PPr,
346; BfA, 140–141. Kita vertus, Adata maza, bet lielu darbu dara
„Adata maža, bet didelį darbą dirba“; Adatiņa, maza sieva,
liela darba darītāja „Adatėlė, maža moterėlė, didelio darbo
darytojėlė“LSP, 110: Nr. 1480, 1481; ir Adatos maiše nepaslėpsi, o
Kur adata lenda, ten ir siūlą traukia, todėl kartais žmogus
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sėdi, guli, nerimsta kaip ant adatų (atitinkamai la. kā uz
adatām) LPP1, 92, 95, 97; LKŽ1, 18; LKŽ12, 591; FŽ, 2; BfA, 137–138, 148;
LSP, 246: Nr. 5259; 247: Nr. 5290. G. Bufienės žodžiais, čia „fizinis
adatos dūrio skausmas sutapatinamas su nemaloniu nerimo,
baimės jausmu, t.y. psichine asmens būsena, kuri ir yra
minėtų priežodžių denotatas. Su adatos dūriu, badymu gali
būti lyginami ir kito asmens atliekami veiksmai, sukeliantys
nemalonius išgyvenimus: Pamotė myluoja, kaip adata bado;
Dūrė kaip adata ‘užgavo, pasakė į akis nemalonią tiesą’“
BfA, 137. Taigi ir žmogaus liežuvis kartais duria, gelia kaip
adata LKPŽ, 19.
Pagal adatos sukeliamas asociacijas žmogui gali būti
suteikiama atitinkama pravardė, kaip antai: Adata „pikta“,
Adatėlė „liesa“, Adatnykas „liesas ir vikrus“, Adatos skylutė
„siuvėjas“ LP, 140. Su šiomis pravardėmis, o gal su atitinkamu
asmenvardžiu (plg. Adata 1668 m.) gali būti susiję Garliavos,
Kauno r., ir Seredžiaus, Jurbarko r., gyvenviečių dalių pavadinimai atitinkamai Adata¤ ir Ådatiškė, taip pat viensėdžio
Čekiškėse, Kauno r., pavadinimas Adatíškė, nors štai pelkės,
raisto Želvoje, Ukmergės r., pavadinimas Adatínė siejamas
tiesiog su apeliatyvu adata LVŽ1, 12.
Galima dar pridurti, kad adatomis kartais pavadinami
ir pušies, eglės ar ežio spygliai (plg. adatôtas „dygliuotas,
spygliuotas“), žuvies ašakos (plg. ichtionimą jūros adata)
ir pan. LKŽ1,18–19.
LITERATŪRA: BfA, 136–153.
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The Needle in the Lithuanian Mythology
Dainius RAZAUSKAS
The aim of the article is to describe as small a household
object as a needle and to do so from the mythological point of
view, or, in other words, to present the mythological data on
the needle found in the historical sources on the Lithuanian
religion, folklore, proverbs etc. As it were, the needle was
used in some religious, especially funeral rituals and magical practices since the dawn of time. In those instances it is
most closely associated with women. In later proverbs the
needle is most often compared with women or mares. In this
context sexual connotations occur, too.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6,
LT-2055 Vilnius, el.p. liaudies.kultura@llkc.lt; dainius@llti.lt
Gauta 2009-09-21, įteikta spaudai 2009-12-04
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Stebuklingi Žemaitijos kryžiai ir koplytėlės
Ilona BURINSKAITĖ
Straipsnio objektas: liaudies dvasinės kultūros reiškinys –
stebuklinga gydomąja galia garsėjantys kryžiai ir koplytėlės
Žemaitijoje. Tikslas – atskleisti, kokioje aplinkoje įkurdinti ir
kokio turinio paminklai šia galia pasižymi. Metodas – ikonologinė interpretacija. Pagrindinė išvada: stebuklinga gydomoji
kryžių ir koplytėlių galia glaudžiai siejasi su ypatingomis juos
supančios gamtinės aplinkos savybėmis, o idėjinė prasmė
išreiškiama krikščioniška forma ir turiniu.
Prasminiai žodžiai: Žemaitija, stebuklingi kryžiai ir koplytėlės; apžadai ir votai; Jėzus Kristus, Švč. Mergelė Marija,
šv. Jonas Nepomukas, šv. Rokas, šv. Antanas.
Kryždirbystės savitumu Lietuvoje niekada nebuvo abejota,
todėl jos tyrimų istoriografija gausi ir įvairiapusė. Išsamiai
tyrinėta kryžių ir koplytėlių meninė raiška, nemaža dėmesio
skirta jų dvasinį turinį išreiškiančių skulptūrų tyrimams. Daugelio mokslo sričių tyrinėtojų dėmesį patraukė ir kryžių bei
koplytėlių įtaka asmens ir bendruomenės dvasiniam gyvenimui bei kasdienei aplinkai.1 Bendruomeninis ar individualus
santykis su paminklu ir jame įkurdintomis skulptūromis
geriausiai atsiskleidžia jam suteikiamomis memorialinėmis,
aukos ar apsaugos funkcijomis. Be jų, kryžiams, koplytėlėms
ir jų skulptūroms būdavo suteikiama ir ypatinga, netgi mistinė
savybė – stebuklingoji galia. Šis reiškinys gerai žinomas iš

profesionaliosios sakralinės dailės: stebuklais garsėjantys Lietuvos bažnyčių paveikslai ir skulptūros gana plačiai pristatomi
menotyros literatūroje.2 Stebuklingos vietos ir jose stovintys
paminklai minimi įvairaus pobūdžio kraštotyrininkų, istorikų,
archeologų ir teologų darbuose.3 Tačiau šio reiškinio apraiškos
liaudies kultūroje ir mene iki šiol labai nedaug nagrinėtos.4
Švč. Mergelės Marijos kultą Lietuvoje tyrinėjusio Jono Vaišnoro MIC pastebėjimu, santūrus religinių jausmų išgyvenimas
yra būdingas lietuvių dvasios bruožas: nesame linkę girtis,
skelbti, viešai dėkoti už patirtas malones.5 Galbūt todėl, turėdami daug ypatingų vietų, garsėjančių stebuklais ir teikiančių
dvasinių malonių, iki šiol tiek nedaug apie jas žinome.
Šis straipsnis yra bandymas pažvelgti į paminklų formų
ir turinio įvairovės turtingo Lietuvos regiono – Žemaitijos –
stebuklingas vietas. Dėmesį sutelksime į jose pasireiškiančią
gydomąją galią. Straipsniu nėra siekiama pagrįsti šios galios
veiksmingumą, veikiau siekiama įžvelgti aplinkybes, sudarančias prielaidas šiam vyksmui. Analizuojant stebuklingų
paminklų formos, turinio ir aplinkos sąveiką bandoma atskleisti semantinį gydomosios galios fenomeno veikimo lauką.
Remiantis archyvine rankraštine medžiaga ir publikuotais
šaltiniais, ikonografinės medžiagos metrikų pastabomis ir
XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės liaudies pamaldumo
tradicijų tyrimais analizuojama, kokioje aplinkoje įkurdinti ir
kokio turinio paminklai šia galia pasižymi.

Stebuklingi Žemaitijos paminklai
ir jų aplinka

1. Įžadiniai paminklai Spaudžių miške (Šiaulių r.). LII 47540. 1972. Vacio Miliaus nuotrauka.
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Pagrindiniu memorialinių paminklų statymo motyvu Vandalinas Šukevičius (Wandałin
Szukiewicz) laikė nuoširdų lietuvių religingumą ir pamaldumą.6 Kryžiai, koplytstulpiai
ir koplytėlės buvo statomi įvairioje aplinkoje:
gyvenamojoje teritorijoje (šalia sodybų) ir už
jos ribų – pakelėse, kryžkelėse, kapinėse, senkapiuose ir nuošaliame gamtos prieglobstyje
– miškų proskynose, šalia šaltinių. Jais buvo
išreiškiamos prašymo, užtarimo, atgailos,
padėkos, šlovinimo intencijos, įvairiais gyvenimo atvejais tikintis Dievo pagalbos.7 Įvairi
paminklų lokalizacija ne tik pažymi atskiras
erdvės zonas, bet ir atskleidžia skirtingas jų
sukūrimo intencijas, taip pat ir skirtingas
juose įkurdintoms šventųjų skulptūroms
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Kita specifinė, magiškomis galiomis pasižyminčių paminklų grupė – kryžiai ir koplytėlės, kuriems suteikiama nuošalių, pavojingomis
laikomų, „suterštų“ ar ribine specifika pasižyminčių vietų apsauga.
Miškų tankmės, pakelės ir kryžkelės, staigūs kelių vingiai, paupiai
ir skardžiai, vietos, susijusios su tragiškais nutikimais, taip pat ir
senos apleistos kapinaitės buvo ypatingos zonos, kuriose įkurdinti
paminklai atliko erdvės sakralizavimo – apvalymo ir apsaugos nuo
blogio funkcijas. Jie turėjo apsaugoti nuo piktų dvasių, klaidinimo,
vaidenimosi, apginti nuo ligų, stichinių nelaimių bei epidemijų. Šia
intencija, Antano Mažiulio pastebėjimu, dažniausiai statyti stogastulpiai bei kryžiai8 (2 pav.). Dera paminėti, kad šių paminklų išvaizda
skyrėsi nuo gyvenamoje aplinkoje statomų kryžių ir koplytėlių. Dėl
specifinės funkcijos jų estetiniam pavidalui skirta mažiau dėmesio,
todėl jų formos lakoniškesnės, jie mažiau dekoruoti.

2. Stebuklingas kryžius Valatkų miške (Padubysio vls.,
Šiaulių apskr.). ŠAM 3768. 1940. Stasio Vaitkaus nuotrauka.

suteikiamas funkcijas. Greta įvairių krikščioniško
pamaldumo formų, išreiškiamų šiais paminklais, ar
paprasčiausios atminimo ženklo funkcijos jiems neretai
buvo suteikiamos ir gana mistinės savybės – stebuklinga gydymo galia, geba vykdyti slaptus norus, apsaugoti
nuo įvairių nelaimių ir ligų.
Nemažą su slaptomis viltimis ir stebuklais susijusių
paminklų grupę sudaro vadinamieji apžadų kryžiai
bei koplytėlės (1 pav.). Tai slaptos sutarties, sudaromos tarp žmogaus ir Dievo, liudytojai: statydamas
paminklą kaip auką, žmogus pasižadėdavo atlikti tam
tikrus darbus, už tai tikėdamasis sulaukti stebuklų ir
dieviškųjų malonių. Būdamas susijęs su labai asmeniškais poreikiais ir troškimais, šis sandoris dažniausiai
būdavo vykdomas slapta, todėl jam dažniau buvo
pasirenkamos nuošalios, atokiau nuo gyvenamosios
aplinkos esančios vietos. Juk ir Kristus, nurodydamas
vietą maldai, akcentavo: „Kai tu panorėsi melstis, eik
į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui,
esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau
atlygins“ (Mt 6,6).

Dauguma stebuklingomis galiomis pasižyminčių paminklų buvo
įkurdinti vietose, išsiskiriančiose ypatinga gamtine aplinka, pagarsėjusiose keistais įvykiais, pasižyminčiose neįprastais reiškiniais,
gamtinėmis formomis ir elementais. Jų aplinka dažnai nuošali ir
bauginanti: „[...] kur pasakojama, būk baido, kažkokios šmėklos
lankosi, mato „degant pinigus“, esą palaidoti povainikiai, vaikščiojančios „nekrikštytos dūšelės“, ūkanotom naktim vaikščiojančios
žvakelės, – sako, čia pamesta Komunija, čia prarastas rūtų vainikėlis,
čia žmogus žmogų pasmaugti norėjęs ir t.t. Prie daubų, prie kalnų,
miškuose, prie balų, upių [...]“.9 Itin daug stebuklingų vietų su jose
pastatytomis koplytėlėmis ar kryžiais būta prie neišsenkančių vandens
telkinių – šaltinių ir upelių, kurių vanduo buvo laikomas stebuklingu.
Liaudies tikėjimuose teigiama, kad gydančiomis savybėmis pasižymi
„prieš saulę“, į rytus (rečiau į pietus) tekantys upeliai, šaltiniai. Tokių
sąlygų, matyt, reikalavo kalendorinių švenčių papročiai ir prie šių šaltinių atliekami maginiai veiksmai.10 „Minkštu“, „geru“ ar geležingu

3. Stebuklinga koplytėlė ant akmens (Akmenės k., Šiluvos apyl.,
Raseinių r.). LII 26702. 1967. Adolfo Tautavičiaus nuotrauka.
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koplytėlė, pastatyta ant akmens, neretai siejasi su stebuklingu Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu Šiluvoje ar visoje
Europoje garsia Lurdo Marijos vizija. Galbūt todėl pasakojimuose apie stebuklingus akmenis dažnai teigiama, kad ant
jų buvo apsireiškusi Švč. Mergelė Marija arba Jėzus Kristus.
O stebuklo, įvykusio toje vietoje, ženklais laikomos pėdas
primenančios įdubos akmens paviršiuje.14
Lietuvių pasaulėjautoje tikėjimas akmenų sakralumu ir jų
gydomosiomis galiomis turi gilias tradicijas – akmuo buvo
sudėtinė sakralios gamtinės aplinkos, kurioje buvo aukojama
senovės baltų dievams, dalis.15 Dar jėzuitų archyvai liudija,
kad XVII a. pradžioje misionierius T. S. Ostrovskis viename
Žemaitijos kaime aptiko akmenis garbinusius žmones, kurie
tikėjosi taip susigrąžinti sveikatą.16 Liaudies pamaldumo
praktikoje gydomosios akmens galios neretai buvo siejamos
ir su vaisingumu. Pavyzdžiui, Sterblės arba Garbės kalnelio
(Pakapių k., Viešvėnų apyl., Telšių r.) lankymas yra susijęs su
akmens nešimo ritualu, tikintis sulaukti palikuonių: „Būta čia
keisto papročio – aukai ar apžadui atnešti ant kalnelio akmenį.
Nešdavo juos vyrai ir moterys, jaunos merginos ir paliegę seniai – visi, kas tik tikėjo, kad, atlikus tokį įžadą, išsipildo norai:
ligoniai pasveiksta, merginos išteka, o bevaikės susilaukia
4. Sterblės kalnelio paminklai (Pakapės k., Viešvėnų apyl., Telšių r.).
Iš: Lietuvių liaudies menas. Vilnius, 1990, 1969, pav. 95.
Mečislovo Sakalausko nuotrauka.

vadinamu šaltinių ir upelių vandeniu būdavo plaunamos akys,
tikėta, kad tai gali pagerinti ar grąžinti regėjimą; juo taip pat
prausiamasi siekiant atjaunėti; plaunamos skaudančios kojos,
sąnariai ir žaizdos; gydomas galvos skausmas; numušamas
karštis; skaldomi inkstų akmenys; minima, kad toks vanduo
gydo skrandžio ir vidurių ligas, rožę, paralyžių ir psichines
negalias.11 Stebuklinga šaltinio galia neretai būdavo siejama
su Jėzaus Kristaus arba Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu.
Dažnai yra minima, kad pati Švč. Panelė prausėsi šaltinio
vandeniu arba verkė, prašydama toje vietoje pastatyti jai
„namelį“ – koplytėlę.12 Vykdant apsireiškimo metu išreikštą
valią tokiose vietose būdavo pastatoma medinė koplytėlė,
kryžius, kartais ir kiek didesnė koplyčia.
Stebuklingais neretai būdavo laikomi dideli akmenys ir ant
jų pastatytos koplytėlės, tokiais jie tapdavo toje vietoje padarius įžadus ir įvykus stebuklui. Apie stebuklais garsėjančios
Akmenės (Šiluvos apyl., Raseinių r.) koplytėlės atsiradimą
pasakojama, kad viena dvarininkė, sirgusi akių liga, pasižadėjo
ant akmens pastatyti koplytėlę tam, kad pasveiktų. 1808 m.
koplytėlę pastačiusi dvarininkė pasveiko (3 pav.). Minima, kad
ta intencija dvarininkė įsteigė ir nedidelę prieglaudą akliems
seneliams, kurie buvo išlaikomi iš koplytėlėje surinktų lėšų.13
Galima būtų paminėti ir daugiau su įžadais ir stebuklingais
pasveikimais susijusių stebuklingų vietų atsiradimo istorijų,
tačiau lietuvio kataliko sąmonėje Švč. Mergelės Marijos
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5. Koplytėlė prie medžio Giriškių miške (Šaukėnų apyl., Kelmės r.).
LII 47598. 1972. Vacio Miliaus nuotrauka.
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kūdikių. Praeityje kalnelis vadintas Sterblės
vardu. Moterys, norėdamos susilaukti vaikų,
nešdavusios akmenis sterblėse [...]“17 (4
pav.). Pasakojama, kad pirmąją koplytėlę ant
Sterblės kalnelio kaip apžadą, tikintis sulaukti
vaikų, XX a. pradžioje pastatė Kveilių kaimo
gyventojas Ignas Radavičius, kuris po apžado
išsipildymo laimingai užaugino tris vaikus.18
Reikšmingas paminėjimas, kad šis apžadas
sąmoningai buvo vykdomas „svetimoje
žemėje“, kadangi „sava nedavė vaisių“.19
Vadinasi, veiksmas nuošalioje aplinkoje arba
„svetimoje žemėje“ yra viena iš stebuklingos
galios pasireiškimo sąlygų.
Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelyje
(Plungės r.) taip pat žinomas akmenėlių rinkimo paprotys tikint jų gydomosiomis galiomis.
Maldininkai, lipdami į šeštąjį kalną „Pas
Aną“, renka akmenėlius ir veža juos namo,
tikėdami gydomosiomis jų savybėmis.20 Yra
liudijimų, kad ir Ugionyse (Betygalos apyl.,
Raseinių r.) iš stebuklingo šaltinėlio, šalia
kurio pastatyta koplyčia, renkamais akmenėliais buvo gydomos skaudančios kūno vietos
ir dantys.21

6. Šv. Benedikto kryžius prie kryžkelės
į Strazdų k. (Gruzdžių vls., Šiaulių apskr.).
ŠAM 6825. 1939. Juozo Petrulio nuotrauka.

Stebuklingais, gydomųjų galių turinčiais buvo laikomi
pavieniai ar miškuose augantys medžiai, neretai pasižymintys išskirtinėmis išorinėmis formomis – tai augalotos pušys,
daugiakamienės liepos, seni ąžuolai bei kiti medžiai. Tikėdamiesi pasveikti žmonės aplink šiuos medžius eidavo keliais,
jų kamienus ir prie jų prikabintus kryželius ir koplytėles juosė
įžadų kaspinėliais, kabino įvairias dovanas – rožančius, šventus
paveikslėlius (5 pav.). Vienas tėvas apžadėjo, kad jeigu jo duktė
pasveiks, pušies liemenį jis apvys 10 metrų ilgumo kaspinu –
taip ir padarė.22 Apie stebuklingą Medžiokalnio (Kražių apyl.,
Kelmės r.) ąžuolą ir iš po jo šaknų ištekantį šaltinį pasakojama,
kad, tikėdamosios susilaukti vaikų, moterys šioje vietoje naktį
slapta darydavo apžadus, kabindavo medyje aukas, kryželius
ir koplytėles; sunkiai sergančiai moteriai koja pasveiko tada,
kai ji apie medį apėjo keliais.23 Yra paminėjimų, kad stebuklingais laikomų medžių (dažniausiai pušų) žievė būdavo lupama
ir naudojama gydymui. Pasakojama, kad Plikšilio vietovėje
(Užvenčio apyl., Kelmės r.) mišku ėjęs aklas bernas Martynas
praregėjo pušies žieve pasitrynęs akis.24 Todėl ta vieta gausiai
lankoma: „Ant šios pušies yra pakabinta koplytėlė su šv.
Martyno atvaizdu, žemiau – Kryžiaus kelio stočių vaizdeliai,
o aplink visą kamieną prikabinėta čia apsilankiusių žmonių
atvežtų įvairių šventųjų atvaizdėlių ir kryželių“.25
Dar vieną specifinės paskirties statinių grupę sudaro vadinamieji sveikatos paminklai, pastatyti pakelėse ir gausiai

7. Vytogalos maro kapelių koplytėlė
(Skaudvilės vls., Tauragės apskr.). ASI.
Iš Adelės Krutulienės rinkinio.

Žemaitijoje paplitusiuose maro kapeliuose. Tikėta, kad marą
ir kitas ligas platina iš svetur atvykstantieji, todėl kaip ypatinga apsauga nuo šios ligos aukštesnėse vietose, ant kalvelių,
pakelėse ir kryžkelėse, ties gyvenviečių ribomis buvo statomi
dvikryžmiai šv. Zacharijaus arba šv. Benedikto, „karavyko“
arba dar kitaip (pavietrės, maro) Žemaitijoje vadinti kryžiai
(6 pav.).26 Šie paminklai kraštovaizdyje išsiskirdavo ne tik
šiek tiek neįprasta išvaizda – aukštu liemeniu ir dviguba
kryžma, bet ir simbolinę prasmę turinčiais apdailos elementais. Raidės, išdėstytos ant šių kryžių kamienų ir šakų, yra iš
Šventojo Rašto citatų sudarytos maldos, turėjusios apsaugoti
nuo maro plitimo, trumpiniai. Epidemijų pėdsakus Žemaitijos
kraštovaizdyje žymėjo ne tik „karavyko“ kryžiai, bet ir maro
kapeliuose pastatyti kryžiai bei koplytėlės su Jėzaus Nazariečio, Švč. Mergelės Marijos Maloningosios, šv. Roko, šv.
Barboros, šv. Antano skulptūrėlėmis, turėję ne tik pagerbti
maro aukų atminimą, apginti nuo šios bei kitų ligų plitimo, bet
ir apsaugoti nuo mažų vaikų mirčių. Paprastai kunigai tokių
kapelių nešventindavo, juose stovėdavo vienišas kryžius ar
koplytėlė, kartais ir keletas eile sustatytų paminklų, žyminčių
masinių palaidojimų vietas27 (7 pav.). Materialios apsaugos
nuo maro paskirtį atliko ir šių kapelių teritoriją juosiančios
akmenų tvoros.
Tikėjimas nepaprastomis minėtų stebuklingų vietų savybėmis buvo bendruomeninis reiškinys, paplitęs tarp vietinių
gyventojų ir gretimose apylinkėse. Ypatingą jų galią liudijo
gausybė smulkių devocionalijų, aukojamų ten pastatytų
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paminklų skulptūrėlėms. Tai buvo kryželiai, rožančiai, škaplieriai,
paveikslėliai, žvakės, magišką galią turintys votai – karoliai, sagutės,
kaspinai ir drabužėliai, įvairūs blizgučiai ir regą grąžinantys veidrodėliai28 (8 pav.). Tokie paminklai neretai turėdavo ir įrenginius,
skirtus pinigams aukoti.29 Tačiau tikėjimas stebuklingomis paminklo
savybėmis galėjo būti ir individualus. Tai liudija įžadiniai kryžiai ar
koplytėlės, pastatyti sodybose ir jų aplinkoje tikintis, kad pasveiks
sergantys šeimos nariai ir sveiki užaugs vaikai. Tokiuose paminkluose
įkurdintų šventųjų skulptūrų įtakos sfera dažniausiai sutapdavo tik su
jų fundatorių nuosavybės ribomis ir vykdydavo tik jų duotus įžadus.

Stebuklingų kryžių ir koplytėlių ikonografinis turinys

8. Stebuklingos koplytėlės vidus (Nasrėnų k., Salantų apyl.,
Kretingos r.). LII 6273. 1957. Vacio Miliaus nuotrauka.
9. Stebuklinga Jėzaus prie stulpo skulptūra (Plungės
kapinių koplytėlė). ŠAM 18929. 1960. Alberto Kiviliaus
nuotrauka.

Kryžių ir koplytėlių statymo tradicija yra viena iš maldingumo
raiškos formų, susijusių su šventųjų relikvijų ir atvaizdų gerbimu.
Tikėta, kad Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ar įvairių šventųjų
atvaizdai ne tik nukreipia tikinčiojo mintis prie dieviškųjų dalykų, bet
ir patys turi „dieviškosios malonės“.30 Todėl stebuklingų atvaizdų bei
šventųjų vietų kopijavimas tikintis, kad kopijos perima originalui
būdingą stebuklingąją galią, buvo būdingas liaudies pamaldumo praktikos reiškinys. Stebuklingų paveikslų ir skulptūrų yra ne tik daugelyje
Lietuvos bažnyčių, bet ir kaimo aplinkoje ar gamtos prieglobstyje
pastatytuose paminkluose. Kai kurie iš jų į bažnyčias pateko būtent
iš kaimo aplinkos.31
Analizuojant duomenis apie ikonografinį XIX a. pabaigos – XX a.
pirmosios pusės stebuklingų kryžių ir koplytėlių turinį pastebėta, kad
daugiausia juose būta Jėzaus Nazariečio, įvairių siužetų Švč. Mergelės Marijos Maloningosios, Lurdo Švč. Mergelės Marijos, šv. Jono
Krikštytojo ir šv. Jono Nepomuko atvaizdų. Tačiau žmonės tikėjo, kad
tam tikromis gydomosiomis galiomis yra apdovanoti ir šv. Rokas, šv.
Apolonija, šv. Rozalija, šv. Antanas, su prašymais pasveikti būdavo
kreipiamasi ir į šv. Juozapą, šv. Kazimierą, šv. Barborą.32
Dar Paulius Galaunė, remdamasis įvairiais pavyzdžiais, tikino,
kad, gausiai vaizduodami Jėzų Nazarietį, liaudies skulptoriai imitavo
stebuklais pagarsėjusią šv. Petro ir Povilo bažnyčios statulą, popiežiaus 1700 m. atsiųstą iš Romos.33 „Antakalnio Jėzumi“ vadinamos
skulptūros poveikio sakralinei liaudies dailei ir pamaldumo praktikai
liudytojai yra jos kopijos, gausiai paplitusios ne tik įvairiose Lietuvos
bažnyčiose, bet ir kaimo aplinkoje statomuose paminkluose.34 „Už
Žemaitijos ribų buvo garsi Rozalimo kapinių koplytėlė su Nazariečio
skulptūra, apgobta raudono šilko rūbeliu. Šios koplytėlės vidus buvo
papuoštas rankšluosčiais, skarelėmis, kaspinais, žiedais, aukota pinigai ir žvakės. Tai apžadai ir padėka už sveikatą“.35 Garsių Jėzaus
Nazariečio skulptūrų būta ir Žemaitijoje. Minima, kad Plungės kapinėse ant akmens stovėjo koplytėlė su stebuklais garsėjančia Jėzaus,
pririšto prie stulpo, skulptūra, kuri prašant sveikatos būdavo juosiama
šilko juostelėmis ir apsiaustėliais36 (9 pav.). Gvalduose (Kvėdarnos
apyl., Šilalės r.), Jėzaus Kristaus apsireiškimo vietoje pastatytoje koplyčioje stovėjo stebuklinga Jėzaus Nazariečio skulptūra (1840 m.),
kuri, pagal padavimą, buvo rasta ant toje vietoje gulinčio akmens (10
pav.).37 Tikima, kad „nuo įvairių negalavimų galima išgyti, jei triskart
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apeisi keliais koplytėlę, aprišęs sopančią
sergančius žmones, todėl tapo ne tik
vietą kaspinėliu ar užsidėjęs ant galvos
keliautojų, bet ir visų ligonių, vargšų
medinį Jėzaus Nazariečio vainiką. Tuos
bei kenčiančiųjų globėju.45 „Žmonės
kaspinėlius vėliau palikdavo koplyčioje
statydavo šv. Roko koplytėles atsi[...]“.38 „Jei skauda akys, reikia palikti
dėkodami už išgijimą bei norėdami
veidrodį koplyčioje ir tada akys pagis.
apsaugoti gyvulius nuo kritimo.
Jei skauda ranką ar koją, reikia tą vietą
Kražių parapijoje, Kasčiukų kaime,
aprišti statulai su kaspinu“.39 Paprotys
nešdavo sergančius vaikus prie šv.
juosti kaspinais kryžius ir skulptūrų vietas,
Roko koplyčios, kuri būdavo laikoma
analogiškas skaudančioms, yra būdingas
stebuklinga, o bažnyčioje aukodavo
apeiginis liaudies pamaldumo praktikos
šv. Rokui pinigus, prašydami sveiveiksmas. Tokiu būdu tikintieji, tikėdamiekatos“.46 Šio šventojo skulptūros itin
si pasveikti, savo kančias tarsi sutapatindažnai būdavo įkurdinamos pakelėse
davo su Kristaus išgyventomis kančiomis.
pastatytuose paminkluose, o tikintis
Ignas Končius mini, kad prašant pasveikti
pasveikti jos neretai statomos ir pakaspinais būdavo juosiamos ne tik Jėzaus,
minkluose, esančiuose prie gydomobet ir kitų šventųjų vyrų skulptūrėlės.40
siomis galiomis pasižyminčių šaltinių.
Vienas populiariausių Švč. Mergelės
Taip pat minima, kad šv. Rokas buvo
Marijos skulptūrų siužetų XIX a. pabaivadinamas ne tik kūniškųjų, bet ir
gos – XX a. pradžios liaudies dailėje buvo
„širdies“ – meilės žaizdų – gydytoju.47
41
Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Jau
Šia intencija pastatytų skulptūrėlių
pats pavadinimas – Maloningoji – atskleibūdavo sodybų aplinkoje įkurdintose
džia Marijos, malonių teikėjos, statusą,
koplytėlėse.
skelbia jos skleidžiamą krikščioniškosios
Su stebuklingais šaltiniais ypač
meilės ir gailestingumo idėją. Malonės
dažnai siejasi šv. Jono Krikštytojo
semantinį lauką afišuoja ir kiti Švč.
ir šv. Jono Nepomuko skulptūrų paMergelės Marijos – Gelbėtojos, Lurdo
plitimo arealai, nors siužetų prasmės
Švč. Mergelės Marijos ar Švč. Mergelės
interpretacija ne visiškai sutampa. Šv.
Marijos Širdies – siužetai, kurie trakJono Krikštytojo siužeto skulptūrų
tuojami gana vienaprasmiškai: Marija
paplitimo šalia vandens telkinių ir
10. Jėzaus Nazariečio skulptūra iš Gvaldų koplyčios
yra geranoriškiausia ir gailestingiausia
(Kvėdarnos apyl., Šilalės r.). Iš: Žemaičių žemė, papročio praustis stebuklingais laiko2001, Nr. 4 (33), p. 12. mų šaltinių vandeniu semantika gali
tikinčiųjų padėjėja.42 Įvairių siužetų Švč.
Mergelės Marijos skulptūrų būta beveik
būti siejama su vandens sakralumu,
kiekviename pakelėje, sodyboje, kapinėse ir kitoje aplinkoje pastaty- pasireiškiančiu per Krikšto sakramentą.48 Tikėjimas
tame paminkle, taip pat ir stebuklingose koplytėlėse, stovinčiose ant stebuklinga į rytus ar pietus tekančio šaltinio galia
didelių akmenų, prie šaltinių ar nuošaliose miško laukymėse (11 pav.). taip pat gali būti siejamas su šv. Jonu, kurio šventė
Švč. Mergelės Marijos Maloningosios atvaizdai itin gausiai pa- sutampa su vasaros saulėgrįžos metu.49 O šv. Jonas
plitę XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Žemaitijos maro kapeliuose Nepomukas liaudies pamaldumo praktikoje garsėjo
pastatytuose paminkluose. Šio siužeto paplitimą minėtoje aplinkoje kaip „tiltų sargas“, apsaugantis nuo nelaimių, tykančių
galima paaiškinti tuo, kad krikščioniškoje ikonografijoje Maloningo- vandenyje.50 Tačiau šį šventąjį siejant su stebuklingosios Dievo Motinos atvaizdų tipo paplitimas yra siejamas su Marijai mis vietomis svarbesnis, manyčiau, yra jo, patikimo,
suteiktu apsaugančiosios nuo maro vaidmeniu.43 Tadeušo Severino gebančio išklausyti ir išsaugoti patikėtas paslaptis
(Tadeusz Seweryn) teigimu, tokiuose paminkluose stovinčioms skulp- kunigo, vaidmuo.
tūroms gausiai aukojamų drabužėlių, rankšluostėlių, kaspinų ar šiaip
Liaudies pamaldumo praktikoje ypatingų galių
audinio atraižėlių pirminė paskirtis galėjo būti magiška apsauga nuo buvo suteikiama ir stebukladariu vadintam šv. Antanui
maro plitimo, paremta tikėjimu, kad ši liga galėjo būti perduodama Paduviečiui, kurio kultas pranciškonų dėka plito
per audinius ir drabužius.44 Nuo XX a. pradžios tikintis sulaukti visoje Žemaitijoje. Šis šventasis buvo žinomas kaip
malonių bei sveikatos neretai buvo meldžiamasi ir Lurdo Švč. Mer- atgailos skelbėjas, skriaudžiamųjų užtarėjas ir ligonių
gelei Marijai. Šio siužeto skulptūrų taip pat gana daug stebuklingųjų globėjas.51 Dar vyskupas Motiejus Valančius ragino
ansamblių aplinkoje.
kreiptis į šv. Antaną tikintis sulaukti sveikatos ir įvaiMaru sergančiųjų bei ligonių globėju Lietuvoje buvo laikomas ir rių malonių.52 Šv. Antano skulptūrėlių itin daug būta
šv. Rokas. Šis šventasis, keliaudamas po Europą, gydė ir slaugė maru sodybų, pakelių bei kapinių paminkluose (12 pav.).53
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Išvados
1. Stebuklinga kryžių ir koplytėlių galia siejasi su ypatingomis juos supančios aplinkos gamtinių elementų – šaltinio,
vandens, akmens ar medžio – savybėmis, o jų idėjinė
prasmė išreiškiama krikščioniška forma ir turiniu.
2. Veiksmas „svetimoje“ arba ribine specifika pasižyminčioje
aplinkoje yra viena svarbiausių stebuklingųjų galių pasireiškimo sąlygų. Todėl dauguma gydomosiomis savybėmis
garsėjančių paminklų yra už gyvenamosios teritorijos ribų,
pakelėse, kryžkelėse, senose kapinėse ir gamtos prieglobstyje – prie šaltinių, miškuose, šalia augalotų medžių ir ant
didelių akmenų.
3. Stebuklais garsėjančias vietas žymi pavieniai kryžiai,
stogastulpiai, koplytėlės arba kelių skirtingų rūšių paminklų grupės. Jų ikonografinis turinys nėra labai įvairus,
dažniausiai tai Jėzaus Nazariečio, įvairių siužetų Švč.
Mergelės Marijos, šv. Jono Nepomuko, šv. Roko, šv.
Antano skulptūros. Jomis vaizduojamiems šventiesiems
suteikiama galia grindžiama tiek kanoniškai pastoviu
siužeto prasmės interpretavimu, tiek liaudies pamaldumo
praktikoje individualiai jiems suteikiamomis papildomomis funkcijomis.
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The Magic Samogitian Crosses and Chapels
Ilona BURINSKAITĖ
The paper focuses on an extraordinary phenomenon of
the Lithuanian folk spiritual culture, the small Samogitian sacred complexes that manifest healing powers. In the attempt
to determine what kind of monuments manifest such powers,
Burinskaitė analyses their shapes, content and locations.
The majority of the phenomenal Samogitian crosses and
chapels are located outside inhabited territories – at roadsides,
crossroads, old cemeteries and in the wilderness – on water
springs, woods, next to tall trees and on big stones. Thus,
their healing powers are often related to exceptional qualities
of these natural objects. However, their spiritual significance
is often inscribed using Christian symbols and content. The
figures most often featured on the magic crosses and chapels
are those of Jesus of Nazareth, numerous scenes of the life of
the Virgin Mary, the Saint John of Nepomuk, St. Rocco, and
St. Anthony. The magic powers attributed to these saints are
based on canonical interpretations of the portrayed stories,
but also on additional functions attributed to these saints in
individual folk piety practices.
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Ideologijos atšvaitai
Lietuvos kraštovaizdyje sovietmečiu
Filomena KAVOLIŪTĖ
Straipsnyje atsigręžiama į sovietmetį, kuris Lietuvos
kraštovaizdžio istorijoje išliks kaip ypatingų perversmų laikotarpis. Kultūrinis kraštovaizdis formuojasi ir kinta veikiamas visuomeninių, o ne gamtos dėsnių, todėl atspindi jį kūrusios visuomenės ekonominį pajėgumą, kultūrinius ryšius,
vidinę socialinę struktūrą, tam tikru aspektu reflektuoja ir
jos dvasinį pasaulį. Prasidėjęs represijomis (imituota klasių
kova) bei įnirtinga propaganda, sovietmetis baigėsi stagnacija. Analizuojami trys iš pirmo žvilgsnio mažai ką bendra
turintys kultūriniai kraštovaizdžio elementai – kolektyvinių
ūkių gamybiniai centrai (gyvulių fermos, technikos kiemai),
feodalizmo ir kapitalizmo epochose atsiradusios dvarų, palivarkų ir kitų stambių ūkių sodybos bei kapinės. Straipsnyje
mėginama prisiminti sovietmečio dvasią ir išsiaiškinti reiškinio paplitimo mastą, ieškoti jo atsiradimo piežasčių.
Kraštovaizdį tyrinėjant naudotasi įvairių laikotarpių žemėlapiais, kurių lyginamoji analizė atskleidžia jo pokyčių
vyksmą. Tyrimui naudoti Valstybinio žemėtvarkos instituto
sudaryti stambaus mastelio kolūkiniai žemėtvarkos planai
(M 1:10 000, 1950-1985 m.), taip pat XIX a. topografiniai
žemėlapiai (M 1:126 000, 1864 m.) bei XX a. topografiniai
žemėlapiai (M 1: 100 000, 1915 -21 m. ir 1983-85 m.). Taikytas kartografinis palyginamasis metodas. Remiamasi ir
ilgamete ekspedicijų patirtimi. Išvados pateikiamos straipsnio pabaigoje.
Prasminiai žodžiai: kraštovaizdis, sovietmetis, kapinės,
gyvulių fermos, dvarai.

Įvadas
Besibaigiant antrajam nepriklausomybės dešimtmečiui
Lietuvos kraštovaizdyje pradeda ryškėti nauji, savarankišką valstybės vystymąsi žymintys bruožai, o sovietmečiui
būdingi elementai sparčiai nyksta. Kultūrinis kraštovaizdis
atspindi jį kūrusios visuomenės ekonominį pajėgumą, kultūrinius ryšius, vidinę socialinę struktūrą, tam tikru aspektu
reflektuoja ir jos dvasinį pasaulį. Iš visų kultūrinių kraštovaizdžio komponentų geriausiai visuomenę atspindi statiniai; architektūra iškalbingesnė ir nepalyginti ilgaamžiškesnė už žemėtvarką. Kiekvienam laikmečiui būdingas savitas,
jo dvasią atspindintis stilius, savitos statinių rūšys. Jų deriniai, padėtis vietovėje, pasiskirstymas teritorijoje kartais yra
iškalbingesni nei statinio forma, nes požiūris į gamtą, kaip
ir moralė, papročiai, religija, meno formos, kalba, mokslas,
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teisė ar politika, yra dvasinės kultūros raiškos sritis.1 Tačiau
užčiuopti dvasinės kultūros atspindį vieno ar kito laikotarpio
kraštovaizdyje nėra paprasta, nes kartais jis pasimato tik iš
laiko perspektyvos. Be to, visuomenė yra daugiasluoksnė,
todėl itin sudėtinga kalbėti apie vertybių pokyčius. Kas daliai visuomenės išlieka vertybe, kitai daliai tampa dėmesio
nevertais dalykais. Vis dėlto norint suprasti kraštovaizdį, jo
kultūrinių komponentų išsidėstymą, reikia pažinti jų sukūrimo laikmetį, pajausti jo dvasią, suprasti to meto visuomenę.
Kraštovaizdyje dėmesį patraukia vietomis esantys keisti
deriniai – gyvulių fermos, pastatytos vaizdingose upių, ežerų
pakrantėse, bendražmogiškos pagarbos nusipelnančios žmonių palaidojimo vietos – kapinės ir šalia jų gyvulių tvartai,
technikos kiemai, netgi tvartai buvusių kapinių vietoje. Ką
rodo tokie deriniai? Kodėl jie atsirado? Kas vyko to meto
visuomenės pasaulėžiūroje? Šitai straipsnyje ir mėginama
išsiaiškinti.

Pramoninio žemės ūkio kraštas
Svarbiausias Lietuvos žemės ūkio „laimėjimas“ keičiant
agrarinį kraštovaizdį sovietiniu laikotarpiu – iš esmės pertvarkyta ir intensyviai žemdirbystei pritaikyta laukų sistema
bei pastatyti ūkių gamybiniai centrai ir technikos kiemai.
Visuomeninis gyvulių ūkis buvo suformuotas kolektyvizacijos metu: ,,Visuomeninė gyvulininkystė turi vystytis steigiant kiekviename kolektyviniame ūkyje ne mažiau kaip dvi
gyvulininkystės fermas su privalomuoju motininių gyvulių
minimumu.... (Jos) turi būti ... steigiamos suvisuomeninant
asmeninėj nuosavybėj esančius kolektyvinių ūkių valstiečių
gyvulius, kuriuos jie turi viršum nustatytos normos“.2 Kolūkių gyvuliai būdavo įkurdinami nacionalizuotose dvarų ir
turtingesnių ūkininkų sodybose, turėjusiose didesnius ūkinius pastatus. Ilgainiui didinant auginamų gyvulių kiekį fermos buvo plečiamos arba statomos naujos. Vien 1951–1954
m. kolūkiuose pastatyta daugiau nei trys tūkstančiai arklidžių, kiaulidžių, karvidžių, veršidžių, bet jos nesutalpino visuomeninių gyvulių, nes tai buvo maži trobesiai, suvežami
į vieną vietą ir mechaniškai sujungiami, todėl dalis gyvulių
vis dar buvo laikomi valstiečių tvartuose, išsimėčiusiuose
kolūkiuose, pavyzdžiui, septyniose, kartais net šešiolikoje
ir daugiau vietų;3 nemaža dalis tokių (visuomeninių) ūkinių
sodybų (šitaip jos žymėtos žemėtvarkos planuose) išliko iki
pat sovietmečio pabaigos.
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1966 m. pradėjus vykdyti masinę melioraciją ir naikinti
vienkiemius, kolūkiuose buvo statomos ne tik naujos kolūkinės gyvenvietės, bet parenkamos vietos ir gamybiniams centrams – gyvulininkystės fermoms bei technikos kiemams.
Projektavimo darbus atliko Kolūkių projektavimo institutas,
projektus tvirtindavo rajonų tarybų vykdomieji komitetai bei
kolūkių valdybos. 1968-1970 m. kolūkiuose pastatyta karvidžių ir veršidžių su 173 tūkst. vietų, kiaulidžių su 423 tūkst.
vietų, t.y. beveik tiek pat, kiek per visą ankstesnį penkmetį.4
Vienur statyta šalia jau buvusių tvartų, kitur – naujose vietose, arčiau kultūrinių ganyklų, įrengiamų vykdant melioraciją. Gyvulininkystė tapo svarbiausia prekine žemės ūkio šaka,
o kas keli kilometrai išdėstytos gyvulių fermos – vizualiniu
sovietinio kaimo akcentu.
To meto statybų reglamentuose nurodyta, kad ,,žemės
sklypas, kuris numatomas kolektyvinio ūkio gyvenamiems,
gamybiniams, ūkiškiems ir kitiems pastatams statyti, turi
būti patogiai prieinamas iš pagrindinių kolektyvinio ūkio
žemėveikslių ir susisiekimo kelių, turi (...) turėti užtektiną
kiekį vandens, kuris tiktų gėrimui ir kurio pakaktų
kultūriniams buitiniams, gamybiniai-ūkiškiems ir
priešgaisriniams reikalavimams“.5 Be to, reglamente pabrėžiama, jog ,,kolektyvinės sodybos gamybinėūkinė dalis (transporto kiemas, fermos, sandėliai,
ir pan,) ... kaip taisyklė, turi išsidėstyti pavėjui nuo
gyvenamosios kaimo dalies ir pagal reljefo sąlygas
užimti tokią vietą, kad užteršto paviršutinio vandens
nutekėjimas negalėtų sudaryti antisanitarinių sąlygų
ne tik kalbamai vietovei, bet ir gretimiems gyvenamiems punktams“. 6
Nors ,,prisirišimas‘‘ prie upių ir ežerų tuo laikotarpiu jau nebuvo toks aktualus, nes prie fermų pradėti
įrenginėti artezinio vandens gręžiniai, nemažai gamybinių centrų buvo pastatyta vaizdingiausiose apylinkių
vietose, ypač lygumose, pavyzdžiui: Žemojoje Panemunėje ir Branduoliškiuose (Šakių r.) prie Nemuno,
Skubiuose (Jurbarko r.) prie Dubysos, Buivydžiuose
(Vilniaus r.) prie Neries, Biržuvėnuose, Pavirvytyje
(Telšių r.) prie Virvytės, ties Nemunaičiu (Alytaus r.)
prie Nemuno ir t.t. Padidinus fermose auginamų gyvulių kiekį padidėjo aplinkos užterštumas, todėl neretai
į upes tekančių srutų jau nebuvo galima nepastebėti.

Dvarų ir palivarkų sodybos dažniausiai buvo senos, dalis jų išlikusios iš feodalizmo epochos ir neretai turinčios ne
vieną šimtmetį. Tokios sodybos buvo įsikūrusios gražiausiose vietose. Aukštumose tai buvo iškilios kalvų viršūnės
ar šlaitai, nuo kurių atsiveria panoraminis vietovės vaizdas,
paupiai, paežerės; lygumose tai buvo paupiai, nuo kurių
atsiverianti didesnė ar mažesnė slėnio erdvė įvairino aplinką. Vietovės gamtos grožis buvo vertybė, kuria parinkdami
savo namams gražiausią vietą galėjo naudotis laisvi žmonės – dvarininkai, bajorai, kiti laisvieji piliečiai. Dauguma
Lietuvos dvarų pastatyta prie upių ir upelių.8 Jų savininkai
orientavosi į Vakarų kultūrą – išplanuojant sodybas buvo atsižvelgiama į vietovės vaizdingumą; rūmai, gyvenamieji namai dažniausiai buvo statomi fasadu į upę, nepriklausomai
nuo to, iš kurios pusės ji tekėjo – iš šiaurės ar iš pietų, aplinkui kurti parkai. O baudžiauninkais paversti ir gatviniuose
kaimuose apgyvendinti valstiečiai tokio pasirinkimo neturėjo. Tik po baudžiavos panaikinimo išsikėlusios į vienkiemius
sodybos, ypač lygumose, prisispaudė prie upelių, neretai ir

1. Kelmės r. Stulgių bažnyčia ir buvusio Stulgių kolūkio ferma.
2. Šilutės r. TSKP XXV suvažiavimo Juknaičių tarybinio ūkio
gamybiniai pastatai ir medžiais apaugusios Leitgirių kaimo kapinės.

Erdvės nuvertinimas
Naujuosius gamybinius centrus suprojektavus šalia
vadinamųjų ūkinių sodybų kolūkinės gyvulių fermos
iškilo prie daugumos buvusių dvarų, stambesnių ūkių
sodybų. Tik atkampiose ir susisiekimo požiūriu nepatogiose vietose buvusios dvarų sodybos šitokio ,,papildymo‘‘ nesulaukė; ne vieną dešimtį tokių pavyzdžių
atrasime ir Kultūros paveldo centro sudarytoje Lietuvos dvarų duomenų bazėje.7
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3. Šiaulių r. Meškuičių parapijos kapinių vartai ir buvusio „Raudonosios vėliavos“
kolūkio ūkiniai pastatai.
4. Ukmergės r. Vidiškių parapijos kapinės ir buvęs „Žiburio“ kolūkio gamybinis
centras. Autorės nuotraukos

sodai buvo susodinami jų šlaituose. Šitaip daryta dažniausiai
ne grožio, o taupumo sumetimais, nes daugelis jų savininkų
turėjo ne tiek jau daug dirbamos žemės. Sunki valstietiška
būtis nesureikšmindavo gamtos grožio – gyvenamieji namai
dažniausiai buvo statomi galu į upę; nebuvo laiko, žvelgiant
pro langus, grožėtis slėnio erdve. Tik stambių ūkininkų sodybose, lyg pabrėžiant šeimos išskirtinumą, gyvenamieji namai buvo statomi fasadu į upę.
Tiesmukas stambių sodybų panaudojimas gamybiniams
centrams sąlygojo kraštovaizdžio erdvės, kaip estetinės vertybės, nuvertinimą (1 pav.), todėl abejotina, ar šitoks vietų
jiems parinkimas tebuvo vien tik gyvenimiškas praktiškumas? Juk sovietmetis prasidėjo ,,aršia klasių kova“. Lietuvos TSR Ministrų Taryba ir Lietuvos KP(b) CK dar kolek-
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tyvizacijos nuostatuose rašė: ,,Partinės ir tarybinės
organizacijos, komunistai, komjaunuoliai ir kolektyvinių ūkių valstiečiai turi stiprinti budrumą ir neleisti
įsiskverbti į kolektyvinius ūkius buožes – pikčiausius
kolektyvinių ūkių santvarkos priešus“.9 ,,Socialistinės
statybos Lietuvoje išvystymo interesas, lietuvių tautos
interesas reikalauja kuo greičiau galutinai sutriuškinti buržuazinių nacionalistų likučius. Tam mes turime
visus galimumus“.10 ,,1949 m. LKP(b) VI suvažiavimo paskelbta masinė kolektyvizacija sudarė sąlygas
partijai pereiti prie buožijos, kaip klasės likvidavimo
politikos; jų ūkiai buvo konfiskuojami ir perduodami
kolūkiams, o buožinių banditų šeimų nariai laikinai
išsiunčiami už respublikos ribų“.11 ,,Jei kolektyviniame ūkyje nesiseka darbas, tai čia visų pirma reikia
gerai apsidairyti, ar nėra įlindęs į tą kolektyvinį ūkį
buožė ar buožinis pakalikas, kuris ir kenkia. Jokiomis
sąlygomis neleisti buožės į kolektyvinius ūkius, o jei
įlįstų, šalinti jį lauk, toks yra ypatingai svarbus visų
mūsų uždavinys. Tai yra ypatingai svarbi kolektyvinių ūkių suklestėjimo sąlyga“.12 Ištrėmus kelis šimtus
tūkstančių žmonių,13 kolektyvizacija buvo baigta, o
,,buožija kaip klasė“ sunaikinta.
Abejingą to meto valdininkų ir planuotojų požiūrį į vietovės gamtovaizdžio grožį galima aptikti ir ne
vienoje paslėnio gyvenvietėje, kurioje į vaizdingus slėnius atsukti ne gyvenamieji namai, bet sodybų ūkiniai
pastatai. Iškalbingą atvejį atrasime Tauragės r. Dauglaukio gyvenvietėje, pastatytoje ant Jūros kranto. Gyvenvietės ribose esanti buvusio stambaus ūkio sodyba
(XIX a. žemėlapyje ten pažymėtas bajorkaimis)14 atgręžta į upę ir baigiasi palei slėnio kraštą einančia liepų
alėja, iš kurios atsiveria platus Jūros slėnis. O kolūkinė
gyvenvietė suplanuota taip, kad į šį erdvų slėnį būtų atgręžti pakraštinių sodybų tvartai. Susidaro įspūdis, jog
projektuojant, ypač laikotarpio pradžioje, vietovės estetinės vertės pripažinimo tarytum būdavo vengiama,
lyg tai būtų prilygę pripažinti buržuazines pažiūras.

Karingojo ateizmo
ar dvasinio nuosmukio ženklai?
Kraštovaizdyje dėmesį patraukia ir nuostabą kelia nedažni, bet anaiptol ir ne pavieniai atvejai, kai ūkių gamybiniai
centrai (GC) – gyvulių fermos, sandėliai bei technikos kiemai
(TK), garažai, dirbtuvės – buvo pastatyti greta kapinių ar bažnyčių. Pavyzdžiui: Kelmės r. fermos buvo šalia Stulgių bažnyčios (Stulgių kolūkis) (1 pav.), Vilniaus r. kiaulidės buvo
pastatytos šalia Dūkštų bažnyčios (TSKP XXII suvažiavimo
kol.), gyvulių tvartai – šalia Rukainių (Rukainių tarybinis
ūkis) ir Grikienių kapinių (Sudervės kol.). Šalčininkų r. sandėliai ir veršidės buvo pastatytos šalia Rūdninkų bažnyčios
(Jašiūnų t.ū.) (5 d pav.), sandėliai ir kiaulidės – šalia Gojaus
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kaimo kapinių bei garažai Jašiūnuose greta kapinių (Jašiūnų t.ū.). Šiaulių r. Meškuičių pagalbinis gamybinis centras
ir technikos kiemas („Raudonosios vėliavos“ kol.) pastatyti
šalia Meškuičių parapijos kapinių (3 ir 6 pav.). Ukmergės
r. fermos ir sandėliai – šalia Vidiškių kapinių („Žiburio“
kol.) (4 pav.). Tą patį aptinkame Švenčionių r. greta Prienų
kaimo kapinių („Iljičiaus priesakų“ kol.) (5 e pav.); gyvulių
tvartai buvo šalia Vaiškūnų kaimo kapinių (Cirkliškio t.ū.
– technikumas), Ignalinos r. – šalia Mažėnų kaimo kapinių (A. Suvorovo kol.). Alytaus r. gamybiniai centrai buvo
šalia Butrimonių (Butrimonių kol.), Pacelonių (Daugų t.ū.
– technikumas), Gilučių kapinių („Artojo“ kol.). Šilalės r.
kiaulidės, veršidės, sandėliai buvo šalia Pakoplyčio kaimo
kapinių (3 a pav.), o sandėliai, garažai – greta antrųjų to
paties kaimo kapinių (Obelyno kol.), fermos šalia Prapymo
kapinių (Žadeikių kol.), Grimzdų ir Papynaujo kaimų kapinių („Naujo gyvenimo“ kol.). Kaišiadorių r. garažai buvo
įrengti Darsūniškio kapinių kaimynystėje (Darsūniškio kol.).
Šilutės r. gyvulių tvartai buvo šalia
Plaškių (3 b pav.), Rėžių kapinių, o sąvartynas – šalia Šlažų kapinių (Darbo
raudonosios vėliavos ordino Stoniškių
t. ū.), gamybiniai centrai greta Gaidelių (7 pav.) ir Sausgalvių kapinių
(Šilutės t.ū. technikume), TSKP XXV
suvažiavimo Juknaičių tarybiniame
ūkyje fermos buvo šalia Leitgirių
kapinių (2 pav.), Katyčių t.ū. – šalia
Šlaunių kapinių, Kalnujų t.ū. Usėnų
PGC – greta Nostiškių kapinių ir t.t.
Visa tai gerai matoma Valstybinio žemėtvarkos instituto sudarytuose kolūkių planuose, topografiniuose žemėlapiuose, aerovaizduose (www.maps.
lt). Dalis šių statinių vis dar naudojami
pagal paskirtį, kiti stovi tušti, dalis jau
nugriauta. Tokių atvejų teko matyti ir
Baltarusijoje prie Neries, pavyzdžiui,
fermos pastatytos prie Didžiųjų Svyrių
bažnyčios.
Neįtikėtina kapinių ir gyvulių fermų kaimynystė stulbina, o atvejai, kai
fermos buvo pastatytos ant kapinių –
visai pribloškia, pavyzdžiui: Anykščių r. Plepiškių kaime, kur senojo
gatvinio kaimo pietiniame gale buvusiose kapinaitėse, nuvertus išlikusius
medinius kryžius, septintajame dešimtmetyje pastatyta M. Melnikaitės
kolūkio galvijų ferma. Panašiai ant
Eržvilko senkapių (Jurbarko r.) buvo

pastatyti kultūros (!) namai, kolūkio ir apylinkės tarybos
raštinė. Vilniuje ant evangelikų kapinių buvo pastatyti Santuokų rūmai, ant totorių kapinių – Puslaidininkių fizikos
institutas (šiemet ten atidengta atminimo lenta), ant žydų
kapinių – Sporto rūmai ir t.t. Kas nulėmė šitokį statinių išdėstymą, kas priėmė tokius antihumaniškus nutarimus? O
gal tai tik nieko nereiškiantys nesusipratimai?
Daugelis sovietmečio partinių dokumentų akcentavo
kovą su klerikalizmo apraiškomis visuomenėje. ,,Visos
partinės organizacijos ideologinis darbas turi būti nukreiptas į plačiųjų darbo žmonių masių komunistinį auklėjimą,
į kovą už visišką buržuazinės-nacionalistinės ideologijos
ir reakcinės katalikų dvasininkijos įtakos likvidavimą“.15
,,Padidinti komunistų ir komjaunuolių atsakomybę kovoje
su religiniais prietarais“. 16 ,,Užtikrinti, kad kiekvienas komunistas vykdytų TSKP įstatų reikalavimą – ryžtingai kovoti su religiniais prietarais“.17 Kadangi pomirtinio gyvenimo ateistinė pasaulėžiūra nepripažįsta, tai ir kapinės – ne

5. Pagalbinių gamybinių centrų ir kapinių išdėstymas: a) Pakoplyčio PGC Obelyno kol. Šilalės r.;
b) Plaškių PGC Stoniškių t.ū. Šilutės r.; c) Prienų PGC „Iljičiaus priesakų“ kol. Švenčionių r.;
d) Rūdninkų PGC Jašiūnų t.ū. Šalčininkų r.
Santrumpos brėžinyje reiškia: A – kapinės; B – bažnyčia; kld. – kiaulidė;
krv. – karvidė; vrš. – veršidė; drž. – daržinė: sil. – siloso duobė; snd. – sandėlys;
rem. – remonto dirbtuvės. (Kopijuota iš Valstybinio žemėtvarkos instituto
sudarytų ūkių vidaus žemėtvarkos projektų.).
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6. Meškuičių (Šiaulių r.) kapinės ir „Raudonosios vėliavos“ kolūkio
gamybinis centras.
7. Gamybinis centras greta Gaidelių kapinių Šilutės t.ū.-technikume.
(Rodyklė žymi kapines.) Iš: www.maps.lt
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sakrali mirusiųjų amžino poilsio vieta, o tik negyvų kūnų
palaidojimo vieta.
Ir vis dėlto, kaip galėjo atsirasti šitokie sugretinimai, nes
sovietmečiu buvo skelbiama, jog ,,Tarybinė Vyriausybė visada ryžtingai kovoja su valdžios aparato darbuotojais bei piliečiais, pažeidžiančiais religinių organizacijų bei tikinčiųjų
teises. Sąjunginių respublikų baudžiamuosiuose kodeksuose
yra specialūs straipsniai, numatantys atsakomybę už tikinčiųjų piliečių sąžinės laisvės principų nusikalstamus pažeidimus“.18 Supratingumas tikinčiųjų atžvilgiu buvo pabrėžiamas dažnai: ,,Griežtai laikytis lenininės nuostatos, kad kovoti su religija reikia itin subtiliai, neįžeisti tikinčiųjų religinių
jausmų, supratingai prieiti prie jų“.19 Bet argi supratingumą
ir pagarbą tikinčiųjų teisėms byloja gyvulių tvartai, pastatyti
šalia bažnyčių ar kapinių?
Anaiptol ne toleranciją, bet sovietinio gyvenimo dvilypumą prisimena vyresnioji karta. Tai fiksavo tuometė
pogrindinė spauda, tai detaliai aprašyta pasibaigus soviet
mečiui.20, 21 Nors ir vėlai viešai pasirodė Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, bet tiek ji, tiek kiti užsienyje leisti
leidiniai aprašė tikrąją bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje: po karo buvo uždaryta daug katalikų vienuolynų,
bažnyčių, koplyčių; dalis bažnyčių paverstos sandėliais
(Visų Šventų, Šv. Stepono, Šv. Kotrynos, Šv. Ignaco, Šv.
Kryžiaus, Pranciškonų, Misionierių ir kt. bažnyčios Vilniuje) ar atiduotos kitokiai paskirčiai (Pašilės bažnyčia –
kultūros namams, nebaigtas statyti Prisikėlimo bažnyčios
pastatas Kaune – Radijo gamyklai,22 Klaipėdoje bažnyčia
– filharmonijai: ,,Kariuomenė su traktoriais nakties metu
nuvertė bažnyčios bokštą, (...) kryžiaus kelių gipsatūras
sudaužė ir sumetė į purvą“.23, 24 Sunaikintos Vilniaus Kalvarijos, Trijų kryžių paminklas. Dabar visoje Europoje išgarsėjusį Kryžių kalną prie Šiaulių sovietų valdžia naikino
kelis kartus – 1961m., 1973 m. ir 1974 m. 25, 26, 27 ,,Skuodo
Vykdomojo komiteto įsakymu nuverstas ir sunaikintas paminklas, stovėjęs Barstyčiuose prie šventoriaus“; „Tryškių valdžios pareigūnai sudaužė seną cementinį kryžių ir
sumetė į ten pat esantį ežerėlį“; ,,Mosėdžio parapijoje
Šatraminių kaime kolūkio pirmininkas (...) sunaikino kryžių, kuris buvo saugomas kaip arcitektūros paminklas“..28
Kučiūnuose (Lazdijų r.) prie kaimo kryžiaus kolūkis pastatė degalų cisterną, o po to kryžių nuvertė.29 ,,Veiviržėnų
parapijoje Balsėnų kaime sodyboje pastebėję pastatytą
kryžių, kolūkio pirmininkas ir partijos sekretorė liepė nugriauti jį arba pastatyti prie tvarto kitoje namo pusėje“ .30
Pažįstamos nuostatos?!
Panašu, kad šitoks kultūros ir ūkio objektų sugretinimas
atspindėjo greičiau ne skubotai priimtus ir akibrokštu virtusius sprendimus, o atvirą anuomet juos priėmusių žmonių
cinizmą, niekinantį požiūrį pirmiausia į vietinius gyventojus, jų papročius, tradicijas, jų praeitį, viso krašto kultūrą apskritai. O tuo metu ji buvo daugiausia krikščioniška,
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todėl nepriimtina marksistine-leninine ideologija besivadovavusiems bei ateistinę pasaulėžiūrą propagavusiems
to meto partiniams ir ūkiniams vadovams. Negausūs, bet
anaiptol ir ne pavieniai šiame straipsnyje paminėti atvejai
leidžia manyti, kad šitaip reiškėsi ideologiškai susipratusių
pareigūnų asmeninė iniciatyva, atsiliepianti į TSKP įstatų
reikalavimą – ,,ryžtingai kovoti su religiniais prietarais“.31
Tą patvirtina ir vienas į užsienį perduotas kunigo laiškas.
,,Kiekviename rajone vis kiti įstatymai: kur pirmininkas
žmoniškesnis, ten ir elgiamasi žmoniškai, o kur sėdi koks
žvėris, tai žvėriškai ir elgiasi. Daugelyje rajonų neleidžia
į bažnyčią nešti numirėlio, skambinti varpais, lydėti iškilmingai su vėliavomis ir kryžiumi, kunigui dalyvaujant, kapuose sakyti pamokslus ir pan.“. 32
Daugiausia fermų prie kapinių pastatyta Šilutės r.,
kuris, kaip ir visa Mažoji Lietuva, po Antrojo pasaulinio
karo liko be didžiosios dalies buvusiųjų gyventojų. Šie
keliolika atvejų Klaipėdos krašte primena buvusį tendencingumą. Nors vokiečiai ir suvokietėję lietuvininkai ten
sudarė tik pusę gyvenusiųjų, bet dalis atvykusių imigrantų
iš kitų regionų šį kraštą, matyt, tapatino su fašistine Vokietija. Apie išskirtinai prastą šio regiono kapinių būklę
atviriau imta kalbėti tik po Nepriklausomybės paskelbimo 1990 m.. ,,Jau nuo 1944 m. rudens Mažosios Lietuvos
kapinės imtos naikinti. ... Šaudyta į paminklus, ... daužyti
kryžiai. ... Oficialioms statyboms buvo vežami akmenys
ir plytos iš kapų, betoniniai kapų atitvarai bei paminklai
buvo verčiami į naujų statinių pamatus. ... Kitur naujieji
atsikėlėliai, kovodami su ,,fašistiniu paveldu‘‘ bei religiniais prietarais, surinkdavo iš kapinių medinius kryžius
bei krikštus ir supjaustydavo juos malkoms“.33 Panašius
prisiminimus pasakoja ir į Rytprūsius (Kaliningrado sritį) po karo atsikėlę rusų kolonistai: ,,Mums sakė, jog šitų
kapinių vietoje bus parkai. Mes, jaunimas, išeiginėmis
dienomis, sekmadieniais, dirbome kapinėse: prieidavo
prie kapo po keletą žmonių ir, jei kapas buvo nedidelis,
tai tiesiog nuimdavo antkapius ir plokštes, ir krovė į sunk
vežimius; jei kapas buvo didelis, tai antkapius ir plokštes
nuversdavo su laužtuvais“.34
Kiekvienas toks ar panašus atvejis buvo susijęs su konkrečiais asmenimis, priėmusiais atitinkamus sprendimus ir
davusiais nurodymus. Kuo vadovautis – naujaisiais ideologiniais principais ar tautoje nusistovėjusiomis etinėmis
normomis, lėmė jų pasirinkimas. Bet tai jau kiekvieno asmens etikos ir laikmečio problema. Beje, ji išlieka aktuali ir
mūsų dienomis. Gana dažnai iš viduriniosios kartos žmonių
(jokiu būdu ne iš visų) tenka išgirsti klausimą: ,,O tos fermos šalia kapinių, ką, negerai? Kažkaip apie tai niekada
nepagalvojau“. Vyresnioji karta šiuo klausimu dažniausiai
turi aiškią nuostatą, kalba apie tai su nuoskauda ir vis dar
atsargiai, tarytum bijotų, kad dar ne laikas atvirai išsakyti
savo nuomonę. Skirtumas tarp šių žmonių paprastai būna

toks, kad senieji yra tos vietovės autochtonai, o jaunesnieji
– atsikėlę iš kitur ir priimantys esamą padėtį kaip nediskutuotiną dalyką.

Išvados
Sovietmečiu susiformavęs paprotys kolūkių gyvulių
fermas statyti šalia buvusių dvarų, palivarkų, stambių pasiturinčių valstiečių sodybų lėmė tai, kad šie statiniai atsirado vaizdingiausiose vietose, o tai sustiprino jų dominavimą kraštovaizdyje. Šie faktai rodo, kad vietovės estetinės
vertės pripažinimo pirmoje sovietinio laikotarpio pusėje
tarytum būdavo vengiama – lyg tai būtų pripažinta prilygę
buržuazinėms pažiūroms.
Sovietmečiu atsirado naujas reiškinys – gyvulių fermos,
pastatytos šalia kapinių, bažnyčių, ir fermos ar kiti statiniai,
pastatyti ant kapinių. Negausūs, bet ir ne pavieniai atvejai
(atlikus bendriausią apžvalgą tokių suskaičiuota daugiau
nei trys dešimtys) liudija sovietmečiu visuomenėje kilusius
žmonių elgesio etikos iškrypimus, gal net vykusią tradicinės
ir iš Rytų atneštosios naujosios sovietinės kultūrų sankirtą.
Tai jau ne geografų, o istorikų, kultūrologų tyrimų objektas.
Dabartiniu laikotarpiu vykstanti turtingų miestiečių statinių invazija į paupius, paežeres patvirtina vaizdingų vietovių reikšmę ir poreikį. Tai dar labiau išryškina sovietmečiu mūsų krašte vykdytą nusistovėjusių gyvenimo normų
neigimą.
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Reflections of Ideology
in the Soviet Lithuanian Landscape
Filomena KAVOLIŪTĖ
Out of all cultural components of a landscape, buildings
reflect the society best. Their combinations and situation in the
area are sometimes more eloquent than the actual design of
the building itself, because attitude towards nature like moral
values, customs and religion reflect the spiritual culture of a
society. In the Lithuanian landscape weird Soviet compounds
such as animal farms on scenic river banks, cemeteries next
to stables, cemeteries replaced by technical yards and barns
catch the eye. This paper tries to explain why these compounds
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were built and why. The analysis is based on the State Planning
Institute gross planning kolkhoz maps, and 19th – 20th centuries
topographical maps. The method of cartographic comparison
was used as well as many years of field research experience.
Collective animal farms were developed during collectivisation whereby animals were settled in nationalised estates and
rich farmers’ homesteads that had bigger household facilities.
With time, as cattle numbers increased, new facilities were
built next to existing farm homesteads or nearer existing pastures. Thus, next to old estates and bigger homesteads soviet
kolkhoz animal farms were built.
Most Lithuanian estates were built on river banks. Their
owners followed the Western tradition where the beauty of
the nature was highly valued and taken into account whilst
developing properties. Small-mindedly using such estates
for production purposes lead to consequential depreciation
of the aesthetical value of the landscape. Thus, it is doubtful,
whether the choice of scene for developing kolkhoz facilities
was purely pragmatic. The soviet era started with fierce class
struggles. The collectivisation created the circumstances for the
Red Party to move to the policy of liquidating the bourgeois
class. That is, confiscating their estates and passing them on
to kolkhozes and deporting their families out of the Republic.
Lithuanian landscapes carry traces of premeditated construction plans, whereby kolkhoz facilities were built next to
churches or cemeteries, sometimes even on top of them (up
to forty such cases are quoted in the paper). Many Soviet
party documents insisted on struggle against manifestations
of clericalism in the society. And yet at the same time, they
also mentioned their sympathies with church goers. The ambivalence of the Soviet life was recorded by the underground
press and it was meticulously reviewed in the post-soviet
era. Atheist ideology does not acknowledge life after death.
Thus, cemeteries were no longer interpreted as sacred places
of eternal repose of the dead, but a simple collection of dead
bodies. Such bringing together of cultural and household
objects reflects open cynicism of the people who made them
rather than the practical nature of the decisions themselves.
It also suggests a cynical attitude towards local inhabitants,
their customs, traditions and their past, which was Catholic
and thus unacceptable to the kolkhoz leaders of the time. They
themselves followed Marxist-Leninist ideology and promulgated atheist values. Scarce facts suggest that such planning
practice was an expression of personal initiative of politically
and ideologically conscious kolkhoz leaders.
Most animal farms on cemeteries were constructed in
Šilutė District, which, like the rest of Lithuania Minor was left
without the best part of its inhabitants. A dozen or more cases
in Klaipėda District look biased. Although German population
made up only a half of the total, some newcomers obviously
associated this country with fascist Germany. Exceptionally
poor condition of cemeteries in this area was openly tackled
only after the declaration of independence.
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Tantros vizija
dabartinėje Lietuvos kultūroje
Daiva TAMOŠAITYTĖ
Straipsnio objektas – tantros doktrinos samprata, difuzija
ir transformacijos. Tikslas – nustatyti tantros sampratos
pobūdį lietuviškoje žiniasklaidoje. Istorinis lyginamasis
metodas. Išvados: tantra Lietuvoje vaidina pramoginį kultinį-erotinį vaidmenį.
Prasminiai žodžiai: tantra, mitas, joga, Šiva, Šaktė,
meilė, aktas, ekstazė

Įžanga
Vienas didžiausių tantros doktrinos specialistų seras
Johnas Woodroffe’as rašė: „Ezoteriniai tantros aspektai neabejotinai verti mokslo dėmesio, ypač turint galvoje Vakaruose
atgimstančias okultines tradicijas“ (Woodroffe 1978, 78–79).
Vykstant galingiems globalizacijos procesams ir plečiantis feministinių bei postkolonijinių studijų tyrimų laukui, kone prieš
šimtmetį ištarta įžvalga šiandien teisinga labiau nei anuomet.
Nuo XX a. vidurio tapusi indologijos tyrimų objektu, tantra,
ypač budistinė jos šaka,1 jau įsitvirtino Vakarų mokslo diskurse. Būtent dėl uždaro disciplinos pobūdžio senosios hindų
tantrinės tradicijos tebėra ištirtos daug menkiau. Paslaptingas
ir mitais apgaubtas mokymas išsiveržė iš saugaus indologijos
glėbio ir tapo vienu ryškiausių eklektinio judėjimo, žinomo
Naujojo amžiaus (New Age) vardu, ženklų. Kartu su rytiečiais
guru ir tantros neofitais hinduistinis mokymas „neotantros“
pavidalu paplito Vakaruose, šia tema pasipylė pseudomokslinės publikacijos, neatpažįstamai iškraipiusios griežto ir
sudėtingo mokymo esmę bei principus. Vienas dažniausių
netinkamos interpretacijos bruožų yra klaidinga nuostata,
jog tantra – tai šventa seksualinė magija ar ceremonialas.
Tuo tarpu mitologinė ir kosmologinė meilės akto sampratos
sudarančios tik nedidelę ir net ne svarbiausią doktrinos dalį.
Norėdamas ištaisyti padėtį, žymus indų kultūros tyrinėtojas
Georgas Feuersteinas, „Jogos enciklopedijos“ autorius, specialiai vakariečių švietimo tikslais parašė puikų veikalą „Tantra“.2
Suvokdamas, jog kai kuriuose vakariečių sluoksniuose „tantra
tapo kasdieniu žodžiu“, o ne vieną jų vilioja perspektyva „neurotinius genitalinius impulsus pridengti dvasiniais apdarais“,
mat visais laikais ir visuose kraštuose buvę žmonių, kurie,
„vadovaudamiesi melagingais tikslais, prisiplakdavo prie
tantrinių draugijų“ (Фейерштейн 2002, 383), mokslininkas
išdėsto esminius hinduistinės tantros principus, remdamasis
autentiškais tantrų tekstais bei savo paties trisdešimt penkerių

metų jogos praktikos patyrimu. Kaip ir daugelis kitų indologų,
jis apgailestauja, jog informacijos amžiuje, kada viskas, taip
pat literatūra apie anksčiau įslaptintas dvasines praktikas,
tampa prieinama nepasiruošusiems ir reikalo neišmanantiems
žmonėms, tos praktikos ir mokymai visiškai profanuojami
ir nusmukdomi iki pornografijos lygio. Tokiu būdu netikri
tantrikai, prisidengdami neva autentiškomis iniciacijomis,
tiesiog propaguoja sau rūpimas pažiūras. Netgi tuo atveju, kai
su vakariečiais dirba tikrai geri mokytojai, ne visada pavyksta
perduoti mokymą dėl vienos ypač įsišaknijusios psichologinės
ypatybės – individualizmo, neleidžiančio pripažinti mokytojo
viršenybės ir paklusnumo jam (ten pat, 304–385).
Tačiau tantrinių mokymų esamybė Vakaruose, jų paplitimas visuomenėje – seniai įvykęs faktas. Ne išimtis ir Lietuva.
Maždaug nuo 1995 metų krašte veikia Mečislovo Vrubliausko
vadovaujamas „Ošo Odžas meditacijos centras“, jo pavyzdžiu
susikūrė daugelis kitų, kurie leidžia verstines knygas apie tantrą, turi savo tinklalapius, kviečiasi tantros mokytojus skaityti
paskaitų, veda praktinius užsiėmimus bei kitaip populiarina
savo idėjas. Rytai ir apskritai joga – o tantra suvokiama kaip
viena iš jogos atšakų – Lietuvoje jau seniai tapo madinga ir
pelninga kultūros, taip pat populiariosios, forma, verta nuodugnesnio tyrimo. Šiame straipsnyje tik glaustai aptarsime kai
kurių pagrindinių tantros principų „lietuvišką interpretaciją“,
pamėginsime dekonstruoti „kalifornietiškos tantros“ mitą ir
pasiūlyti alternatyvią prieigą prie vieno archajiškiausių hinduizmo mitų – sakralinio Šivos ir Šaktės meilės akto.

Erotinis tantrinių dievybių mitografijos aspektas
Tantrose, arba šventuose tekstuose, skirtuose „žinojimui
ugdyti“, minimos penkios tantros tradicijos, kilusios iš penkių Šivos veidų. Šaktų tradicijoje dievas Šiva ir jo begalinė
kuriamoji energija śakti – tai du pirmapradžiai kosminiai
principai, iš kurių antrasis radosi Šivai suvokus save patį
vimarśoje, reflektyvioje sąmonėje; tada pirminis Vienis skilo
į dvi dalis, iš kurių paskui atsirado visa kosmoso įvairovė.
Kosminių vyriškojo ir moteriškojo pradų – Šivos ir personifikuotos jo kūrybinės energijos Šaktės – susiliejimas kartoja
kosmoso sukūrimo aktą ir sykiu atkuria nedalų transcendentinį absoliutą (Brahmaną), nes Šiva hindų mitologijoje tuo pat
metu yra ir pasyvus asketas,3 ir Kāmeśvara, meilės dievas,
paniręs ekstazėn savo žmonos Parvatės glėbyje. Priklausomai
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nuo tradicijos ir regiono, Šivos pora, atitinkama jo Šaktės
apraiška, gali būti vadinama įvairiais vardais: Lalitā, Umā,
Candī , Jogeśvarī, Durgā, Kālī, Chinnamāsta ir daugeliu kitų.
Tantrinė tradicija nuo šaktų, ortodoksalaus hinduizmo, taip
pat šaivų (šivaitų) bei vaišnavų (višnuitų) doktrinų skiriasi
tuo, kad garbina Šaktę kaip savarankišką, nepriklausomą
nuo vyriškųjo porininko, dievybę. Ne tik puranose, bet ir
tantrose karaliauja galingos mitinės deivės, taip pat dieviškoji Motina, Didžioji Deivė, pagimdžiusi Visatą, keturiomis
pagrindinėmis savo apraiškomis: Mahāsarasvatī, Mahākālī,
Mahālaksmī ir Maheśvarī.
Psichologinis tradicijų androcentrizmas arba ginocentrizmas lemia ir atitinkamą mitologijos bei ikonografijos aiškinimą. Pastaruoju metu suklestėjus feministinei indologijai,
kritiškai peržiūrimi, perinterpretuojami tradiciniai tekstai,
kuriuos „vyrai rašė vyrams“.4 Šiuo atžvilgiu daugiausia
interpretacijų teikia „baisiosios“, nepriklausomos dievybės,
tokios kaip Durga, Kali, Činamasta bei Tara: jų visagalybės,
kad ir kaip žiūrėsi, nuginčyti neįmanoma. Motina Kali – viena
įtakingiausių ir labiausiai visoje Indijoje garbinamų dievybių.
Siaubą keliantis jos įvaizdis irgi aiškinamas dvejopai: ir kaip
Motinos, ir kaip Mylimosios. Tai arba vaisingumą, gerovę,
norų išsipildymą garantuojanti globėja, arba geismus bei
prisirišimą prie pasaulio kardu nukertanti ir Šivą iš mirties
sąstingio erotiškai prikelianti meilės deivė.
Mitologines Kali funkcijas bei įvaizdį vėliau papildo komentarai, kurie, pasak Jeffrey Kripalo, įtikinamai atskleidžia
vyriškame požiūryje į moteris deives slypinčias frustracijas.5
Tačiau jokio ginofobijos šešėlio nerasime įstabiuose puranų tekstuose, pasakojančiuose („Markandėja puranoje“),
kaip iš Durgos kaktos radosi įtūžusi Kali, juoda, nuoga, su
kaukolių girlianda ant kaklo ir nukirstų plaštakų diržu per
juosmenį, triakė, keturrankė, su iškištu kruvinu liežuviu. Ji
nugali demonus Šumbhą bei Nišumbhą ir patį Raktabydžą,
nulaižiusi nuo savo kardo jo kraują, kad demonas nebegalėtų
vėl pakilti gyvas iš kiekvieno žemėn nukritusio kraujo lašo.
Šis Kali aspektas – grynai tantrinis, nors tantros praktikoje
sutinkamas ir jos kaip Mergelės bei Motinos garbinimas,
tik daug rečiau.
Kaip žinoma, ikonografijoje dievas Šiva ir jo Šaktė (Kali)
vaizduojami gana nepadoriai: ji stovi ant jo nuoga, įrėmusi
koją jam į krūtinę arba primynusi bambą, o jis guli „šavos“
(lavono) pozoje su erekcijos būklėje esančiu „lingamu“. Toks
ryškus erotinis įvaizdis žadino įvairių amžių ir kraštų žmonių vaizduotę. Tantroje ir jai artimose kitų religijų mistinėse
doktrinose esama sakralinės meilės mito, tik ne visos tantrinės
tradicijos šį dieviškos meilės aktą suvokia kaip perkeltiną į
žmonių praktiką. Dažniausiai (išskyrus vamačarą, vāmācāra)
jo aprašymai traktuojami grynai simboliškai.
Viltis atgaivinti moteriškumo galią, prižadinti savyje deivę
(moters atveju) ir išlaisvinti savo libido (vyro atveju) lėmė
tantrinio mito populiarumą ir Lietuvoje.
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Lietuviška tantros versija:
pseudokultas ar perspektyvi vizija?
Knygoje „Šiuolaikinis religingumas“ rašoma: „Sekso tema
nesvetima ir autentiškoms rytietiškoms tradicijoms. Ir vis dėlto
Ošo panseksualizmas pribloškia savo agresyvumu, kurį būtų
galima sulyginti su S. Freudo vėlyvųjų darbų nuostatomis.
Jei visa gamta, visas kosmosas yra erotizuojamas, o žmogus
suvokiamas kaip tos pulsuojančios kosminės energijos dalis,
tai jo individualumą, savęs kaip asmens suvokimą sėkmingiausiai galima sugriauti, išlaisvinant gaivališką sekso jėgą“
(Peškaitis, Glodenis 2000, 138). Tai labai teisinga išvada,
turint galvoje pačių ošininkų pasisakymus. Centro vadovas
M. Vrubliauskas interviu teigia: „Manau, kad mes šiuo metu
esame seksualinės revoliucijos sūkuryje, eigoje, pačiame jos
procese“ (Vozbutaitė 1995). Nebūtina nuolat lankytis panašiose įstaigose, idant įsitikintumei, kaip funkcionuoja iš svetur
perimtos „meilės“ doktrinos. Pakanka ištirti steigėjų ir sekėjų
viešai deklaruojamas tiesas ir susipažinti su jų šaltiniu. Šio
centro atveju akivaizdu, kad neotantriko Šri Radžnešo (Sri
Rajneesh) įkurto tarptautinio „ateities religijos“ judėjimo
kryptis nepasikeitė, įdiegus jį mūsų šalyje. Lietuviškas „Ošo“,
„Meilės magijos“ ir panašių institucijų variantas – tai pavėlavusi sekso revoliucija, kuriai pradžią padarė XX a. šeštojo–septintojo dešimtmečio populiariosios kultūros žvaigždžių
judėjimas Amerikoje, o šį įkvėpė tokių autorių kaip Mircea
Eliade bei Josephas Campbellas rašiniai apie tantrą. Tai, ką
viešai darė Džimis Hendriksas (Jimi Hendrix), gitarą išpaišęs
jantromis, arba Mikas Džageris (Mick Jagger), nusifilmavęs
psichodeliniame filme „Tantra“, taip pat „The Beatles“,
keliavę Indijon nušvitimo viešose sesijose su Maharišiu
(Maharishi Mahesh Yogi, 1917-01-12 – 2008-02-05), dešimto
dešimtmečio Lietuvoje darė tokios kultinės jaunimo figūros
kaip Linas Karalius (Ezopas), dainininkė Sati arba populiari
rašytoja Jurga Ivanauskaitė, kurios neotantrinė motyvacija
tiek kūryboje, tiek gyvenime buvo itin stipriai išreikšta.
Tantra tapo „ekstazės kultu“, o vyraujančiu siekiu – laisvas
seksas, malonumas, džiaugsmas ir mėgavimasis jutimais.
Pasak Hugho B. Urbano, tradicinės tantros pavojinga jėga ir
slaptumas „kalifornietiškojoje tantroje“ virto sveiku pasitenkinimu ir išlaisvintu atvirumu (Urban 2007, 205). H. Urbanas
nemano, jog vakarietiška populiarioji tantros forma yra itin
ydinga – ji esą tiesiog skirtingomis istorinėmis sąlygomis kitaip interpretuojama. Pagaliau iš tikrųjų reikia pripažinti, kad
natūralių žmogaus jausmų ir poreikių viktorijietiško stiliaus
varžymas, intymių santykių demonizavimas ir atitinkama
moralinė veidmainystė anaiptol neskatina sveiko gyvenimo
būdo, neugdo pozityvaus požiūrio į gyvenimą ir neišsprendžia
dvasinio tobulėjimo problemos, o veikiau tik sukelia lytines
neurozes. Suprantama, šventeiviškumo priešingybė – visiškas
instinktų atpalaidavimas ir net primygtinis kultivavimas – šių
problemų juo labiau neišsprendžia.

DAIVA TAMOŠAITYTĖ. TANTROS VIZIJA DABARTINĖJE LIETUVOS KULTŪROJE

Kontrakultūrinės revoliucijos padarinys Amerikoje buvo
ne tik tokios skandalingos grupės kaip Pierre’o Bernardo
„Tantros Ordinas“ arba Aleistero Crowly ir jo sekėjų juodosios
„sekso magijos“ ritualinė draugija, bet ir guru iš Indijos bei
Tibeto importavimas. Ošo-Radžnešas, Čiogjamas Trungpa
(Chögyam Trungpa), Svamis Muktananda – tai tik keli ryškiausi tantros adeptai, paskleidę ir įtvirtinę Vakaruose skirtingas mokymo prieigas. Nepaisant neginčytinų privalumų,
prieinamumas devalvavo praktiką, nes pritraukė visai žalią
jaunimą, hipius ir tiesiog paprastus žmones, kurie tikėjosi
stebuklo per vieną dieną. „Kalifornietiškoji tantra“ – tai tantra
vartotojų visuomenei. Ši visuomenė nelinkusi gilintis į dalyko
esmę, bet tikisi greito ir malonaus rezultato, greito ir gero pelno visose gyvenimo srityse, taip pat ir dvasinėje. Akivaizdu,
jog tantra pati savaime čia niekuo dėta: Vakarų „seksualinės
revoliucijos“ laikais joje tiesiog buvo įžvelgta tai, kas norėta, o
paskui tai įgavo nenormalias proporcijas ir peraugo į reiškinį,
su savo šaltiniu išvis nebeturintį, be pavadinimo, nieko bendra. Tantra kaip „dvasinis seksas“ tėra suinteresuotų individų
sukurtas mitas, ir jau vien dėl to, kad yra suinteresuoti, jie
yra vedami priešingų autentiškam mokymui paskatų ir išvis
negali būti laikomi tantrikais, tantrinės jogos praktikais ir juo
labiau – teoretikais ar mokytojais.
Lietuvoje praktikuojantieji tantrą irgi remiasi mokytojų
autoritetais. Meditacijos centro bei leidyklos „Meilės kelias“
įkūrėja ir savininkė Danutė Vilionytė kviečiasi į Lietuvą savo
mokytoją londonietę Mahasatva Ma Ananda Saritą, kurios
mokymo gaires pristato savo tinklalapyje. „Žmonės ateina į
tantrą dėl įvairiausių priežasčių, nuo santykių ir seksualinių
problemų iki gilaus dvasinio troškulio, – sako Sarita. – Tantra
yra pagrindas, kelias suvokimui visuose lygmenyse pažadinti.
Mes galime eiti šiuo keliu, nepriklausomai nuo to, kur esame dabar, panaudoti dabartinę būseną kaip trampliną į savo
laivės, ekstazės potencialo atskleidimą… Dvi pagrindinės
dabar egzistuojančios jos tėkmės – mirties ir sekso meditacijas
naudojantys tantriniai mokymai. Iš šių dviejų tėkmių atsirado
kitos, perėmusios tų šalių, kuriose yra praktikuojamos, bruožus“ (kursyvas mano).6 Nors ši „atnaujintos Tantros“, kaip
skelbia tekstas, mokytoja pripažįsta, kad „sekso metodikos
tėra keli iš šivaistinės tantros kelių, kurių esama 112“, tai,
kad ji 26 metus praleido Indijoje studijuodama savo dvasinio guru Ošo mokymą, ir tai, kad drauge su savo partneriu
Swami Anand Geho parašė tokias knygas kaip „Tantrinė
meilė“ bei „Tantrinis seksas“, atskleidžia aiškią Anglijoje
esančios „Prabudimo mokyklos“, kurios įkūrėjai ir vadovai
jiedu yra, kryptį. Tantros paslapčių jie moko jau daugiau nei
dešimt metų, o tos paslaptys – tai vis ta pati „ekstazė“, kuri
jau tapo šio „kalifornietiškojo“ mito pagrindu ir idealu. Šioje
vietoje sunku neprisiminti ir kvaišalų – tablečių Ecstasy, taigi
„Ekstazė“, populiariojoje underground’o kultūroje suvaidinusi
savo vaidmenį ir aiškiai susijusi su „ekstazės kultūra“, kurios
dalis, kaip matyti, yra ir „tantrinis seksas“.

„Tradicinio sekso metu mes energiją prarandame, tantrinės
meilės metu – užsipildome... Seksas? Oi, ne. Nesakau, kad
tai blogai. Tačiau žinodama, kad galiu patirti dešimtis kartų
stipresnį jausmą, propaguoju tik tantrinę meilę… Džiaugiuosi,
kad terminas ‘tantra’ Lietuvoje dar nėra iškreiptas. Kai kuriose
Vakarų šalyse, Rusijoje tai siejama su orgijomis… Mes žmonių
neišnaudojame, o padedame transformuoti seksualinę energiją… Pamenu, kai pirmą kartą tai pajutau, išsigandau, galvojau,
kad to nuostabaus jausmo neištversiu. Tai – tarsi nukratanti
elektra. Tai vadinu ‘220’“, – interviu teigia D. Vilionytė
(Sėlenis 2006). Pati centro įkūrėja irgi turi partnerį, keturiolika
metų vyresnį britų dailininką, su kuriuo pasimato kas keleri
metai (abu bendrauja kaip Sarani ir Santošas, matyt, tai tantriniai vardai, gauti per iniciaciją). Tai dar vienas aspektas – ne
santuoka, bet partnerystė – kuris labiau pritiktų seksologijos
sričiai arba meilės menui nei dvasinei praktikai. Galima tarti,
kad kai kurie praktikantai mano, jog tantra – tai tiesiog savita,
smarkiai pagerinta „Kamasutros“ versija. O tai iš esmės dvi
skirtingos veiklos rūšys.
2008 metais leidykla „Meilės kelias“ išleido verstinę
knygą „Tantra: Aukščiausias suvokimas“. Tai spontaniški Ošo pokalbiai apie tantros kelią. Interneto reklamoje
pateikiamos ištraukos iš pokalbių, štai viena jų: „Meilėje
jūs neegzistuojate, kito taip pat nėra: tik tada abu staiga
išnykstate. Tas pats vyksta ir Mahamudroje.7 Mahamudra
– tai visa apimantis dvasinis orgazmas, susiliejimas su
visa egzistencija. Todėl tantroje […] gilus ryšys, dviejų
mylimųjų ekstazės paženklintas ryšys taip pat vadinamas
Mahamudra, o į gilią ekstazės būseną panirę du mylimieji
yra vaizduojami tantrinėse šventyklose ir tantrinėse knygose.
Tai tapo pasiekto orgazmo simboliu“ (kursyvas mano).8 Vėl
skaitome tuos pačius esminius žodžius: „dvasinis orgazmas“,
„ekstazė“. Nors Ošo peikia seksą kaip meilės negalią, vis
dėlto jis vartoja aiškiai seksistinę kalbą.9 Ta pati leidykla
2005 metais buvo išleidusi kitą knygą, „Tantra: vakariečio
įšventinimas į absoliučios meilės slėpinius“. Jos autorius
Danielis Odieris irgi teigia, jog „tantrizmas – tai mistinis
kelias, kuris veda už žmogiškosios vaizduotės ribų, kelias,
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kuriame ekstazė tampa galingesnė už seksualinį patyrimą.
Šiame kelyje tikroji dievybės prigimtis yra absoliuti meilė“
(kursyvas mano).10 Erotiniame kontekste lieka neaišku, kas
gi ta absoliuti meilė. Vis dėlto iš anksto negalima atmesti,
kad 2005 metais įregistruotas Ošo centras Lietuvoje padės
žmonėms spręsti su intymiu gyvenimu susijusias psichologines problemas.
Kai kurie Lietuvos (Kauno) tantrikai ritualų metu kreipiasi
į lietuvių meilės deivę Mildą. Tai – mėginimas tantrą susieti
su sava mitologija. Šiuo atveju indų Kali pakeičia lietuvių
deivė, kurios šventė – meilės diena – šiuo metu švenčiama
gegužės 13 dieną. „Nereikia pasiduoti susiformavusiam stereotipui, kad lietuviai – santūri ir drovi tauta. Kiek erotizmo
yra lietuvių liaudies dainose!“.11 Šitokiais ir panašiais žodžiais
jaunimas Lietuvoje mėgina „rekonstruoti“ protėvių paveldą
ir į bendravimo kultūrą įnešti daugiau meilės ir laisvės.
Internete galima surasti su deive Milda irgi susieto paparčio
žiedo mito populiarią versiją.12 Spaudoje deivės Mildos šventė
nepraleidžiama.13
Apibendrinant apie tantrą Lietuvoje galima pasakyti, jog
šią discipliną žmonės sieja su viskuo, kas jiems aktualiausia.
J. Ivanauskaitė rašė: „Rytuose mistiniam priešybių sujungimui, pirmapradžiam vyro ir moters susijungimui naudojama
tantros praktika, tačiau tai yra religinis ritualas, o ne erotinis
žaidimas, kaip nūnai bandoma pateikti kai kuriuose vakarietiškuose leidiniuose. Tantros tekstuose nuolat pabrėžiama,
kad slaptosios meilės apeigos kaip tik ir yra būdas kosminiam
ilgesiui numalšinti. Ne tik tantrizmas, bet visos religijos,
slaptosios doktrinos ir ezoterinės teorijos būtent ir bando numalšinti tą kosminį pirmapradės darnos ilgesį. Ir visi tikėjimai
nuolat akcentuoja meilės svarbą. Bet toji meilė privalo būti ne
egoistinė, o peržengusi siauras savanaudiškumo ribas. Tai sunkiai pasiekiama, bet taip mylint tikriausiai ilgesys praeina“.14
Vadinasi, galima sakyti, kad laisvės ir meilės, sveikų ir
sudvasintų jos formų ilgesys šiuolaikinį lietuvį verčia ieškoti
išeičių naujuose, taip pat ir iš Rytų ateinančiuose mokymuose.
Tantra yra viena iš alternatyvių joginės praktikos vizijų, ir
nepaisant kai kuriais atvejais akivaizdaus pseudoreliginio jos
turinio, tatai yra dabartinės populiariosios kultūros reiškinys,
kuris turi tendenciją plėstis ir vešėti. Jeigu kulto adeptai remsis
uoliu autentiškų tantrų raštų ir jų vertimų studijavimu, o ne
pasiduos „kalifornietiškosios tantros“ mitui ir rengs egzotiškus „tantros“ vakarėlius, kuriuose bus geriamas „egzotiškas
tantros energijos gėrimas“,15– tuomet bus galima kalbėti nebe
apie vartotojišką ir bet kuria kaina pelno siekiančią malonumų
industriją, o apie teisingai įsisavinamus dvasinės doktrinos
pagrindus ir apie tikrą, ne parodomąją tantros praktiką.

Kodėl XXI amžiuje „ekstazės kultas“ nebeveikia?
Ne vienas indologas į tantrą žvelgia kaip į džiugų pažadą
„tamsos amžiuje“. Galimybė individualiai pasiekti nušviti-
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mą, arba vienybę su dvasine Patybe, kultivuojant vidines
šaktės galias, yra svarbi tobulėjimo gairė, o pati koncepcija
patikrinta šimtmečių praktikos ir suprantama šiuolaikiniam
žmogui. Tai ypač aktualu moteriai, nes praktikuojantis tantrikas (sādhaka) pasišvenčia jai kaip deivei, savo šaktei, begalinei energijai savyje, taigi dievišką kūrybinę galią garbina
ir įkūnytą moteryje, ir pasireiškiančią savyje, tačiau dvasinis
mokytojas šiuo atveju yra moteris. O moteris jogė tiesiog
yra šaktės įsikūnijimas, ir dvasinei realizacijai pasiekti jai
iš esmės nė nereikia partnerio.
Nuo kitų dvasinių kelių tantra skiriasi nuostata neatmesti
nieko, kas konservatyvių bei ortodoksalių religinių mokymų
draudžiama, neišskiriant nė seksualumo, o pagarba moteriai
kaip dievybei geriausiai išryškėja kaip tik šventoje lytinėje
sueityje (maithuna). „Tačiau sakramentinis lytinis aktas,
nors tam tikroms tantrinėms mokykloms svarbus, apskritai
aspiranto sadhanoje užima labai nežymią vietą“ (Sherma
2000, 42–43). Visą kitą užsiėmimų laiką tantrikas atlieka
kvėpavimo ir kitokius pratimus (prānāyāma, āsana, mudrā),
mokosi sutelkti dėmesį (ekagrata), tarti mantras (japa),
vizualizuoti ir įvairių kitų meditacijos formų.
Maithuna – tai ne paprastas lytinis aktas, bet naujos
kokybės energetikos kūrimas, sužadinus psichofizinę energiją kundalinī. Jos užduotis – jokiu būdu ne orgazmas, bet
vadinamojo subtiliojo kūno centrų (cakra) ir juos jungiančių
latakų (nādī) išvalymas nuo karmos taršalų – ir tik tam, kad,
kundalinei užsirangius į aukščiausią, viršugalvio čakrą,
mitologine kalba – Šaktei susijungus su Šiva, būtų pasiektas nušvitimas ir išsilaisvinimas, kuris kartu yra dieviška
būties palaima (ānanda). Ši – dvasinė – ekstazė su kokių
nors instinktų patenkinimu išvis neturi nieko bendra, nes
yra ne juslinės prigimties. Tai yra aukščiausias tikslas, kurį
pasiekia tik nedaugelis; kiti tik siekia šio tikslo, dažnai visą
gyvenimą, save visokeriopai ugdydami.
Tantrikai į žmogaus jausmų pasaulį žvelgia pozityviai
ir nieko neatmeta, tačiau meilės aktą jie pasitelkia tik kaip
priemonę būties nedualumui suvokti; jie nepraranda sąmoningumo ir neišleidžia iš akių galutinio tikslo. Vidinė askezė (tyāga) bei pasiekta indiferentiško neprisirišimo būklė
(samatā) leidžia patirti ne tiek patį akto teikiamą juslinį
pasitenkinimą, kiek jo sukeliamą erotinį katarsį (śrngāra
rasa). Maithunos pagrindas – vaginos garbinimo apeiga
(yoni-puja) – atliekama taip kruopščiai ir smulkmeniškai,
kad neinicijuotam žmogui ji ne tik nieko nereiškia, bet ir
neveda prie sakralumo. Dar daugiau: reikiamo dvasinio
lygmens nepasiekusiajam dalyvavimas tantros ritualuose
gali padaryti nepataisomą žalą. Apie tai perspėjama beveik
visuose traktatuose. Tad jei guru kalba palyginimais, jie ir
tėra palyginimai, o ne pažodžiui suprastini pamokymai.
Jeigu Ošo sako, kad nušvitimo būklėje patiriama dangiška
palaima yra kaip lytinė ekstazė, tai jo palyginimą reikia
suprasti tik retoriškai, antraip nusmunkama į pavojingą

DAIVA TAMOŠAITYTĖ. TANTROS VIZIJA DABARTINĖJE LIETUVOS KULTŪROJE

dvasinį materializmą. Vienoje iš autoritetingiausių tantrų,
Kulārnava Tantra (2.117), sakoma: „Jei išsilaisvinimą galima būtų pasiekti vien santykiaujant su šakte [moterimi],
tai visos gyvos būtybės pasaulyje būtų išsilaisvinusios vien
santykiaudamos su patelėmis“. Pasak kito žinomo tradicinio teksto, Śata-patha-brahmana, žmogus tampa tuo, kam
lenkiasi (X.5.2.20). Iš tikrųjų tai net nepalyginami dalykai,
nes juslinis pasitenkinimas tėra trumpalaikis ir iš esmės
nepasotinamas, o dvasinis patyrimas – negrįžtamas, transformuojantis ir transcenduojantis, jis suteikia šiame pasaulyje
ramybę ir nuskaidrina žvilgsnį.
Pasak M. Eliade’s, liturgija yra „ano laiko“ prisiminimas
ir reaktualizacija (Eliade 1996, 26). Panašiai tantrinės apeigos yra mitinio Šivos ir Šaktės susijungimo atkartojimas, ir
Indijoje šis atkartojimas nuolat vyksta dėl to, kad milijonai
tikinčiųjų remiasi nenutrūkstama religine perdava, nutįstančia per tūkstantmečius. „Anuo laiku“ tebegyvena ištisos
bendruomenės, kuriose dievybių garbinimo ritualų laikomasi
„nuo amžių amžinųjų“. Kitur, ypač tose kultūrose, kurios
patyrė stipresnį imperialistinį „valymą“, apie tradicinę
liturgiją galima kalbėti tik siauro, todėl didžiai sąlygiško ir
marginalaus kulto ribose.
Ką gi tad gali „prisiminti“, Eliade’s prasme, šiuolaikinis
modernus lietuvis, gyvenantis ne tęstinėje tradicijoje, bet
horizontaliame, tolydžio plokštėjančiame laike? Jo padėtį
nebent paaiškintų hindų „keturių amžių“ koncepcija, apie kurią M. Eliade sakė: „Galima įžvelgti soteriologinę kalijugos
paskirtį ir privilegijas, kurias mums suteikia sutemų ir katastrofų istorija – galime ištrūkti iš kosminės vergijos. Taigi
indų keturių amžių istorija yra padrąsinanti ir paguodžianti
istorijos bauginamam žmogui“ (Eliade 1996, 109–110).
Hindų pasaulėžiūra remiasi cikliniu žmonijos raidos
modeliu, pradedant Aukso ir baigiant Geležies amžiumi,
po kurio pasaulį ištinka kosminė katastrofa, o paskui vėl
eina naujas Aukso amžius. Savo ruožtu, Aukso amžiaus
ilgesys reiškia viltį ištrūkti iš desakralizuoto Geležies amžiaus vergijos. Įdomu, jog šių amžių (yuga) pavadinimai
sutampa su indų mėgstamo žaidimo kauliukais terminais:
krta, arba satya, – tai „sėkmingas metimas“; tretā – trys
taškai; dvāpara – du, o kali – vienas taškas bei logiškas
pralaimėjimas. Tantrose, kurios kartais pavadinamos
penktąja Veda, Aukso amžius (satya-yuga) minimas kaip
visiškos darnos laikai, kai žmonės prilygo dievams. Sulig
kitu amžiumi (tretā-yuga) žmonės ėmė prarasti dvasingumą, tad jų pasigailėjęs Šiva pasauliui maloningai dovanojo
tadicinius mokymus (smrti, pažodžiui „prisiminimas“),
kurie senovės išmintį padėjo grąžinti į gyvenimą. Tokia
tad yra prisiminimo dovana – kai užmirštos, bet sieloje
tebeglūdinčios žinios prisimenamos ir iškart atpažįstamos
kaip tiesa. Tačiau sutemos vis tirštėjo, ir žmogus niro vis
giliau į užmarštį, nebesivadovavo nė tradicijomis, o tik
gausino nelaimes ir sielvartą. Pasidėjo trečiasis amžius,

dvāpara-yuga, kai žmonės prarado net ir tą gyvenimo darną,
kurią teikia įstatymas (dharma). Šiva ir šįsyk pasigailėjo
žmonijos: suteikė kitus religinius tekstus bei dvasinius
mokymus. Sulig ketvirtuoju, tamsos amžiumi (kali-yuga),
kuriame mes kaip tik ir gyvename, dieviškoji darna galutinai prarandama. Nebe kažin ką bereiškia ir šventraščiai…
Dabar šis amžius dar tik įsibėgėja,16 ir tęsis jis maždaug 360
000 metų. Kiti šaltiniai mini 432 000 metų. Pagal ciklinę
laiko sampratą, nėra jokios vilties, kad reikalai pagerėtų
dar prieš pasaulio pabaigą (pralaya). Tačiau Šiva dar kartą
pasigailėjo žmonijos ir suteikė jai tantrą – kaip būdą dvasiškai išgyventi juodaisiais laikais.
Įspūdingas „keturių amžių“ vaizdinys iš tiesų paguodžia
žmogų, priverstą bejėgiškai stebėti neišmanymo, neteisybės
ir melo įsigalėjimą visose gyvenimo srityse, neišskiriant nė
dvasinės. Suprantama, jog taškai vis tiek skaičiuojami, ir,
religingo žmogaus džiaugsmui, kito ciklo pradžioje visiems
bus pateiktos sąskaitos. Dvasinis užtemimas šventumo kaip
tokio vis dėlto nesunaikina – tik paslepia jį po tamsos kauke.
Iškritus kauliukui su vieninteliu tašku, iš šventos erdvės
išstumti neotantros ritualai tampa popartu, jei ne juodąja
magija. O pasak pačios tantros, nūnai lieka vienintelis – individualus kelias ir paskutinė Šivos malonė: atsiduoti Šaktei
ir leistis jos slapta vedamam į naująjį Aukso amžių, kurį ji,
dieviškoji Motina, patyliukais ruošia. O tai galima daryti
kad ir paprasčiausiai medituojant ant savo maldų kilimėlio.
Vienam arba dviese. Nepamirštant, jog „tamsa niekad neatrodo tokia tiršta, kaip prieš aušrą“.

Išvados
„Galima tvirtai pasakyti – tantra ir joga jau tapo vakarietiškos kultūros dalimi. Tikėkimės, jog tikrų praktikuotojų dėka šis mokslas taps transformuojančia jėga“, – sako
G. Feuersteinas (Фейерштейн 2002, 386). Tiesa, jis mano,
kad tokia transformacija neprognozuojama, nes, atsižvelgiant
į tai, kaip tantra kitados pakito, patekusi į Tibetą, galima tik
spėlioti, kas nutiks, jai patekus į šiuolaikinius Vakarus, kurie
nuo tradicinės Indijos skiriasi nepalyginti labiau nei senovės
Tibetas. G. Feuersteinas užtat daro išvadą, jog „tantra įžengė
į visiškai naują vystymosi fazę“ (ten pat, 386).
G. Feuersteiną perfrazuojant, galima pasakyti, jog tantra tapo ir lietuvių kultūros dalimi. Lietuvoje jau bemaž
du dešimtmečius veikia ir budistinės tantros būrelis, savo
veiklą grindžiantis rimtesnėmis studijomis,17 ir kitos jogos
mokyklos, kurios „ekstazei“ taip daug dėmesio neskiria. Jų
dėmesys sutelktas į naujausius teologinius ir praktinius žmogaus prigimties perkeitimo aspektus. Pagaliau feminizmą
papildo indologijos šaka, tyrinėjanti galimybę sugrąžinti į
visuomenę moteriškumą, moters vertę ir galią per moteriškųjų dievybių garbinimą.
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Vision of Tantra in Contemporary
Lithuanian Culture
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This article discusses Tantric vision in Lithuania. The author
asserts, that at present in the country has been established several
centers, like Osho or “Magic of Love”, which propagate sexual
ecstasy as a mean to achieve spiritual liberation. She says that this
is only the belated sexual revolution of 60s and 70s in America,
where Tantra became extremely popular in certain circles and
pop-culture. The same processes can be recognized elsewhere
in Western countries, including East Europe. But so-called
“neo-tantra” is very different from authentic teachings of Hindu
and Buddhist Tantra as it is adapted to the needs of consumerist
society. In that respect the author discusses erotic features of ŚivaŚakti mythology and describes some alternative, non-sexual ways
to conceive the ritual act of maithuna. D. Tamošaitytė places the
problem of modern Tantric ritual in Hindu cosmogonic context
of „four ages“ and underlines the individual efforts, necessary
on the way to the tantric goal of divine bliss.
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Mediniai Žvėryno namai

Vlado Šaulio 1958–1972 metų nuotraukose:
dekoro bruožai, dabartinė būklė
Aleksandras Stabrauskas
Lietuvos miestų medinių namų architektūra labai
ilgai buvo paveldosaugos nuošalėje. Tai iki šiol beveik
visai netyrinėtas ir neįvertintas reiškinys.
Tik 1993 m. buvo paskelbta autorių kolektyvo surink
ta ir apibendrinta Vilniaus Žvėryno rajono urbanistinių
tyrimų medžiaga.1 2002 m. pasirodė knyga „Medinė ar
chitektūra Lietuvoje“, kurioje buvo pristatyta ir Žvėryno
medinių namų architektūra. Apibūdinusi Žvėryno ap

statymo etapus, pagrindinius stilistinius namų bruožus
joje trumpai apžvelgė Maja Ptašek.2 Minėtame leidinyje
buvo paskelbta 11 nuotraukų su senųjų Žvėryno statinių
pavyzdžiais.
2004 m. Vilniaus m. savivaldybė parengė sostinės me
dinės architektūros apsaugos programą. Valstybinėms
institucijoms parėmus, 2006 m. buvo išleistas Andriaus
Surgailio sudarytas albumas.3 Be kitų Vilniaus m. rajonų

1. Lokių g. 1958 m.
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2. Lokių g. atkarpa priešais T. Narbuto g.
3. Lokių g. dabartiniais laikais.
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4. Lokių g. Nr. 17.
5. Tas pats namas; jo mansardoje gyveno V. Šaulys.
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6–8. Šie namai stovėjo Žvėryno tvenkinių rajone (1972 m.).

medinės architektūros vaizdų, jame pateiktos 65 nuo
traukos net su 50 Žvėryno namų,4 dar keli namai ma
tyti bendroje S. Moniuškos gatvės nuotraukoje.5 Al
bume aptinkame ypač daug D. Poškos, Vytauto, Pušų,
Traidenio, Treniotos gatvių medinių namų, – tų gatvių,
kuriose (vadinamojoje miško zonoje) XX a. pradžioje
kūrėsi turtingesnieji gyventojai, statęsi aukštos archi
tektūrinės ir meninės vertės namus. Albume pristaty
tos nuotraukos yra darytos jau XXI a. pradžioje, taigi
vėlyvos, mūsų dienų.
Bet, pasirodo, Žvėryno mediniais statiniais ir jų
puošyba buvo susidomėta daug anksčiau. Krašto
tyrininko Vlado Šaulio archyve6 aptikau ir negatyvų
su Žvėryno medinukais. Nuotraukos dar neskelbtos,
todėl, kol šis archyvas yra mano rankose, ryžtuosi
šią medžiagą paskelbti. Ją, kad ir kokia ji būtų, ne
paisant viename kitame kadre esančio broko, turime
branginti, nes niekas iki V. Šaulio nebandė plačiau už
fiksuoti Žvėryno medinukų architektūros, juo labiau
puošybos. Vieno kito negatyvuose įamžinto namo
dabar jau nebėra, kiti apleisti, išdaužytais langais ir
be durų, tad ir jų, matyt, netrukus neliks, treti dau
giau ar mažiau perstatyti arba nubyrėjusiais orna
mentais. Beje, anksčiau už V. Šaulio fiksuotus namus

kiek plačiau buvo fotografuota vienintelė Žvėryno vieta
– pernai šimtmečio sulaukęs Žvėryno tiltas bei šiek tiek jo
aplinka, tiksliau, tilto statyba 1905 – 1907 metais.7
Medinių namų Žvėryne šiuo metu dar labai daug: 2007
m. duomenimis, iš 1447 Žvėryno gyvenamųjų pastatų 739

9. Lokių g. 1 ir Sėlių g. Nr. 27.
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10. Neidentifikuoto namo Žvėryne puošyba. 1967 m.

11–12. Lenktosios g. Nr. 35 ir Nr. 39 namų puošyba.

buvo mediniai. Ir nemaža jų yra architektūriškai vertingi (Kultūros
paveldo centro registre – 16 medinių Žvėryno namų, o Vilniaus m.
vietinės bei regioninės reikšmės kultūros vertybių registre – dar 51
medinis Žvėryno pastatas8) arba bent jau turi meniniu požiūriu ver
tingų dekoro elementų. Kai kurie įvairiai ir gausiai, iš visų pusių (tokių
daugiausia Vytauto g.) dekoruoti, bet jiems būdingiau tai, kad daž
niausiai puošta tik ta namo pusė, kuri būna atgręžta į gatvę (dažniau
siai šonas – langai, mezoninas, balkonas, fasadinis įėjimas, karnizas
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arba, pavyzdžiui, D. Poškos g. Nr. 25 arba
Kęstučio g. Nr. 53 pastatai – galinis namo
fasadas).
Puošyba nesikartoja, nes tai buvo vien
kartinė kūryba. Namų-dvynių – tapačios
arba panašios architektūros ir puošybos –
nedaug: Vytauto g. Nr. 27 ir Nr. 29, Nr. 61
ir Nr. 63, Latvių g. Nr. 46 ir Pušų g. Nr. 19
(abiem atvejais po du namus tuo pačiu nu
meriu, bet lygintina tik jų puošyba), Lūšių g.
Nr. 3 ir Nr. 5; dar yra trijų pastatų komplek
sas Infekcinės ligoninės sklype (Birutės g.
Nr. 1). Kartojamas (jeigu apskritai kas nors
kartojama) atskiras jungiamasis puošybi
nės kompozicijos elementas, vienas ar kitas
buvęs populiarus motyvas, būdingas tam
tikro stiliaus akcentas, pavyzdžiui, saulutės
(pusskritulio su spinduliais) motyvas. Tai ne
apskritai kompozicijos, ne motyvų deriniai,
juo labiau jų pateikimas statinio kompozici
joje. Ir kukliausio namelio langus, jeigu jau
šeimininkas ryžosi papuošti viršutinę jų dalį
ar palanges, dažniausiai dekoruodavo bent
jau dabar kitur neaptinkamu ažūru. Išra
dingai išpjauti stengdavosi netgi švieslangį
(mažytę, kartais įstiklinamą, kartais ne, ert
mę stogo skyde); galima aptikti įvairiausių
jų formų ir derinukų. Šiuo požiūriu įdomūs
dauguma Žvėryno namų: jei ne architek
tūriniu stilistiniu sprendimu, savita ar tam
tikram stiliui būdinga konstrukcija (tokie
namai pirmiausia ir pateko į paveldosaugos
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13. Kęstučio g. Nr. 53 stogo skydo puošyba.
14. Tas pats namas 2009 m.
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15–17. Kęstučio g. Nr. 53: polangio, sijų galų bei pagegninių sienojų profiliuotė ir gonkelių tvorelės dekoras.

akiratį), tai nors jų puošyba. Pavyzdžiui, langų apvadais,
viršlangio ar polangio ornamentu, durų dekoru. Palen
gvėle šie namai, sakyčiau, „išmiršta“ (juos apleidus ir
pradėjus ardyti, pasimato, kad ne vienas iš jų sudūlėjęs,
gyventa lyg ir jau nebetinkamame tam name), „geres
niu“ atveju senos durys ir langai pakeičiami plastikiniais,
naudojamos naujos medžiagos, kurios neatpažįstamai
pakeičia stogo stilių ir pan.), todėl šie mediniai kūriniai ir
kūrinėliai nugrimzta nebūtin. Jų meninė vertė nevienoda
– ją lėmė namų projektuotojų kvalifikacija, meistrų žinios
ir kūrybiškumas, bet visų labiausiai, suprantama, užsako
vų finansinės galimybės, jų užmojai ir ketinimai. Žiūrint ko
jie norėjo – vasarnamio, prašmatnios vilos, namo su nuo
lat nuomojamais butais (paprastai viename iš jų gyveno ir
savininkas) ar tiesiog pastogės savo šeimai.
Peržvelgus V. Šaulio nuotraukas matyti, kad jį la
biausiai domino būtent namų puošyba, nes fotogra

fuoti namų fragmentai, be to, jie pavieniai. Todėl šia
me straipsnyje motyvuodamas V. Šaulio pasirinktu
aspektu, – nesiekdamas galutinių apibendrinimų ir juo
labiau nenugrimzdamas į viso gausaus ir įvairaus Žvė
ryno medinukų dekoro analizę, bandysiu kai kuriuos
jo užfiksuotus puošybos bruožus aptarti platesniame
Žvėryno namų puošybos kontekste. Tiesiog paieško
siu asociacijų bei šalia pateiksiu nuotraukas, rodančias
šiandieninę tų namų ir jų dekoro padėtį bei padedančias
išryškinti aptariamus atvejus (kai namo ar jo fragmen
to, ornamento nuotrauka būna pateikta ir A. Surgailio
albume, jos, bent jau tuo pačiu rakursu, nebekartoju).
Visa tai ne dėl siauro ir tiesmuko palyginimo, o iš sava
noriškos paskatos sparčiau fiksuoti ir tyrinėti medinį
Žvėryno palikimą. Akivaizdu – palengva, bet kasdien jis
nyksta. Daugiausia dėmesio skyriau tiems namams, ku
rie nėra įrašyti į Kultūros paveldo centro registrą arba

18. Viename namo kambaryje tebekabo
buvusių šeimininkų nuotrauka.

46

19. Ramunėmis puošti kokliai –
dviejų žmonių supintų likimų išraiška.

20. Kęstučio g. Nr. 30 / Latvių g. Nr. 24 namo puošyba (1967 m.).
21. Tas pats namo fragmentas dabartiniais laikais.
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22. Kęstučio g. Nr. 30 / Latvių g. Nr. 24 namo vaizdas iš sankryžos pusės.

kurių (įdomesnių fragmentų) nuotraukos neskelbtos,
todėl tie namai beveik niekam nežinomi. Kai negatyvas
yra datuotas V. Šaulio, nurodau, kada buvo fotografuo
ta. Vienu kitu atveju užeisime ir į namų vidų: namai nėra
vien tik tai, kas yra jų išorinis pavidalas. Jie egzistuoja
ne vien savo apimtimi – namas visada svarbesnis tiesio
gine paskirtimi, vidiniu turiniu, per šimtmetį susikūrusia
aura. Puošybos elementų yra ir interjere. Tik namo vidu
je fotografuoti nepalyginti sunkiau, – vien tik prisiarti
nus prie namo savininkai ir aplinkiniai kaimynai, žmonės
neretai į fotografuojantį ateivį žiūri labai įtariai; jei name
jau nebegyvenama, jo durys ir langai dažniausiai būna
užkalti; jei randi atplėštą landą, viduje, kur tvyro tamsa,
gali tikėtis užtikti benamį.
Kviečiu tikslingai pasivaikščioti po senąjį Žvėryną.
Pradėsime nuo ten, kur V. Šaulys gyveno. Štai anksty
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viausia šios V. Šaulio fotografijų serijos nuotrauka (1
nuotr.). Fotografuota 1958 m. pabaigoje. Žvėryno ben
druomenės vadovas Vytautas Damaševičius mano, kad
tai gali būti rytinis Lokių g. galas (priešais „Pergalės“,
vėliau pervadinto „Vilniaus pergale“, fabriką). Neabejo
tinai Lokių g. atpažįstame kitoje nuotraukoje (2 nuotr.);
tai minėtos gatvės dalis priešais dabartinę T. Narbuto
g.: išliko ne tik tie medinukai, kuriuos matome nuotrau
koje. Apskritai šioje trumputėje gatvės atkarpoje (tiek
vakariniame, tiek rytiniame jos gale neseniai iškilo ir te
bekyla nauji statiniai) laikas tarsi tebėra kažin kada su
stojęs. Matome (žr. 3 nuotr.), kad gatvė iki šiol negrįsta,
duobėta ir be šaligatvių, tarsi būtume ne Vilniuje. Įsiti
kinau, kad ten laikas slenka ypač lėtai: radau gyvento
jų, kurie pamena, kad Lokių g. 17-ame name (4 nuotr.)
gyveno V. Šaulys (nuo 1946 iki 1969 metų). Namelis jau
pasmerktas – per gaisrą sudegė jo rytinis galas. Būtent
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23,24. Kęstučio g. Nr. 41A (nugriautas).
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ten ir buvo varganas butas Nr. 4 – keli kvadratiniai me
trai mansardoje (5 nuotr.). Pamenu, V. Šaulio užrašuose
taikliai paironizuota: Toks mažas mano kambarys, užtat
koks didelis alaus ąsotis...
XX a. pr. parceliuojant Žvėryną šiaurinėje jo dalyje,

vadinamojoje laukų zonoje, sklypus pirkosi daugiausia
gretimų kaimų valstiečiai, todėl ir jų pasistatyti nameliai
buvo labai kuklūs, dažniausiai be puošybos elementų.
Lokių g. dar aptiksime vienintelį namelį (Nr. 6) su orna
mentu, papuoštu langu.

25. Kęstučio g. Nr. 22 / S. Moniuškos g. Nr. 28. 1967 m.
27. Virš stoglangių išliko lėkiai.
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26. Šio namo puošybos fragmentas.

28. Lėkis virš Lenktosios g. 1 namo kraigo.

Toliau keli didesni statiniai, jie buvo jau sudėtinges
nės architektūros ir turėjo elementarų dekorą: medinis
namas (6 nuotr.) su trikampiais profiliuotais viršlan
giais ir pjaustytu (ne ažūriniu) ornamentu po langais
tikriausiai stovėjo Žvėryno tvenkinių rajone, atrodo,

ten, kur dabar yra įsikūrusi Rusijos Federacijos am
basada (ar netoliese). Tokio stiliaus viršlangių ir po
langių dekoro šioje Žvėryno dalyje galima aptikti dar
ir dabar (pavyzdžiui, Lūšių g. Nr. 3 ir Nr. 5 namai). 7
nuotr. – neidentifikuotas namas su mezoninu. Ir dar

29. Kęstučio g. / D. Poškos g. Nr. 25. 1967 m.

30–31. Šio namo puošyba ir vaizdas dabartiniais laikais.
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32. Pušų g. Nr. 21A.
33. Šis namas dabartiniais laikais.
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vienas nežinomas namas (8 nuotr.).
Šios trys nuotraukos – iš tos pačios
teritorijos (fotografuota 1972 m.).
Kelionę po V. Šaulio laikų Žvėryną
pratęsime eidami arčiau centrinės jo
dalies. Neabejoju, jog mes – ties Sėlių
g. Nr. 27 ir Lokių g. Nr. 1 namu, – pro
čia V. Šaulys iš savo gatvelės sukdavo
į Žvėryną (9 nuotr.). Lokių g. Nr. 1 na
mas dabar labai pertvarkytas.
O kitas namas (žr. 10 nuotr., 1967
m.) neidentifikuotas. Kiauraraštis
geometrinis ornamentas su rom
binėmis figūrėlėmis – tokios sauso
geometrinio stiliaus puošybos, ku
rios pagrindinis elementas yra rom
bas, Žvėryne dar aptinkame Lenkto
joje g. (namai Nr. 35 ir Nr. 39 – 11 ir
12 nuotr.). Todėl galima manyti, jog
anas neatpažintas namas irgi stovė
jo šiame Žvėryno kampe.
Kęstučio g. V. Šaulys nufotogra
favo penkis namus. Namas Nr. 53 (13
nuotr.; beje, A. Surgailio nuotraukoje
matyti ir šio namo prieangio karnizo
puošyba, žr. minėto albumo p. 64)
dabar jau apleistas ir apdraskytas (14
nuotr.), o kai ši publikacija pasirodys
žurnale, jo ir pamatai jau bus nušluo
ti; kol jis tebestovi, užfiksavau pagrin
dinių langų puošybą (žr. 15 nuotr.)
bei gonkelių tvorelės dekoro likučius
(17 nuotr.). Gražiai profiliuoti sijų bei
pagegninių sienojų galai (16 nuotr.).
V. Šaulio nuotraukoje, beje, matome
griežtai geometrinį mansardos virš
langio ažūrą (kaip ir minėto neatpa
žintojo namo, 10 nuotr.; dviejų dalių
viršlangiai – iš vienas kito atžvilgiu
beveik simetriškų pokarnizinio ažūro
ir sandriko; Žvėrynui, atrodo, būdin
gesni ryškiai asimetriški dviejų dalių
viršlangiai), užtat to paties lango
polangio dekoro ir fasado karnizo
ornamento linijos pailgintos; bendras
dekoro siluetas – laisvai krentantis, „kabantis“. Tai
griežtų geometrinių formų ir laisvumo, lyriškumo, net
sentimentalumo (širdelės motyvas, kuris dar šen bei ten
Žvėryne aptinkamas, ypač langinėse) derinimo toje pa
čioje kompozicijoje pavyzdys. Šio namo viduje tebekabo
pokario (ar tarpukario?) laikų nuotrauka (18 nuotr.): pora

34. Vytauto g. Nr. 49: pietinio fasado balkono dekoras.
35. Vytauto g. Nr. 61. Mezonino balkono kryžma.

žvelgia į išardyto židinio likučius. Jo kokliuose pavaiz
duotos dvi susipynusios ramunės – permainingos mei
lės simbolis (19 nuotr.)...
Kęstučio g. Nr. 30 / Latvių g. Nr. 24 namo fragmen
tas nufotografuotas 1967 m. Įėjimas iš Kęstučio g. pu
sės turėjo frontoną su kryžma ir rupaus stiliaus ažūrine

53

REGIONŲ KULTŪRA

36. Pušų g. Nr. 11.
37. Pušų g. Nr. 11 dabar.
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39. Sijų galų ir pasparų profiliuotės.
38. Pušų g. Nr. 11. Vakarinio fasado centrinė dalis.

40. Pagegninio sienojo ir jo pasparos profiliuotė.
41. Kampiniai langai.
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42. Pirmojo aukšto langų puošyba.
44. Stogo skydo puošybinė kompozicija.
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43. Stogo skydo langelis.
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Pastatas, tebestovintis Kęstučio ir S. Moniuškos g.
kampe (Nr. 22/28, 1967 m. – 25 nuotr.), kaip ir ką tik pri
statytas, irgi sudėtingos planinės struktūros (tuo ir pa
sižymi kampiniai namai). Pastatytas 1899–1903 metais,
rekonstruotas 1913 m. Jo puošyba irgi nesmulkių pro
porcijų (išskyrus vėjalenčių ornamentą, bet pakraigėje
– stambesnis varpelio formos augalinis motyvas, turin
tis prasminių sąsajų su geometriniu karnizo motyvu, žr.
26 nuotr.). Nebėra apatinės ornamento juostos po bal
konėliu: dabar jos vietoje kabo supirktuvės, lombardo,
iškaba... Stoglangiai su strėliškais kiauraraščiais lėkiais
virš kraigų (žr. 27 nuotr.). Tokio stiliaus lėkių dar aptikta
Lenktosios g. Nr. 1 namo kraigų puošyboje (28 nuotr.).
Abiejų namų lėkiuose (antrojo – ir vėjalentėse) matome
jau minėtą širdelės motyvą.
Kęstučio g. (be numerio) / D. Poškos g. Nr. 25 (29
nuotr., 1967 m.) pastatas – vienas iš tų Žvėryne vienur
kitur dar išlikusių namų su vienšlaičiu stogu (jei namas
stovėdavo ant sklypo ribos, lietus turėdavo nutekėti į
savininko sklypą – namas turėdavo būti su ugniasiene,

45. Pušų g. Nr. 43. Pietinio fasado pastogės langelis.
46. Pušų g. Nr. 11. Interjero laiptai.

augaline kompozicija, kuri derinta su augaliniais langų
ornamentais (20 nuotr.). Šis masyvus dviejų aukštų
namas (beje, geriau įsižiūrėję – tiek nuotraukoje prieš
beveik pusę amžiaus, tiek dabartiniais laikais – išvysite,
kad jis ir sudėtas tarsi iš dviejų dalių, su kuriomis skir
tingai tvarkytasi) dabar pertvarkytas, bet atpažįstame
senąsias duris (21 nuotr.; šalia, buvusio lango vietoje,
iškirstas naujas įėjimas į pietinį galą) su prieangio fron
tono likučiais – beliko drožinėti jo stulpeliai; dar vieną
frontoną buvus rodo stulpeliai prie kampinio įėjimo iš
Latvių g. ir Kęstučio g. sankryžos pusės (22 nuotr.).
Tos pačios gatvės namas, kurį matome 23 ir 24 nuo
traukose (nedatuotos), jau seniai nugriautas; jo vieto
je dabar stovi kitas pastatas (Nr. 41A). Tai stambaus
tūrio architektūros, plačių konstrukcijų ir panašių
gabaritų puošybos, išsiskiriančios ir trikampių figūrų
deriniais, pavyzdys. Stambus kiauraraštis ornamentas
viršum lango dera prie kryžmos kompozicijos, dvipa
kopio stogo. Plačios plokštumos, siekiant vaizdui su
teikti lengvumo, suskaidytos naudojant siauras apka
los lenteles, suskaidant langų bei langinių plokštumas
ir pan. Namas turėjo grakščias drožinėtas (skulptūri
nes) kolonas.
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47. Vytauto g. Nr. 61. Dekoro fragmentas.
48. Ši vieta dabartiniais laikais.

58

REGIONŲ KULTŪRA

49. Vytauto g. Nr. 49.

be langų). Labai kukli, santūri, bet vis dėlto nepriekaiš
tingai meistriška rytinio fasado kompozicija. Du orna
mentų motyvai – karnizo (griežtas, bet tarsi pakylėjantis
kompoziciją) ir lengvutis, žaismingas vėjalenčių. Namas
dabar perkaltas siaurai skaidytomis dailylentėmis, sutei

kiančiomis statiniui subtilumo, bet išliko tik karnizo or
namentas (30 nuotr.). Dabartinį namo vaizdą pateikiu
tokiu rakursu, kad matytųsi ir ugniasienė (31 nuotr.).
Pušų g. V. Šaulys 1967 m. nufotografavo du na
mus – Nr. 11 ir Nr. 21A. Pastarasis (koks jis buvo, žr. 32

50. Neatpažintas namas.

51. Neatpažinto namo stogo skydas. 1967.
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52. Vytauto g. Nr. 51. Stogo skydas.
53, 54. Vėjalenčių fragmentas ir šio namo vaizdas dabartiniais laikais.

nuotr.) perstatytas, dabar jau yra dviejų aukštų. Per
statant namo puošyba (kiek jos dar buvo likę) išsau
gota, pagal pavyzdžius pagaminti nauji ornamentai.
Bet namas iš esmės jau visiškai kitoks: laiptuoto tūrio,
įvesta daug horizontalių akcentų, visiškai pakito sto
go siluetas ir turinys (33 nuotr.). Neliko smulkiai skai

60

dyto, „aštraus“, ilgomis juostomis žemyn bėgančio
čerpių rašto (tai gerai matyti V. Šaulio nuotraukoje) ir
susišaukiančio su panašaus pločio fragmentuoto len
tinio apkalo juostomis. (Beje, daugelį medinukų per
dengus šiferiu suprastėjo bendras estetinis jų vaiz
das; naujoji, čerpes imituojanti glotniai banguota
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56. Lango puošybos fragmentas.
57. Kerčių dekoras.

55. Langų puošyba.
58. Prieangio gegnių galų profiliuotė.
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danga šiuo atžvilgiu – ne ką geriau). Pastatyti žemi,
ilgi dūmtraukiai. Vietoj tūrinių trikampio skerspjūvio
stoglangių – stačiakampiai langeliai. Pabrėžtai dailu
ir šiuolaikiška, nauja forma ir turinys akcentuojamas
naudojant senąjį dekorą.
Šio namo puošyboje (kryžmos trikampiuose) neliko
ažūrinio augalinio ornamento (namo šeimininkas ponas
Šarūnas jį ketina atkurti pagal V. Šaulio nuotrauką). To
kio ornamento variacijų (tik rupesnių, be žiedelio moty
vo) išliko Vytauto g. Nr. 34, Nr. 49 (34 nuotr.), Nr. 61 (35
nuotr.), D. Poškos g. Nr. 38 ir Nr. 61 namų puošyboje.
Šia proga pastebėtina, kad Žvėryno medinukuose
neretai naudoto skliautų (stogo skydo, – dabar taip
dažnai sakoma) dekoro elementas (kryžma) aptinka
mas keliais variantais; dažniausiai ji būdavo iš dviejų ele
mentų ir kryžiuojama statmenai, retsykiais paryškina
ma smaile, iškilusia virš kraigo (pavyzdžiui, taip yra jau
aptartuose Pušų g. Nr. 21A arba Traidenio g. Nr. 23 na
muose), ar kitaip paįvairinant (pavyzdžiui, Pušų g. Nr. 5
/ Maloniosios g. Nr. 2 namo kryžma dar turi du trumpus
skersinukus), rečiau – iš trijų elementų, juos sukryžiuo
jant įstrižai (23 ir 24 nuotr.), o Vytauto g. Nr. 49 namo
pietinio fasado balkonėlyje kryžmos sumontuotos į itin
sudėtingą stulpinę kompoziciją (34 nuotr.). O Pušų g.
Nr. 11 name matome, galima sakyti, subtilųjį variantą –
tarsi tik kryžmos užuominą.
Šis namas (pastatytas 1910 m.) išliko beveik toks,
koks buvo (36 nuotr.). A. Surgailis, kaip ir V. Šaulys, pasi
tenkino dideliu šio namo fragmentu (p. 25), o jis įdomus
visas, todėl vertas ir aptarti plačiau (37 nuotr. – vaizdas

59. Kęstučio g. Nr. 53 gonkelių gegnių galų profiliuotė.
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iš pietryčių), ne vien iš tolo apžiūrėti. Įėjimas iš vakarų
pusės tebeturi frontoną (38 nuotr.). Sijų galai ir pas
paros pastogėje (39 nuotr.) bei pagegninių sienojų ir
jų pasparų profiliuotė kerčiose (40 nuotr.) – laiptuoto
stiliaus. Taip pat laiptuotai profiliuoti ir antrojo aukšto
vidurinių langų apvadai, o kampiniai langai suskaidyti į
smulkius segmentus ir turi įstiklintus viršlangius (41 nuo
tr.) kurių motyvas – saulutė – Žvėryne buvo populiarus
ir naudotas ne vien languose, bet ir kituose architektū
ros segmentuose. Pirmo aukšto langų apvadai kitokie
– pjaustyti, juose matome gėlytės motyvą (42 nuotr.).
Galima nujausti, kad kuriant šio namo dekorą galvota
ne tik apie sąskambius kompozicijos viduje, bet ir der
mę su aplinka. Galima įžvelgti visą sąskambių grandinę:
viršutiniame aukšte – su iš dangaus šviečiančia saule
(soliarinis kampinių langų motyvas), su lietvamzdžiais
(žr. profiliuotę prie jų), o apatiniame – su palangėse žy
dinčiomis gėlėmis. V. Šaulio nuotraukoje (fotografuota
iš pietų pusės) miniatiūrinis pastogės langelis skendi še
šėlyje, o jį verta pateikti stambiu planu (43 nuotr.) ir iš
arti pažvelgti į formų kompoziciją stogo skyde (44 nuo
tr.). Toks langelis išliko ir vakarinėje namo dalyje (šiau
riniame ir rytiniame skliautuose vietoj šių langelių yra
pusskritulio formos kiaurymės – pastogės švieslangiai,
taigi vėl soliarinio motyvo variacija). Daugiau tokių gra
žių miniatiūrinių langelių Vilniuje vargu ar kur surasime.
Jie daryti tarsi altorėliai – su meile, turi frontoną, atitin
ka romantišką dekoro sąšaukos su aplinka stilių. Pušų
g. yra dar vienas namas (Nr. 43) su šiek tiek įdomesniais
langelio apvadais, bet ten dekoras jau visiškai kitoks (žr.
45 nuotr.), atitinkantis raciona
lų šio namo projekto sprendimą.
Paprastai dekoruodavo ne tokius
miniatiūrinius langelius (Žvėryne
juos labiau mėgta skaidyti), o pa
grindinius namo langus bei dide
lius pakraigės, mansardos langus
– dažniausiai dekoruodavo kiaura
raščiu viršlangiu bei polangiu, kur
kas rečiau polangis būdavo meniš
kai pjaustinėtas (Kęstučio g. Nr.
53, Nr. 46 bei kt.). Pušų g. Nr. 11
namo viduje išliko ir senieji laiptai
(46 nuotr.).
V. Šaulys nenurodė, ką konkre
čiai fotografavo, todėl, nuo 2008
m. gegužės iki lapkričio Žvėryne
ieškodamas tų namų, jaučiausi de
tektyvu... Lengviausia iš nuotrau
kų sekėsi atpažinti gerai žinomus,
į Kultūros paveldo centro registrą
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60. Neatpažinto namo stogo skydo puošyba.

jau anksčiau įrašytus Vytauto g. namus. Namai Nr. 61 ir
Nr. 63 priklausė vienam savininkui, juos projektavo tas
pats architektas, todėl jie yra to paties stiliaus. V. Šau
lys nufotografavo tik vieno iš jų fragmentą – namą Nr.
61 iš šiaurinio galo (47 nuotr.). Šios 1910 m. pastatytos
vilos su arkinio stiliaus lenktai skaidytais langeliais or
namentinė puošyba išliko. Fotografuodamas objektyvą
nukreipiau šiek tiek į kairę (žr. 48 nuotr.) nuo tos vietos,
kurią matome V. Šaulio nuotraukoje. Vytauto g. Nr. 49
(49 nuotr.) – taip pat gerai žinomas namas su stambiais
tūriniais akcentais: bokšteliais ir tankiai susodintais sto
glangiais. Virš langų ir stoglangių skydelių (skliautelių)
išliko kiauraraštis ornamentas bei bokštelių puošyba.
Sunyko polangių ornamentika.
50 nuotr. – geras pavyzdys, kaip namo (jis neatpa
žintas) puošyba (šiuo atveju – retas augalinis pokarni
zinis lango ažūras; motyvas dar aptiktas Kalvarijų g.
namo Nr. 50 puošyboje) jaukiai derėjo platesniame anų
dienų „ansamblyje“: derėjo su palangėje vešančiomis
gėlėmis, augaliniu ažūrinių užuolaidų dekoru. 51 nuotr.
– taip pat neatpažintas namas, fotografuotas 1967 m.

Jo stogo skydo vėjalenčių ornamento motyvo variacijų
Žvėryne išliko, nes jis nebuvo retas. Palyginkime jį kad
ir su grakštesne, lyriškesne Vytauto g. Nr. 51 namo sto
go skydo vėjalenčių variacija (52 nuotr.). Iš esmės tai
tas pats motyvas, tik pirmuoju atveju jis išpjaustytas
kampuotomis linijomis, skydų kampuose kitaip sujungti
motyvai. Be to, Vytauto g. Nr. 51 namo vėjalenčių orna
mentų juosta užbaigta įvedus kitokį motyvą (53 nuotr.)
Labai puiku, kad, nors šis namas (54 nuotr.) ir nebuvo
įtrauktas į minėtą Registrą, išliko profiliuoti jo langų ap
vadai, taip pat namo kerčių apkala, imituojanti kolonas
(žr. 55, 56 ir 57 nuotr.). Panašus pastato kerčių dekoras
– su vertikaliomis vagelėmis ir profiliuotais skersinukais
– aptiktas šios gatvės Nr. 47 ir Nr. 49 namuose; apskri
tai žemo profilio geometrinėmis figūromis dekoruotos
ir kitų Vytauto g. šiaurinio galo namų kerčios. Dėmesį
atkreipia ir šio namo prieangio gegnių galų profiliuotė
(58 nuotr.). Daili ir jau anksčiau aptarto Kęstučio g. Nr.
53 namo gonkelių gegnių galų profiliuotė (59 nuotr.).
Paskutiniojoje pristatomos V. Šaulio fotoserijos nuo
traukoje – be abejonės, iš visų, aptiktų tarp jo nuotraukų
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61. Kęstučio g. Nr. 39 / D. Poškos g. Nr. 22 balkonas.
62. Lenktosios g. Nr. 30. Balkono sienelės ornamentų motyvas.
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(60 nuotr.), pati puošniausia ir sudėtingiausia stogo sky
do (skliautų) puošybos kompozicija. Vėjalenčių ornamen
tas dvieilis (viršutinė eilutė šiek tiek užleista ant apatinės)
– tokį (augalinį-geometrinį arba grynai geometrinį) orna
mentą dabar aptinkame Vytauto g. namų Nr. 27, Nr. 29,
Nr. 49, Nr. 61, Nr. 63 bei dar kelių namų gretimose gatvė
se puošyboje (Treniotos g. Nr. 5, Nr. 18, Nr. 21 bei S. Mo
niuškos g. Nr. 9, Nr. 17, Nr. 39). Tiesa, dvieilis ornamentas
aptinkamas dar šen bei ten, atokiau nuo šių gatvių (pa
vyzdžiui, Sėlių g. 2 – pietinio fasado verandos, Lenktosios
g. Nr. 11 – langų puošyboje), bet, iš visko sprendžiant,
šis neidentifikuotas namas galėjo būti būtent vienoje iš
aukščiau paminėtų buvusių miško zonos gatvių. Pačioje
pakraigėje – labai originalus kryžmos užpildas; graži, hori
zontalia simetrija pagrįsta kiauraraštė kompozicija iš miš
rių (savitas sprendimas) figūrų.
Nors kelis žodžius pasakysiu ir apie Žvėryno me
dinių namų puošybos motyvų tipus. Nors pateiktose
nuotraukose matome geometrinius ir augalinius orna
mentų motyvus, jų derinius, bet nereikia manyti, kad
nebuvo ir kitokių. Kęstučio g. Nr. 39 / D. Poškos g. Nr.
22 namo balkonas papuoštas žalčių pavidalo kiaura
pjūviu (61 nuotr.), o Lenktosios g. 30 balkonas – stili
zuotomis paukščių figūromis (62 nuotr.). Jos išlenktos
taip, kad tarpuose matytųsi paralelinis, jau minėtas šir
delių motyvas.
Šiame nuotraukas palydinčiame straipsnyje visko
aptarti nebuvo įmanoma: atkreiptas dėmesys į, mano
manymu, įdomesnius atvejus, gražesnius fragmentus.
Išsakytos apžvalginės pastabos yra preliminarūs asme
niniai pastebėjimai, kurie neturi būti priimti kaip toli
siekiantys apibendrinimai, tai – ne daugiau kaip juod
raštinis įvadas į platesnius, išsamesnius ir tikslesnius
Žvėryno medinių namų puošybos tyrinėjimus. Vertin
giausia šios publikacijos dalis, suprantama, yra nuo
traukos, ypač kraštotyrininko V. Šaulio nuotraukos, ku
rios mane paskatino rengti šią publikaciją ir suformavo
jos aspektą bei apžvalgos horizontą. Iš šių nuotraukų
ne tik menotyrininkai, paminklosaugininkai, tautodaile
besidomintys žmonės, bet ir bandantieji jėgas medi
nėje architektūroje, atkuriantys, restauruojantys laiko
jau apnaikintus namus (pavyzdžiui, D. Poškos g. Nr. 61,
Pušų g. Nr. 21A), kuriantys tradiciniu, liaudišku stiliumi
ar šioje srityje ieškantys savo kelio galės susipažinti
su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Žvėryno medinių
namų puošybos pavyzdžiais, jų įvairove.
Vilnius, 2008 m. gegužė – 2009 m. kovas
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Wooden Houses of Žvėrynas
in Vladas ŠAULYS’ Photographs of 1958–1972:
Characteristics of the Décor, Present State
Aleksandras STABRAUSKAS
The paper offers photographs of wooden houses of
one of Vilnius’ districts, Žvėrynas, made using the nega
tives found in the archive of the regional studies specialist
Vladas Šaulys (1902–1977). Pictures of the houses and
elements of the décor were taken from 1958 to 1972. The
pictures are previously unpublished.
According to 2007 data, there are 739 wooden houses
in Žvėrynas and many among them have architectural and
artistic value. Some boast an interesting architectural
stylistic decision, with ample and varied décor (those had
already attracted the attention of immovable heritage pro
tectors and had been included in the register of Lithuanian
Immovable Heritage). Others are also of interest because
of their original ornamentation: window décor, façade
cornices, ends of roof panels, balconies and doors.
The paper gives an overview of stylistic elements of
the houses photographed by Šaulys and discusses them
in the context of all wooden houses in Žvėrynas, some
personal remarks are shared. Contemporary photographs
(by both Konstantinas Karašauskas and Aleksandras Sta
brauskas) reflecting the present state of the houses in
question are also included.
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Les Rites de Passage
Arnold van GENNEP

9. Kiti perėjimo ritualų tipai
Šioje vietoje tiktų panagrinėti kiekvieną perėjimo
ritualą atskirai ir parodyti, kad iš tikrųjų tai yra būtent
atskyrimo, pereinamasis arba įjungimo ritualas. Tačiau
tam prireiktų kelių tomų, nes kone kiekvieną ritualą
galima interpretuoti bent keletu būdų, destis jis pasirodo
sistemoje su kitais ar pavieniui, atliekamas vienu atveju
ar kitu.1 Todėl apsiribosiu aptardamas kelių jau minėtų
kategorijų ritualus.
Ritualai, kuriems priklauso nupjovimo ir surišimo
veiksmai, vargu ar teikia medžiagos aptarimui. Apipjaustymą esu išaiškinęs kaip atskyrimo ritualą. Įjungimo
ritualuose plačiai naudojamas „šventas ryšys“, „šventa
gija“ ar „mazgas“, arba atitinkami juostos, žiedo, apyrankės, vainiko įvaizdžiai. Visi jie itin būdingi vestuvių bei
karūnavimo ritualams, o kildinti juos galima iš skepetos.
Trumpai paaiškinsiu, kodėl kai kurias praktikas priskyriau
perėjimo ritualams. Tarp jų – ritualai su plaukais, šydu,
ypatingų kalbų vartojimu, seksualiniai ritualai, saviplakos
praktikos, sezoniniai ritualai ir kai kurie kiti.
Ritualai su plaukais yra susilaukę atskiros Wilkeno
monografijos,2 jo požiūrį perėmė bei išplėtojo Smithas,3
Hartlandas bei kiti. Iš tikrųjų tai, kas vadinama „plaukų
auka“, sudaro dvi skirtingos operacijos: plaukų kirpimas ir
jų paskyrimas, pašventimas, ar paaukojimas. Kirpti plaukus reiškia atskirti save nuo ankstesnio pasaulio, o plaukus
pašvęsti – tai susieti save su šventybe arba su konkrečia
dievybe ar dvasia, su kuria tokiu būdu nustatomas giminystės ryšys. Tačiau toks nukirptų plaukų paskyrimas tėra
vienas iš elgesio su jais būdų. Nukirptuose plaukuose, kaip
kad ir nupjautoje odelėje bei nukirptuose naguose, glūdi
dalis asmenybės. Kita vertus, dažnai šitaip nemanoma ir
su tokiomis nuokarpomis nedaroma išvis nieko. Tačiau kai
šitoks požiūris galioja, nukirpti plaukai gali būti užkasami,
sudeginami, saugomi arba atiduodami saugoti kokiam
giminaičiui. Plaukų apkirpimo arba tonzūros ritualas irgi
taikomas labai įvairiais atvejais: vaikui plaukai apkerpami
pažymint jį perėjus į kitą gyvenimo tarpsnį; merginai plaukai pakerpami per vestuves, pažymint perėjimą iš vienos
amžiaus grupės į kitą; našlės plaukus kerpasi nutraukdamos
savo santuokinį ryšį, ritualas dar gali būti sustiprinamas
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nukirptus plaukus padedant ant kapo; kartais tuo pačiu
tikslu nukerpami plaukai mirusiajam.
Atskyrimo ritualai su plaukais susiję ne be reikalo.
Savo forma, spalva, ilgumu bei šukuosena jie yra ypač
lengvai atpažįstamas individo, taip pat grupės skiriamasis
ženklas. „Kol tebėra visai mažos, rahūnų (Maroke) mergaitės vaikšto skustomis galvomis, išskyrus priekinius
plaukus bei kuokštą ant pakaušio. Sulaukus paauglystės,
jų plaukams leidžiama augti, ant kaktos palaidiems, o
kitus apsukant apie galvą. Ištekėjus, plaukai supinami į
dvi kasas, kabančias užpakaly nuo pakaušio. O tapusios
motinomis, jos perkelia kasas per pečius ant krūtinės“.4
Taigi rahūnams moterų plaukų nešiosena žymi atitinkamą
jų gyvenimo tarpsnį bei priklausymą vienai ar kitai moterų
grupei. Nesunku būtų pateikti daugybę tokio pobūdžio
pavyzdžių, bet aš tik noriu pabrėžti, jog elgesys su plaukais
labai dažnai patenka į perėjimo ritualų kategoriją.5
Kalbėdamas apie šydą, Plutarchas stebisi: „Kodėl
žmonės, garbindami dievus, prisidengia veidą?“ Atsakymas paprastas: tam, kad atskirtų save nuo profaniškojo ir
liktų vien sakraliajame pasaulyje, nes regėjimas savaime
jau yra kontaktas, kaip kad buvo parodyta Šamaro pavyzdžiu. Garbinimo, aukojimo ir, pavyzdžiui, vestuvių
ritualuose šydu prisidengiama laikinai. Bet kitais atvejais
toks atskyrimas arba įjungimas, arba abu kartu, atliekami visam laikui. Antai musulmonės moterys bei tuniso
moterys žydės, priklausydamos ir savo lyties grupei, ir
tam tikrai šeimos grupei, privalo nuo likusio pasaulio
atsiskirti apsisiausdamos šydu. Panašiai stojant į katalikų
vienuolius, nuo pradinio tarpsnio (noviciato) prie visiško
įsijungimo į bendruomenę pereinama „prisidengus šydu“.
Šis ritualas jau buvo atliekamas iniciacijose į misterijas,
ir abiem atvejais galioja tas pat paaiškinimas. Kai kuriose
tautose šydą nešioja našlė, arba tik gedulo laikotarpiu, arba
visą laiką, šitaip atsiskirdama nuo savo velionio vyro, nuo
kitų ištekėjusių moterų bei nuo vyrų. Sokratas prisidengė
skraiste išgėręs nuodų, šitaip atskirdamas save nuo gyvųjų
pasaulio ir pasiruošdamas įžengti į mirusiųjų bei dievų pasaulį. Tačiau prašydamas Kritono paaukoti gaidį Asklepijui
– taigi panoręs darsyk pasielgti kaip gyvas žmogus – jis
nusidengė veidą ir vėl prisidengė jį iškart po to.6 Panašiai
romėnai, dievams „pašvęstos“ aukos veidą pridengdami
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šydu, atskirdavo ją nuo šio pasaulio ir taip parengdavo ją
kitam, dieviškam bei šventam.
Daugumos aptartų apeigų, ypač jų pereinamųjų periodų,
metu vartojama ypatinga kalba, kai kuriais atvejais sudaryta iš pačioje visuomenėje visiškai nežinomo ar neįprasto
žodyno, o kitais išsiskirianti tik tuo, kad draudžiama vartoti
kai kuriuos bendrinės kalbos žodžius. Esama moterų kalbų,
inicijuotųjų kalbų, kalvių kalbų, šventikų (liturginių) kalbų
ir t.t. Šis reiškinys gretintinas su persirengimu, žalojimusi
bei ypatinga mityba (dietos tabu), t.y. laikytinas visiškai
normalia išsiskyrimo procedūra. Ties juo čia neapsistosiu,
nes jau esu jį smulkiau nagrinėjęs kitur.7
*
Daugelio apeigų sudėtinė dalis yra lytinis susilaikymas,
kuris tad, kaip ir ypatinga kalba, irgi neturi būti klasifikuojamas atskirai. Tautose, kuriose coitus nei sutepa, nei
sukelia maginę-religinę grėsmę, tokių tabu nepasitaiko, o
ten, kur šitaip yra, tokie tabu yra savaime suprantami, nes
asmuo, norintis įžengti į šventą pasaulį ir jame veikti bei
išlikti, privalo išpildyti „skaistumo“ sąlygą. Kita vertus,
nors yra nešvarus, coitus „turi galios“ – o tai yra viena
iš šventybės ašių, aptartų pirmajame skyriuje. Štai kodėl
jis kartais atliekamas kaip didžiai veiksmingas ritualas.
Akivaizdu, kad coitus su dievybei pašvęsta prostitute tėra
vienas iš jungties ar netgi susitapatinimo su ta dievybe
būdų (panašus į komuniją).8 Reikia turėti omeny ir paties
fiziologinio susijungimo padaromą poveikį.
Kiti ritualai, kaip kad milita (kai visos merginos privalo
bent sykį atsiduoti svetimšaliui ir gauti iš jo už tai monetą),
reikalauja sudėtingesnių paaiškinimų. Geriausią šio ritualo
paaiškinimą yra pateikęs Westermarckas, kurio nuomone,
tai būta priemonės, remiantis svetimšalio sakraline galia,
sužadinti merginos vaisingumą.9 Tokia mergina, griežtai
kalbant, nebuvo šventąja prostitute, nors patį aktą grindė
šventi sumetimai, ir galimas daiktas, kad vienas iš jo
tikslų – svetimšalio jungtis su dievybe ar miestu. Lytinę
sueitį kaip finalinį iniciacijos apeigų aktą aš irgi interpretuoju kaip įjungimo ritualą. Australijoje coitus yra kaip tik
tokio pobūdžio ritualas, kuriuo kartais į gentį priimamas
pasiuntinys, kitais atvejais – užtikrinama derama atliekamų apeigų eiga,10 o dar kitais – sutvirtinama draugystė
(apsikeitimas žmonomis, seserimis ir t.t.).
Dėl iniciacijos apeigas lydinčio „lytinio palaidumo“ –
praktikuojamo, pavyzdžiui, kai kurių rusų sektų, kuriose
vyrams ir moterims tokiais atvejais leidžiama sueiti pagal
savo skonį arba atsitiktinumą, – tai man jis atrodo anaiptol
ne tariamojo „pirmykščio promiskuiteto“ palaikas, bet
vis tos pat įsijungimo idėjos išraiška. Tai visiškai tikslus
bendro valgymo, kuriame dalyvauja visi tam tikros grupės
nariai, atitikmuo. Argi iš visuotinai paplitusio bendro valgymo, komunijos, galima daryti išvadą apie seniau gyva-

vusią komunistinę maisto nuosavybę? Juk tokiais atvejais
irgi trumpam pamirštama asmeninės nuosavybės teisė,
netgi paprasčiausiame piknike, kur kiekvienas valgo kitų
atsineštą maistą. Šitaip visi susijungia su visais, taigi tarp
grupės narių įgyvendinama visiška ir gili jungtis, nesvarbu,
ar pagrįsta kokiu totemu, erezija ar visai kitu pagrindu.
Lytinių organų žalojimai, kaip kad daugybę kartų jau esu
parodęs, neturi, griežtai kalbant, jokios lytinės reikšmės.
Tai galioja net ir tuo atveju, kai lytinės sueities būdu prieš
vestuves praduriama skaistybės plėvė.
Visa, kas pasakyta apie heteroseksualias praktikas,
lygiai taip pat teisinga ir homoseksualioms. Tik kadangi
pastarųjų aptarimas yra keblesnis, o liudijimai mažiau
detalūs, tepaminėsiu vos keletą pavyzdžių. Per iniciaciją
į kai kurias Gazelės pusiasalio berniukų bendruomenes,
vadinamas Ingiet, vyresnis grupės narys apsinuogina ir
nuo galvos ligi kojų išsitepa kalkėmis. Rankose jis už
vieno galo laiko pintą demblį, o kitą jo galą atkiša vienam iš naujokų. Jie kurį laiką tąso demblį ir grumiasi, kol
galiausiai vyresnysis užgriūna naujoką ir atlieką su juo
lytinį aktą. Šiai procedūrai privalo atsiduoti visi naujokai,
nes pederastija melaneziečių yra laikoma ne iškrypimu, o
linksmu užsiėmimu.11
Negana to, žinoma, jog homoseksualizmas buvo įprastas tarp antikos efebų12 ir iki šiol reiškia draugystės sandorį
albanams. Jis praktikuojamas ir tuose „bendruosiuose namuose“, kuriuose berniukai ir mergaitės negyvena kartu,13
ir tokiu atveju pirmoji homoseksuali sueitis yra draugystės
ritualas. Reinacho idėja, neva akto tikslas esąs „stipraus
kario vyriškos galios perdavimas efebui, prisirišusiam
prie jo kaip karo bei civilinio mokytojo“,14 visai nebūtina.
Senovės žydų kedešimai – vyrai, pasišventę dievybei ir
atsidavę pasyviam homoseksualizmui, – prilygsta šventosioms prostitutėms kedešotėms,15 o pats aktas čia vėlgi
tėra įjungimo ritualas.
Transvestitų klausimas šiaip jau mūsų čia nedomins,
tačiau vieną ritualą, praktikuotą Koso saloje, reikia paminėti. Ten ir Heraklio šventikai dėvėjo moteriškus rūbus,
ir jaunikis pasitikdavo savo nuotaką apsirengęs moteriškai.16 Šių dviejų praktikų panašumą galima būtų lengvai
paaiškinti padarius prielaidą, kad šventikai buvo Heraklio
žmonomis, taigi kad jungtis su dievu buvo homoseksuali,
o jaunikis elgėsi lygiai taip pat kaip koriakų šamanų poros,
kuriose vyras yra žmona, o žmona – vyras.17 Taigi kalbamoji paralelė tebūtų sutapimas, jei nebūtų iškelta prielaida
vestuvinį ritualą padarius įtaką šventyklos ritualui, o tokiu
atveju, kad ir kokia būtų jaunikio persirengimo priežastis,
šventyklos ritualas vis tiek liktų ne kuo kitu kaip jungties
su dievybe ritualu.18 Ritualinė pederastija aptinkama ir
tarp pueblo indėnų,19 kurie tyčia kai kuriuos jaunuolius
(mujerados) padaro moteriškus ir paskui panaudoja juos
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įvairiose apeigose,20 neabejotinai tais pat tikslais, kuriais
aruntai savo ritualuose pasinaudoja moterimis. Abiem
atvejais aktas gali būti pavadintas „maginiu patepimu“.
Savo ruožtu vos kelių faktų bus gana parodyti, jog
sueitis su gyvūnu atskirais atvejais irgi gali būti įjungimo
ritualas. Labiausiai šis ritualas išreikštas Madagaskare.
Antaimorų vyrui su moterimi lytinius santykius galima
turėti tik po to, kai jis susieis su telyčia (tokia telyčia
specialiai prižiūrima ir puošiama gėlėmis bei vainikais).
Antaimorai užtat pravardžiuojami „karvių mergintojais“.
Ritualas, matyt, bus susijęs su totemizmu. Kai kuriose
Britų Naujosios Gvinėjos gentyse sueitis su gyvūnu21
yra vienas iš iniciacijos ritualų.22 Dramatiškas sueities
su gyvūnu vaidinimas, jei ne pati sueitis, yra reikšmingas iniciacijos dėmuo bent jau kai kurių Australijos bei
Amerikos indėnų gentyse, taip pat Kalahario dykumos
bušmenams. Pastarieji atlieka jaučio ir karvių, kalakutų
arba dygliakiaulių šokį, suvaidindami šių gyvūnų poravimąsi preciziškai tiksliai.23
Sueities su gyvūnu maginį veiksmingumą atskleidžia
tokie štai A. Mitrovičiaus Dalmatijoje užrašyti receptai.
Norint atsikratyti išsekimo, reikia lytiškai sueiti su višta
arba antimi; norint atsikratyti honorėjos – su višta, akto
metu jai perrėžiant gerklę; norint įvaldyti juodąją magiją,
reikia lytiškai sueiti su karve; susilaukti sėkmės – su višta;
išmokti gyvulių kalbą – su gyvate; apsaugoti gyvulius nuo
vilų (piktųjų laumių) – su kumele; vogti ir nebūti pagautam
– su kate; siekiant laimės namams, reikia lytiškai sueiti su
ožka, surinkti spermą ir ištrinti ja namų duris.24 Panašaus
pobūdžio įsitikinimais, be abejo, remiasi ir sueities su
vištomis, antimis ir t.t. papročiai Aname, tokie paplitę, kad
europiečiui geriau jau išvis nevalgyti šių paukščių mėsos,
jeigu jie nėra užmušti jam matant.
*
Tarp veiksmų, interpretuojamų dviprasmiškai, net jeigu jie atliekami vien ritualiniais tikslais, yra išplakimas.
Jo reikšmė lytinėje psichologijoje žinoma: tai viena iš
stipriausių erotinio sužadinimo priemonių. Tačiau net ir
tokiu tikslu atliekamas, kaip kad ir pasitaikantis ritualuose,
išplakimas priskirtinas platesnei sumušimo, vienkartinio
ar pakartotinio, kategorijai ir bet kuriuo atveju laikytinas
viena iš sadizmo formų. Rituale plakimas ar mušimas kitąsyk gali turėti seksualinį poveikį. Bet jei ir ne, tai jis vis
tiek verčia papildyti iki šiol priimtas interpretacijas, esą
jo paskirtis tėra paprasčiausiai išvaryti piktas dvasias ar
nuskaistinti. Reinachas, pririnkęs duomenų apie ritualinį
išplakimą senovėje, pagrindė Mannhardto teoriją, jog
Luperkalijose rykštėmis būdavo išvaromos piktosios dvasios.25 Frazeris išplakimą laikė nuskaistinamuoju ritualu.26
Thomsonas suvokė jį kaip priemonę suteikti plakamojo
kūnui augalo (lazdyno) arba gyvūno (ožio ar ožkos), kurių
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dalys panaudojamos plakant, gyvybinių galių. Reinachas
priėmė šią teoriją ir ritualą išaiškino kaip komuniją – tai,
ką aš vadinu įjungimo ritualu. Tokią interpretaciją reikia
taikyti ir Luperkalijoms bei išplakimui ant Ortigijos Artemidės altoriaus.
Išplakimas rykštėmis yra svarbus ritualas daugelyje
iniciacijos apeigų (paminėtinos šiuo atžvilgiu zunių
praktikos27) ir prilygsta Naujojoje Gvinėjoje žinomam
ritualui, priimant naujoką į toteminį klaną, šeimyną ar
mirusiųjų pasaulį, vožti jam vėzdu per galvą.28 Kita vertus,
pažymėtina, jog kai kuriais atvejais (antai Liberijoje bei
Konge) plakama arba mušama siekiant fiziškai atskirti nuo
ankstesniojo pasaulio. Smūgis tąsyk prilygsta nupjovimui
bei sulaužymui. Pagaliau norėčiau paminėti ir itin plačiai
paplitusį ritualą apskritai suduoti per ką nors, kaip kad
teritorijos įsavinimo ritualai, kuriuos sudaro „smūgis per
žemę“ arba „smūgis per ribas“.29
*
Esama priežodžio, jog pirmesnis geresnis. Įdomu,
kad toks požiūris iš tikrųjų yra visuotinis ir kad kai kur
jis išreiškiamas atitinkamais ritualais. Ne kartą jau buvo
parodyta, jog perėjimo ritualai išsamūs ir visu ryškumu
pabrėžiami arba išvis atliekami būna tik pirmojo perėjimo iš vienos socialinės padėties ar iš vienos būklės į
kitą atveju. Nenorėdamas perkrauti ir taip detalėmis jau
perpildytos knygos, pasitenkinsiu keliomis užuominomis.
Pirmiausia norėčiau pabrėžti, jog tai, kas aukščiau pasakyta, tinka ir visoms įkūrimo bei atidarymo apeigoms (namo,
šventyklos, gyvenvietės, miesto). Jos apima ir atskyrimo
nuo įprasto arba profaniškojo pasaulio, ir įsavinimo arba
pašventinimo ritualus. Įkūrimo apeigoms priklauso atskiri
profilaktiniai, numaldomieji bei kt. ritualai, bet visi jie
organizuojami pagal perėjimo ritualų schemą, kuri ypač
aiški pirmojo įžengimo ritualuose. Esama ir atitinkamų
pirmojo įžengimo ritualų svetimšaliui atvykėliui, kuriuos
atlikęs jis jau gali laisvai pats išeiti ir vėl įeiti.
Pirmasis nėštumas ir pirmasis gimdymas ritualiai yra
itin svarbūs, nors higienos bei medicinos požiūriu skirtumas tarp pirmojo ir kitų neatrodo reikšmingas. Pirmojo
vaiko, ypač pirmojo sūnaus gimimas yra daug svarbesnis
už visų kitų. Juridiškai tokį požiūrį išreiškia pirmagymio
teisė, arba vyriausiojo sūnaus teisė paveldėti ūkį. Pirmasis
plaukų kirpimas, pirmasis dantis, pirmasis kramtomas
maistas, pirmasis žingsnis, pirmosios mėnesinės – visa
tai progos apeigoms, kuo įvairiausioms savo forma, bet
paremtoms viena ir ta pačia pamatine idėja ir todėl sutampančioms savo bendra schema. Pirmosios sužadėtuvės yra
svarbesnės nei bet kurios paskui, o nutrauktos vestuvės
mergaitei, kaip žinome, yra didelė gėda. Pirmasis moters
coitus yra ritualinio pobūdžio, iš kurio kyla ištisa aibė ritualų, susijusių su nekaltybės praradimu. Pirmoji santuoka
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yra visų svarbiausia, ir ne tik dėl prarastos nekaltybės, nes
daugelyje tautų yra galimi priešvedybiniai santykiai su
vaikinais (kaip antai bendruosiuose namuose Filipinuose) arba defloracija atliekama prieš merginą atvedant pas
būsimąjį vyrą. Pakartotinės santuokos atveju, po skyrybų
arba vienam iš sutuoktinių mirus, vestuvių apeigos būna
gerokai supaprastintos (arba net parodijuojamos). Šia
dingstimi pacituosiu Biarnay’io žodžius apie Uarglą, nes
jie reikšmingi ir apskritai:
Skirtinos keturios vestuvių rūšys: 1) Vestuvės tarp vaikino
ir merginos, iš kurių nė vienas prieš tai nebuvo susituokęs.
Visų puotų bei apeigų, pradedančių bei lydinčių vestuves,
visumoje vadinamas islan, metu jaunikis yra vadinamas
asli, o nuotaka – taslet arba taselt. 2) Vestuvės tarp našlio,
išsiskyrusio arba jau turinčio vieną ar daugiau žmonų vyro
ir nekaltos mergaitės. Tai vestuvės tarp boumaoud ir taselt.
3) Dar niekuomet nevedusio vaikino (asli) vestuvės su našle
arba išsiskyrusia moterimi (tamet’out). 4) Vestuvės tarp vyro
ir moters, kurie abu prieš tai jau buvo susituokę.
Pradedant pirmosios rūšies vestuvėmis, kurias galima
pavadinti visavertėmis vestuvėmis, ir baigiant ketvirtosios
rūšies vestuvėmis, kurios telaikomos banaliu formalumu,
turinčiu reikšmę tik būsimajai sutuoktinių porai, vestuvinių
iškilmių bei puotų mažėja, ir jos tolydžio vis kuklesnės.30

Poligamiškose tautose pirmoji žmona yra aiškiai viršesnė už kitas. Tarp poliandriškųjų todų31 pirmasis tėvas yra
keleto vyriškosios linijos kartÿ galva, o poligamų sakalavų32 šeimos vyras atlieka specialų ritualą, skirtą įsitikinti,
kad jis tikrai yra pirmojo vaiko tėvas, kad galėtų laikyti
save ir būsimųjų kartų tėvu. Pirmojo vaiko gimimas neretai
žymi vestuvių apeigų pabaigą arba, kaip kad Kamerune,
įgalina jaunąją motiną įsijungti į visateisių moterų grupę.33
Iniciacijos ritualai, kaip kad aišku iš paties termino, irgi
yra nepaprastai svarbūs, nes jie suteikia žmogui nuolatinę
teisę dalyvauti brolijų apeigose bei misterijose. Pirmąsyk
išvysti šventenybę visuotinai yra labai reikšmingas įvykis. Užburtas ratas pirmąsyk pralaužtas, ir šiam žmogui
jau niekuomet visiškai nebeužsidarys. Pirmojo aukojimo
Brahmanui bei katalikų kunigo pirmųjų mišių reikšmė
pabrėžiama atitinkamais ritualais. Pirmosios laidotuvės
daug sudėtingesnės nei antrosios, o pirmojo šeimoje mirusio vaiko laidotuvės kartais būna išskirtinai sudėtingos
bei sureikšmintos. Galų gale ir vertingiausia auka yra
pirmagymiai, pirmieji vaisiai ir t.t.
Iš šio trumpo aptarimo akivaizdu, kad „pirmojo
karto ritualų“ tikras paaiškinimas apima daug daugiau
nei galėjo įtarti Schurtzas, tyręs juos vient tik ryšium su
iniciacijos ritualais.34 Palaipsnį ritualų paprastėjimą jis
aiškino tuo, jog kylant iš lygmens į lygmenį darosi nebereikalingas slaptumas, o įvesdintieji į aukštesniuosius
lygmenis padėtį valdo „iš už uždangos“ – akivaizdžiai

netinkama visiems kitiems išvardytiems atvejams interpretacija. Tai paprasčiausiai perėjimo iš vienos srities
arba vienos padėties į kitą ritualai, todėl suprantama,
kad įžengus į naująją sritį arba naująją padėtį, pirmojo
karto kartojimas tolydžio praranda reikšmę. Pagaliau ir
psichologiškai antrasis kartas nebeatneša nieko naujo,
priešingai – juo prasideda įprotis.
*
Perėjimo ritualams priskirtini ir tie ritualai, kuriais
palydima arba prasideda metų, metų laiko, mėnesio kaita.
Šiuos ciklus tyrinėjo įvairūs autoriai, ypač Mannhardtas
bei Frazeris, tačiau šie tyrimai rėmėsi tam tikru jų požiūriu, todėl jie vis dėlto neatskleidė šių didžiai reikšmingų
apeigų ryšio su kitais perėjimo ritualais. Metų pabaigos bei
Naujųjų metų apeigos ir taip žinomos pakankamai gerai,
tad nėra reikalo jų pabrėžti.35 Pekine paskutinę metų dieną
visi šeimos nariai susirenka prie bendro stalo, netgi tie,
kurie šiaip jau būna atskirti. „Atleidimo“ ritualas nėra pernelyg reikšmingas – tai tik parengiamasis ritualas, skirtas
sutelkti grupę. Visi atsisveikina su praeinančiais metais, ir
kiekvienas šeimos narys, pradedant vyresniaisiais, žemai
nusilenkia protėviams (išimtį sudaro dukros, nes jos įeis į
kitas šeimas). Vyriausias sūnus atsisveikindamas aplanko
giminių šeimas ir t.t.36
Perėjimo iš senųjų metų į naujuosius trukmė įvairiose
tautose skiriasi. Tai gali trukti visą naktį, nuo vidurnakčio
ligi pirmos valandos, o kartais vos kelias minutes paties
virsmo metu. Pekine pusvalandžiui uždaromi vartai,
skiriantys mandžiūrų ir kinų kvartalus. Durys ir baldai
namuose nukabinėjami raudono popieriaus skiautėmis ir
panašiai. Atliekami ritualai, skirti pasveikinti naujuosius
metus, kuriems priklauso aukojimas protėviams bei dievams ir vaišės, į kurias susirenka visi giminaičiai. Pereinamąjį tarpsnį sudaro diena, savaitė arba mėnuo švenčių ar
išeiginių. Vienas iš tokių pavyzdžių yra mėnuo, kurio metu
Kinijoje sustabdoma administracijos veikla. Jis vadinamas
„jo (mandarino) įstaiga užantspauduota“.37 Naujųjų metų
dieną daugelyje tautų kasdienybės rutina nutraukiama, o
Indokinijoje tai pasiekia tokį laipsnį, kad netgi mirusieji
palieka savo buveines ir atvyksta paragauti gyvenimo
skonio.38 Dvylikos dienų ar dvylikos naktų tarpsnis (tarp
Kalėdų ir Trijų Karalių) irgi yra pereinamasis periodas,
kurio tyrimas perėjimo ritualų požiūriu irgi yra didžiai
pamokantis.
Įprasto pobūdžio perėjimo ritualai atliekami keičiantis metų laikams, dažniausiai per vasaros bei žiemos
saulėgrįžas (pastaroji Europoje sumišo su metų pabaigos
apeigomis) ir pavasario bei rudens lygiadienius. Neretai
žiemos išvarymas yra atskyrimo ritualas, o vasaros sutikimas – įvedimo ritualas. Kitais atvejais žiema „miršta“,
o vasara arba pavasaris „atgimsta“.39
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Metų laikų kaita žmogui nerūpėtų, jei ne jų sąsaja su
ekonominiu gyvenimu, daugiausia gamybine veikla žiemą
ir visų pirma žemdirbyste bei gyvulių auginimu pavasarį
bei vasarą. Savo ruožtu su grynai metų laikų kaitos perėjimo ritualais gali sutapti ritualai, skirti augmenijai pažadinti
iš žiemos miego. Pastarieji ritualai taip pat skatina gyvulių
veisimąsi ir nuo to priklausantį bandų prieauglį. Visas
šias apeigas tad sudaro ir perėjimo ritualai, ir simpatiniai
ritualai – tiesioginiai arba netiesioginiai, pozityvūs arba
negatyvūs – vaisingumui, gausai bei augimui paskatinti.
Keista, kad Mannhardto, Frazerio bei kitų (kaip antai
Hoffmann-Krayeris, tęsęs jų darbą40), dėmesį patraukė
tik simpatiniai ritualai. Bet kadangi šie tyrinėtojai savo
skelbiamus duomenis aprašė gana detaliai, nesunku pastebėti, jog išvien su simpatiniais ritualais šiose apeigose
koja kojon eina ir perėjimo ritualai.
Ryškiausias šios rūšies ritualų dėmuo, esant suasmenintoms metų laikų bei ekonominėms jėgoms (kaip kad Osirio,
Adonio bei kt. atvejais), yra mirties, vilties ir atgimimo
drama.41 Adonis iškilmingai laidojamas, apraudamas, tuo
metu sustoja socialinis gyvenimas, o paskui jis atgimsta,
ryšys, jį jungęs su visuomene, atstatomas, ir socialinis
gyvenimas atgyja. Galiausiai turiu priminti faktą, į kurį
atkreipė dėmesį Beuchat su Maussu: eskimų socialinis
gyvenimas vasarą ir žiemą organizuojamas visiškai skirtingu pagrindu, užtat perėjimas nuo vienam metų laikui
būdingos gyvensenos prie būdingos kitam išreiškiamas
pabrėžtinai perėjimo ritualais.42
Esama dar vienos ištisos ritualų rūšies, klaidingai
interpretuotų nesuvokiant perėjimo ritualų reikšmės.
Tai apeigos, susijusios su mėnulio fazių kaita. Frazeris
surinko bei aprašė jų tikrą gausybę, tačiau teįžvelgė
juose vien simpatinius ritualus.43 Mėnulio fazių ryšys
su augalų, gyvūnų bei žmogaus gyvenimo pakilimais
bei nuosmukiais – vienas iš seniausių žmonijos tikėjimų.
Ir jis, beje, iš dalies atitinka tikrovę – tiek, kiek pačios
mėnulio fazės yra dalis didžiųjų kosminių ritmų, kuriems
paklūsta visa kas pasaulyje, ir dangaus kūnų judėjimas,
ir kraujo apytaka.44 Tačiau aš noriu pabrėžti tai, kad
mėnulio tarpijų metu apmiršta ne tik fizinis gyvenimas,
bet pereinamasis tarpsnis ištinka ir visuomenės ar tam
tikrų apibrėžtų grupių socialinį gyvenimą.45 Kalbamųjų
apeigų tikslas kaip tik yra užbaigtį šį tarpsnį, užtikrinti
ateisiančią gyvybinių jėgų pilnatvę, o prasidėjus delčiai,
padaryti taip, kad nuosmukis paliestų tik tai, kas laikina
ir mažiau svarbu. Štai kodėl šioms apeigoms būdingi
atsinaujinimo, periodinės mirties ir atgimimo vaizdiniai
ir kodėl su mėnulio fazėmis (ar tik su pilnatimi) susiję
ritualai turi atskyrimo, įžengimo, pereinamųjų bei atsi
sveikinimo ritualų požymių.
Kadangi savaitė tėra ne kas kita kaip mėnesio dalis, jos
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perėjimo ritualai atskirai nepažymi, nebent būtų susiję su
kai kuriomis žymiomis dienomis (ypač Afrikoje). Tačiau
dienos eigoje perėjimo ritualai kartais atliekami. Dauguma
senovės Egipto apeigų,46 skirtų užtikrinti kasdienį saulės
kelią, atitinka perėjimo ritualų schemą.
Visi tie ritualai, kurių tikslas yra gyvūnų bei augalų
prieauglis, derlių lemiančių potvynių periodiškumas, žemės derlingumas, normalus javų bei vaisių augimas bei
brendimas ir taip toliau, tėra priemonės užtikrinti siekiamą
ekonominę padėtį. Tas pat pasakytina ir apie žvejybos bei
medžioklės ritualus, apeigas, skirtas totemo prieaugliui
(intičijuma [intichiuma] centrinėje Australijoje), o tam
tikru mastu – ir apie karo bei vestuvių apeigas. Bet čia ne
vieta aiškintis atitinkamų apeigų ciklų ekonominį dėmenį
arba atsidėti toms išorinėms pérėjimo ypatybėms, kurios
išvis neturi maginių-religinių požymių.
Pereinamąją būklę galima aptikti daugelyje kitų žmogaus veiklos sričių, ji būdinga ir biologiniam aktyvumui
apskritai, ir fiziniam darbui, ir kosminiams ritmams. Būtina, kad dvi priešingos krypties jėgas atsvertų tam tikras
inercijos taškas. Mechanikoje jis mažiausias išcentrinio
judesio ir tik numanomas sukamojo judesio atveju. Tačiau
nors kūnas ir gali judėti erdvėje ratu pastoviu greičiu, apie
biologinę bei socialinę veiklą to pasakyti negalima.47 Jos
energija išsenka ir kas ilgesnį ar trumpesnį laiko tarpą
ji atgaunama. Perėjimo ritualai galiausiai ir atliepia šią
pamatinę būtinybę, kitąsyk taip giliai, kad stačiai mena
mirtį ir atgimimą.
*
Prieš keletą puslapių sakiau, kad vienas ryškiausių
dėmenų metų laikų apeigose yra mirties ir atgimimo
drama – mėnulio, metų laiko, metų, augmenijos, aug
menijai atstovaujančių ir ją prižiūrinčių dievų. Tačiau
tą patį dėmenį aptinkame ir daugelyje kitų apeigų ciklų,
kurių paralelių visai nereikia aiškinti kito ciklo įtaka ar
perėmimu. Tą pačią idėją mena bei pabrėžia metų laikų
apeigos, nėštumo bei gimdymo ritualai,48 ritualai, gimus
vaikui atliekami tose tautose, kuriose tikima reinkarnacija,49 įvaikinimo,50 brandos,51 iniciacijos,52 vestuvių,53
karūnavimo,54 įšventinimo į dvasininkus,55 aukojimo56
bei laidotuvių ritualai tautose, kuriose tikima asmens
išlikimu arba, siauriau, reinkarnacija.57 Galimas dalykas,
ją galima aptikti ir įžadų bei piligrimystės atvejais. Bendra visų šių paralelių, iš kurių dalį apžvelgė Schurtzas,
„loginė idėja“ (kurios jis nesugebėjo aptikti ir kurią,
regis, netgi mėgino neigti58) yra ta, jog pereiti iš vienos
būklės į kitą kaip tik ir reiškia užbaigti senąjį gyvenimą
ir „atversti naują puslapį“.
Tačiau sunku pasakyti, ar mirties ir atgimimo vaizdinys yra priežastis, ar padarinys. Padarinys jis, regis, bus
iniciacijos bei įšventinimo apeigose, kurioms dar būdinga
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ekstazė, vidinių turinių projekcija išorėn59 bei, kaip kad
daugelio Amerikos indėnų, sapnavimas ar tik miegas. Antai
foksų naujakrikštai paskutinį iniciacijos (trunkančios devynerius metus) vakarą sugula šokių namuose ant grindų
ir užmiega, o prisikelia jau vyrai.60 Mirties ir prisikėlimo
vaizdinys yra padarinys ir metų laikų apeigose, kai „visa
gamta užmiega“ ir „pabunda“. Tačiau itin dramatiškuose
ritualuose, pavyzdžiui, būdinguose Osirio, Adonio bei
Ačio kultams, jis yra priežastis. Savarankišką reikšmę jis
turi ir krikščionybėje (Išgelbėtojo mirtis ir prisikėlimas
yra atskaitos taškas interpretuojant naujakrikštų simbolinę
mirtį ir prisikėlimą). Jau vien iš to, kad šis vaizdinys pasitaiko ne tik iniciacijos ritualuose, galima padaryti išvadą,
jog tai ne hipnozės, katalepsijos, laikinos amnezės ar kitų
patologinių reiškinių interpretacija. Kalbamas vaizdinys
taps paprastas bei normalus, priėmus tokį štai požiūrį:
perėjimas iš vienos būklės į kitą yra rimtas žingsnis, kurio
negalima žengti be ypatingų atsargumo priemonių.61 Kai
kuriais atvejais ritualinė mirtis ir atgimimas gali atsirasti
iš sąsajos tarp žmogaus gyvenimo stadijų ir mėnulio fazių,
nes daugybėje tautų mirties kilmė ar įvedimas priskiriama
mėnuliui.
Tipiškos perėjimų ritualų sekos (atskyrimo, pereinamieji ir įjungimo) sudaro aukojimo apeigų pagrindą, kurios
būtent šiuo pagrindu tapo ligi smulkmenų susistemintos
senovės indų bei žydų ritualuose.62 Juo taip pat kartais
remiasi piligrimystė bei devotio. Kaip žinoma, katalikų
piligrimas, prieš išvykdamas, pagal tam tikras taisykles
turi atlikti pradinį pašventinimą ir tokiu būdu atsiskirti nuo
profaniškojo pasaulio ir įsijungti į sakralųjį. Išoriškai piligrimo būklę žymi amuletai, rožinis, piligrimiškos kriauklės
ir kt., taip pat visokie tabu, kaip kad mėsos nevalgymas,
lytinis susilaikymas, išlaidų ribojimas bei laikina askezė.
Musulmonų piligrimas,63 davęs įžadus keliauti į Meką,
nuo tos akimirkos, kai tik peržengia šventosios teritorijos
(Mekos ar Medinos) ribą, atsiduria ypatingoje būklėje, vadinamoje i£rām. Tačiau pagal senovinį paprotį, šventumo
i£rām jis yra apgaubiamas iškart, vos palieka savo namus.
Taigi kiekvienas piligrimas, nuo pat išėjimo ligi sugrįžimo,
yra anapus įprasto gyvenimo – tam tikros pereinamosios
būklės. Tas pat ir budizme. Išeinant, žinoma, atliekami
atskyrimo ritualai; pasiekus šventovę – tam tikri ypatingi
piligrimystės ritualai, kuriems priklauso ir susijungimo
su dievybe ritualai (prisilietimas prie Juodojo akmens,
o pradžioje, matyt, ir svaidymas akmenimis); juos vėlgi
seka atskyrimo nuo šventybės ir sugrįžimo į visuomenę
bei šeimą ritualai. Devotio, ir šiaip jau laikomas aukojimu,
arba įprasto aukojimo ypatinga forma, atliekamas panašiai.
Jo eiga, beje, primena iniciacijos ritualų eigą.64
Nors čia, pirmąsyk aptardamas įvairiausius atvejus,
kuriais tik kokį nors vaidmenį vaidina perėjimo ritualai,

nė neketinu būti išsamus, turiu atkreipti dėmesį į kelis
pavyzdžius, kuriuose pereinamasis tarpsnis yra įgavęs
autonomiją kaip antrinė savarankiška sistema, įterpta į
apeigų visumą. Pavyzdžiui, viena iš praktikų, daugiau
mažiau visuotinai aptinkamų įvairiose apeigose, per kurias
žmogui tenka pereiti gyvenimo kelyje, yra nešimas (jis
yra nešamas arba neša kitą). Apeigų subjektas tam tikrą
nustatytą laiką privalo nepaliesti kojomis žemės. Jį kas
nors neša ant rankų arba neštuvuose, pasodina ant žirgo,
jaučio ar į vežimą, ant demblio (slankaus arba pritvirtinto)
ar pakylos, arba ant iškelto krėslo ar sosto. Tai visai ne tas
pat, kas apžergti ką nors ar būti perneštam per ką nors, nors
abu ritualai kartais apjungiami. Esmė ta, kad asmuo virš
ko nors iškeliamas arba ant ko nors užkeliamas.
Priešingai įsigalėjusiai nuomonei, ritualo tikslas – visai
ne apsaugoti žemę, kaip šventą ar kaip ar Motiną Žemę,
nuo nešvarios būtybės prisilietimo, kuris ją suterštų.
Kadangi šis ritualas atliekamas ir gimimo, lytinės brandos, iniciacijos, karūnavimo, įšventinimo, ir laidotuvių
progomis, taip pat keliaujant šventam asmeniui (kaip kad
karalius ar žynys), reikia rasti bendrą, visiems atvejams
tinkamą paaiškinimą. O pats paprasčausias paaiškinimas,
mano galva, būtų jį laikyti tiesiog pereinamuoju ritualu.
Jo užduotis – parodyti, jog tuo metu asmuo nepriklauso
nei sakraliajam, nei profaniškajam pasauliui. O jeigu jis
vienam iš jų savaime priklauso, ritualu siekiama tinkamai
įvesdinti jį į antrąjį. Užtat jis izoliuojamas ir laikomas
tarpinėje padėtyje, tarp žemės ir dangaus, kaip kad karste
nešamas mirusysis laikinai atsiduria tarp gyvenimo ir
tikrosios mirties.
Kerštas irgi kartais tampa dingstimi didžiai sudėtingiems ritualams. Grupė, išsiruošusi į keršto žygį, išvykdama ir sugrįžusi paprastai laikosi tam tikrų ypatingų
reikalavimų, tarp kurių ryškėja ir perėjimo ritualų schema:
pašventinimas, pereinamasis tarpsnis ir nu-šventinimas.
Šios rūšies duomenys bus aptarti kitur, specialiai ir ryšium
su prieglobsčio teise. Čia tik paminėsiu, jog Australijoje
bei arabų pasaulyje ši schema iškyla visu aiškumu.
Įvairiems priėmimo ar įsavinimo ritualams, kuriuos
sudaro uždedami bei nuimami visokie tabu bei pan. ir
kurių tikslas yra išvesti žmogų iš įprasto pasaulio valdų
bei įvesti jį į tam tikrą ypatingą sritį, irgi būdingi esminiai
šios schemos dėmenys. Antai arabų pasaulyje naujų žemių
įsavinimą (pašventinimą, pavedimą dievybei ir t.t.) lydi
pereinamasis tarpsnis, ir tik jam pasibaigus žemės gali
būti dirbamos.65 Tas pat neabejotinai matyti ir Okeanijoje
bei Afrikoje.
Relikvijų perkėlimas irgi mena pereinamąjį periodą,
trunkantį nuo jų paėmimo iš ten, kur jos pirma buvo saugojamos, ligi įkurdinimo toje vietoje, kur jos bus laikomos
nuo šiol. Katalikų bažnyčia tam reikalui turi specialų
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ritualą, nes perkėlimo metu ypatingoje šventoje būklėje
atsiduria ir visi tie, kas jame dalyvauja. Panaši padėtis ir
perkeliant dievų ar šventųjų statulas, ir į kelionę išsirengus karaliui-žyniui-dievui. Pats nešimo veiksmas šiame
kontekste reiškia pereinamąjį ritualą.
Perėjimo ritualų schema tad ryškėja ne tik tose
apeigose, kurios skirtos palydėti, palengvinti ar kaip
kitaip paveikti perėjimą iš vieno gyvenimo tarpsnio
į kitą ar iš vienos socialinės padėties į kitą, bet ir kai
kuriose autonomiškose apeigų sistemose, atliekamose
visos visuomenės, apibrėžtų grupių ar atskirų asmenų
naudai. Paralelės tarp šių sistemų tad apima ne tik kai
kurias išorines jų formas, bet ir pačią vidinę struktūrą.
Senovės egiptiečių, vedamų polinkio į sisteminimą, šios
paralelės, beje, buvo sąmoningai išplėtotos. Tėbų epochos Egipte tie patys pamatiniai ritualų dėmenys buvo
atliekami ir įvedant į sostą faraoną,66 ir faraonui atliekant
jam priklausančias šventas žynio pareigas, ir įvesdinant
velionį į mirusiųjų bei dievų pasaulį. Kiekvienu atveju
pagal nustatytą tvarką buvo atliekamas sutapatinimas su
Horu, kaip kad kitoje ritualinėje sistemoje – irgi kaskart
sutapatinimas su Osiriu. Pastarąjį sudarė savitas dievo
pagarbinimas, savitas velionio įjungimas į mirusiųjų
pasaulį67 ir dar ritualas, skirtas tam, kad kasryt patekėtų
saulė, kad nenukrypdama bei neužtemdama ji eitų savo
įprastu keliu iki nusileis vakaruose, o tada per mirusiųjų
pasaulį sugrįžtų vėl į rytus.
Moretas išvis nepastebėjo skirtumo tarp šių dviejų ritualinių sistemų,68 neabejotinai dėl abiejų pamatinių temų
panašumo,69 iš kurių vieną sudaro „Horo suskaidymas“, o
antrą „Osirio suskaidymas“.70Abi šiedvi ritualų sistemos
siejasi su perėjimu iš vienos būklės į kitą, o visi atskiri
jas sudarantys ritualai – pašventinimas, pamaitinimas,
įvardijimas, „įžengimas į šventąją menę“, pereidinėjimas
iš vienos patalpos ar skyriaus į kitą, specialūs apdarai
bei ženklai, bendros vaišės ir t.t. – yra kaip tik tokie, su
kokiais mes ištisai turėjom reikalą šioje studijoje apie
perėjimo ritualus.
Yra viena situacija, kurioje visą perėjimo ritualų, susijusių su įvairiais gyvenimo tarpsniais, seką galima išvysti
atliekamą per gana trumpą laiką – kai žmogus, laikytas
mirusiu, sugrįžta namo ir nori vėl atgauti savo ankstesnę
padėtį. Jis privalo vėl praeiti visus gimimo, vaikystės bei
paauglystės ritualus. Jis turi būti iš naujo inicijuotas ir iš
naujo vesti savo žmoną (kaip kad Graikijoje, Indijoje).
Etnografui būtų pravartu sudalyvauti šioje daugybėje
sparčiai atliekamų čia aptartų apeigų ir kuo kruopščiau
aprašyti įvairias jų fazes. Toks aprašymas būtų geriausias
tiesioginis paliudijimas, jog čia pateikta sistema nėra tik
plikas loginis konstruktas. Ji vienusyk atitinka ir faktus,
ir juos grindžiančią dinamiką, ir socialinius reikalavimus.
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10. Išvados
Mūsų trumpas apeigų, kurias žmogus pereina visomis
svarbiausiomis savo gyvenimo progomis, tyrimas baigtas.
Tačiau tai tik grubus eskizas pagal tikrąjį paveikslą, kurio
kiekviena detalė verta atidaus tyrimo.
Kaip matėme, asmuo visuomet priklauso tam tikroms
visuomenės padaloms, tiek vienumet, tiek paeiliui. Pereidamas iš vienos kategorijos į kitą ir prisijungdamas prie
kitai padalai priklausančių asmenų, nuo pat savo gimimo
dienos ligi pat mirties jis paklūsta atitinkamoms apeigoms, kurios dažnai skiriasi savo forma, bet turi panašią
funkciją. Kartais asmuo būna vienas, anapus visų grupių,
o kartais, būdamas kokios nors vienos grupės narys, jis
būna atskirtas nuo kitų grupių narių. Du pagrindiniai padaliniai yra būdingi visoms visuomenėms, nepriklausomai
nuo laiko ir erdvės: tai lytinė skyra tarp vyrų ir moterų ir
maginė-religinė skyra tarp profanybės ir sakralybės. O
tokios ypatingos grupės kaip religinės sąjungos, toteminiai
klanai, fratrijos, kastos bei profesinės klasės, priešingai,
pasitaiko rečiau. Kiekvienoje visuomenėje dar būna amžiaus grupės, šeimos, apibrėžti politiniai-administraciniai
bei teritoriniai junginiai (gauja, kaimas, miestas). Prie šio
sudėtingo gyvųjų pasaulio dar reikia pridurti ateisiančiųjų
gyventi ir palikusiųjų gyvenimą pasaulį.
Tai socialinio gyvenimo konstantos, prie kurių dar pridūrėme tokius ypatingus ir laikinus įvykius kaip nėštumas,
ligos, kelionės ir t.t. Ir visuomet viena kuri veiklos rūšis
turi tą patį tikslą. Ir grupei, ir asmeniui gyvenimas – tai
skyrimasis ir jungimasis, būklės bei formos keitimasis,
mirtis ir atgimimas. Veikla ir veiklos nutraukimas, laukimas bei poilsis, paskui vėl veikla, bet jau kitokia. Ir vis
nauji slenksčiai, kuriuos tenka peržengti: vasaros ir žiemos, metų laikų ir pačių metų, mėnesių ir naktų, taip pat
gimimo, jaunystės, brandos ir senatvės, taip pat mirties ir
anapusio – tiems, kurie juo tiki.
Aš, žinoma, nesu pirmas, pritrenktas čia aptartų apeigų įvairių dėmenų tarpusavio panašumų. Panašumai
jau buvo pastebėti tiek tarp ištisų ritualų, tiek tarp jų
smulkiausių detalių. Antai Hartlandas71 atkreipė dėmesį
į panašumus tarp tam tikrų iniciacijos ir vestuvių ritualų; Frazeris72 panašumų įžvelgė tarp kai kurių lytinės
brandos ir laidotuvių ritualų; Ciszewskis73 – tarp kai
kurių krikšto, draugystės, įvaikinimo bei vestuvių ritualų. Dielsas,74 kuriuo sekė Dietrichas75 bei Hertzas,76
pažymėjo panašumus tarp kai kurių gimimo, vestuvių ir
laidotuvių ritualų, o Hertzas prie šios gretos dar pridūrė
naujo namo atidarymo (nors nepateikė pavyzdžių) ir aukojimo ritualus. Goblet d’Alviella77 pažymėjo panašumą
tarp krikšto ir iniciacijos, o Websteris78 – tarp iniciacijos
į slaptą draugiją ir šamano įšventinimo.

SKAITYMAI

Hertzas79 domėjosi laidotuvių ritualų eilės tvarka ir
užsiminė apie, jo žodžiais, „pereinamąjį tarpsnį“ – laikotarpį, kuris trunka nuo vestuvių ligi pirmojo vaiko gimimo
ir atitinka mirusiųjų „pereinamąjį tarpsnį“ Indonezijoje
(ypač Borneo saloje). Tačiau išskyrus jį, visi minėtieji
tyrinėtojai, tarp jų ir Crawley’is,80 panašumus įžvelgė tik
tarp detalių. Antai bendros vaišės (Smitho „komunijos
auka“), kraujo ryšys bei kai kurie kiti įjungimo ryšiai tapo
Hartlando keleto įdomių skyrių tyrimo objektu. O Frazeris
ir Crawley’is daugybėje įvairiausių apeigų aptiko pasikartojant kai kuriuos atskyrimo ritualus, kaip kad laikina
izoliacija ir mitybos bei lytiniai tabu. Dielsas, Dietrichas ir
apskritai visi, kas tik užsiėmė klasikinėmis religijomis, pabrėžė jose vadinamųjų apvalymo ritualų (tepimas aliejais,
apiplovimas ir t.t.) svarbą. Monografiją paskyrus kokiam
nors vienam ypatingam ritualui, pavyzdžiui, apsikeitimui
krauju, ir ėmus persikloti kontekstams, panašumai šiaip
jau turėjo išryškėti neišvengiamai.
Ištisas būrys etnografų bei folkloristų yra aiškiai parodę, jog daugumoje tautų ir kuo įvairiausiose apeigose tie
patys ritualai atliekami tais pat tikslais. Taigi, pirmiausia
Bastiano, o paskui Tyloro ir vėliau Andree dėka, buvo
sugriauta daugybė visokių vienpusių teorijų. Ir šiandien jų
nuostata tebėra reikšminga, nes įgalino ilgainiui apibrėžti
kultūrinius ratus bei civilizacijos pakopas.
Šios knygos tikslas visiškai kitas. Mus domino ne paskiri ritualai, bet jų vidinė reikšmė ir santykinė vieta apeigų
visumoje, kitaip sakant, jų eilės tvarka. Kaip tik dėl šios
priežasties buvo pateikti kai kurie gana ilgi aprašymai –
siekiant parodyti, kaip atskyrimo (laikino arba galutinio),
pereinamieji ir įjungimo ritualai išsirikiuoja vienas kito
atžvilgiu, sudarydami prasmingą seką. Jų padėtis gali
įvairuoti priklausomai nuo progos, kuria jie atliekami, –
gimimas ar mirtis, iniciacija ar vestuvės, – tačiau skirtumai
teliečia detales. Pamatinė struktūra visuomet ta pati. Po
formų gausa visuomet ryškėja, samoningai pabrėžiama ar
tik numanoma, tipiška schema – perėjimo ritualų schema.
Kitas pažymėtinas dalykas, kurio visuotinumo iki šiol,
regis, niekas nėra pastebėjęs, – tai pereinamieji periodai,
kartais įgyjantys tam tikrą autonomiją. Pavyzdžiai geriausiai matyti iniciacijos ir sužadėtuvių atvejais. Būtent
šis pereinamasis tarpsnis duoda pagrindą suprasti prieš
pačias vestuves atliekamų ritualų eilės tvarką bei kai
kurias plonybes.
Trečia, kas man atrodo svarbu, tai kad perėjimas iš vienos socialinės padėties į kitą čia prilygintas erdviniam perėjimui, kaip kad įžengimas į kaimą ar namus, perėjimas iš
vieno kambario į kitą, gatvės ar aikštės kirtimas. Būtent šis
prilyginimas paaiškina, kodėl perėjimas iš vienos grupės į
kitą taip dažnai rituale išreiškiamas praėjimu pro vartus81
arba „durų atvėrimu“. Tokie posakiai bei veiksmai retai

kada laikomi „simboliais“ – pusiau civilizuotam žmogui
perėjimas yra būtent erdvinis perėjimas. Ir išties, juk viena
iš socialinės organizacijos priemonių yra skirtingų grupių
erdvinis išskyrimas. Vaikai ligi tam tikro amžiaus gyvena
su moterimis; berniukai ir mergaitės gyvena atskirai nuo
vedusių porų, kartais net atskirame name, patalpoje ar
kraalyje; per vestuves vienas arba net abu jaunavedžiai
pakeičia gyvenamąją vietą; kariai kuriasi atokiau nuo
kalvių, o kartais visos profesinės klasės gyvena kiekviena
savo nustatytoje vietoje.82 Viduramžiais žydai būdavo
izoliuojami savo getuose, kaip ir krikščionys, pirmaisiais
amžiais gyvenę atokiose vietose. Klanų teritorinis atskyrimas irgi gali būti labai aiškus,83 antai Australijoje žygio
metu kiekvienas būrys įsikuria atitinkamoje vietoje.84
Trumpai tariant, socialinės padėties pasikeitimas mena ir
gyvenamosios vietos pasikeitimą, ir tai išreiškiama kuo
įvairiausiais perėjimo ritualais.
Kaip jau esu sakęs bent keletą kartų, anaiptol nemanau,
kad visi gimimo, iniciacijos ir kt. ritualai yra perėjimo
ritualai ar kad visose tautose būtų išsirutulioję būdingi
gimimui, iniciacijai ir t.t. ritualai. Ypač laidotuvių apeigas,
kadangi jos priklauso nuo vietinių tikėjimų apie žmogaus
pomirtinį likimą, pirmiausia gali sudaryti nuo mirusiojo
sielos apsiginti skirtos procedūros ir profilaktinės priemonės nuo mirties užkrato. Tokiu atveju jos gali tepateikti vos
vieną kitą tipiškos schemos apraišką. Ir vis dėlto visuomet
reikia būti atsargiems su tokiomis išvadomis: kurios nors
tautos laidotuvių apeigų santraukoje kalbamoji schema gali
būti neaptinkama, tačiau visiškai akivaizdi smulkesniame
aprašyme. Panašiai tose tautose, kuriose nėščia moteris
nelaikoma nešvaria ir kur bet kas gali dalyvauti gimdant,
vaiko gimimas yra paprastas dalykas, skausmingas, bet
normalus. Tačiau šio perėjimo schema tokiu atveju bus
perkelta į vaikystės ritualus arba net gali būti įtraukta į
sužadėtuvių ar vestuvių ritualus.
Apeiginio gyvenimo mastai kai kuriose tautose kartais gali skirtis nuo įprastų mūsiškėje bei daugelyje kitų
visuomenių, tarp jų ir tų, apie kurias sukosi šios knygos
skyriai. Pavyzdžiui, jau buvo užsiminta, jog todai težino
vieną apeigų ciklą, prasidedantį tėvų lytine branda ir pasibaigiantį pirmojo vaiko gimimu, ir būtų savavališka mėginti suskirstyti šį ciklą į paauglystės, jaunystės, vestuvių,
nėštumo, gimdymo, gimimo ir vaikystės apeigas. Tokio
suliejimo pavyzdžių pasitaiko ir daugelyje kitų grupių,
tačiau galų gale apibendrinimo tai niekaip nekeičia. Nors
perėjimo apeigų schema tokiais atvejais pasireiškia kitaip,
ji vis tiek yra aiški ir akivaizdžiai pabrėžiama.
Verta išsakyti dar vieną bendrą pastabą. Atlikta analizė
atskleidė vidinio visuomenės pasidalijimo, skirtingų padalinių tarpusavio santykių bei juos skiriančių slenksčių įvairovę nuo paprasčiausios įsivaizduojamos linijos ligi plačią
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neutralią zoną sudarančios srities. Kiekvienai tautai tad
būtų galima sudaryti tam tikrą laužtinę kreivę, kurios pakilimai žymėtų nustatytas padėtis, o nuokryčiai – tarpinius
periodus. Viršūnės kartais atrodytų kaip aštrūs smaigaliai, o
kartais kaip įvairaus ilgio horizontalios linijos. Pavyzdžiui,
kai kuriose tautose beveik visai nėra sužadėtuvių ritualų,
išskyrus suderybų vaišes, po kurių jau prasideda vestuvių
apeigos. Kitose, priešingai, laikotarpį nuo sužadėtuvių
(ankstyvame amžiuje) iki jaunavedžių porai sugrįžtant
prie įprasto gyvenimo sudaro ištisa seka pakopų, iš kurių
kiekviena tam tikru laipsniu yra autonomiška.
Nepaisant regimo painumo, kalbamos schemos struktūra nuo gimimo ligi mirties dažniausiai sudaro atkarpų
seką, geriausiai išreiškiamą tiesia linija. Kita vertus, kai
kuriose tautose, kaip antai lušai, ji yra žiedinė, nes kiekvienas asmuo čia keliauja vis per tą pačią nepabaigiamą
perėjimo ritualų seką iš gyvenimo į mirtį ir iš mirties vėl
į gyvenimą. Toks kraštutinis ciklinis chemos pavidalas
budizme įgavo etinį bei filosofinį turinį, o štai Nietszche’ės
amžinojo sugrįžimo teorijoje – dar ir psichologinę reikšmę.
Galiausiai kai kuriose tautose žmogaus perėjimų sekos tapo susietos su dangiškaisiais perėjimais – planetų
sukimusi bei mėnulio fazėmis. Tai ištisas kosminis pasaulėvaizdis, žmogaus būties pakopas taip pat susiejantis
su augalų bei gyvūnų gyvenimo ciklais ir, pasitelkiant
tam tikrus ikimokslinius spėjimus, apjungiantis juos su
didžiaisiais visatos ritmais.
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BALSAS DISKUSIJAI

Pseudoistorija nuo Tamilnado iki Lietuvos:
panistorizmo bruožai
Mindaugas PELECKIS
Nieko nėra bjauriau už melą, ypač – už istorijos falsi
fikavimą. Kai tai daro svetimi (kaip Rusijos Federacijos
prezidentas, neseniai paskelbęs, kad Lenkija kalta dėl
to, jog prasidėjo Antrasis pasaulinis karas), nėra taip
skaudu. Tačiau kai to imasi beveik savi, darosi nepaken
čiamai slogu.
Tiesa, pseudoistorija – ne toks jau naujas išradimas.
Pagrindiniai jos bruožai: akivaizdi politinė, religinė ar
kitokia propaganda, ideologija; pseudoistorijos veikalai
paprastai nespausdinami akademiniuose leidiniuose;
pagrindiniai hipotezę grindžiantys faktai – prieštaringi,
netikslūs, neteisingai interpretuoti, išimti iš konteksto;
paprastesnės tų pačių faktų interpretacijos laikomos ne
vertomis dėmesio; remiamasi viena ar daugiau sąmokslo
teorijų (nors Okamo skustuvo principas siūlo ieškoti
proziškiausio problemos sprendimo). Istorikas Nicholas
Goodrick-Clarke’as, knygos „Okultinės nacizmo šaknys“
(1985) autorius, galėtų būti vadinamas kriptoistoriku. Tai
nėra pseudoistorija, tačiau ją šiek tiek primena: autorius
tyrinėja istorijos užkaborius, mistines sroves, dariusias
įtaką nacizmui. Žymiausiais pseudoistorijos pavyzdžiais
galime laikyti tokias štai idėjas bei jų autorius: Immanuelio
Velikovskio knygą „Pasaulių susidūrimas“ (1950; apie tai,
kaip Venera, prieš 3500 metų priartėjusi, pakeitė Žemės
ašį), Anatolijaus Fomenkos „Naująją chronologiją“ (2001;
teigiama, kad maždaug 1000 metų istorijoje tiesiog ne
buvo), Heriberto Illigo „Laiko fantomo hipotezę“ (1991;
idėja, artima A. Fomenkai, tik istorijos „skylė“ šiuo atveju
300 metų), Siono broliją (hipotezę, esą Jėzus Kristus vedė
Mariją Magdalietę ir susilaukė su ja vaikų, ypač išpopu
liarintą amerikiečių rašytojo Dano Browno), holokausto
neigimą (ypač aktyviai tai daro britas Davidas Irvingas,
parašęs gausybę nacius šlovinančių knygų ir eilėraštį savo
mažametei dukrelei: „Esu aš kūdikėlis arijas, ne žydas ir
ne sektantas, ir neplanuoju vesti beždžionės ar rastafa
rės“), sinocentristinę Gavino Menzie knygą „1421. Metai,
kai Kinija atrado pasaulį“ (2002; joje teigiama, jog kinų
jūreiviai atrado Ameriką), ikikolumbiškojo kontakto su
afrikiečiais teorijas, Lemūrijos kontinento ir tamilų tautos
pirmenybės teoriją (ją Devanėja Pavanaras išdėstė 1966
m. veikale „Pirmykštė klasikinė pasaulio kalba“, kurioje
tamilų kalba vadinama seniausia pasaulyje, o pačių tamilų
neva dar prieš 20000 metų gyventa Velykų saloje), Ma
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tvejaus Golovinskio „Siono išminčių protokolus“ (1903;
suklastoti „protokolai“ paskleidė antisemitines idėjas,
neva žydai apgaule valdo pasaulį), „Dviejų Babilonų“
idėją (škotų pastorius Alexanderis Hislopas 1853 m. savo
pamflete įrodinėjo, jog Katalikų bažnyčios doktrinos tėra
iš senovės babiloniečių perimtas misterijų kultas), slovė
nų nacionalistų „venetų teoriją“ (1984; Venetska teorija
teigė, esą slovėnų protėviai venetai Alpėse gyveno nuo
seniausių laikų, o pati venetų kalba – tai Vakarų slavų
kalbų prokalbė; bene kukliausia pseudoteorija), pseu
domakedonietiškąją teoriją (Makedonijos Respublikos
gyventojai esą senovės makedoniečių ainiai), Roberto
Bauvalio „Oriono koreliacijos teoriją“ (1994; pagal ją
Oriono žvaigždės tiesiogiai susiję su Egipto piramidėmis,
kurios mena išnykusią atlantų civilizaciją), panslavizmą (jį
įkvėpė kroato vienuolio dominikono Vinko Pribojevičiaus
1525 m. kalba „Apie slavų kilmę ir šlovę“), pangermanizmą
(nuo XVIII a. pr.), taip pat panserbizmą, panislamizmą,
panarabizmą, panazianizmą, panturkizmą, paniranizmą,
pankeltizmą, sionizmą, asirianizmą, iberizmą, turanizmą,
panamerikanizmą, lenkofiliją ir kt.
Savo mitologijas turi ir naujieji religiniai judėjimai.
Pavyzdžiui, mormonai (Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus
Kristaus bažnyčia). Bent jau jų įkūrėjas Josephas Smithas
„Mormono knygoje“ (1830) teigia, jog Amerikos teritori
joje pranašai gyveno nuo 2500 m. pr. Kr.
Dauguma pseudoistorinių teorijų kalba apie vieną ir
tą patį dalyką: „mes – geriausi, pirmieji, išrinktieji“. Etno
centrizmas, europocentrizmas, afrocentrizmas ir bet koks
kitas centrizmas bei panreiškiniai yra pavojingi, nes jie
veikia kaip indų majos (iliuzijos) skraistė – užtraukia akis, ir
per ją beveik nieko nematyti, vos siauras tikrovės ruoželis.
Baltocentrizmas – irgi ne naujiena. Profesorius Leo
nidas Donskis straipsnyje „Lietuva XX a. pabaigoje“ yra
rašęs, kad šiuo metu, po 50 metų trukusios izoliacijos, grįž
dama prie Vakarų civilizacijos Lietuva imasi naivių teorinių
ir ideologinių alternatyvų, kilusių dar XIX a. rusų slavofilų
ir zapadnikų (vakarietintojų) disputuose. L. Donskis ro
mantiškas etnocentrines lietuvių vizijas vadina baltofilija
arba nacionaliu fundamentalizmu.
Neoromantiškajam baltocentrizmui prijausti šiais
laikais madinga. „Būti pagonimi“ reiškia pasipriešinti
dominuojančiai ideologijai. Sovietiniais laikais „pagonys“
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buvo disidentai antitarybininkai. Dabar Lietuvos neopago
nys, ypač priklausantys įvairioms jaunimo subkultūroms
(maždaug 15–35 amžiaus žmonės), yra linkę priešintis
Vakarų civilizacijai (nors jos sukurtomis gėrybėmis, pavyz
džiui, internetu, kompiuteriais, mielai naudojasi), į savo
pasaulėžiūrą įtraukia ne tik neopagonybę, bet ir Rytų
kultūrų atšvaitus.
Kur riba tarp susireikšminimo, lietuviško nacionaliz
mo ir tikro, tradicinio, etninio, baltiškos pasaulėžiūros
puoselėjimo? Ji gana trapi. Pseudoistorikais (ir pseudo
lingvistais) tikrai negalėtume vadinti tokių mokslininkų
baltistų kaip Vladimiras Toporovas, Gintaras Beresnevi
čius, Marija Gimbutienė, Norbertas Vėlius, Simas Karaliū
nas, Leonardas Sauka, Zigmas Zinkevičius, Jonas Balys,
Bronys Savukynas, Vytautas Mažiulis, Letas Palmaitis
(atskirkime nepakartojamą lingvistą L. Palmaitį-Mikelį
Klusį nuo L. Palmaičio – abejotino istoriškumo knygos apie
šv. Brunoną „Įmintos tūkstantmečio mįslės“ autoriaus),
Alvydas Butkus, Nijolė Laurinkienė, Irena Čepienė, Elvyra
Usačiovaitė, Daiva Vaitkevičienė, Vykintas Vaitkevičius,
Jonas Vaiškūnas (skiriant mokslininką J. Vaiškūną nuo
tikėjimo bendruomenės „Romuva“ aktyvisto J. Vaiškūno),
Dainius Razauskas, Ignas Narbutas, Piero Umberto Dini,
Rimantas Balsys, Austė Nakienė, Radvilė Racėnaitė, Bronė
Stundžienė, Lina Būgienė, Vytautas Berenis ir kt.
Ant ribos svyruoja Albertas Kojelavičius-Vijūkas, Te
odoras Narbutas, Pranė Dundulienė, Jonas Trinkūnas
(„Romuvos“ vadovas). Istorikai Tomas Baranauskas (ypač
įdomi jo 2000 m. knyga „Lietuvos valstybės ištakos“, apra
šanti įvykius, apie kuriuos turime itin mažai informacijos)
ir Darius Baronas (kritikuoja Pilėnų romantizavimą) turi
savitą požiūrį į Lietuvos istoriją, kuriam nepritaria senasis
Lietuvos istorikų klanas. Skeptišką požiūrį propaguoja
ir Tomas Balkelis („The Making of Modern Lithuania“,
2009; pasak jo, „lietuvių tauta neegzistavo šimtmečiais,
o yra šiuolaikinis socialinis reiškinys, atsiradęs vos prieš
100–120 metų“).
Visai už ribos – nemažas būrys pseudoistorikų, iš kurių
žymiausi yra marijampolietis Algimantas Kurtinaitis (jo
Atlantida – tai Bala, buvusi prie Balkanio netoli Pajevonio,
Vilkaviškio rajone), Anželika Tamaš (tariama sėlių žynė, ra
šantį unikalų, tačiau mažai ką bendro su tikrove turintį neo
pagonišką metraštį „Senasis Žihnis“ arba „Senovės valsty
bės valda“), Charles Louis Thourot Pichel (jo 1975 m. knyga
„Samogitia“, arba „Žemaitija: Nežinoma istorijoje“, gerokai
prasilenkia su tikrove), Stanislovas Tarvydas („Geopoliti
koje“ ir „Indoeuropiečiuose“ niekino tautines mažumas
ir aukštino baltus), Eugenijus Bunka (Lopaičių piliakalnis
Žemaitijoje jam – su kosmosu siejanti bambagyslė), Juozas
Jokubauskas (2002 metų „Lietuvių tautos priešistorinių
amžių istorijoje“ jis kuria „naują mokslą vardotyrą“, teigia,

jog lietuvių kalba – pati seniausioji, o lietuviai – pirmykščiai
arijai; skyriuje „Neogeno pereinamasis laikotarpis“ pereina
ma prie visiškų kliedesių: palestiniečiai kalbėjo lietuviškai,
Golfo srovė – pagrindinis energijos tiekėjas), „proistoriku“
save vadinantis Romualdas Zubinas („Perkūnas: dabarties
priešistorija“, 2007; anotacijoje rašoma, kalbos netaisant:
„knygoje autorius nagrinėja graikų mitų kilmę, siedamas
juos su gamtos kataklizmomis bei naujai nušviečia baltų
proistorę“; taip pat teigiama, kad lietuviams reikia pasi
ieškoti, kur gyventi, nes Žemė vartosi per ašigalius), Čes
lovas Gedgaudas, Jūratė Statkutė de Rosales ir jų įpėdinis
Romualdas Grigas („Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir
jų likimas“, 2009), Jonas Laurinavičius („Senovės Lietuva:
civilizacija ir valstybė: legendos ir faktai etniniu aspektu“,
2009; išleista Minske rusų kalba; anot autoriaus, „baltai –
Šiaurės Europos pirmoji tauta“), Juozas Šeimys („Gališkos
runos“, 2003; „Egiptas, skitai ir lietuviai runomis“, 2006);
Aivaras Lileika-Citronas („Lietuvos šaknys – Sarmatijoje“,
– teigia šis gausų būrį sekėjų turintis pseudoistorikas).
Neturėtų būti pamiršti ir mūsų ankstyvieji romantikai
Simonas Daukantas, Jonas Basanavičius (jam lietuviai kilę
iš „trakų-prygų“). O štai aušrininkas Andrius Vištelis-Viš
teliauskas, 1912 m. miręs Argentinoje, norėdamas įkvėpti
to meto mažamokslius lietuvius, kuriems grėsė greitas
sulenkėjimas ar surusėjimas, tvirtino, kad Adomas su Ieva
rojuje kalbėję lietuviškai („Lietuvių kalba kaip tik ir buvo
pagrindinė, kuri galėjo duoti pradžią visoms kitoms Žemės
rutulio kalboms“). Nepamirškime ir Vytauto Alanto „isto
rinio“ romano „Šventaragis“ (1972–1974), taip pat kitų
nelabai sėkmingų bandymų sukurti lietuvišką epą. Tarp
jų – Antano Šmulkščio-Paparonio „Pasakų atošvaistos“
(XX a. 5-as dešimtmetis), Kazimiero Žoromskio „Lato sa
kmės“ (1994), Stanislovo Karanausko „Dangvyda“ (1998)
bei „Indraja“ (2003).
Tiesa, net tais laikais, kai perdėti romantiniai paistalai
paprastam žmogui, kuris nuolat girdėdavo iš kunigų ir
dvarininkų, kad lietuvių kalba yra chamų ir mužikų kalba,
galėjo pridėti savigarbos, Vincas Kudirka pasisakė už
blaivesnį, ne tokį romantišką požiūrį. Dabar lietuviškosios
romantikos epigonų idėjos domina tik arba visiškus beraš
čius, arba į neonacizmą, nacionalizmą ir „baltosios rasės“
garbinimą linkusius asmenis. Įdomių baltų ir Šiaurės šalių
kultūrą romantizuojančių straipsnių galime rasti „Baltosio
se tradicijose“ <http://lietuva.white-society.org>, taip pat
joms artimame, labiau į politiką, kasdienybę linkusiame
tinklalapyje <www.patriotai.lt, nacionalistiniame www.
lndp.lt> ir kt. Prolietuviškas idėjas propaguoja ir „prieš
antipatriotinę psichozę“ pasisako naujas, šiemet susikū
ręs Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimas, kuriam
priklauso nemažai gerai visuomenėje žinomų žmonių –
leidėjų, filosofų, muzikantų.
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Grįžkime prie dviejų lietuviškosios pseudoistorijos
ikonų: apie Č. Gedgaudą ir J. Statkutę de Rosales būtina
pakalbėti plačiau, nes gedgaudomanija (o nuo šiol ir
statkutomanija) – užkrečiamas reiškinys. Č. Gedgaudas,
kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, buvo bioelektro
nikos specialistas, vertėjas (esą mokėjęs 14 kalbų, iš jų 9
senąsias), diplomatas Romoje, Paryžiuje. Čikagoje parašė
svarbiausią veikalą „Mūsų praeities beieškant“, kuris
1972 m. išleistas Mechike, o 1995 m. perleistas Lietuvoje.
Č. Gedgaudo gerbėjai, kuriems priklauso ir lietuvių nacio
nalistų vadas Mindaugas Murza, ir nemažai fašistuojančių
neonacių, teigia, esą „Mūsų praeities beieškant“ – aka
deminio pasaulio be reikalo neįvertintas veikalas. Vieni
šią pseudoistorinę knygą griežtai kritikuoja, kiti – itin
garbina. Prieš pereidami prie J. Statkutės de Rosales
veikalo, pažvelkime tad, kokias gi tiesas mums atskleidžia
Č. Gedgaudas.
Pasak Č. Gedgaudo, beieškant Lietuvos vardo kilmės,
reikia nenuklysti į fantaziją. Deja, pseudoistorikas, galbūt
šventai tikėdamas, jog išranda dviratį, aiškina, kad Frankų
Salijų dinastija iš tikrųjų yra Frankai Saulėnai (Saulėnas turė
tų apsidžiaugti!), lex Salica – Saulėnų teisė, Troja – Tauroja,
Šarolė (Charolais) galvijų veislę jis vadina šėruoliais. Panašių
„atradimų“ persmelktas visas Č. Gedgaudo veikalas.
2009 metais 80-metį atšventusi buvusio (1931–1934 m.)
Lietuvos saugumo vadovo Jono Statkaus duktė J. Statkutė
de Rosales „Senajame aisčių giminės metraštyje“ (2009),
parengtame pagal 1998 m. Venesuelos sostinėje Karakase
išleistą knygą Los Godos („Gotai“), pateikia savą Lietuvos
istorijos versiją. Prieš ją apžvelgiant, pirmiausia reikia kri
tiškai įvertinti autorės knygos bibliografiją. Ji – itin skurdi:
apie 40 knygų, tarp kurių nemažą dalį užima išeivijoje
išleisti lietuvių autorių (tarp jų – M. Gimbutienės, Č. Ged
gaudo, Konstantino R. Jurgėlos, Josefo B. Končiaus), taip
pat ispanakalbių mokslininkų (žymiausias jų – Ramónas
Menéndezas Pidalis) darbai.
Pagrindinė J. Statkutės de Rosales idėja: lietuviai – tai
seniausia pasaulyje tauta, kuriai jau per 4000 metų, prieš
3500 metų ji davusi į kailį net Ramzio II valdomiems egip
tiečiams. Senoviniuose rankraščiuose, pasak J. Statkutės
de Rosales, lietuviai vadinami gudais, kuriuos autorė be
jokių abejonių tapatina su gotais. Tuo tikslu ji pasitelkia
Kastilijos, Leono ir Galicijos karaliaus Alfonso X (1221–1284)
parašytos kronikos 1906 m. ispanišką leidimą, kurį išleido
R. M. Pidalis. Išeivės knygoje – daugybė faktinių klaidų:
pavyzdžiui, teigiama, kad Alfonso X dvare „buvo išverstas
arabų kalbos poezijos rinkinys Calila e Dimna indų vedų
poezijos temomis“ (p. 27). Akivaizdu, kad, be ispaniškų
jų, kitokie šaltiniai autorei nebuvo prieinami arba prie jų
prieiti nenorėta (tiksliau, autorė geriausiai moka lotynų,
ispanų, vokiečių ir prancūzų kalbas). Minėtas „rinkinys“
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arabiškai vadinasi Kalīlah wa Dimnah („Kalila ir Dimna“),
ir tai yra klasikinių sanskrito ir pali kalbomis parašytų
gyvulinių pasakų, plačiai žinomų „Pančatantros“ pava
dinimu, vertimas.
Alfonso X dėka 1264 m. tikrai buvo sudaryta įvairių to
meto kronikų kompiliacija, pavadinta „Visuotine kronika“
(Crónica general). R. M. Pidalis, būdamas solidus istorikas,
1906 m. išleido šio didžiulio veikalo leidimą, kuris J. Stat
kutę de Rosales domina tik tiek, kiek jame yra pasakojama
gotų tautos istorija (43 puslapiai), taip pat atskirai išvers
tas pirmasis vandalų tautos istorijos skyrius.
J. Statkutė de Rosales šventai įsitikinusi, kad gotai – tai
gudai, o „arabų astrologas Oveidala“ (pasak jos, tai tas
pat, kas lietuvių vaidila) aiškina „dėsnius astrologijos, dar
senesnės nei babiloniškoji“. Pasak J. Statkutės de Rosales,
Oveidalos dėka „oralinės literatūros tradicija“ (gerbiamas
šios knygos redaktoriau Gediminai Radvilai, oralinis būna
tik seksas, o tradicija – žodinė!) pasiekė Alfonso X dvarą
ir tapo vienu svarbiausių Alfonso X kronikos šaltinių.
Nuvilsiu skaitytoją: Oveidala iš tikrųjų buvo Ubayd Allah
(dar žinomas kaip Abu Marwan), Kordobos emyro Abd
ar-Rahmano II karvedys, kurio dėka plėtėsi musulmonų
kalifatas: 827 m. užimta Saragosa, Barselona ir Žirona
(Girona). Ubayd Allah’ą (Oveidalą) buvus astrologą įro
dinėjo komparatyvistinės literatūrologijos profesorė iš
Puerto Riko Luce López-Baralt knygoje „Islamas ispanų
literatūroje“ (1985 m.; knyga J. Statkutės de Rosales
veikale net neminima).
Toliau Venesuelos lietuvės veikale prasideda pustrečio
šimto puslapių gūdus marazmų miškas, kuriame esama
tikrų humoristinės literatūros perliukų: „XIV–XIII a. pr. Kr.
įvykiai. Kai gudai įkūrė savo bazę ties Azovu, jų pulkai buvo
priversti ginti užkariautas pietines žemes nuo egiptiečių,
kurie skverbėsi į šiaurę per Kaukazą. […] Gudai pastojo
egiptiečiams kelią Kaukaze ir privertė juos grįžti į Egiptą“
(p. 56). Na ir šaunūs buvo tie gudai, – pagalvoji. „Prie
Trojos žuvo 70 000 gudų karių“ (p. 59). „Penktajame am
žiuje baltai dar apėmė ne mažiau kaip milijoną kvadratinių
kilometrų vien etninių žemių“ (p. 66). Beje, V a. žygiui į
Romą vadovavo „pagonis karalius iš Skitijos“ Rėdagaišis.
Beje, Č. Gedgaudas su J. Statkute de Rosales tikriausiai
buvo pažįstamas, bent jau susipažinęs su jos pseudolin
gvistiniais darbais (apie tai jis mini savo veikale; tie darbai
susiję su lietuviškų žodžių paieškomis Ispanijoje).
J. Statkutės de Rosales, Č. Gedgaudo ir A. Tamaš idėjas
propaguojantis Č. Gedgaudo labdaros fondas įkurtas 1995
m. Jo vadovas Leopoldas Krušinskas teigia, kad fondo
tikslas – senosios praeities ir protėvių civilizacijos popu
liarinimas. „Fondas atsirado tokiomis aplinkybėmis: kai
1995 m. išleidome Č. Gedgaudo Mūsų praeities beieškant,
paaiškėjo, kad atplaukia labai didelės lėšos pardavinėjant
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knygas. Mat, knyga – nepaprastai populiari ir padariusi
didelį poveikį Lietuvos inteligentijai. Išsimokėjome visas
skolas spaustuvei ir skolintojams, bet dar labai daug liko,
tai ir nutarėme šiais pinigais pasitarnauti visuomenei.
Remti tuos darbus kurie atskleidžia užmirštos praeities
uždangas, kelia krašto visuomenės savimonę, skatina do
mėtis, ieškoti naujų paliudijimų didžios praeities temomis“
(kalba čia ir toliau netaisyta).
Tiesa, L. Krušinskas nepripažįsta tokių autoritetų kaip
N. Vėlius, G. Beresnevičius, V. Toporovas. Jam autoritetai
– minėtieji pseudoistorikai. „Mums šiandien tikrai sunku
įsivaizduoti, kad aisčiai buvo didelė geografinė žemė
auginusi gausius būrius pulkų nužygiavusių ne tik prieš
Romos imperiją, tačiau dalyvavusių ir sąjungininkais su
Atila ir kitais žmonijos karų istoriniais karvedžiais.“
Pseudoistorijos, kaip pavojingo viruso, plitimą Lietuvo
je reikia sustabdyti ir nukenksminti, perkeliant ją į humoro
sritį. Antraip ir toliau skaitysime, jog Lenkijos sostinė – tai
lietuviška Varžuva, varlys – garbingas Perkūno paukštis
(Č. Gedgaudas nurodo „mūsų“ herbą su trimis „varliais“),
vandalų ir alanų karalius Genserikas (Gaiserikas, Geiseri
kas, apie 389–477) – tai Genčiarikis, gotai, arba gudai – tai
gyvulių „gaudai“, „gaudytojai“, o trakų religinis veikėjas
Zalmoksis – tai „baltų filosofas Sielmokšis“.
Tikrieji gotai – tai rytų germanų gentys, kurios kilo
iš Gotlando salos, pietinės Skandinavijos, iš kur I–III a.
patraukė į pietus – iki Juodosios jūros pakrantės stepių.
Gudai – etnonimas, lietuvių nuo seno naudojamas pietry
tiniams (kartais ir pietvakariniams) kaimynams įvardyti.
Nors žodis gudai iš tikrųjų gali būti kilęs iš gotų savivardžio
(esama ir visai kitokių aiškinimų), daugiau jokio ryšio,
juolab atvirkštinio, tarp jų nėra.
Komparatyvinė kultūrologija moko, kad, norėdami
geriau pažinti pasaulį, turime geriau pažinti save. Ir atvirkš
čiai – norėdami geriau pažinti save, privalome geriau
pažinti, suprasti pasaulį, kitas tautas, kultūras, civilizaci
jas. Priešingu atveju mūsų laukia Č. Gedgaudo aprašytoji
Nėruvonė (nirvana) ir beraščiai vaikai bei anūkai.

Pseudo-history from Tamilnad to Lithuania:
Some Traits of Pan-historicism
Mindaugas PELECKIS
Mindaugas PELECKIS focuses on the marginal Lithua
nian cultural phenomenon that he calls pan-Baltic or
pan-Lithuanian pseudo-historicism. The phenomenon
is also known elsewhere. Pan-Germanism, pan-Slavism,
pan-Islamism are a few examples. However, problems
elsewhere do not give the right to deny responsibility
for local nonsense. The author summarises the essence
of pan-historicism as follows: “We are the best”. And any
argument is good enough for that.

Gyvoji tradicija
DVD filmuose
„Lietuvių tradicinės dainos, lietuvių
instumentinė muzika, lietuvių šokių tradicija“.
Filmų kūrybinė grupė: Loreta Sungailienė,
Arūnas Lunys, Audronė Vakarinienė; režisierė
Daiva Bilinskienė. Vilnius: LLKC, 2008. 3 DVD
„Lietuvių kalendorinės šventės“. Teksto autorė
ir sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė; režisierė
Daiva Bilinskienė. Vilnius: LLKC, 2009. DVD.
Kiekvieną kartą, ruošdamasi vykti į etninei muzikai
fiksuoti skirtą ekspediciją, sulaukiu klausimų iš pašalies:
„Ar vis dar randate ką užrašinėti, juk viskas seniai užfik
suota?“. Tenka aiškinti apie etninio muzikavimo tradi
cijų gajumą, jų atsinaujinimą, būtinybę ne tik džiaugtis
gausiais archyvais, saugančiais mūsų etninės kultūros
dokumentikos lobyną, bet ir nuolat juos atnaujinti,
papildyti šiandienos etninės kultūros būvį liudijančia
medžiaga. Kur ir kokiems tikslams ji gali būti panau
dota – klausimas, į kurį pirmiausia ir dažniausiai tenka
atsakyti ekspedicijos metu kalbinamiems žmonėms,
tradiciją saugantiems ir puoselėjantiems kaip natūraliai
suprantamą dalyką, perdėm nesureikšminant jo svar
bos. „Niekais užsiimat, koks iš manęs muzikantas ar
dainininkas“, – neretai išgirsti sakant (mintyse prisimeni
ir ne vieną „viršesnį“ miesto poną, apie ekspedicijų
svarbą sakantį tą patį), bet taip niekas po nieko rankioji
žinių žiupsnelius, vėliau kažkam iš saujos deimantais
pažyrančius ir akis atveriančius – kokia įdomi tauta esa
me, kokių savitų tradicijų turime! Tai nuostabai sukelti
tereikia taiklaus žvilgsnio iš šalies.
Puikią galimybę naujai pažvelgti į save suteikia nau
jausi Lietuvos liaudies kultūros centro leidžiamos serijos
„Gyvoji tradicija“ leidiniai – trijų DVD filmų apie lietuvių
dainuojamąjį, instrumentinį ir choreografinį folklorą
albumas bei filmas apie lietuvių kalendorines šventes.
Tai įdomūs, skoningai parengti ir išleisti kūriniai, mieli ir
pačiam į rankas paimti bei akis paganyti, ir svečiui paro
dyti bei dovanoti. Jie suvoktini ir kaip patraukli pažintinė
informacinė priemonė, anot leidėjų, skirta įvairių pomė
gių šalies ir pasaulio visuomenei, besidominčiai lietuvių
tradicijomis. Šie filmai tampa galimybe įvertinti, įvardyti
ir skleisti šimtmečius gludintų ir iki šių dienų išlikusių bei
puoselėjamų tradicinių dainų, instrumentinių melodijų
ir šokių grožį, įvairovę, gyvybingumą ir universalumą,
kalendorinių švenčių papročių turtingumą ir savitumą.
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Rengiant filmų apie tra
dicines dainas, instrumentinę
muziką ir šokio tradiciją albumą
šių folkloro žanrų savybėms
atskleisti pasirinkti skirtingi
aspektai. Pirmajame filme –
„Lietuvių tradicinės dainos“,
scenarijaus autorė Loreta Sun
gailienė – išryškinami regio
niniai lietuvių tradicinių dainų
bruožai, liaudies dainos ir žmo
gaus dvasinio gyvenimo sąsaja.
Antrajame – „Lietuvių tradicinė
instrumentinė muzika“, scena
rijaus autorius Arūnas Lunys
– pasakojama apie tradicinius
instrumentus, jų raidą ir jais
atliekamą muziką, solinio ir
grupinio muzikavimo specifiką.
Trečiojo filmo – „Lietuvių šokio
tradicija“, scenarijaus autorė
Audronė Vakarinienė – medžia
ga dėstoma kalendorinių metų
švenčių ir svarbiausių žmogaus
gyvenimo įvykių ratais, akcen
tuojant simbolinę rato formos
prasmę. Šie aspektai diktavo
skirtingą filmų formą ir turinio
dėstymą, tad visus tris (kiek
vienas trunka apie pusvalandį)
įdomu žiūrėti ir vienu ypu, ir
atskirai. Dinamišką jų tėkmę, be
abejo, lėmė profesionalūs reži
sierės Daivos Bilinskienės bei
operatoriaus statytojo Donato
Buklio gebėjimai filmuotais vaiz
dais byloti mintis ir iš šių kom
ponuoti patrauklų pasakojimą.
Pasakojimas apie dainas
simboliškai trunka nuo saulės
patekėjimo iki saulėlydžio (įsta
baus peizažo intarpai – D. Buklio
filmavimo braižo požymis), per
dieną apkeliaujant visą dainuo
jančią Lietuvą: nuo Aukštaitijos, pasauliui, iki Žemaitijos.
Keliaujama taip, tarsi pati gamta dainų klausytųsi, lyg
vaikams pasitikint filmo pradžioje geros dainų mokovės
„Šeduvos babos“ Emilijos Brajinskienės išsakytais žodžiais,
esą kiekvieno žmogaus širdyje gyvena daina. Ji gyvena ty
liai, ramiai, o kai išsiveržia, tada visus sušaukia į būrį. Ji taip
suskamba, kad net ponas Dievas dausose girdi. Be dainos
gyvenimas būtų liūdnas, nuobodus. Daina padeda ir varge,
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ir laimėje, ir džiaugsme, ir kai ašaros
byra. Filme šie žodžiai tariami gražia
aukštaičių tarme. Filmo kūrėjų tapo
mam gyvųjų tradicijų paveikslui sodru
mo ir spalvingumo suteikia tarmiškai
iš dainininkų lūpų skambantys savųjų
regionų dainavimo tradicijų apibūdini
mai. Ausį paglosto ir E. Brajinskienės
aukštaičiavimas, ir Veronikos Povilio
nienės dzūkavimas, ir suvalkietiška
Onos Radzevičiūtės tarmė ar sodri že
maitiška Janinos Bukantaitės šneka. O
ekrane dainas lydintis kraštovaizdis
dar labiau sustiprina tradicijos sąsajų
su gamta jausmą.
Filme atkreipiamas dėmesys į
šiomis dienomis gyvuojančią senąją
dainą ir jos atlikėjus, supažindinama
su esminiais regioninių dainavimo
tradicijų bruožais. Galime girdėti
visų penkių Lietuvos kraštų – Aukš
taitijos, Dzūkijos, Suvalkijos (Sūdu
vos), Pamario (Mažosios Lietuvos
ir Klaipėdos), Žemaitijos – folkloro
kolektyvų, pavienių dainininkų
atliekamas dainas. Į spalvingą šian
dienos dainų garsovaizdį atlydi per
amžius gyvavusiai ir kitusiai lietuvių
dainavimo tradicijai skirta filmo įžan
ga, kurioje, be kita ko, parodyta ir
chrestomatinių Lietuvos televizijos
filmų „Rūta žalioji“ bei „Senovinės
kupiškėnų vestuvės“ ištraukų, pri
menančių ir ankstesnį gyvosios tra
dicijos vaizdą.
Būtasis laikas primenamas ir
filmo „Lietuvių tradicinė instrumen
tinė muzika“ įžangoje, nusakančioje
poreikio muzikuoti kilmę, instru
mentų paskirtį kasdieniame žmonių
gyvenime. Filmo „Rūta žalioji“
fragmentai ir Balio Buračo nuotrau
kos – juodai balta praėjusio amžiaus
dokumentika, kurią gretinant su
nūdienos filmuotąja medžiaga sustiprinamas tradicijos
tęstinumo pojūtis. Netrukus tie patys archyviniuose ka
druose įamžinti instrumentai prabyla jau ir iš spalvotos,
šiomis dienomis filmuotos dokumentikos. Kanklės, smui
kas, basetlė, cimbolai, būgnas, skudučiai, ragai, švilpa,
lamzdelis, birbynė, ožragis, dūdmaišis, lūpinė armonikėlė,
armonika, bandonija, koncertina – visa rikiuojama į patrau
klią filmo ekspoziciją, pristatančią tradicinius styginius,
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mušamuosius, pučiamuosius, dumplinius armonikos tipo
instrumentus.
Apie instrumentus ir muzikavimą pasakoja ne tik
balsas už kadro, bet ir patys muzikantai, tradicijos
puoselėtojai: Egidijus Virbašius, Jaunius Vylius, Evaldas
Vyčinas, Albinas Batavičius, Stanislovas Mickus, Česlo
vas Kriščiūnas. Nuoseklų pasakojimą ir specialiai filmui
filmuotą medžiagą pagyvina etnoinstrumentologinėse
ekspedicijose užfiksuoto ryškesnių kaimo muzikantų gro
jimo fragmentai. Supažindinama ir su solo muzikavimu,
ir su tradicinėmis kapelomis, jų įvairove, praskleidžiamas
ir šiandienos tradicijos gyvavimo paslapties šydas. Pasak
muzikavimo tradicijų palaikymo entuziasto Č. Kriščiūno,
liaudies muzika yra pagrindų pagrindas. Be jos negalimi
jokie kiti žanrai. Pirmiausia – folkloras, o po to jau ir
klasika, ir džiazas, ir rokas, ir „popsas“. Šis suvokimas
ir kursto tradiciją, o jos tęsėjai, kaip matome filme – ir
garbaus amžiaus žmonės, ir vaikai.
Į tradicijų tęstinumo ratą dar labiau įsuka filmas „Lietu
vių šokio tradicija“. Filmo kūrėjams vedant ratais ir rateliais
per be šokio ir judesio neapsiėjusias kalendorines šventes
(nuo advento ir Kalėdų iki Vėlinių) bei esminių žmogaus
gyvenimo įvykių ratu (nuo gimimo iki mirties), supranti,
kad dar besispardydamas mamos įsčiose tampi tradicinio
šokio ir judesio paveldėtoju. Kiek tą sampratą puoselėsi
jau gimęs – tavo reikalas, bet jei visiškai neatsiribosi nuo
tave supančios aplinkos, su šokio tradicija vienaip ar kitaip
vis tiek būsi susijęs.
Filmo kūrėjai parodo įvairias liaudies choreografijos
formas – judesius, žaidimus, ratelius, šokius, aiškindami jų
sąsajas su apeigomis, atskleisdami vieno ar kito veiksmo
semantiką, simbolines prasmes. Bežiūrint norom nenorom
prisimeni seną tiesą, esą visas gyvenimas yra tarsi žaidi
mas. Filme spalvingai skleidžiasi lietuviško žaidimo įvairo
vė. Tik šiame filme labai trūksta pačių „žaidėjų“ gyvesnių
žodžių, kokius girdėjome apie dainas ar instrumentus.
Kadre vyrauja iš judesių pinamas veiksmas, o už kadro –
šokius komentuojantis ir pasakojantis balsas, ir tik į filmo
pabaigą, suskambus klausimui „Kodėl liaudies šokis toks
svarbus šiandien?“, kamera stabteli ties vienais aktyviau
siai filme dalyvavusiaisiais. „Dainuot gali juk ir vienas, o
šokt vienai jau nelabai išeina“, „folkloras yra dvasinis ryšys
su ponu Dievu“, – suskamba atsakymai. O būkštavimą dėl
šio ryšio ateities ekrane nutraukia pralekiantis motociklas
su dviem jaunais juodastriukiais raiteliais – milžinišku
greičiu zvimbiantys XXI a. ratai. Galgi nenuzvimbins visko
pragaištin, nes net ir mieste dar retkarčiais gali pamatyti
neskubriai riedantį tikro arklio traukiamą medinį vežimą
su kvapniu šieneliu.
Būtent tokie neskubrūs vaizdai įtraukia žiūrint DVD
filmą „Lietuvių kalendorinės šventės“. Jame lietuviškų
metų ratas, scenarijaus autorės N. Marcinkevičienės

sumanymu, sukamas keliaujant per senąsias šventimo
tradicijas išsaugojusias kalendorines šventes – Verbų
sekmadienį, Velykas, Sekmines, Jonines, Žolinę, Visų
Šventųjų dieną ir Vėlines, Kūčias, Kalėdas, Tris Karalius ir
Užgavėnes. Apie jas pasakoja ne tik balsas už kadro, bet
ir patys švenčių dalyviai, papročių ir tradicijų besilaikantys
ir juos puoselėjantys žmonės. Kaip šventes jungianti ašis
panaudojami nuostabūs besikeičiančios gamtos vaizdai
(ir vėl junti meisrišką D. Buklio ranką ir akį).
Filme matome apeigas ir papročius, kurie niekada
nebuvo išnykę iš bendruomenės, šeimos gyvenimo: Kūčių
vakarienės ritualą, Vilniaus krašto kalėdinių sveikintojų
eiseną, Suvalkijos „Šyvio“ šokdinimą, Žemaitijos ir Šiaurės
Lietuvos Užgavėnių kaukėtųjų persirengėlių siautulį, Dzū
kijos Velykų lalavimą ir kt. Kreipiamas dėmesys į iki šių laikų
švenčių ritualuose ryškius pagrindinių stichijų – vandens,
ugnies ir augalijos – pagerbimo momentus, mirusiųjų kultą.
Filme panaudojama ne tik pastaraisiais metais fiksuotų
švenčių medžiaga, bet ir seni kadrai iš Lietuvos liaudies
kultūros centro archyvo.
Nutolusiesiems nuo kalendorinių švenčių šventimo
prasmės šis filmas – geras akstinas ją sau ir kitiems susigrą
žinti, atgaivinti gražias bendruomenės tradicijas. Iš filmo
matyti, kad be gaivintojų ir tradicijų tęsėjų neliksime, kone
visose rodomose šventėse dalyvauja ir vaikai. Jie ir smalsiai
stebi švenčių eigą, ir į ją noriai įsitraukia, ir savarankiškai
veiksmo imasi.
Visi naujieji DVD filmai įgarsinti ir lietuvių, ir an
glų kalbomis. Puiki dovana užsieniečiams! Juolab
kad prie DVD pridėti ir lankstukai, kuriuose publikuo
jami scenarijų autorių rašyti trumpi tekstai apie filmuose
dėstomą medžiagą. Visa medžiaga patraukliai sudėliota
ir apipavidalinta (dailininkės Audronė Lasinskienė ir Rasa
Špokauskaitė).
Filmuose parodyta tik nedidelė dalis to, kas yra
išsaugota, užrašyta, kas iki šių dienų puoselėjama, ką
užfiksavo operatoriai D. Buklys, Egidijus ir Matas Baniūnai,
Vytautas Musteikis, Martynas Užpelkis, Rita Balkutė,
Vytautas Plytnikas, ką gražiai ir įdomiai gausi filmų kūrėjų
grupė sukomponavo. Nors ir nedidelė dalis, bet pirmosios
pažinties smalsumą pasotina ir tolesnio tradicijų pažinimo
ir sklaidos apetitą pažadina.
Skirmantė VALIULYTĖ
PUBLICATIONS

The Living Tradition on DVD
Skirmantė VALIULYTĖ reviews four DVDs from the
Living Tradition series released by the Lithuanian Folk
Culture Centre. Three of them are dedicated to folk sing
ing, instrumental music and choreography respectively,
whereas the fourth one presents traditional festivals.
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Mamos laiškai
Neišsibarstė mano mamos laiškai, ilgai gulėję toliame
kamputyje. Ir štai prieškalėdinėje ruošoje vėl paėmiau į
rankas ploną juostele perrištą seniai rašytų laiškų pundelį.
Jų kelios dešimtys. Nesuiro, nesupleišėjo, neapdulkėjo. O
prabėgo jau keli dešimtmečiai, kai mano ranka įsavaičiais
vis išsiųsdavo naujienų pluoštelį. Tėvams į gimtąjį Gie
draičių kaimą. Ir štai po kiekos laiko iš gimtinės balandis
vis atskraidindavo nestorą baltą voką su taip laukiamu
laišku. Ir po studijų mane mamos laiškai vis aplankydavo:
įdomūs, įvairiapusiški, gyvenimiški. Šiandien pagalvojau,
ar yra prasmė vėlei juos skaityti, prisiminti, susijaudinti.
Yra prasmė. Laiškai – laiko atspindys, sielos balsas, įvykių
karuselė, kilnaus sūniško ir motiniško bendravimo laidas.
Pasakysiu, jog laiškus man visados rašydavo mano mama,
nes tėčio didysis rūpestis buvo po kasdienių darbo dienų
sekmadieniais sėsti prie plataus virtuvės stalo ir kruopščiai
užrašyti visus darbus, uždarbius ir pirkinius.
Apie ką aš rašydavau, turbūt įdėmesnis skaitytojas ir
pats susivoks, daug įdomiau, ką man mama parašydavo.
Studijų metais mamą domino paskaitos, dėstytojai,
egzaminai, bendrabučio buitis, kurso draugai, įskaitos,
laisvalaikis. Ir studijų laikais, ir vėliau, man gyvenant
ir dirbant Šilalėje, vėliau Telšiuose, Vilniuje, mama
išpasakodavo savo rūpesčius, kolūkio gyvenimo faktus,
visą laiką laukdavau „žinučių“ iš savo kaimo, iš kaimynų
buities, kasdienybės, iš ūkio darbų. O kaime tų rūpesčių
visais laikais buvo iki kaklo. Nors dažnokai tėvus
aplankydavau, bet vis vien rūpėjo jų sveikata, gyvensenos
aplinkybės, darbai, sesės, svainiai ir kiti giminės.
Daugelis pokario metų studentų, būsimų mokytojų, gy
dytojų, inžinierių, buvo kilę iš kaimo, tad kaimo gyvensena,

kad ir kur gyvenant, visą laiką rūpėjo. Daug ką tėvams pasa
kodavome, ir tėvai tuo pačiu atsakydavo. Tėvams kiekviena
žinia iš studijų, iš mūsų darboviečių buvo itin įdomi, galbūt
įdomesnė už Vatikano ar Vašingtono radijo bangą. Tėvai
gyveno Giedraičių kaime (Radviliškio r.), dirbo kolūkyje.
Tėtis kurį laiką malūnininkavo ir kalviavo, o mama dirbda
vo padienius laukų darbus. Įprastinę jų buitį paįvairindavo
visokios pirmininkų ar brigadininkų išdaigos, visi žmonės
bėdodavo dėl menko darbadienio, kurį nepaprastai kruopš
čiai mano tėtis registruodavo, surašinėdamas mamos ir
mūsų atostoginius darbus į mokyklinius sąsiuvinius. Apie
tai daugiausia mamos laiškuose ir būdavo rašoma. Ji rašė
parkerine plunksna arba pieštuku sąsiuvinio dydžio lapuose,
prirašydavo iki keturių puslapių. Kadangi ji buvo baigusi
tiktai tris pradines mokyklos klases, klaidų pasitaikydavo
nemažai. Gramatikos – rašybos ir skyrybos taisyklių – ne
paisyta. Kartais pavardės buvo parašomos mažosiomis
raidėmis, o bendriniai daiktavardžiai didžiosiomis raidėmis.
Laiškuose išryškėjo kai kurie šnektos ypatumai, o frazeolo
gizmai parodė nemenką kalbos supratimą, žodžio išmintį
ar sakinio įvairesnę sklaidą. Šiandien tai yra tam tikras tam
tikro laiko atspindys, kaimo žmogaus mąstymo brėžiai,
gyvensenos spalvos. Visa tai šiuose laiškuose nekeista. Be
abejonės, daug kas patrumpinta: pasikartojimai, neesminiai
darbų apyrašai, seserų buitis ir pan. Norėta parodyti, kas
tuo metu mamai rūpėjo, ką ji norėjo esminga pasakyti apie
savo namus, savo kaimą, savo žmones. Šie laiškai galėtų
sudominti ir istorikus, ir kalbininkus, ir sociologus. Tad pa
vartykime kartu mamos laiškus.

***
Dėkoju už laišką, kurį gavau prieš savaitę, nes buvo
įdomu, kas pas jus gero girdėti. Pas mane kol kas viskas
tvarkoje, esu sveika ir tvarkausi apie ūkį, einu, brendu
sniegą, nešu viską sunkiai, ir kibirai, ir krepšiai, ir doklas,
ir malkų reikia prisinešti ir taip toliau, taip ir slenka pilkos
dienelės, nors dabar mažiau turiu ruošos, nes kiaules
jau išpjovėm. Bet šiemet kiaulės tai ne kas, nei lašinių,
nei taukų. Niekis iš tų kolchoznikų (t.y. kiaulių – A. Š.), tą
patį suėda, o naudos per pusę. Neapsimoka daugiau juos
pirkti, lašinukai vos per pirštą storumo… Vasario 15 buvo
kolūkio ataskaitinis susirinkimas ir kartu didelis balius. Ant
to baliaus pjovė 3 bekonus ir 2 veršius. Šeimininkės buvo
iš Šeduvos „Užuovėjos“ ir vietinės iš kontoros padėjo. Ir

kas norėjo eiti, tai reikėjo užsirašyti, ir buvo paskirta po
8 rublius dėti. Tai daug ėjo. Stalai sustatyti buvo sporto
salėje, o kultūros namų salėje buvo šokiai. Griežikai buvo iš
Radviliškio, griežė 5… Daugiau ką čia parašyti. Tiesa, mūsų
zakristijonas sušalė. Gėrė su Gaidamausku Jurgiu (Pašušvio
miestelio gyventojas – A. Š.), parėjo namo, nusirengė ant
kiemo ir kojas nusiavė, ir atsigulė ant sniego, ir rytą rado
negyvą. Gaila motinėlės, liko viena, jau virš 80 metų, bijo
viena nakvoti, ji dirbo prie bažnyčios varpininke… Taip,
ateina pavasaris, bet aš jo nelabai laukiu, prasidės darbai ir
rūpesčiai. Žadu miežius sėti namuose, labiausiai dėl šiaudų,
tik nežinau, kur gauti sėklos, nu gal dar gausiu nusipirkti.
Jūs žadate važiuoti į Estiją ir Latviją, tik pirma turėsit man
pašienauti karvei pašaro, o pavasarį padėti arus apdirbti…
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Dabar pienuko neturim antras
mėnuo, karvė turi apsiveršiuoti
kovo pabaigoje, apie 23 dieną…
Tai gana peizėti, likit sveiki laiš
kučiu aplankyti.
***
Šiandien gavau nuo jūsų laiš
ką, ir tai atsakau. Velykom žadė
jau jumis kviesti į svečius, bet pa
bijojau dėl kelių. Pagalvojau, gal
bus pats potvynis, bet nieko, tik
tai į kiemą nebūtumėt įvažiavę,
nes purvas. Žadat atvažiuoti per
Atvelykį, tai geriau nevažiuokit,
nes pas mane gliorija (netvarka
– A. Š.). Mat taip staigiai viskas
įvyko. Galiniai (kaimynai – A. Š.)
užrodijo dažytojas iš Raseinių,
Stefanija Dambrauskaitė-Šidlauskienė.
ir jas atvedė man ir sutikau, kad
Apie 1930 m.
kambarius išdažytų. Tai šiandien
Stefanija Šidlauskienė su dukromis
atvažiavo ir pradėjo dirbti. Jos
Irena (kairėje) ir Fele. Apie 1952 m.
savo dažų atsivežė, tai dabar
dažo didįjį kambarį. Darbas jom
eina labai gerai... Tai kviečiu atvažiuokit gegužės pirmajai,
gal jau būsiu susitvarkiusi... Karvė jau turi dukterį.
***
Kaip jau buvome susitarę kas link uogų skynimo, tai
serbentai baigė prinokti, bet apačioje dar yra ir žalių. Kai
pradėsite atostogauti, tai atvykite, nes prinoks ir apatiniai
serbentai. Aviečių, tai galima pasakyti, kad nėra. Priskyniau
tik vieną kilogramą, ir tos pačios pajuodo, mat lietus,
matyt, pakenkė. Dabar vis ravėjau bulves ir burokus, tai
jau pabaigiau, labai privargau. Na, tai ką padarysi, veršį
pardaviau, bet man taip atrodo, kad nusuko.
***
Pas mane šiuo sykiu naujienos tai nelabai kokios. Taip
tai esu sveika, tik su ausim labai blogai. Dešinė visai užkrito,
kurkia, beldžiasi, stuksena ir labai su ja negirdžiu. Tai dabar
jau pas daktarą buvau keturis kartus. Tai apžiūrėjo, valyti
nereikia, švarios. Tai ir pūtimą daro, ir parplius stato, ir dar
tokį aparatą uždėjo, ūžimą darė ir vaistų davė, bet kol kas
nė kiek ne geriau. Ir dar liepė atvažiuoti, tai greičiausiai
išrašys aparatą. Tai trečiadienį važiuosiu.
... O gegužės 11 d. pas Šiurkų (Giedraičių gyventojas –
A. Š.) vestuvė dukters. Esu kviesta į vestuves, tai nežinau,
ką čia daryti. Norėčiau dalyvauti, abu atvažiavo, taip nuo
širdžiai užkvietė, kad atvažiuočiau, vestuvė bus didelė...
Malkas Adomaitis suskaldė, tik dabar reikia į pastoginę
suvaryti. Aš manau, kad visi būsim, tai netruksim padary
ti. Daugiau tik ir nežinau, ką parašyti. Einu karvutę šerti,
dabar pienuko neturiu. Tai tuo ir baigsiu. Kai atvažiuosit,
pasikalbėsim plačiau apie viską. Tai tuo sykiu, sudie. Laukiu
atvažiuojančių.

***
... Tegul vaikas dirba, nes darbas tai apsaugo
žmogų nuo nereikalingų minčių. Ačiū tau už
laiškutį, labai tavęs laukiau atvažiuojant, nes
kiemas labai apžėlęs, reikia pjauti, o čia nėra kam.
Adomaitis buvo prižadėjęs nupjauti, atėjo, prie
šulinio biškį lopą nupjovė ir dingo, per tą gėrimą
neturi laiko, o čia dar ant kelių dirba, tai ir viskas...
Aš irgi prapuolus su ravėjimu ir retinu daržą už
malūno. Tik visa laimė, kad nereikia normas
(kolūkio – A. Š.) ravėti po hektarą. Pernai mane
atleido, o šiemet normos didelės ir labai vietom
apžėlę. Aš jų neprašiau atleidimo, bet jie patys
susiprato. Karvė jau atsivedė karvytę 25 gegužės.
Tik turėjau didelį strioką, nes tešmuo labai ištino
ir ant kojų negalėjo pastovėti, vis gulas ir gulas.
Veterinaras leido ampules, ir aš masažą dariau,
tai šiaip taip pradėjo tešmenį atleisti, dabar jau
susinormavo, išvedžiau į ganyklą. Ausys biškį
geriau, ne taip ūžia, ir geriau girdžiu, daktaras
liepė atvažiuoti, kai pabaigsiu vaistus. Vaistus
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jau baigiu, bet išrašė brangius, užmokėjau
trylika rublių. Daktaras atvažiuoja iš Šiaulių,
bet toks šutulis. Jis man liepė eiti išpažinties,
sako, greičiau pasveiksiu. Aš jam sakau:
daktare, einu, bet nemačija. Tai jis juokias
užsiversdamas. Aš jo paprašiau, kad išrašytų
klausos aparatą, tai jis sako, tai mat dar nori
būti jauna ir nerašo, nežinau, kodėl.
Dėkoju už tokį mažutį laiškutį, kurį gavau
vakar ir šiandieną atsakysiu, dėkoju ir už pa
sveikinimą Moters dienos proga. Pas mane
naujienų ypatingų tai nėra, dabar esu sveika
ir krutu kasdieniniame gyvenime. 19 sausio
buvau susirgusi gripu, nes čia labai sirgo ap
linkui kaimynai. Tuo sykiu ir mane neaplenkė,
baisiai keista liga, nieko neskauda, tempera
tūros nėra, o žmogus jautiesi labai blogai,
tiesiog kai skurlis suglebęs, be sveikatos.
Penkias dienas visai nieko nevalgiau... Sma

Aleksandras ir Stefanija Šidlauskai. Apie 1970 m.
Su pirmuoju anūku Gintaru. 1965 m.

gu, kad jūs visi esate sveiki. Kai taip ilgai negavau laiško,
tai galvojau, kad sergate ar kas atsitiko. Labai gerai, kad
turite šiltus kambarius, tai daug jaukiau. Aleksai, tu rašai,
kad atvažiuočiau Žemaičių sostinės pasižiūrėti, tai jei tiktai
kvieste, tai būtinai atvažiuosiu, įdomu pas jus nuvažiuoti,
pamatyti, kaip jūs gyvenate ir šitą pirmą sykį kraštą pama
tyti tikrai įdomu... Šiemet malkų nepirkau, nes mat dar yra
pernykščių, per žiemą kurenau briketas, tai malkų mažai
išėjo. Dabar kombikormą gavau už pieno talonus dešimt
centnerių ir trisdešimt kilogramų. Bet koks vargelis, kol
gauni, neturit supratimo. Žmonės grūdų mažai gavo, tai
kaip puola prie to kombikormo. Tai neduok, Viešpatie,
keturias dienas vargau, kol gavau. Aleksai, tu prastam
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laike paėmei atostogas, o kas man
padės karvei šieno pašienauti, nes
šienapjūtė tai birželio mėnesį.
***
Sugalvojau jums truputį pamaz
gralioti, pas mane nieko naujo, esu
sveika ir krutu kaip vabalas, apie
savo ūkį tvarkausi, tai po daržą, tai
ruošoje... Kaip vaikai laikosi, turbūt
sveiki kaip ridikai, atvažiuokit pas
mane pienuko pagerti. Pirma daviau
į pieninę, nes neturėjau kur dėti,
o dabar sekmadienį nusipirkau du
paršus. Ir paršai labai pabrango. Ar
šioks, ar toks, mažiau neprašo kaip
55 arba 60 ir 70. Tai užmokėjau po 52
rublius. ... Sekmadienį ir šeštadienį
mūsų kolūkyje buvo didelė šventė.
Buvo sėjos pabaigtuvės, buvo didelis
balius. Zootechnikas davė tris kiau
les ir jautuką, buvo visa technika surikiuota Gegužinėje
(gretimas kaimas – A. Š.), visi traktoriai nuplauti, ir daugiau
iš Gegužinės į Pašušvį iškilmingai visos mašinos, kurios
dirbo sėjoj, važiavo. Pirmoji važiavo vainikais apipinta ir su
vėliava, o kitos berželiais apkaišytos. Didžiausia kolona –
gražu buvo pažiūrėti. Paskui visi ėjo prie stalų. Pirmininkas
pasakė kalbą ir padėkojo sėjėjams už gerą darbą ir pakėlė
tostą už būsimą derlių. Visi atsistojo ir išgėrė. Mūsų pir
mininkas tai pabaliavoti negaili, labai mėgėjas. O man tai
patiko, kad vertina sėjėjų triūsą...
Iš Raseinių grįždami buvome sustoję pas Juozą (mano
dėdė – A. Š.), aplankyti. Tai dabar jaučiasi gerai, triušiam
šieno pašienauja, išdžiovina daugiau. Šeria triušius ir kitus
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darbus dirba po truputį. Toks pasitaisęs, nes triušius pjauna
ir tušina, gerai valgo ir tunka. Ant sekmadienio užkvietė
atvažiuoti, nes Vosiliškyje atlaidai šventas Jonas, bet kad
nėra kaip nuvažiuoti... Tai turbūt ir baigsiu, likit sveiki
laiškučiu aplankyti, Jūsų mama, Giedraičiai. Lauksiu atva
žiuojant... Atsivežkit pienui indą ir grietinei...
***
Žiema tai, atrodo, kad bus žiauri, nes pradžia tai neko
kia. Tam laike tiek jau daug sniego, ir audros, ir pūga, kur
taip nebūdavo. Aš gyvenu, vargstu, tik visa laimė, kad esu

***
Sugalvojau trupučiuką jums parašyti. Gyvenu ir krutu
kaip vabalas pavasarį atgijęs (...) Na, baigsiu rašyti, nes
naujienų neturiu. Eisiu už malūno daržo ravėti, nes daug
usnių pridygo. Burokai labai blogai dygsta, nes baisiai
žemė sausa, o dar molis. Šiandien agurkus pasėjau, tik
neturiu pomidorų ir kopūstų, reikės važiuoti pirkti. Dar
ir paršų neturiu. Kol karvė neturėjusi, tai ir neperku...
Laukiu jūsų ir laiško.

Darbymetis.
Dobilai jau apdžiuvo.

sveika, ir viskas. Kaime kitaip ir būti negali. Jei turi gyvulių,
tai ir daug darbo, o be gyvulių tai kaip čia gyvensi. Tai ne
mieste – nuėjai, nusipirkai ir valgai sau patenkintas. Einu,
velku kibirus, krepšius, doklą, brendu sniegą, ir viskas...
Mūsų autobusai visai nevaikšto, esame atskirti nuo pa
saulio, neturim krautuvės. Krautuvininkė turbūt dar serga,
tai su duona žmonės vargsta. Elektros irgi dažnai nėra, tik
vėjas didesnis, ir viskas, gyvenk su žvake. Keliai labai slidūs
ir užpustyti, pas mūsų dažnai pusto... Noriu vieną paršioką
pjauti, tik nežinau, kas padės. Vis tetą paprašydavau (ji
gyveno Panevėžyje – A. Š.), o dabar, kai nėra autobusų,
tai ir neprašau. Kol užaugini vargsti, bet kol papjauni, irgi
daug klapato ir darbo. O čia šalta, nuo tų audrų šaldytu
vas sugedo, turbūt be Šiaulių neapsieisi, turbūt variklis
perdegė. Ir vėl 80 rublių reikės mokėti. Tai pasilikit sveiki,
laiškučiu aplankyti...
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daržą nuravėti ir išretinti. Visa smagi, kalbos kaip vandenio.
Mat jai dabar atostogos.
***
Dėkoju už laiškučius ir visus sveikinimus. Pas mane
nieko gero negirdžiu, nes namuose sėdžiu, niekur neišeinu,
esu sveika ir tvarkausi apie ūkį. Nors dabar darbų nedaug,
kai gyvulių mažai, tai ir darbo nedaug, bet dykinėti irgi nėra
kada, tai apsitvarkyti reikia, valgyti pagaminti, pas karvę
per dieną keturis penkis kartus reikia nueiti ir taip toliau...
Pas mūsų šiemet žiema nelaiminga, išvien tik pagrabai,
vakar Korbutuką (kaimo gyventojas – A. Š.) palaidojo,
jaunas buvo vyras, savo tvarte duobėj prigėrė. Tai motinai
didelis širdies skausmas, bet jis motinai buvo labai blogas,
parėjęs girtas labai ją mušdavo, už tai Dievas ir nubaudė...
Šiemet pavasaris vėluoja, šiandieną sninga, drimba, lyja,
visur purvas. Žadikė (per kiemą tekanti upė – A. Š.) labai
pakilo, bet ant laukų dar daug sniego yra. Man dabar
didelis rūpestis su malkom, rudenį neparsivežiau. Tai ir
nežinau, kaip čia bus.
***
Šiandieną kaime darbai verda
pilnu tempu. Pavasarį ir akmuo
kruta. Tik nežinau, kur tu randie
si. Prašei, kad parašyčiau į Vilnių.
Kai grįši iš Maskvos, kad rastum
mano laišką. Tai parašiau ilgą
laišką. Bet dabar visas mėnuo,
jokios žinios iš tavęs negaunu.
Kas tau pasidarė, ar išpuikai, ar
mano laiško negavai... Karvę žadu
parduoti. Gana aš su ja pernai pri
vargau. Vandenį tempiau iš upės,
nes ji jokiu būdu nėjo gerti, o man
per didelė ir per smarki ta karvė.
***
Ačiū už laiškučius, kuriuos
gavau iš Maskvos, bet paskutinis
tai labai trumputis, galėjai ilgesnį
parašyti, nes man viskas įdomu.
Visada aš jum parašydavau, kad
esu sveika, bet dabar galiu parašy
Stefanija Šidlauskienė. 1988 m.
ti, kad nelabai esu sveika. Rankai
vištų nelaikysiu, buvau įsitaisius jaunų vištaičių. Atėjo ar tai geriau, mažiau skauda, bet įsimetė skausmas į galvos
šeškas, ar kiaunė – išpjovė, ir viskas. Velykom nusipirkau dešinę pusę ir sprando dešinę pusę. Buvau pas Kazlauskienę
80 kiaušinių, ir dar reikės nusipirkti. Karvę dabar užlei (felčerę – A. Š.), tai pripažino gyslų kalkėjimą. Davė trejopų
dau, pieno neturiu. Jei tie žmonės sakė, nemelavo, tai tablečių, bet galvai nė kiek ne geriau... Vakar rytą ėjau į
turi atsivesti gegužės šešioliktą, bus terminas... Parašyk, bažnyčią ant Prisikėlimo, nes tai gražiausios pamaldos per
kada galėsi atvažiuoti padėti arus apdirbti. Tuo ir baigsiu, Velykas. Buvo žmonių daug, procesija iškilmingai ėjo apie
sudie, lauksiu laiško.
bažnyčią. Taip visi su pakilia nuotaika jaučiasi per Velykų
šventę. Sakau, eisiu, kol dar kojas panešu, pasimelsti...
***
...Janė iš Anykščių (mamos sesuo – A. Š.) buvo atvažia Šeštadienį malkas susipjausčiau su zeimeriu. Daug greičiau
vus. Savaitę pabuvo, žuvies prigaudė. Turi laimę žuvauti, kaip su benzopjūklu. Daug tos malkos kainuoja. Labiausiai ta
išeina – kaip mat batonėlis ir pilnas. Padėjo antrą kartą degtinė. O ką darysi, be jos neapsieini, turi girdyti, ir viskas...
***
Labai dėkoju už laišką, kurį gavau. Tavo šitas laiškas
labai įdomus, nes kai aš perskaičiau, kad tu gyvas prapuo
lęs darbuose, reikalų begalės, na, tai gerai, vaikeli, darbas
žmogų negadina, darbas – sveikata ir pasididžiavimas ir
nubaido nereikalingas mintis. Gavau dvi tonas brikečių
per apylinkę, tai su kuru apsirūpinau pilnai. Tik dabar
didelis rūpestis su tais arais. Kaip čia juos reikės apdirbti.
Būtų gerai serbentus išvalyti nuo tų sausų šakučių. Kai
reikia skinti, jos labai kliudo ir krūmam negerai, ir derlius
menkesnis. Bulves sėklines jau persirinkau, sunešiau į
kalvą (kalvę – A. Š.), kad pradėtų dygti, nes kalvėj šilčiau,
o sklepe šalta. Kodėl neparašei, kas ženijosi, į kieno vestu
vę buvote kviesti, – ar iš giminių, ar iš svetimų. Parašyki,
man viskas įdomu. Oras šiandien labai šaltas, dar pas mus
laukuose niekas nieko nedirba. Šiemet pavasaris labai
vėluoja, nes dar laukai vietom šlapi, mano arus jau galima
dirbti, bet kas tau duos kultivatorių. Su brigadininku ne
taip lengva susišnekėti, jis į kalbas nesileidžia... Aš turbūt
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Parašyk, kaip ten Maskvoje tuos kursus baigei... Malūne
dabar niekas nieko nedirba. Stogą uždengė, taip ir stovi
viskas aplinkui, gliorija. Kai apdžius, reikės ten tvarkytis.
Ten ir malkų nemažai bus, tie visi lotai reikia supjaustyti, tas
senas skiedras surinkti, dar kokį mėnesį kūrensiu. Sniegą jau
beveik nuleido, potvynio tai beveik nebuvo, Žadikė nebuvo
labai ištvinusi, praėjo normaliai. Jau ir aš ruošiausi jums
parašyti. Gyvenu, krutu, su savo darbais vargstu, dabar su
daržais, pirmą kartą nuravėjau ir jau reikia antrą kartą ravėti.
Žolė želia kaip padūkus, mat šilta ir drėgna, sąlygos geros
žolei augti, bet labai pavargstu, ant vakaro vos paeinu. Tai
čia skauda, tai čia, bet ką darysi. Reikia krutėti, o jei gulėsi,
tai visai paliksi kaip maišas suglebęs. Taip ir leidžiu dienas...
Šiemet labai paralyžiuoja visas moteris, iš mūsų giminės jau
trečia suparalyžiuota... Tavo miežiai sėti auga gerai, kaip
ant mielių. Jau dideli ir tankūs. Tiktai bulvės blogai rodo,
dar nedygsta, žemė buvo supuolus... Man tiesiog galva
sukas, ką daryti su tuo šienu. Visur kiemai apžėlę, būtinai
reikės pjauti. O tos pagados nėra, dar mažai kas pjauna. Visi
laukia pagados... Šiemet jau septintas autobusas atvažiavo
su vaikais į malūno muziejų, pernai tai nebuvo nė vieno.
Duodu raktą, tegul mokytojai ten jiems rodo.
***
Sveikinu su Naujais metais, linkiu daug laimės ir sveika
tos, kad jūsų gyvenimas būtų laimingas ir linksmas... Pas
mane nieko nauja, blogai, nes koja dešinė skauda, nes visur
kliūva ir greitai apvirstu... Žmonės sako, kad metras malkų
bus 20 rublių, tai gali būti, tai nežinau, kaip čia reikės su
tom malkom padaryti, kai tokios kainos. Mūsų vyriausybė
nieko nežino, kaip tiktai kainas kelti didžiules... Ot, iš visų
pusių dabar tik žiūri, kaip tą žmogų apiplėšti. O sviesto
nėra krautuvėse, nėra nieko nusipirkti. Žmonės laksto ir
nieko negauna. Su maistu ir aš nesuprantu, kur taip staiga
viskas prapuolė, kad artėja tikra ubagystė, kai paskaitau
laikraštį, tai tiesiog baisu, kas darosi. Tai dar gerai, kad tie
kaimo žmonės nenuleidžia rankų, kantriai, tai gal bado
pas mus nebus... O man tai baisu žiūrėti pro langą, kad
vėl lietus lyja. Kaip reikės tas malkas iš miško parsivežti...
***
Sveikinu jus su atbundančia gamta ir vyturio giesme.
Kol kas krutu apie savo ūkį, apeinu visus gyvulius ir paukš
čius, nors ir nedaug jų turiu. Skauda kojas, tai ir rankas
paskauda, bet ką darysi, jau ir laikas jom skaudėti. Ačiū
Dievui, buvau stipri, gal mane stiprino darbas, nes daug
reikėjo dirbti ir vargti, ypač kai mirė mano vyrelis, kiek
reikėjo pergyventi skausmo, širdies ir ašarų. Aleksai, kai
tu rašei, kad tu kalbėsi per televizorių. Tai tas laikas jau
buvo praėjęs, tai ir neteko pamatyti. Kiti kaimynai sakė,
kad matė tave kalbant, aš labai norėjau tave pamatyti,
bet neteko, labai gaila buvo... Kaip dirbau arus, taip reikia
ir dirbti, o jei karvės nelaikyti, arų nedirbti, tai tada reikia
ir iš Giedraičių visai išeiti pas jus katrą. O aš gerai žinau ir
suprantu, kad jūs manęs nelabai laukiat. Tai geriau jūs man,

taip, kaip iki šiol, padėkit darbus padaryti, o aš dar skursiu
sau namuose, ir viskas... Kai ateina vakaras, tai baugu ir
rodos, kad kas jau pabels į langą, ir tokios mintys kamuoja
kiekvieną vakarą.

Malda prieš miegą.

***
Aš rašau ir jus prašydama, kad atvažiuotumėt padėti
bulves pasodinti, tai šeštadienį, gegužės devintą, brigadie
rius prižadėjo arklius, nes dabar liuosesni arkliai, kol dar
ne visi dirba... Šiandieną už malūno iškultivavo dirvą, bet
traktoristas paprašė litro, pasiūliau vynelio, tai nesutiko.
Kaip dabar visur brangu, tai neduok Dieve... Su sveikata
labai pablogėjo, kojos labai visur kliūva ir greitai pargriū
nu, dabar ar tris kartus griuvau ant šono. Ir nežinau, kaip
čia reikės gyventi. Jau tikrai man vienai gyventi pavojus,
bet nėra ko norėti. Iki šiolei ir taip gerai, neturėjot vargo
su manim. Kaip yra pasakyta: obuolys prinoko, laikas jam
nukristi... eiti iš namų aš visai nenoriu...
P. S. Paskutinius gyvenimo metus mama praleido
pas dukrą Felę Baisogaloje. Mirė eidama devyniasdešimt
pirmuosius metus. Palaidota Pašušvio miestelio kapinėse
(Radviliškio r.).
PEOPLE TELL

Mother‘s Letters
This publication offers a collection of extracts from
Stefanija Dambrauskaitė-Šidlauskienė‘s letters to her son
Aleksandras Šidlauskas. They reflect the realities of Soviet
rural life: works, humdrum, and values of the kolkhoz
workers of the time. Selected by Aleksandras Šidlauskas.
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