Prigimtosios kultūros ratilai
Viktorija DAUJOTYTĖ
Ar prigimtoji kultūra, paremta žemdirbio, gamtos žmogaus patirtimi, jau yra praeitis, tik
praeities archeologai ją begali kasinėti, dėlioti, lipdyti šukes? Ar ji yra ir dabartyje, gilusis vieno ar
kito etnoso ar subetnoso sluoksnis, požeminiai, maitinantys vandenys?
Etnosas keičiasi, bet kaitos ribos išlieka, jas žymi kalba, kraštovaizdis, santykis su praeitimi,
jos vertinimas.

Pirmiausia dėl sąvokos, dėl vardo. Pastebime,
kad įvairuojame: prigimtoji, prigimtinė. Prigimtinis, -ė
(iš prigimtas, -a), prigimtasis, -oji (įvardž. forma iš
prigimtas , -a; šis iš prigimties). Galėtų būti ir įgimtoji.
Ratilais, artimesniais ir tolimesniais, sukasi gimtoji
kalba, gimtieji namai, gimtoji šalis, gimtasis kraštas.
Tad ir gimtoji kultūra. Kultūra apima kalbą, namus,
kraštą. Ieškome ir talpesnės sąvokos, priešdėlis pri –
yra priartinantis.
Iš esmės tai sinonimai, susiję su gimtim, gymiu,
gimine, gentim: žodžiuose tebeslypi indoeuropietiškoji šaknis (gen-, gne-, gno-), turėjusi gimdymo,
gimimo reikšmę. Kalbininkas Algirdas Sabaliauskas
pritaria įžymiems etimologams, kad pirminė veiksmažodžio gimti (latvių dzimt) reikšmė buvusi „ateiti“, iš
kurio kilo reikšmė „gimti – ateiti į pasaulį“ (...) Tos
pačios kilmės yra ir liet. gaminti (pagal pagamas,
„prieš laiką gimęs vaikas; palikuonis“) – „gamta,
gymis, giminė“.1 Prasitęsianti, prasitęsinėjanti reikšmės gija: gimti – ateiti į pasaulį, į vietą po saule. Visa,
kas yra po saule, priklauso gamtai, visiems, kuriuo
nors būdu gimstantiems, ateinantiems į pasaulį,
mirštantiems, išnykstantiems, atgimstantiems ir
atgimdomiems. Prigimtinė kultūra apima vietą,
kurioje gimstama ir gyvenama, perimamos ir atnaujinamos tradicijos, dirbami darbai, daromi daiktai,
bendraujama, kalbamasi, dainuojama, švenčiama
ir liūdima, sutinkama ir išlydima, saugoma ir saugomasi, suvokiami ir aiškinami žemės, visatos slėpiniai.
Kiekviename bendrajame kultūros lygmenyje slypi
prigimtosios kultūros pradas: prigimtoji literatūra,

prigimtoji dailė, muzika, prigimtoji istorija ir geografija. Tai ne priedai, tai pradai, pradžios. Krašto
geografija prasideda nuo pastebėjimų ir stebėjimų:
upelytis palaukėje, iš kur ir į kur. Kalnelis, kalnas –
jau pavadintas; pavadinimas visada pasakojimas, jo
fragmentas. Mitinis aiškinimas, vietų istorijos lieka
mitinės, neaiškios, interpretacinės. Maro kapeliai,
Švedkapiai, Alkupis – vykiai, įvykiai, dėl kurių taip
pavadinta, ir žinomi, ir kartu nežinomi. Užmirštami,
iš naujo prisimenami – jau kitais pavidalais. Vėl
užmirštami.
Kiekvienu atveju – sąmonės turiniai (tūriai),
sąmonės istorijos. Tiriant prigimtąją kultūrą, svarbu
veikti ir sąmonės istorijos užrašymo, tyrimo, patyrimo būdu. Į tautosaką ilgą laiką žiūrėta kaip į bendrinę liaudies kūrybą. Bet palengva suvokta, kad jos
gyvybė glūdi kūrybingiausiose sąmonėse, ypatinguose likimuose. Reikia į juos gręžtis, iš jų aiškintis.
Gal ir didžiausia, giliausia, paslaptingiausia mūsų dainininkė Kristina Skrebutėnienė, gimusi 1855, mirusi
1943, išgyvenusi ilgą gyvenimą. Labai stipri prigimtis,
stiprios gyvybinės galios (pirma merga buvo: darbininkė, dainininkė, verpėja, audėja, raštų raštuotoja),
pakėlė sunkiausias negandas, jauna apako, vargo,
elgetavo, lyg būtų nežinomos valios išbandoma, kad
sąmonė vis labiau atsivertų. Eidama per žmones sakė
sakmes jau iš savo žinojimo, giliai susiliečiančio su dar
senesne patirtim. Mokėjo šventadainių. Gyvenimo
pabaigoj, kaip užrašyta Juozo Aidulio, troško „praeit
iš šitos gyvestos“. Lyg dar kažkur nueiti, praeinant
šitą gyvenimo (gyvestos) tarpsnį. Negalim atsitraukti
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nuo dukters paliudijimo: „Nuo pat pasaulio pradžios
būtų pasakiusi – kas ir kaip. Žinojo. Viską žinojo!“
Vaikai retai teišlaiko nuostabą, kylančią iš tėvų –
Kristinos Skrebutėnienės išmintis liko paliudyta
dukters. Jei dainuojamų dainų ar sekamų pasakų
nepersmelkia išmintis (liaudiškasis „viską žinojo“ ir
skirtas tik patiems išmintingiausiems), susitinkame
tik su tautosakos kiautu, be tūrio. Todėl prigimtosios kultūros bendrinančio, lyg apgaubiančio sando
sudarymas gali duoti naujų postūmių ir sukauptos,
užrašytos tautosakos tyrimui. Donato Saukos tautosakos apibrėžtis tinkama ir prigimtosios kultūros
tyrimui: „Tautosaką, arba folklorą (angl. „liaudies
išmintis“), suprantame kaip daugelio amžių liaudies
dvasinę patirtį, kasdienę išmintį. Įsiterpę į įprastinės
buities tėkmę, į šiokiadienius ir šventes, darbus, žaidimus, ilgas vakaronių valandas, tautosakos kūriniai vis
dėlto nėra tik tos buities trupiniai. Liaudies atmintis
taip išlaiko jų sandaros modelius, kaip gamta saugo
kristalų formules. Žodis po žodžio, nuotykis po nuotykio vienoje siužeto grandinėje eina tam tikra tvarka,
kurios darną suvokusi meninė sąmonė nenori greitai
ką nors keisti ir versti antraip. Patvarūs, laiko tėkmei
atsispiriantys šito meno ne tik bendrieji kontūrai, bet
ir jo ląstelės – segmentai. Tiktai šitoks pastovumas ir
vienodumas nėra skurdus. Kokia neišsemiama gausa
užgriūva mus iš storų rinkinių, archyvų ir gyvųjų tautosakos tarpininkų – senųjų dainininkų, pasakotojų
repertuaro! Įvairovė atspalvių, intonacijų, žodžių
vartosenos panaši į tą klegėjimą visomis lietuvių
tarmėmis ir šnektomis, kurio gali pasiklausyti sekmadienį Palangos kopose. Impozantiškiausi mastai,
tūkstančiai, dešimtys tūkstančių nors ir nežymiai
varijuojančių kūrinių leidžia išgirsti milžiniško tolimą
praeitį menančio kolektyvo balsą.
Tiktai tautosakoje jaučiame nenutrūkstamą
liaudies gyvenimo pulsą, nuspėjame slaptas žmonių dramas, rūpesčius, ilgesį. Rašytiniai šaltiniai, iš
kurių suvokiame praeitį, paviršium prašliuožia pro
gyventojų daugumos pasaulėvaizdį. Vien tautosaka
gali juos papildyti. Įdėmiai skaitoma liaudies kūrybos
knyga tampa svarbiu socialinės-psichologinės patirties šaltiniu. Vertė tokio šaltinio neįkainojama.“2
Pažvelkime į žymaus lietuvių tautosakos mokslininko, tautosakos pedagogo Donato Saukos mintis
mums rūpimu prigimtosios kultūros suvokimo bei
tyrimo aspektu. Iš karto akcentuojama dvasinė
patirtis, kasdienė išmintis, – tai, kas iškyla iš kasdienės tėkmės, sudaro lyg kokį prasmės antsluoksnį.
Liaudies atmintis – svarbiausia gija, ant kurios veriasi
tai, kas išlieka, kas laikoma verta išlikti. Atminties vei-
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kimo paralelė su gamta – sandaros modeliai (ne tik
tekstų, bet ir pasaulėžiūros tūrio), atminties saugomi
taip pat kaip kristalų formulės. Abiem atvejais – nevalingai, nežinomai. Gyvieji tautosakos tarpininkai – ne
tik pateikėjai, bet ir liudininkai. Liudijimai prigimtajai
kultūrai itin svarbu; paliudyti savimi, savo patirtimi,
kad tai yra, kad tai svarbu. Prigimtosios kultūros tyrėjai yra ir liudininkai, liudytojai: sąmonė negali imtis to,
kas jai neatrodo svarbu, tikra. Negalima liudyti, jei
neturi tikrumo. Donatas Sauka (pagal provokatyvią
savo prigimtį) liudijimui renkasi netikėtą palyginimą
iš sekmadienio Palangos kopose, kur tikrai (maždaug
iki 1970-ųjų) buvo klegama visomis lietuvių tarmėmis
ir šnektomis. Palyginimas, kad galima būtų pasakyti
apie balsą – išgirsti milžiniško tolimo praeitį menančio kolektyvo balsą. Nujaučiame fenomenologinio
stebėjimo, neatskiriamo nuo savistabos, punktyrą.
Jis nenutrūksta ir pereinant į jautimą, spėjimą: jaučiame gyvenimo pulsą, nuspėjame slaptas žmonių
dramas, rūpesčius, ilgesį. Rašytiniuose praeities šaltiniuose tik faktų paviršius, neatsiskleidžia žmonių
pasaulėvaizdis. Tik tautosaka atveria pasaulėvaizdžio
tūrį. Skaitoma liaudies kūrybos knyga tampa socialinės psichologinės patirties šaltiniu. Galima daryti
prielaidą, kad fenomenologija, įvairūs jos atsišakojimai prigimtosios kultūros tyrimams suteikia laisvai
modeliuojamą metodologinę atspirtį. Tirdami prigimtąją kultūrą kartu ją liudijame. Esame savotiški etnometodologai, bet nesuvaržyti išankstinių schemų,
o laisvai panyrantys į tai, kas yra prigimta, dalyvaujantys ilgaamžėje tradicijoje, bandantys ją atpažinti,
aprašyti, paaiškinti, interpretuoti.
Šią vasarą, lietingą Joninių dieną, dar (ne pirmą
sykį) kalbinau devyniasdešimtmetę Apoloniją Brogaitę-Matiukienę (Zarasų rajonas, Bilaišių kaimas
Šventosios slėnyje), tebesančią toje pačioje vietoje, kur gyveno kelios Brogų kartos (iš tos pačios
giminės ir Linas Broga, prigimtosios kultūros žmogus, netgi, sakyčiau, adeptas, Jurgio Baltrušaičio
vertėjas). Bandžiau ką nors išklausti apie vietą, jos
jutimą, apie vandenis. Vieta, tai kur esi, gyveni. Kur
vaikai užauga. „Nag vieta kaip vieta, tik kad žema,
sklepelio negalima bulvėms. Negalėjom pasistatyti
aukštumėlėj, kur mūsų senoji gryčia buvo, tėvelis
neleidė, sūnui saugojo, o svetimam teka.“ Bendriniai
vardai – žemė, upė, ežeras. Nežinojo, kad dar Rašų
ežeras, prieš Sartus. Nevadino vardais. Taip, pievos,
kalneliai, dirvos – vardinės: Ilgaraistis, Kapų bala,
Kemsynė. Atsiminė, kur kaip nueiti. Ar gražu? Gražu,
kaip pasakysi, bet gyvo įspūdžio kol kas nepasisekė
apčiuopti, išgauti.
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Gal ir tikrai vieta, joje ilgai būnant-gyvenant, tarsi
sueina į gyvenimą, į sąmonės istoriją. Lyg ir nebėra
atskirai. Pieva – ganykla, šienas, sunkus darbas. Kalnalis, – matai, ten ilgai buvo mūsų senasis tvartas,
kol pasistatėm, gyvuliams reikėjo nešti, sunku prieš
kalną. Gyvenimas toje vietoje, jo sunkumai, vargai.
„Žemele gera buva“, – sako. Kodėl gera? Kad augo
visa. Kad leido prasimaitinti – dar anais laikais prieš
karą, kai nuo dvylikos metų dirbo visus darbus, pati
mažiausia iš septynių vaikų likusi viena su jau senyvais tėvais. Vieta, kur dirbi, ne šiaip takelis, kaip kartais mes grožimės, o takas į fermą pokariu, sunkiam
visos dienos darbui – rudenį per purvynus, žiemą per
pusnynus. Ką galvojo brisdama? Kaip vaikai pavalgys, kaip išeis į mokyklą, ar spės pareiti, išvirti kokio
viralo. Iš paskutiniųjų statytis namelius, juose įsigyventi. Įsigyvenimu labiausiai ir reiškiasi santykis su
vieta. Sodinti medžius (lyg koks mitas pasakojimas
apie savo dėdienę, kuri sterblėj pavasarį ir rudenį
parsinešdavo iš lauko ar miško mažų beržiukų ir juos
sodino į eilę; mažai kas liko iš didelės sodybos, o beržai tebėra). Maži medeliai sterblėj – lyg gyvi padarėliai, saugomos šaknelės, kad nenubirtų žemės. Iš
tokių veiksmų, kurie lieka neaiškūs, nepakankami
ūkinei motyvacijai, lyg įstrigę tarp tikslingumo ir mįslingumo (savaiminio, pirminio poetiškumo), galima
skintis taką į prigimtinę kultūrą. Apgyvenama, įsigyvenama vieta virsta gyvenamąja vieta, gyvenamuoju
pasauliu. Žmogaus vieta turi savo transcendentinį
pavidalą jo sieloje (sąmonėje). Pagal Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Dar neatsidžiaugta, neatsižiū-

rėta“ eilutę: „Pasaulis vis dar noksta manyje“. Vieta
sunoksta žmoguje, tik sunokusi ji išeina į kalbą, jos
būdais perduodama kaip pasakojimas, perimama.
Yra sunokusių, prasmės sunkio persunktų vietų,
kurios pačios persmelkia žmogų, persisunkia. Birutės kalnas, Anykščių šilas.
Lietuvių prigimtoji kultūra turi aiškų centrą –
sodybą, susijusią su sodinimu, sėdėjimu. Žemaičių
soda, kaimo pavadinimas. Aukštaičių sodžius.
Sodybą Arvydas Šliogeris prilygino graikų poliui.
Kultūrą centruojanti vieta. Sodyba yra mūsų prigimtosios kultūros gimties vieta. Vieta gimti, vieta augti,
vieta džiaugtis, kad visa, kas žmogui yra, yra juntama, patiriama. Sodyba neturi ribų – laukas, pieva,
kelias, upelis, miškas, dauba. Mūsų girdimos poezijos žodinės intonacijos ir intencijos (Jono Aisčio,
Justino Marcinkevičiaus) yra dėsnių pagavos. Beribis
dangus virš viso, visame. Už matomo kažkas numanomo, tolima horizonto linija, lyg apibrėžianti, lyg
koks apribas akims, sąmonei. Bet neuždaras, atviras,
atsiverdinėjantis. Lyg kokie ratilai, ribos ribėjimas.
Ribuliai, sako žemaičiai, vandens ribuliai, jei įmeti ką,
vanduo riba, skleidžiasi ratais.
Gal iš tiesų sąmonei itin svarbi horizonto linija,
linija, kur susieina dangus ir žemė, kiek gali užmatyti,
aprėpti, kur jau tavo matymo pakraštys, kraštas.
Tavo kraštas. Kiek akys aprėpia – tavo; kiek sąmonė
apima – tavo. Gimtasis kraštas, kiek apima, aprėpia
prigimties galimybės. Svarbu aukštuma, kalnas,
bent kalva – matymui, užmatymui. Žemaičiai turi
tik kalnus, kalniukus. Labiau nei kiti lietuviai nuo
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amžių buvo įpratę į juos kopti, švęsti, aukoti, gintis.
Žvalgytis. Degti laužus, jais siųsti pavojaus signalus.
Nuo kalno horizontai platesni, erdvesni. Kraštas
labiau suvokiamas. Antano Baranausko „kalnai ant
kalnų, ė ant tų kalnų – kalnai ir maži kalneliai“, mano
supratimu, iš jo buvimo žemaičių krašte – Sedoje,
Varniuose. Maironio poezijos kalnai – nuo jų atsiveria kraštas, šalis:
Už tų kryžkelių, sodžių, laukų,
Kiek akis tik apimti begali,
Užmatai iki Plungės miškų
Vis Žemaičių žaliuojančią šalį.
			
„Šatrijos kalnas“
Maironio Vilnius nuo Gedimino kalno. Baltija –
nuo Birutės kalno. Nuo gimtinės („Mano gimtinė“)
iki tėvynės („Lietuva brangi“).
Šventumo pajautos. Visuose patirčių laukuose
neužmirštinas šventumas, dvasinės patirties viršūnė.
Prigimtosios kultūros tyrimuose, neatskiriamuose
nuo patyrimų, svarbu atrasti taškus, vietas, kur šventumas pasirodo, yra pajuntamas, susikuria iš sąmonės
santykių su tuo, kas jai kuriuo nors būdu yra, veikia.
Vietos, kur šventumas yra susitelkęs, juntamas. Kur
buvo alkai, alkakalniai, alkupiai. Kur aukotos aukos
šventumą įprasminančioms dievybėms. Iš šventųjų
vietų yra prasidėję vietų pasakojimai, istorijos. Mano
gimtųjų vietų, jos pasakojimų didžiausia veikėja yra
Girgždūtė, galinga gamtos moteris-dvasia, neatskleidžianti savo paslapčių, jomis iki šiol gaivinanti bent
pasakojimų nuotrupas. Jų gyvavimui jau pastebimai
ima trūkti žmonių, liudininkų, tarpininkų.
Baranauskas yra poetas ir iš pirminės patirties,
prigimtosios kultūros žmogus (pirma, pirmiausia),
liudijantis šventumo jausmo radimąsi sąmonėje,
nepriklausomą nuo duotybių (sakysime, katalikybės
kaip religinės struktūros, kuriai jis buvo įsipareigojęs), o tik nuo atskiro santykio, jo intensyvumo:
„Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino. / Ė tik junta
dažniausiai, kad širdis neskaudžia, / Ė tik pilna pajautų
labai ramiai griaudžia.“ Širdis (sąmonė, siela), pilna
pajautų, yra patirties intensyvumo viršus, viršūnė.
Emanacijos, išsiliejimo būvis, šventumo pasirodymo
galimybė: „Iš to, matai, ašaros ir atsidusimas, / Iš to
šventos pajautos, iš to giesmės imas“ („Anykščių
šilelis“). Prie žemės augusio, brendusio žmogaus
šventos pajautos lieka susijusios su tuo, kas yra
žemės, auga iš žemės, pasirodo kaip žemės kalnas,
žemės miškas, žemės vanduo, žemės dangus...
Prigimtoji kultūra neatskiriama nuo prigimtosios
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religijos, nuo jos vaizdinių, nuo pirminio šventumo,
kuris persmelkia ir krikščionybę, formuoja lyg kokį
žemdirbiškąjį jos matmenį.
Krašto būdas, kraštobūdis, jo apibūdinamajam
žodynui dar galima semtis iš tautosakininkų, kraštotyrininkų paliudijimų, ką apie savo kraštą yra kalbėję
dainininkai, pasakotojai, talentingi vietos žmonės.
Mylimas kraštas yra savas; kažkuriuo būdu geras,
palankus. Svetimas kraštas – nepalankus. Tą perskyrą užtikau talentingosios dzūkės Onos Grigaliūnienės-Laučiūnienės žodžiuose, užrašytuose Laimos
Burkšaitienės: „Ir likau vienų viena. Tai aš va buvau
gyvenime tep kap į svetimą kraštą.“3 Iš prigimties
kūrybinga sąmonė aiškinasi pasaulį, savo kraštą,
savo dainas lyg kokius likimo atspindžius. Gražiausias
rugiapjūtės dainų paaiškinimas – garsiosios Anelės
Čepukienės: „Per rugiapjūtę daugiausia dainų už tai,
kad rugys vargingas. Jis namo mažai pareina, vargsta
lauke per šaltą žiemą. Po vargų jam daug ir dainų.
Kitiem javam nėra atskirų dainų, tik jam vienam už jo
vargus.“4 Namo mažai pareina, mažai namų turi, dėl
to vargingas. Svarbiausia – turėti namus. Arba nors
namų ilgesį, transcendentinį taką, išvedantį į kūrybą,
kuri sąmonę veikia ir kompensaciniu būdu; vėl iš Anelės Čepukienės: „Aš tik dainose buvau pasirėdžius
gražiai kaip ir visos mergaitės ir kasas susipynus su
kasnykėliais, ant rankelių žiedeliai žibėjo.“ Daina
kaip transcendentiniai namai. Transcendentinė gimtoji šalis, gimtasis kraštas.
Klasikiniai, tradiciniai lietuvio namai yra savoj
šaly, savam krašte.
Pradžios mokyklos, kuri 1918–1940 metų Lietuvoje suvaidino svarbiausią ne tik šviečiamąjį, bet
ir patriotinį vaidmenį, ugdymo programoje daug
dėmesio buvo skirta krašto pažinimui. Pradėti nuo
namų, nuo kaimo, miesto, miestelio, plėsti ratus,
keliauti. Dar mažas, bet jau sąmonėjantis žmogus
turi suvokti esąs savo krašte, savo žemėje, savo
istorijoje. Pirminius jutimus – matau tą kalną, girdžiu
tą vandenį, tą paukštį – papildo eilėraščiai, istoriniai
pasakojimai. Senelių paliudijimai. Liudijimų, paliudijimų svarba sąmonės brendimui. Sodyba (namai)
tarsi išsiskleidžia ratais, ratilais. Namai, sodyba,
gimtinė, gimtasis kraštas, tėviškė, tėvynė. Valstybė
be tėvynės pamato – svetima, tik politinis darinys.
Tėvynė, tėvyniškumas yra valstybės turinys, tūris.
Tėvyniškumą išaugina kalba, papročiai, laikysenos,
elgsenos, tradicijos. Žmogaus kūno ir prigimtojo
kraštovaizdžio ryšiai – lyg kokios sąaugos, atsiskleidžiančios kultūroje, mene – nuo liaudies kūrybos iki
profesionaliojo meno. Savimonės keliu, būdais žmo-

gus atpažįsta save kaip priklausantį tam tikram gamtiniam, istoriniam, kultūriniam, psichofiziniam dariniui. Ima jaustis įpareigotas ir įsipareigoja. Moderniosios lietuvių tautos kristalizacijos laiku (maždaug
nuo XIX a. vidurio iki XX a. pirmųjų dešimtmečių) ne
vienas asmuo tarsi atrado save, identifikavo pagal
prigimties, prigimtosios kultūros jutimą.
Šatrijos Raganos meninė refleksija: rašytojos,
turėjusios sąmoningai išsiugdytos prigimtosios
kultūros jausmą, tarsi giliai savyje surastą, atkastą:
„Nepaisant visų lenkiškų rūbų, lietuvė yra mano
siela. Yra joje ir tų ūbų laukų melancholijos, ir tų vasaros saulėlydžių giedros, ir rudens vėjų nusiminimo, ir
tų tamsių miškų rimties. Tos šalies išliūliuota, tūkstančiais siūlų ji surišta su ta savo motina“ („Sename
dvare“). Žmogaus esybės centras – mano siela.
Toliau – tūkstančiai siūlų, gijų, kuriomis siela surišta
su šalim, jos kaip motinos išliūliuota. Žvelgiant
fenomenologiniu žvilgsniu, svarbu bandyti pajusti ir
pajutus aptarti ryšių, saitų, perėjimų iš žmogiškosios
savasties į platesnius laukus, jų apėmimo, pasisavinimo, artimumo pajautos būdus. Jų įvaizdinimui vėl
gali būti pasitelktas ratilas, žodyno paaiškinamas
kaip apskritimas, lankas. Ratilas yra susiformuojantis, sklindantis, nykstantis. Ratilas kintančios, pasirodančios ir išnykstančios būties darinys. Ratilo akivaizdybė: į ramų vandenį įmetus akmenuką ar grumstą,
nuo jo sklinda ratilai, vis didesnio parametro, bet vis
neryškesnių kontūrų, kol galiausiai išnyksta vandens
paviršiuje. Paliudijimas apie tai, kaip Šatrijos Ragana
mokė savo mokinius gero elgesio, kaip tikino, kad
gėris yra sklidus. Sakydavo: „Į ramų ežero paviršių
įmestas akmuo sukelia bangas, o tos bangos sukelia
kitas bangeles. Akmuo jau seniai gulės dugne, o jo
sukeltos bangos dar gamins bangeles, kol nuribuliuos iki ežero krašto.“5 Ribuliavimas – apskritimo,
lanko, puslankio, ratilo pavidalu. Žemaitiškosios
patirties kalbinis įsirašymas.
Žmogaus vieta – prigimties vieta, etnoso kodo
raiškos, reiškimosi vieta. Tai gana didelė bendrybė,
apimanti tam tikrą teritoriją, žemę, vandenis, miškus,
kalvas, kalnus, daubas, regimąsias, girdimąsias, lytimąsias makro ir mikrostruktūras, jungiamas kalbos,
specifinių jutimų. Kūnas yra vietoje, vieta persmelkia
kūną, tarsi yra jame. Pagrindinės lietuvių jausenos,
tradicijos suformuotos žemdirbių kultūros. Pirminė
kultūra – žemės, namų, sodybų. Greičiausiai žemė yra
esminis prigimtosios lietuvių kultūros sandas. Tą patį
sako visi žemdirbių etnosai. Yra tik vos vos; prigimtosios kultūros tyrimais tą vos vos įmanoma apčiuopti.
Žemės dievai, deivės, Žemyna, Žemėpatis. Žemės

metaforos dainose, raudose. Vaižganto žemės,
gamtos jutimas – iki kūniškiausių personifikacijų.
„Ko gamtos viduriai neišnešiojo, to jaujoje ar kame
kitur dirbtinai nebepapildysi, dirbtine šilima nebeatstosi saulės močiutės“ („Dėdės ir dėdienės“). Visa
subręsta „gamtos viduriuose“ – pagal Vaižgantą ir
kultūra. „Pragiedruliai“ – vaizdai kovos dėl kultūros,
dėl jos atradimo savume, lyg savo pačių kūnuose.
Vaižgantui gyvas paslaptingas senžodis aumuo, omė,
ominė. „Nebylyje“: „Vaikas omine perjaučia kitą ir
visiškai teisingai jį įvertina.“ Vaižganto sudėtingiausia
kūno gramatika, kūno prasitęsimai į tai, kas jau nebe
kūnas. Naujos trobos, statomos mylimo krikštasūnio,
daro didelį įspūdį seneliams Vaurams: „Nusimanė lyg
trobos buvo buvusios kūninės, iš jų prasidėjusios,
iš jų imančios medžiagos. Augo kaip jų pačių sielos,
jei ne kūno, gemalas“. Gyvybės, gyvo kūno jutimas
visame, ką apima žmogaus pasaulis: „Bet kai sienose
ėmė rodytis angos langams ir durims, troba ėmė atsimerkti kaip aklas gimęs šunaitis. Žiūri, kruta, gyvas“
(„Žemaičių Robinzonas“). Toje pat apysakoje, bet ne
tik joje, Vaižgantas pavartoja seną žodį, gal labiau ir
žemaičių – omė, reiškiantį instinktą, nuojautą: „Kažkas mus moko iš vidaus, kažkokia ominė“, – sako Vincas savo pagalbininkui. Nuojauta veda į prigimtosios
kultūros labirintus, į žemės, medžių suvokimą, ypatingumo atpažinimą. Pokalbis kertant mišką: „Bet kad
šita senapušė pavirstų ten, kur mes norime, aš tuo
nelabai tikiu: pušis gali turėti savo norą.“ Vincui gaila
senmedžio – „toks jis tebebuvo gražus ir galingas“.
Lyg savęs paklausia: „O jei jis iš tikrųjų ne savaime
pasirinko čia augti?“ Pagalbininkas Ontė priduria:
„Seniau, sako, buvę šventų medžių, kaip esti šventų
žmonių /.../ Kas žinodamas tai ar nežinodamas pakeldavęs ant jo kirvį, tas činkt sau į koją, ne į medį...“ Ant
to žodžio Ontė ir įsikerta koją. Vyrus nukrečia šiurpas,
jie „nepasitikėdami dėbtelėjo į piliakalnio pušį ir lyg
susitarę abudu pasitraukė nuo jos šalin kitos kirsti.
Apie senapušę nė nebekalbėjo; abudu jautė gyvai
veikiant čia kurią užkeiktą senųjų laikų paslaptį. Senapušę, kur ant kaupo, nuleido paskutinę.“ Šventa,
ypatingų galių turinti ugnis: „Žinai, kas yr pakurstyti
ugnelė lauke ar miške! Drauge su šakaliais ar skujomis
į ugnį metė savo nuovargį, savo bailę, net savo sielvartus. Rauna ji tau juos ir pleškina traškėdama. O tu,
įbedęs akis į gaivalą, užsitaisai sielą kuo nauju, kas iš
pelenų pakyla“ („Žemaičių Robinzonas“). Vaižgantas
prigimtajai kultūrai suvokti neišsemiamas; stiprios
omės, aumens kūrėjas. Žemės, žemelės šlovintojas.
Žemė – kaip didžiausias bendrumo jutimas. Visi
ant tos pačios žemės, žemėje, iš žemės. Bet yra ir
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riba tarp mano, mūsų žemės ir kitų žemės, bet ir nėra
aiškios ribos žmogiškojo suvokimo, aprėpimo būdui.
Savosios žemės, kuri dirbama (visas žemdirbiškasis
ciklas), kurioje medžiai, daubos, pievos, laukai, vanduo, virš kurios dangus. Žemės motinos metafora
kaip metafora atpažįstama iš kūrybos, nuo raudų iki
poezijos: žemė motina, motina žemė. Tėvų žemė –
tėvynė. Viskas iš pirminio, prigimtojo, giminiškojo
rato. „Amžius žydėjus, motina žeme, / Priimk be graudžio, ką amžiai lemia“, – Jurgio Baltrušaičio „Motinos
žemės“ pradžia. Motiniškumas, nuo žemės motinos
jausmo kylama iki motinos tėvynės, tėvų žemės.
Žemės keliais, jutimu, kad žemė iki tam tikrų ribų
prasitęsia kartu su kalba, kad žemė kalbinama ir
motina vadinama skirtingomis kalbomis, prieinama
iki savojo krašto (kraštas ir riba, už vieno krašto yra
kitas kraštas), iki savosios šalies. Savo kalbos, savo
žodžių jutimas.
XIX a. sujungia savo žemę su lietuvių kalba. Lietuva iškyla kaip pagrindinės krašto kalbos – lietuvių
kalbos – šalis. Prigimtinės kultūros tyrimai turi būti
dėmesingi kalbai. Putino „Lietuva“ (1934) ir „Žemei
gimtajai“ (1959). Sinoniminiai didžiųjų reikšmių ir
sąvokų laukai. Petro Vaičaičio „Yra šalis...“ ir Maironio „Lietuva brangi...“
Nuoseklus plitimas ir plėtimasis – ratilais. Galimi
žynių pranešimai, baltieji seneliai, kurių dar Maironis
norėjo pasiklausti apie senąjį žinojimą.
Staigūs peršokimai, įvykiai. Kad už savojo kiemo
dar yra savumas, kurį reikia branginti, ginti, lieti
kraują, šią žinią ir šį jutimą sąmonėje išugdė karinėsistorinės dainos, žuvusiųjų apraudojimai. Bet krinta
į akis, kad daugelyje karinių-istorinių dainų šalis, į
kurią turi išjoti brolelis ar bernelis, nėra sava. „Nėr
kam palydėti / In svetimų šalį“ („Anksti ryto kėliau“);
„Užsodino ant bėro žirgelio, / Liepe joti svetimon
šalalan“ („Užaugino mani motinėla“). Vis dėlto senosiose dainose sutinkame ir tėvynės, netgi tėvynėlės
sąvoką: „Toli mano tėvynėlė – / Du šimtai mylelių“
(„Pagal Vilijos žalios pievos“). Tėvynėlė – greičiausiai
tėvų namai, gimtinė.
Tėvynę ir tėvyniškumo jutimą formavo ir atsargiai
iš naujo valstybino XIX amžius, sukilimų, represijų,
nacijos, nacionalinių idėjų, modernios lietuvių tautos
formavimosi amžius. „Aušroje“, aušrininkų kūryboje,
maitinamoje Jono Basanavičiaus, Jurgio Zauerveino
idėjų, bendrojo romantizmo fono, pasirodo tėvyniškumas. Šios sąvokos autorius yra Jurgis Zauerveinas.
Polemizuodamas su Jonu Mačiu-Kėkštu, straipsnyje
„Medega ir dvasė“ jis priminė Vokietiją, jos poetus, stiprinusius bendros vokiečių tėvynės jutimą. Ir lietuviams
tad poezija turinti būti svarbi, ji esanti dvasios namai.
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„Tėvyniškumas ir ne tiktai ant dabarnykščio čėso, bet ir
ant ateisiančiojo tur žiūrėti“, – sakė Zauerveinas.
Tėvynės, tėvyniškumo jutimas išplečia laiką – kreipia akis į praeitį ir į ateitį. Tėvynė yra savumo jutimas
bendresne kultūrine ir istorine apimtim, bendresniu
tūriu. Ir tą tūrį lietuvių prigimties savivokai suteikia
nacionalinis atgimimas, bendrojo Europos tautų
pavasario atgarsis ir nuo jo neatskiriama XIX a. pabaigos poezija, staigiai, šuoliškai įveikusi kelią nuo dar
bendros šalies iki tėvynės. Ta įveikos galia priklauso
Maironiui. Nacionalinis poetas, poetas, savo nacijai
suteikęs poetinės tėvynės, istorinio tėvyniškumo tūrį.
Nacijos likimui tai yra esminis taškas. Tauta išsiaugina savaiminio kūrybingumo viršūnes – poeziją.
Tauta išlaiko su poezija esminę jungtį – kalbą. Kalba
leidžia atpažinti ir suprasti bent pačias bendriausias
poetines programas. Senosios tautos dainos atliko
svarbiausią dvasinio žmonių bendrinimo darbą.
Daina, bendro dainavimo tradicija buvo pasirengusi
dainavimo būdu perimti eilėraščius ir išplėsti jų prasmių lauką, įdainuoti eilėraštį į kraštovaizdį. Giedami,
dainuojami Maironio eilėraščiai tarsi geriasi į žemę ir
kyla į dangų. Žmonių dainuojama tik tai, kas artima,
suprantama. Dainoje ratilų principas itin akivaizdus – daina yra sklidi, yra perimama, skleidžiama,
skleidžiasi, ribuliuojantis paviršius darosi vis didesnis.
Taip vyksta su Maironiu, ypač su jo tėvynės eilėraščiais. Kartu su profesionalia poezija vystosi ir muzika,
dailė. Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis junta pasiekiančius ratilus,
sklindančius iš tėvynės jutimo, ir patys tėvyniškumą
stiprina, ratilams teikdami naujos energijos. Kad būtų
veiksmingas, tėvyniškumas turi būti kiek galint visuotinesnis. Tėvyniškumas randasi pirminėms dvasinėms
aspiracijoms kylant iki profesionalios kūrybos, o
kūrybai skleidžiantis visuotiniu ir jau politiniu būdu.
Stiprus tėvyniškumas suponuoja valstybę, valstybės
lūkesčius. Tėvynė, valstybė iš prigimtosios kultūros
iškyla per jos pačios kultūrinius darinius, kai nuo prigimtosios kultūros neatitrūkę asmenys įgyja didesnės
socialinės ir kultūrinės patirties, kūrybos galimybių,
atvirumo pasauliui, kai atsiranda organizuoti socialiniai dariniai. Intelektinės pajėgos – tarpininkai tarp
prigimtų ir įgyjamų dalykų, tarp savųjų ir kitų.
Ar tėvynė, tėvyniškumas priklauso prigimtinei
kultūrai? Neabejotinai. Tai lyg prigimtinės kultūros
viršūnė, kurios negalima atskirti nuo šaknų. Tėvynė
plečia savumo jutimą, didina erdvę, formuoja istorijos jutimą. Tėvynė rodo perėjimą iš mitinio dėmens
į istorinį dėmenį. Tėvynė – jau istorija, tėvynėje atsiranda savų, nors ir nepažįstamų veikėjų. Jie nėra nei
iš tavo, nei iš gretimo kaimo, nei tėvai, nei tiesiogi-

niai protėviai. Bet jauti, kad savi. Iš Raseinių krašto
kilęs Maironis tampa svarbus visiems. Tėvynė – ne
tik tiesioginių tėvų žemė, namai. Tėvynė – protėvių,
probočių šalis: ir pagal Maironį, ir pagal Vydūną, ir
pagal Vaižgantą, savo „Pragiedruliuose“ pateikusį
ir meninį „kovos dėl kultūros“ modelio išaiškinimą,
grindžiamą tėvynės meilės atsiradimu. „Buvo Tėvynės meilė. Ir kokia ji buvo galybė, kad kalnus nuvertė.
Tik ją žingsnis žingsnin sekė ir asmeninė jaunų kovotojų meilė, kurios nė vienas nepajėgia palikti šalyje
kaip savo šešėlio; uždaryti į kokią slaptą dėžutę,
kad nekliudytų kitiems darbams. Ne, to negalima
padaryti“ (I d.). Aukštesnieji, visuotinesnieji prasmės
klodai susieti su prigimtinėmis juslėmis, su pirmine
kūno patirtimi, neatskiriama ir nuo gamtos, žemės
išgyvenimų. Vaižganto „Pragiedrulių“ gilioji mintis
rodo kultūros kilimą iš pirminės, prigimtinės patirties. Tėvynė – jau kultūros idėja, vaizdinys. Kaip iki
jo prieinama, kaip prigimtinė žemdirbių kultūra,
konservatyvi, nelinkusi į naujoves, pereina tarsi į kitą
lygmenį, kaip sunkiai dirba bemokslis protas, kol
suvokia mokslo svarbą ir ima stengtis jo suteikti vaikams. Mokslo, šviesos tarpininkavimas, ypač tiems,
apie kuriuos Vaižgantas, kaip apie Šešiavilkių Petrą,
galėjo pasakyti: „/.../ nes tai buvo gyvas aukštaičiukas, pašvenčių dainius poetas širdyje.“ „Niekas už
jį labiau nemėgo ir nemylėjo gimtinės vietos. „Pašvenčiai“ jo ausyse skambėjo taip pat majestotingai,
poetingai, paslaptingai, kaip nelyginant bažnyčia“
(„Pragiedruliai“, I d.). Kaip gražiai prigimtajai kultūrai tarpininkauja Vaižgantas – majestotingai. O liudydama savo prisirišimą prie Vaižganto, tarsi stiprinu jo
išlikimą dabartyje, jo aktualumą. Prigimtosios vietos
jutimas visu kūnu, įsibuvimas joje, tarsi savaiminiu
būdu kylant aukštyn – iki dainiaus, poeto. Tai lyg
kokia Vaižganto kūrybos pasija. Prigimtinė kultūra
yra pajėgi išsiauginti aukštąsias, visuotines prasmes,
iš jos pačios iškyla protai-naujienos, lietuvių gaivintojai, keliantys tėvynės, valstybės idėjas.
Bet gyviausias yra Vaižganto jutimas, kad pirminės, žemdirbiškosios kultūros žmonių sąmonėje gali
susiformuoti dvasiniam turtėjimui, gilėjimui palanki
terpė. Kad žmogus gali patirti, turėti gilių išgyvenimų, suvokti auką, daug ką užslėpti savyje, auginti,
taurinti. Mykoliuko – Dzidoriaus Artojo paveikslas
„Dėdėse ir dėdienėse“ rodo savaiminio dvasios
kilimo į kažką aukštesnio, tauresnio, kur prasideda
ir tikėjimų vaizdiniai, kelią. Severiutės ir Mykoliuko
atsisveikinimo epizodas yra viena mūsų literatūros
viršukalnių – nuo jos Mykoliukas vedamas dvasiniu
keliu. Jis lieka savo gyvenimo uždarume – ariantis

jaučiais, bet jau Dzidorius Artojas, apibendrinimas,
perimamas iš krikščionybės, iš jos pradžių ir netikėtas
palyginimas: „Išsitempė Mykoliukas, dabar toks gražus, toks prakilnus, lyg dangaus archangelas. Iš viso
liesučio jo veido tryško įkvėpimas; tik tik nebesimatė
kaktoje Mozės ragų. Akys švietė nežemiška meile ir
dovanojimu visa visa, kas tik žemiška.“ Kiekvienos
tautos prigimtinė kultūra yra pajėgi išauginti tikėjimus, pranašus. Taip, kaip iš senųjų žydų prigimtosios
kultūros vaizdinių randasi pranašas Mozė. Tik turi
rastis papildomų autoritetinių atramų – prasmės
formuluotojų. Kad Mykoliuko dvasia tvirtėtų, jam
suteikiama jo atskiroji erdvė (klėtelė-tarpusienis):
„Priešais duris stovėjo staliukas, ant staliuko maldaknygės ir dvejetas trejetas religinių senų apdriskusių
ir apčiurintų knygelių ir dvi vaškinės žvakės. Sienoje
kabojo nuo patrešusio kryžiaus nukabinta didžiulė
Dievo munka (kančia), didžioji dėdės šventenybė, ir
iš abiejų pusių, nujau, bene lygios šiai šventenybės:
iš vienos pusės jo paties jaunų dienų darbo skripkelė
nutrūkusiomis stygomis, iš antros pusės kitados
žalias žalias, dabar gerokai jau nublukęs, bet dar visai
sveikas, nepaleistomis akelėmis vilnonis šalikas.“
Daiktai, sudarantys šventumo lauką. Santykis su daiktais apima pirminius prigimtosios kultūros dėmenis.
Vaižgantas teisinga menine nuojauta kreipia
Dzidoriaus Artojo keliamus vaizdinius į tuos lietuvių kultūros sluoksnius, kurie skleidžiasi kaip
aukštosios profesionalumo viršūnės, susijusios ir su
modernesne tėvynės, Lietuvos refleksija: „Skardyje,
gyvybe ir amžinąja jaunybe plastančioje saulėje, visas
apdriektas jos spinduliais, kaip klojime auksiniais
šiaudais, ilginių šiaudus treknais trinant laužant, lyg
pats iš savęs trėkšdamas tuos spindulius, pasirodo
jungas didžiulių juodų jaučių.
Iš pradžių ilgokai tematyti beveik nekrutą keturi
didžiuliai ragai, lyg Čiurlionies paveiksle ožiaragiai
/.../“ („Pragiedruliai“, I d.).
Palyginimo „lyg pats iš savęs trėkšdamas tuos
spindulius“ svarba. Ir antrasis palyginimo laipsnis –
„lyg Čiurlionies paveiksle ožiaragiai“.
Kiekvienos tautos literatūros klasika yra ir prigimtinės kultūros tyrimo šaltinis. Vaižgantas – išskirtinės
svarbos. Jis neabejotinai buvo pats priėjęs prie šio
klausimo – kaip iš prigimtinės, žemdirbiškosios gamtojautos iškyla dvasinės refleksijos, kaip, atrodo, tik
su kasdieninėmis reikmėmis tesusijusi prigimtinė
kultūra lyg pati iš savęs ištrėškia bendrųjų žmogaus
prasmių, idėjų spindulius, priartina prie Tėvynės,
jos viršūnines reikšmes išlaikydama sukabintas su
žemėje glūdinčiomis šaknimis.
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***
Neišnykstantis klausimas – ar tauta išaugina,
subrandina sąmonių, išlaikančių pasaulio jutimo
vientisumą, neišardomą jokių sąlygų nei išlygų. Šiandien dar galima sakyti – vis dar išaugina. Dažniausiai
tai kūrybinės sąmonės, poetai, muzikai.
Vienas įspūdingiausių liudijimų (girdėjau žodžiu) –
kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus. Jaunas palaidojo žmoną, liko su dviem mažais sūnumis. Jau vasarodavo Rodukoje, Dzūkijos kaime prie Merkio. Niekas
neteikė tokios gilios paguodos, niekas taip nepadėjo
išsiverkti, kaip iš kažkur toli atskambanti daina: „Dega
ugnė už ežero, / Aš nematau už ašarų, / Aš nematau už
ašarų.“ Daina iš garsiosios Anelės Čepukienės repertuaro. Gilioji dvasinės patirties linija – iki vadinamosios pagoniškosios tematikos kūrinių ciklo – penkių
oratorijų: „Paskutinės pagonių apeigos“, „Iš jotvingių
akmens“, „Pasaulio medis“, „Magiškas sanskrito
ratas“, operos-poemos „Strazdas – žalias paukštis“.
Apie „Paskutines pagonių apeigas“ yra sakęs: „Man
labai svarbu buvo perteikti senovišką dvasią /.../. Įsivaizdavau, kaip jie galėjo tai daryt. Vaizdinė ir garsinė
restauracija. Viskas išlieka gamtoj, tik reikia mokėti
pamatyt. Man atrodo, kad jie tokius aukurus darydavo ir medžius degindavo, žodžiu – jie turėjo ir savo
apeigas, ir giedojimą.“6 Seniausios prigimtosios kultūros, jos ritualų, apeigų liudijimai, sąmonei iš valios perteikti senovišką dvasią, pereinant į meninės muzikinės
kalbos pakopą. Sigito Gedos tekstų dalyvavimas, vėlgi
dzūkiškojo substrato.
Marcelijus Martinaitis prigimtosios kultūros jutimo
savaimingumu yra išskirtinis, veikiantis keliais aspektais – liudijimo, kūrybinės transformacijos, tyrimo.
Ir perspėjimo – prigimtoji kultūra yra ir ribojanti,
stabdanti, ji turi būti perpučiama pasaulio vėjų,
nuolat išbandoma. 1984 metais Martinaitis parašė
Vilniaus universiteto studentų folklorinių ekspedicijų,
kurioms pats ir vadovavo, studijinį apibendrinimą,
pavadino „Vasarų sakmėmis“7. Parašė kelias įsimintinas frazes, suformavo abejonių ir klausimų ratą:
„Juk kada nors imsime tyrinėti ne tik tekstus, bet ir
folklorines situacijas, kolektyvinės atminties savitumus. Tam medžiagos bus tiek ir tiek. Nors nyksta kai
kurie žanrai, senoji autentiška daina, yra folkloro sinkretiškumas, tačiau kai kurie archajinio mąstymo bei
jausenos stereotipai dar gerai suvokiami kaip etinis
bei socialinis faktorius“; „To, ką šiandien renkame,
jau nebus. O ar pasibaigs liaudies kūryba? Gali labai
apsigauti. Juk dar J. Basanavičius skelbė jos pabaigą.
Liaudies dvasia neperprantama.“ Paskutinę frazę –
liaudies dvasia neperprantama – laikau esmine. Tai,
į ką kreipiamės, nėra perprantama, nėra galutinai
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išaiškinama. Kreipiamės į kitus, bet ir į save, neatskiriamai. Patenkame į ratą – jame sukamės.
Pranešimas skaitytas 3-iajame Prigimtinės kultūros seminare
„Vieta ir erdvė: suvokti, įsibūti, komunikuoti", vykusiame Rumšiškėse
2012 m. birželio 29-liepos 2 dienomis.
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Circles of Indigenous Culture
Viktorija Daujotytė
Literary scholar Viktorija Daujotytė in this article
discusses the origin of the concept of indigenous
culture and the contents, expressions and forms of
indigenous culture in the past and today. It is asked
whether indigenous culture is based on the experience of farmers, men of the land, whether it is already
past, or if it is present as a deep layer of one or other
ethnos or sub-ethnos — the subterranean, culturefeeding waters? It is argued that indigenous culture includes the location where one is born and lives, where
traditions are adopted and renewed, where people
work, communicate, sing songs, celebrate and mourn,
where the mysteries of the universe are perceived and
explained. Although the ethnos is changing, language,
landscape and our relationship with the past remains.
Each nation produces and matures minds that maintain the integrity of the sensory world, untouched by
any conditions and reservations. Usually these new
creative minds are poets, musicians.
After the article the discussion “On the possibility to experience land and homeland” is published, in
which this topic is expanded on, questions asked by
the 3rd Indigenous Culture Seminar’s participants are
answered.

Apie galimybes patirti kraštą ir tėvynę
Diskusija po Viktorijos Daujotytės pranešimo
Diskusijoje dalyvavo Viktorija DAUJOTYTĖ, Kęstutis
NAVICKAS, Daiva VAITKEVIČIENĖ, Aistė ANDRIUŠYTĖ.
Diskusiją vedė Giedrė ŠMITIENĖ.

yra savas kraštas? Pati iki šiol nebuvau net suvokusi,
kad kalbėdami apie pakraštį ir apie šalį, tariam tą
patį žodį.

Giedrė ŠMITIENĖ. Išryškėjo kelios kalbėjimo apie
vietą linijos. Pirmoji iškėlė vietą, kurioje įsibūname,
su kuria suaugame, vietą kaip sodybą, namus. Tokią
vietą galima aprašyti kone iš mūsų pačių – ji kaip
mūsų negatyvas. Antroji linija išryškino vietą kaip
kraštą, šalį. Tai jau visiškai kitokia vietos patirtis, su
ja lyg ir neturim tiesioginio kūniško sąlyčio, ji apima
tai, ko paliesti negalime, lyg subendrina. Profesorė
V. Daujotytė kalba apie savą vietą kaip savą šalį.
Kartu jungia abi linijas: iš centro, sodybos, sklinda
ratilai, steigdami kitokias vietos patirtis – leisdami
suvokti vietą kaip šalį. Šią vietos kaip šalies liniją siūlyčiau atidžiai peržiūrėti, pasekti, kas apie tai pasakoma. Mums pateikiamas aprašymas, kaip pirminiu
kūniškiausiu būdu galima patirti savą kraštą. Viena
vertus, jis labai paprastas, kita vertus, pati nebūčiau
jo sugalvojus. Profesorė kalbėjo apie sodybą, apie
artimiausią vietą, rodydama, kad ji neturi užbrėžtų
ribų, mūsų patirtyje ji prasitęsia į lauką, į daubą, į
kelią, į taką – taip iki horizonto. Mūsų žvilgnis siekia horizontą. Šis žvilgsnio nuėjimas iki horizonto
būnant savo vietoj, savo taške, galim sakyti, duoda
pačią pirmąją krašto patirtį. Ar girdit, ką sako kalba?
Matau lauko kraštą, štai čia yra stalo kraštas – stalo
riba. Ir kartu žodis ‚kraštas‘ aprėpia visą lauką, kiek
tik užmatau. Iš karto pagalvoju, kokios skirtingos
turėtų būti šalies patirtys žmonių, kurie gyvena lygumose, ir žmonių, kurie gyvena miškuose. Miške kraštas visiškai kitoks. Jis, regis, net nelabai suvokiamas.
Ir neatsitiktinai, aiškindama krašto patirtį, profesorė
kalba apie kalnus – kaip žemaičiai lipa į kalnus ir kaip
nuo jų suvokia kraštą. Norėčiau Jūsų paklausti panašiai, kaip jūs klausinėjote Apolonijos Brogaitės: kiek
Jūs savyje turite to, ką čia pasakojote, tos pirminės
krašto patirties? Visi esame matę horizontą, bet ar
esame suvokę, kad tai, ką matome nuo savo kalno, ir

Viktorija DAUJOTYTĖ. Galėčiau apie tai daug
kalbėti. Tikrai kalnai mano pasaulio jutime yra
svarbūs. Žinoma, aš labiausiai norėčiau kalbėti apie
Girgždūtę, bet nekalbėsiu – tai labai didelis kalnas.
Pasakosiu tai, ką prisimenu iš savo ankstyvos patirties, kaip aš iš savo kaimo, iš Pagirgždūčio, keliauju
pas savo babūnėlę į Keiniškę. Taip iš lėto lipu, dar
maža, ir nejaučiu, kad einu aukštyn. Galiausiai atsiduriu buvusio Vaitkaus dvaro kieme ir matau, kad
esu ant aukšto kalno – tai viena Pagirgždūčio piliakalnio ketera, kuri taip plokštuma užeina, iš vienos
pusės beveik nematai, kad lipi, o iš kitos pusės ji leidžiasi staigiai žemyn. Buvau primokyta mamos, kad
nepaklysčiau eidama: atsistoju, susikaupiu ir matau
nuo to kalno – pačiam horizonto krašte yra mano
babūnėlės sodyba su aukštais medžiais, išskiriu šitą
sodybą kaip savo krašto ribą, iki tos ribos turiu nueiti.
Tada aš leidžiuosi žemyn, pereinu per mažą upelį,
per lieptą, po to per upelį, įtekantį į kitą upelį – taip,
kaip ir turi būti. Bet pirmas vaizdinys – stoviu ant šito
kalno, aprėpiu visą regratį ir susirandu tašką, – o tai
nėra lengva, sodybų kupstai yra labai panašūs, bet
jis yra pačiam mano matomo akipločio pakrašty. Tai
tikras liudijimas, tikrai taip kraštas yra patirtas. Na,
o toliau... Mes einame su mama, jau bus man kokių
dvylika metų, per Pagirgždūčio piliakalnius, ne per
kalną, bet per piliakalnius, ir užlipame ant jų, ir mums
reikia leistis iki girios, iki to taško, kur mes einame
pas gimines. Ant to kalno birželio mėnesį mes sustojame, kaip visada ant kalno žmogus sustoja. Visada
sustoja prieš leisdamasis. Tai galbūt ateina iš labai
tolimų laikų: ar kelias nėra pavojingas, ar nelaukia
kokie pavojai, nuo kalno viskas gerai matyti. Sustojame, ir prieš akis didžiulė, neaprėpiama birželio
pieva. Gal ne pieva, lanka, nes ji išlenkta palei girios
pakraštį. Mano akys prikaustytos – didžiulė žydinti
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pieva, tokia, kurios nebuvo ten, kur mes šienaudavom. Aš nesižvalgau toliau, mano horizontas staiga
užsidaro ten, kur ta pieva baigiasi. Yra intencija,
sąmonės noras matyti tai, ką pritrauki, nebejungti
kitų elementų. Galbūt dėl to pieva taip ryškiai išlieka
sąmonėje penkiasdešimt metų. Galėjai matyti, kaip
jos spalvos keičiasi: kaip eina vėjas, debesis, šešėlis užgula tą pievą, ir vėl spalvos ryškios. Ir visa tai
dėl kalno. Visada užkopti ant kalno – tai pasiekti
aukščiausią tašką, sustoti ir pamatyti, sakysim, nuo
Girgždūtės, kur mano namai, kaip jie atrodo, kaip tas
takiukas atrodo, kur yra Pavandenės bokštai, kur yra
Varnių bažnyčios bokštas. Iš pat vaikystės turėjom
orientacinę sistemą, kur kas yra. Kas daugiau galės
pamatyti, kiek bažnyčių nuo Girgždūtės kalno, kieno
akys stipresnės – norėjosi, kad akiratis būtų kiek
galima platesnis. Dabar galbūt pirmą kartą pasakau, kad slypi kažkoks horizonto judėjimas: kartais
jis plečiamas iki krašto, o kartais jį riboja objektai,
kuriuos žinai esant arba kuriuos staiga pamatai, arba
turi išankstinę intenciją rasti sodybą ar bažnyčios
bokštą, ar dar ką nors. Bet reikia būti ypatingai nuolankaus nusiteikimo, ir geriausia, žinoma, kad nieko
kartu nebūtų. Tada pasinaudoji kalno teikiama galimybe nuolankiai regėti visa, ką jis tau leidžia regėti.
Skleidžiasi aplinkui visas horizontas, iki krašto. Daug
kalnų yra mano sąmonėje, labai daug.
G. Š. O žodžio ‚kraštas‘ etimologija? Ar Jums
atrodytų pagrįsta galvoti, kad iš pradžių pamatome
kraštą, t. y. horizontą, tada jis traukiasi nuo krašto
link tavęs ir taip apima visą kraštą kaip šalį? Kaip
susiklosto dvi iš pirmo žvilgsnio visiškai skirtingos
reikšmės – kraštas kaip pakraštys ir kaip šalis?
V. D. Greičiausiai taip, kaip sakai. Rizikuoju taip
galvoti. Dabar ir man aiškėja, kad taip ir manau.
G. Š. Jūs įdomiai, nors gal kiek rizikingai rodote,
kaip žmogaus kūnas susipynęs su kraštovaizdžiu –
sakote, kad vieta persmelkia kūną, tarsi yra jame, o
kūnas prasitęsia į tai, kas jau lyg ir nebe kūnas...
V. D. Gal čia nelabai vykusi mintis?..
G. Š. Vaižgantas leidžia Jums ją pagrįsti. Jis pats ją
iškelia. Stebėdamas žemaičius ir jų kraštą, sako: „lyg
trobos buvo buvusios kūninės, iš jų prasidėjusios.“
Jis stengiasi pasakyti tai, ką mato, ieško žodžių ir
pasako – trobos kūninės. Vadinasi, jisai mato, kad
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kūnai lyg perauga į trobas, jos yra tokios, kaip jie,
žemaičiai, jų trobos ir kūnai tomis pačiomis ypatybėmis skiriasi nuo aukštaičių kūnų ir trobų. Atrodo,
kad Vaižgantas sako ir mato būtent tai, kad aplinka ir
kūnas yra neatsiejamai persipynę.
Ir dar į vieną persipynimo atvejį atkreipčiau
dėmesį. Jūs kalbėjote, kad savas kraštas yra palankus kraštas. Ir jeigu vieta man nepalanki, ji susvetimėja. Citavote našlaitę, kai ji, likusi gyvenime viena,
gyvena kaip svetimame krašte. Čia labai aiškiai
matosi, kad sava vieta nėra talpa, nėra fizinė erdvė.
Jos savumas susidaro iš persipynimų, užmezgamų
ryšių, žmogiškų saitų.
V. D. „Ir likau vienų viena. Tai aš va buvau gyvenime tep kap į svetimą kraštą.“ Niekur neišėjo, bet
buvo taip, kaip svetimam krašte.
G. Š. Jei nesiseka, bandai vienaip įsikurti, kitaip,
nudegi, tai esi kaip svetimoje vietoje. Čia vieta pasirodo kaip būsena. Jeigu palanki, jei man gerai, tai ji
sava. Jeigu, sakykime, man nejauku, tai man čia svetima vieta, jei jauku – sava.
V. D. Čia jau truputį komplikuočiau. Man nėra
aišku, kaip svetimas kraštas net ir gerai jame įsikūrusiam žmogui galėtų tapti savas. Kaip tas savumas
gali atsirasti? Neradau to paliudyta žmonių, kurie
man autoritetingi, sakykim, Alfonso Nykos-Niliūno.
Savame krašte žmogus jaučiasi svetimas, jeigu nesiseka, bet svetimo krašto, net jeigu ir sekasi, nepajusi
kaip savo – kažko dar žmogui trūksta. Kad sava vieta
yra būsena – tai taip. Man tikrai atrodo, kad vieta
galiausiai tampa tam tikra būsena. ...o gal čia įsiterpia kažkas kitas iš pašalies, ne iš šios temos?
Kęstutis NAVICKAS. Tai labai susiję su gimtine.
Nyka–Niliūnas gimęs Lietuvoje, jis nešasi gimtinės
dalį, negali jos atsisakyti...
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Čia yra kažkas tokio, kas
kokybiškai niekada negali būti pakeista kitu, nes
negali du kartus gimti. Bet yra kitos vietos, kurios irgi
gali būti savos, bet kažkokia kita kokybe.
G. Š. Ar ne tai sako Šatrijos Ragana: „[mano sieloj
yra] tų ūbų laukų melancholijos, ir tų vasaros saulėlydžių giedros, ir rudens vėjų nusiminimo, ir tų tamsių
miškų rimties. Tos šalies išliūliuota, tūkstančiais siūlų
ji [mano siela] surišta su ta savo motina.“ Jeigu žmo-

Giedrė Šmitienė ir
Viktorija Daujotytė
Prigimtinės kultūros
seminare Rumšiškėse.
Daivos Vaitkevičienės
nuotrauka. 2013 m.

gaus sielą sudaro savo krašto rugių laukai ir tamsūs
miškai, tai svetimas kraštas iš tiesų negali tapti savu,
net ir būdamas palankus. Nes savas, gimtas kraštas
sudaro tavo dalį.
D. V. Bet rizikinga sakyti, kad kūnas taip suauga
su kraštu.
G. Š. Taip, rizikinga. Bet Šatrijos Ragana suvokia,
kad ji yra lietuvė, jusdama Lietuvos laukus ir miškus
savyje. Kiek šią jos autentišką refleksiją galėtume
pagrįsti savo patirtimi?
V. D. Gal dar įspūdingesnis yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio liudijimas. Kalbėdamas apie dainą
„Oi giria giria, girele žalioji“, jis sako: pasiklausykite
tos dainos, ir, kas nežino, ar yra lietuvis – klausydamasis tos dainos supras. Nes garsynas, ne tik pirminiai kraštovaizdžio garsai, bet ir prigimtos kultūros
garsai, atskleidžia žmogui savastį. Yra atitikimai.
Grįžtant prie savęs, kaip mes pajuntame, kad prigimta kultūra, apie kurią čia kalbame, yra mūsų? Ji
mus kažkaip liečia, jaudina. Bandykime pasakyti, kokį
sielos peizažą mumyse atitinka dalykai, apie kuriuos
mes kalbame. Mūsų kūno, mūsų sielos, mūsų širdies.
Yra atitikimai – turbūt galima su tuo sutikti.
Bet sutinku su Daiva, kad nereikia kalbėti apie
vienintelę savą vietą. Gimsti, ateini į pasaulį – esi lyg
akmenukas įmestas. Tie pirmieji ratilai yra ryškiai

matomi. Įsivaizduokime, persikeli į kitą vietą, kur
tavo kūno skleidžiami ratilai silpni, bet jie vis tiek yra.
Galbūt juos sustiprina tavo įsigyvenimas, kai pasistatai namą kitame krašte, kitoje šalyje. Tavo vaikai
gimsta jau toje vietoje, ir jų kūninis susikabinimas
su ta vieta yra labai stiprus. Tu persiimi jų vieta, nes
esi empatiniais ryšiais susijęs su tais, kurie gimsta
iš tavęs kitoje vietoje. Tie sustiprinamieji ryšiai,
matyt, veikia dar ir kitais būdais, todėl negalima
sakyti, kad ta vieta yra vienintelė. Bet vis tiek galima
daryti prielaidą, kad iš prigimtosios vietos žmogus
išeina su kūno galimybėmis susikabinti kad ir su
kita vieta, patirti kitus atitikimus. Pavojinga ką nors
suabsoliutinti, staigiai užkirsti: tik šita vieta, ir nieko
daugiau. Jeigu Vaižgantas mano, kad iš prigimtos
kultūros gali išaugti visa, kas apskritai gali išaugti,
jeigu jisai lengvai gali lyginti Mykoliuką su Moze:
Mykoliukas toks pat pranašingas, kupinas žinojimo,
kupinas galios, – vadinasi, prigimta kultūra, prigimta
vieta turi išauginti mūsų kūnui galimybes ne tik
būti šitoj vietoje, bet įsibūti ir kitoje vietoje. Ratilų
judėjimas bus kitoks, silpnesnis, žmogaus kūrybinės galios veikiausiai silpnesnės... Kodėl sunkiausia
yra kūrybingiems žmonėms tose vietose, kur jų lyg
nemaitina kalba, kraštovaizdis, garsai, tyla? Todėl,
kad jie labiausiai yra sukabinti su pirminiais dalykais,
iš jų kyla daugiausia kūrybinių galių. Ir lengviausiai,
tikėtina, įsibūna žmonės, kuriems gyvenimas virsta
darbu, vieta – tik galimybe gyventi, vargti, dirbti. Vis
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tiek reikia sutikti, kad sąmonės galimybės yra labai
skirtingos. Skirtingos prigimties galimybės matyti,
girdėti, jausti, suprasti.
G. Š. Tęsdama Marcelijų Martinaitį esate sakiusi,
kad valstybę reikia kurti ne tik iš istorijos, bet ir iš
savo krašto paukščių, iš savo krašto gamtos. Valstybė iš paukščių – poetiška. Bet, geriau pagalvojus,
čia esama tos pačios minties: kaip supanti prigimtinė
vietos kultūra turi peraugti į savo krašto ir į valstybės
lygmenį, sklisti, kaip sklinda ratilai. Iš šio pasakymo
matosi, kaip sava vieta perauga į savą tėvynę.
V. D. Tėvyniškumas greičiausiai yra tinkama
sąvoka, – augina sodybą, kraštą, paukščius, medžius.
D. V. Norėčiau paklausti, kiek tie ratilai iš centro
sklinda į kraštus? Mes kalbame apie sodybą, paskui
apie tėvynę – kur yra mūsų krašto ribos, galbūt tie
ratilai koncentriniai, ratilas ratile?
V. D. Greičiausiai yra daug koncentrų. O sklidimas
priklauso nuo akmens didumo...

kuris skleisdavo ratilus. Viena pagrindinių jos programos – esu atskirai ją studijavusi – dalių buvo „Krašto
pažinimas“. Taip ir vadinosi disciplina. Jai buvo skirta
gana daug valandų, ir tai buvo ne šiaip sau pamokos klasėje. Vaikai su mokytoja turėjo apeiti savo
vietą, kur savi miškai, savi laukai, savi kalneliai. Po
to keliauti toliau – viena pradžios mokykla keliauja
pas kitą pradžios mokyklą, dešimt ar kiek kilometrų,
ten geria arbatą, valgo bandeles. Krašto pažinimas
einant, kalbantis, mokytojai aiškinant. Kokios kartos
išaugo? Jau dvidešimtais metais pirmosios pradžios
mokyklos veikė. Žemininkų karta visa išauga jau kaip
pradžios mokyklų auklėtiniai. Nėra patriotiškesnės
kartos, beje, už žemininkų kartą. Ne tik literatūroje,
ant jos laikosi kultūros prasitęsimas, kultūros rezistencija.
G. Š. Dar grįžčiau prie Daivos klausimo: kaip tie
ratilai nuo savos vietos išsklinda iki tėvynės ratilo.
Kiek tėvynę galima realiai, apčiuopiamai patirti,
o kiek tai yra bendra idėja? Kiek ji yra susijusi su
vieta? Man pasirodė, kad, kai pradedate kalbėti apie
tėvynę, kalba pasikeičia – sustiprėja ir kartu pasidaro
lyg bendresnė.

G. Š. ...nuo sodybos didumo...
V. D. ...nuo sodybos didumo, nuo sąmonės intensyvumo. Žirnį įmesi – kiek ten tų ratilų bus?
K. N. O jeigu ta prigimtinė vieta ne sodyba, o daugiabutis?
V. D. Turim gilią atmintį, mes pirmieji, kurie
gyvename daugiabučiuose, mūsų protėviai juose
negyveno. Aš tikiu atmintimi. Yra labai gilus prigimtų
dalykų įsiminimas. Juos mes atpažįstame. Be to, kiek
tame daugiabutyje žmogus būva, o kiek keliauja po
kraštą?
K. N. Jeigu gyveni daugiabutyje, tai neturi kito
būdo kraštui pažinti, kaip bekeliaudamas.
V. D. Bet jeigu gyveni sodyboje, tai tavęs neatleidžia nuo galimybės pažinti. Aš dar praleidau
vieną mintį. Mūsų Lietuvoje tarp aštuonioliktųjų ir
keturiasdešimtųjų metų esame turėję prigimtinei
kultūrai labai įdomų reiškinį – pradžios mokyklą.
Tai buvo gražiai ir įdomiai sukurta struktūra, ji per
trumpą laiką padarė Lietuvą raštingą ir, kas įdomiausia, patriotišką. Pradžios mokykla buvo akmuo,
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V. D. Abejočiau, kad sustiprėja. Man tas kalbos
stiprėjimas yra truputį įtartinas. Imu pereiti į Maironio kalbą, nežinau, kaip kitaip kalbėti – neturiu kitos
kalbos. Teisingai pastebėjai: pereinu prie tėvynės
ir turiu remtis beveik tokia literatūrine arba gatava
kalba. Tai gatava kalba. Tėvyniškumas truputį gelbsti.
Ką galėčiau pasakyti, jeigu grįžčiau prie patirties,
prie tėvynės many? Esu lyg baigusi pradžios mokyklą
per savo mamą. Pradžios mokykla mano mamai, jai
tiek ir teko mokslo, buvo vienintelė jos mokykla. Jos
sąmonėje ji išliko kaip šventovė, kaip tai, ką ji patyrė
ypatinga. Ji galėjo visiems mums vaikams deklamuoti
dešimt Maironio eilėraščių, Vincą Kudirką, Andrių
Vištelį – visą patriotinę „Aušros“ ir poaušrio kūrybą.
Pradžios mokyklos tikslas buvo labai aiškus – išugdyti vaikuose – Lietuvos piliečiuose – tėvynės supratimą. Viena priemonė: atsiimsime Vilnių, nekęsime
lenkų – šita mokykla tikrai tai padarė. Mama kaip
didžiausią pasididžiavimą išsaugojo iki gyvenimo
pabaigos atvirutes „Mes be Vilniaus nenurimsim“,
gautas už vieno lito auką, jos mama jai davė pinigų.
Kitas dalykas – stipriai pasitelkta literatūra ir poezija.
Vadinasi, vaikai pėsti su pieno ar vandens buteliu ir
bandelėmis krepšyje, kurias paprastai mokytojas ir
nuperka, keliauja po savo kraštą – yra daug įdomių

nuotraukų, o kita vertus, nuolat mokosi tokio aukšto
tono poezijos ir kalbos: Lietuva brangi ir t. t.
Aš žinau, man sakė
Ne sykį mamaitė,
Jog čia mūsų žemė,
Jog aš lietuvaitė.
Man tai buvo įdiegta labai anksti. Tai per mamą
ateina.
O pirmas pojūtis – kad tėvynė yra, ir kad tai yra
kažkas aukšto, maždaug kaip buvimas ant kalno...
Atsimenu, baigiau septintą klasę ir gavau dovanų,
kaip ir priklauso, Maironio „Pavasario balsus“ – tai
buvo puiki dovana. Skaičiau ir nusprendžiau, kad
Maironį reikia skaityti būnant kur nors aukštai. Kitaip
neskamba. Pabandžiau ant kelmo – mažai aukščio,
tada užsilipau ant laiptų, kurie vedė į palėpę. Po to
skaitau nuo Girgždūtės ir matau: eilėraštyje „Šatrijos
kalnas“ ne tik žemaičių šalis, bet ir Varniai paminėti,
ir Telšiai. Tada galvoju: šitie Varniai, į kuriuos galiu
nueiti pėsčia ir kurie yra mano horizonte – matau
juos nuo Girgždūtės, priklauso kažkokiam kitam
lygmeniui, apie kurį kalba Maironis. Lygmeniui, kurį
gali pamatyti nuo aukštai. Ir tada mano sąmonėje
susideda, kad tai tikriausiai ir bus tėvynė, kuri įima
mano Varnius:
Už tų kryžkelių, sodžių, laukų,
Kiek akis tik apimti begali,
Užmatai iki Plungės miškų
Vis Žemaičių žaliuojančią šalį.
Tai, kas skamba iš taip aukštai ir skamba taip
gražiai, ir dar apima Varnius, tai jau ir bus Tėvynė,
galvoju.
K. N. Vargšai suvalkiečiai neturi kalnų.
V. D. Kaip čia pasakyti: kalnai, kurie yra Žemaitijoje, nėra tik žemaičių kalnai, tai yra Lietuvos kalnai.
Antanas Baranauskas: „Kalnai ant kalnų, o ant tų
kalnų / Kalnai ir maži kalneliai.“ Atrodo, kad čia mažų
mažiausiai Gruzija. Kiek tų kalnų gali būti? Ir kodėl
jam reikia tų kalnų? Nuo jų dvasia kyla. Kaip man
skaitant Maironį, – per žemai ir per žemai, ir kelmas,
ir tie laipteliai. Bet kai jau nudrožiau ant Girgždūtės,
tai buvo kaip tik Maironiui skambėti.
Tėvynė greičiausiai yra tokia aukštuma, spiralė,
kad negali nieko pasakyti atskiro. Čia kaip ir su
sodyba, jei imi apie ją sakyti kažką atskiro, paprasto,

šilto, kažkaip pereini į tėvynę – viskas aukštėja, bendrėja, abstraktėja ir tai, matyt, yra neišvengiama.
Aistė ANDRIUŠYTĖ. Bet čia atsiranda tūrinis
aspektas, iki šiol buvo galima įsivaizduot tėvynę kaip
žemę. Žemė – plokštuma, o čia staiga tūris ir trečias
matmuo.
V. D. Ačiū, kad tai pastebėjote, tai svarbu.
G. Š. Iš pranešimo atrodo, kad tėvynės patirčiai,
jos atsiradimui ir formavimuisi, neišvengiamai reikia
poezijos. Ir dabar jūsų atsakymai tik dar kartą tai
patvirtina.
V. D. Būtinai. Tik tą tūrį, tą dvasinį matmenį poezijai pirmiausia duoda tautosaka. Darbo daina nėra tik
daina apie darbą. „Bėkit, bareliai, galan valako“ – čia
ne apie barelius, arba ne tik apie barelius. Čia atsiranda tūrio galimybė, išplėtimas. Tautosaka, mitai,
pasaka – slaptingas pasaulis. Negalime ir negalėsime
niekada galutinai pasakyti, kas yra Eglė Žalčių Karalienė.
G. Š. Ar jums tikrai atrodo, kad liaudies dainos
gali artinti prie tėvynės pojūčio, kad kažkas, esantis
jose giliau nei tematika – mūsų dainos apie tėvynę
nekalba, – gali mus veikti?
V. D. Tai tūrio klausimas, be abejonės. Karinėseistorinėse dainose šalis, į kurią turi išjoti brolelis ar
bernelis, nėra sava. „Nėr kam palydėti / In svetimų
šalį“ („Anksti ryto kėliau“); „Užsodino ant bėro žirgelio, / Liepe joti svetimon šalalan“ („Užaugino mani
motinėla“). Vis tik sutinkame tėvynę arba tėvynėlę:
„Toli mano tėvynėlė / Du šimtai mylelių.“ Greičiausiai
tai tėvų namai, gimtinė. Bet kaip ši sąvoka išauga?
Prisimenu Joną Strielkūną. Jis yra kalbėjęs, kaip jį
augino nelabai balsingo tėvo niūniuojamos kareiviškos dainos. Gal net tokios naujesnės, romansinės,
apie sutiktą kulką, apie kareivėlio žirgą. Jis dar vaikas
klausydamasis šitų dainų tėvynę juto iš graudulio, iš
aukos, iš širdies skausmo, iš troškimo grįžti. Aš neabejoju, kad tai yra pirminis centras, bet kaip visa tai
susideda – čia reikia tyrimų. Tai nėra tik tema, tai, kaip
sako Donatas Sauka, likimo, skausmo arba pareigos
jutimas. Tu turi joti, turi žūti. Parlėks žirgas, raudos
sesuo ir motina. Dėl ko visa tai? Greičiausiai ta linija
kyla ir kelia į aukštį: kodėl taip turi būti, kodėl gyvybė
gali būti paaukota? Gal iš čia išauga tėvynė? Tai, kas
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pasirodo kaip tema, yra prasidėję ne kaip tema, bet
kaip tam tikras likimas, situacija. Negalėtų būti tokių
dainų, jeigu nebūtų tokių būsenų, kurias žmonės yra
patyrę, išgyvenę.
G. Š. Daina „Oi giria giria, girele žalioji“ – ne apie
tėvynę, ne apie tautybę, bet Čiurlionis sako: paklausyk ir žinosi, kokios tautos esi.
V. D. Taip, tu suprasi.

kloro ansambliai, bet taip pat buvo prigimtosios kultūros šaukinys, į kurį atsiliepinėjo žmonės, jusdami
savumą. Viena forma buvo liaudies dainų ansambliai,
fasadiniai, arba užsakyti, o visai kita – savaime. Tas
savaimingumas man yra labai svarbus. Kaip ir šventumas, jis savaime iškyla, ir žmogus su juo susitinka.
Ir didžiausia žmogaus pareiga yra jį saugoti. Ir žyniai,
ir ritualai – visą laiką jaučiama, kad jie tarsi tam
savaimiškumui nuolankiai tarnauja. Jie negali jo nei
padidinti, nei iš kur nors gauti. Tik tarpininkauja, tarnauja. Bent mano toks yra vaizdinys.

G. Š. Bet kas čia yra? Kaip čia jungiasi?
V. D. Kalbėčiau apie būsenas. Kai sakau, kad darbo
dainos yra ne tik apie darbą, kad aiškėja kažkas tarsi
aukštesniuose lygmenyse, manau, kad tai liudija gilių
būsenų išgyvenimus, kurie yra koduojami prigimtinės kultūros tekstuose. Jie rodo, kad šie dalykai yra
buvę, yra patirti. Ir iš naujo pasižiūrėdama į Donato
Saukos pratarmę, skaitau: tautosakos tekstuose yra
dramos, likimai, išgyvenimai, nuspėjame juose esant
slaptus rūpesčius, ilgesį.
G. Š. Atrodo, kad tėvynės suvokimui esminis yra
tūrio matmuo, tai nėra vien į šalis sklindantys ratilai.
Jūsų pranešime, ypač kai kalbama apie Vaižgantą,
rodoma, kad prigimtinė kultūra, sodybos kultūra,
kaimo kultūra turi potenciją išauginti aukštesnius
dalykus. Ne kas nors atneša juos iš šalies, bet jie
išauga iš to, kas jau yra.
V. D. Savaiminis išaugimas. Man atrodo, kad prie
to reikia nuolat ir nuolat grįžti. Tirdami prigimtąją
kultūrą tik kaip užsibaigusią, kažkur uždarytą arba
esančią praeityje, galbūt rasime įdomių dalykų, bet
matyti jos potenciją peraugti į kažką kita – visai kita
galimybė. Kas šį „Prigimtos kultūros“ seminarą
išvedė į viešumą? Pati prigimtoji kultūra. Jos intencijos, jos gyvybingosios galios, kurios iškyla sąmonėse
žmonių, kurie imasi tą daryti. O kaip kitaip tai atsirastų? Kas nors jums liepė arba įpareigojo? Ne. Tai
yra savaiminis atsiradimas, savaiminis. Vadinasi, ir
šis seminaras tampa prigimtos kultūros argumentu.
Ji turi tokių galių, iš kurių susikviečia savo žmones.
Taip, kaip susikviesdavo į ansamblius prieš daug
metų, kai jie kūrėsi. Tai buvo visai kita forma, tie fol-
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D. V. Atrodo, kad savaiminis yra tas, kuris kyla iš
prigimties. Mes galime žodį ‚savaiminis‘ traktuoti
kaip atsitiktinį, bet šiuo atveju tai yra visiškai kas
kita – savaiminga yra tai, kas yra dėsninga, nes tai,
kas kyla iš prigimties, yra dėsninga.
G. Š. Tai, kas vyksta savaime, nėra mūsų daroma,
kaip mums sako, į šitą seminarą ne tiek mes susirinkom, kiek mus suvedė. Savaimingumas atskleidžia,
kad esi bendresnių procesų dalis.
K. N. Skamba labai budistiškai. Bet aš grįžčiau
prie ratilų. Ratilas apibrėžia apskritimą į visas puses,
bet nenurodo krypties. Prisimenu Tado Ivanausko ir
jo brolių istoriją – jie gimė dabartinėje Baltarusijoje,
Lebiodkoje. Trys broliai, ta pati prigimtis ir visi trys
į skirtingas puses: vienas nuėjo link Musteikos, per
Čepkelius perėjęs, kitas liko Varšuvoje, trečias –
Sankt Peterburge. Jeigu kalbame apie ratilus, neapibrėžiančius krypties, tai, matyt, žmogus gali veikti
visaip?..
V. D. Mes kalbame apie apibendrintus procesus, bet kai susiduriame su konkretybėmis... Jeigu,
sakysime, krenta akmenukas, ratilai gražiai sklinda,
bet staiga žuvelė neria pro tuos ratilus – tuoj pat
atsiranda plyšys. Taip ir Tado Ivanausko brolis išvinguriuoja į lenkybę. Negali pasaulyje viskas veikti
lygiai ir tolygiai. Gražu pasakyti, kad kultūra saugo
formas kaip gamta saugo kristalo formą. Bet kad ir
kaip saugotum, įvyksta daug modifikacijų, atradimų,
praradimų, žuvytės nardo pro ratilus.
Parengė Giedrė ŠMITIENĖ. Šifravo Inga BUTRIMAITĖ.
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Apie savą vietą, žemę ir laisvę
Vykintas VAITKEVIČIUS kalbasi su Marijona ir Jonu URBONAVIČIAIS
Jonas Urbonavičius ir Marijona JankauskaitėUrbonavičienė, abu gimę 1934 m., gyvena Lenartuvoje,
Šaukoto seniūnijoje, Radviliškio rajone. Urbonavičius
kilęs iš Pyplių k., Grinkiškio vls., bajoriškos kilmės,
nuo 1958 m. gyvena žmonos namuose Lenartuvoje
(jo močiutė iš mamos pusės Stanislava MačiulytėRimkienė buvo tikra J. Mačiulio-Maironio pusseserė).
Urbonavičienė visą gyvenimą gyvena savo tėvų namuose; jos tėvas – Petras Jankauskas (1856–1939),
gyvenęs ir miręs Lenartuvoje, buvo knygnešys.
– Jūs visą gyvenimą čia gyvenat ir Jūsų tėvai čia gyveno. Jeigu pamėgintumėt pasakyti žodžiais, ką Jums
reiškia šita vieta, kur Jūs gyvenate?
[Marijona Urbonavičienė:] – Labai brangi. Man |1
Man brangi, kad aš čia gimiau, čia užaugau, čia pasenau, ir aš niekur nenoriu eit. Man brangi. Nu jam – nežinau, jis dabar irgi užsigyvenęs. Jau ženoti 55 metai,
dabar jau bus.
[...]
– Jums ta vieta brangi, bet jeigu reikėtų su kuo nors
palyginti, tai su kuo tą brangumą palygintumėte?
[M. U.:] – Nu nežinau, nežinau. Man brangi vieta. |
Labai. Kad ir ta kalupkė2 tokia... tokia gyvenama. Man
yra labai brangi.
[Jonas Urbonavičius:] – Čia buvo taip pas mūsų: čia
labai... labai kolūkio... mes prie Šaukoto priklausėm,
paskui... Breikšta buvo toks, pirminyks, dabar mirė
pernai. Jis atvažiuodavo, būdavo, saka: čia jum... sugriaut reikia! Sykį reikia stogą dengt, nuvažiuoju, sakau, pirminyke, mašinos, sakau, parsivežt šiferiui. Dar
kokio perkūno, saka. Griaut! O ne...
[M. U.:] – Nesikeik!
[J. U.:] – Kol griausiu, ale ant galvos bėgs, reik pasilopyt. Nu, trauk tave velniai, važiuok! Va.
Nu tai mūsų plans toks buva: jeigu dar būtų kolūkis
buvęs, tai jau čia mūsų nebūt buvę. Vaikai mokinas, sa1. Čia ir toliau vertikaliu brūkšniu žymimos pokalbio pauzės.
2. Kalupka, kalupa (lenkiškai chałupa) – trobelė, lūšnelė.

kėm, vaikus išmokysime, išlaisme, a mum, seneliams,
dabar čia jau nebūtų laikę nieks. Saka, vis tiek duos
kambarį...
[M. U.:] – Nevarė per nevaliu.
[J. U.:] – Būt išvarę. Jeigu lig šiol būtų buvę [kolūkiai. – Vait.], būt išvarę.
[M. U.:] – Oi, čia daug išēję į Kunigiškius, į Šaukotą.
[J. U.:] – Jeigu būtų davę kambarį, būtumėm išāję
tada į bendrąjį.
– Ar būtumėt Jūs išājus?
[J. U.:] – Tai visi mum durniais vadydava, kad čia
sėdžiam.
[M. U.:] – Kolūkia valdžia.
[J. U.:] – Žmonės, patys draugai. Dar, saka, sėdit
jūs, aikit į Kunigiškius, tē krautuvė, tē viskas. A dabar
kap pasižiūri, jau jie durniais skaitos, saka, kaip jums
čia gerai!
Aš karvę išsivedžiau an kiemo, aš išsiganau ją. A
jisai tris kilometrus ved karvę į ganyklą. Va, tie Kudinai
[kaimo pavadinimas. – Vait.], kur sakai tuos, tai ain jie
į Šiaulėnus, kelias mūsėt ten. Saka, tai ko jūs ten? Eik,
saka, į Šiaulėnus duonos parsinešt, saka.
Saka, dabar tu į Šiaulėnus į savaitę sykį aini duonos parsinešti, a daugiau ateisi karvę milžt į Kudinus
tris sykius į dieną! Ir taip išpardavė visi karves, ir
Šaukote, katrie va, mūsų tokie amžiaus, kai tik nuāje
į Šiaulėnus... nu ką tu, tris kilometrus, keturis reik važiuot karvę pasimilžt, vasarą. Nu tai kur tu palakstysi?
Išpardavė visi tie, sėdž be karvutės. O mes ir šiandien
dar laikom!
– Ar Jums šita vieta... ar tas namas brangus, ar ta
vieta?
[M. U.:] – Nu ta vieta, ta gimtinė visa.
– Jeigu nebūtų šito namo?
[M. U.:] – Jeigu nebūtų, tai nebūtų. Tai čia...
[J. U.:] – Netaisyk, tai... Jau tas namas neatsimen.
Mes jau... mums aštuoniasdešimt metų, o tas namas
apie šimtą.
[M. U.:] – Aš nežinau, kiek tas namelis... kokį pusantro šimto metų. | Nu nepasakysiu, kiek metų.
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– Ar Jūs užrištom akim, ar atrastumėt viską?
[M. U.:] – Atrasčiau.
– Atrastumėt?
[M. U.:] – Atrasčiau.
– Ar gerai žinot Jūs tuos takelius, kaip eiti, kur? O
kas tuos takelius pramynė, ar Jūs pramynėt?
[M. U.:] – Nu tai ką? Tėvai pramynė, o dabar reikia... aš jau užbaigsiu, kiek jau aš čia gyvensiu, tiek.
[...]
– Jūs sakot Jūsų vieta, sava vieta, tai ką Jūs dar
priskaičiuotumėt prie savo vietos? Ar Šiaulės kalną
priskaičiuotumėt?
[M. U.:] – Nu tai taip, taigi čia ta apylinkė visa. Nu
įdomu čianai, smagu.
Mana sesuo atvažiuoj, čia Šiaulėnuos yra mūro kryžius. Tai topus mūro kryžiaus jau, tai saka, mā saulė
daug šviesesnė. | Matai, kaip yra.
– Kur, Šiaulėnuose?
[M. U.:] – Nu.
[J. U.:] – Tiek dar gaila, kad mum sveikatos nebėr.
Bet mum atmesk trisdešimt metų kokį, ir dar kai čia...
dar iš karto dar dirbom čia. Dabar turim mes čia dirbamos grynai 6 hektarus, ir aš turiu tē palikimą 13 hektarų, bet ten mišku viskas, ten mišku labai apaugę.
[M. U.:] – Malkų pirkt nereikia.
[J. U.:] – Tai viens malonums! Išeini, aš apeinu, čia
mana... čia karvės ganykla, čia tas, čia tas, man nieks...
A kolūky kai buva, tai stumdo tave. Čia toks seniuks
gyvena, jo ganyklėlė buva, ir reik į daržinę važiuot, keliu pravažiuot... Aha, iškirsk kelią tam seneliui! O ka
ne, tai per tavo dobilieną važiuojam, saka – aš valios
neturiu. Aš dabar turiu valią an save.
Aš išeinu sau, aš kur aš noriu karvę prisirišau, kur
aš noriu arklį prisirišau. Ir arklius laikėm dar, o ilgai! I
tai vaikai rėk, dar laikytum, cha cha cha. Vaikai, žinai,
užvaryk prišienaut. O vaikai parvažiuoj iš darba, žinai,
pavargę, o vaikai... vaikui jau penkiasdešimt! Kiek dabar Antukui? Penkiasdešimt | du.
[M. U.:] – Šešiasdešimtais gimęs.
[J. U.:] – Jau ką, jau nebejauns. Jau dejuoj. Tai sakau, ką mums sakyt, jeigu jūs dejuojat?
[M. U.:] – Jau proanūkių turim.
[J. U.:] – Viens malonums!
– Jūs sakot, Jums smagu...
[M. U.:] – Smagu. Ale kaip čia lanko tą mūsų grytelę, žiūrėk, svečiai svečiai ir svečiai, garbės žodis. O
Jėzus! Čia mašinų piln, kokias penkios–šešios mašinos. Tai kaimynai saka: „Ką Jūs duodat valgyt? Iš kur
Jūs...?“ Sakau: „Mum Dievas duod. Mes duodam, i
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mums Dievas duod. Užtenka. I pavalgom, i pabaliavojam.“
– Tai svečiai tas linksmumas, smagumas?
[M. U.:] – Nu kaip ne? I svetimų privažiuoj, i vaikai
suvažiuoja, o jeigu dar kokis gimtadienis...
[J. U.:] – Dar paršiuką vaikams užaugydavom...
– Aš vis tiek dar nelabai suprantu, kur yra tas smagumas? Čia tik rūpestis...
[J. U.:] – Nu žmogus laisv... laisvė... laisv...
[M. U.:] – Nu, jeigu gulėsi atsigulęs, tai koks čia
smagums?
[J. U.:] – Dar vieną pasakysiu tokį: aš vežiau pieną
čia, daugiau kai jau prieš galą [sovietmečio. – Vait.] veždavau, nu rinkdavau iš žmonių čia pieną, nuveždavau
į Kunigiškius, tē atvažiuoj mašina, supila. Nuvažiuoj į
Kunigiškius, ot, dabar suvažiavot čia – jau tē skamb!
Skambėt turi to. A čia dabar i nieks nežinos, ka čia buvot, i ką mes čia darėm. Čia galim dainuot, rėkt, sienas
trankyt, i nieks nežinos. A tē – viskas žina, kur kas išēja, kur kas. Aš ten... Baisu darydavos, įsivaizduoji? O
tas yra, o tas yra! O čia mes laisvi.
– Tai Jūs tada labai panašus į bajorą!
[J. U.:] – O kodėl? Čia i lietuvis tą patį. T i k r a s
lietuvis. Aš esu tikras, aš nesiskaitau bajoru.
– Bet Jūs sau ponas, Jūs norit daryt, kaip norit... Jūs
norit, kad niekas nežinotų, ką Jūs darot...
[J. U.:] – Ne tai ponas, bet laisv... laisvė... laisv...
laisvę turi. Laisvę turi. Nu, gerai, gerai, tarybiniais
laikais, aš nesakau, prieš galą jau uždirbdavom neblogai, bet laisvės nebuvo. Buvom suvaržyti. Aha, žiūri į
laikrodį – pavėlavai penkias minutes! Aš galiu atsikelt
pietų laike...
Senovės taip buva: Šiaulėnuose atlaidai. Ona. Tai
pati rugiapjūtė! Suvažiuoja iš Vosyliškia, iš Grinkiškia,
iš Krakių, nu ir suvažiava pas mano tą... tetą, susivažiavo, pabaliavoja, parnakvoja.
[M. U.:] – Kokias tris dienas baliavodava.
[J. U.:] – Tai jisai parvažiavęs, kad ir sugaiša tą dieną, bet jisai naktį išēj, rugius nusipjovė. Jisai pasidarė
sava. A pirma mes, ką mes? Kad ir kažikur tau, jau jau
biškį pavėlavai, pabandyk neišeit į darbą, jau viskas,
brigadinyks pasitika tavį. Žmogus kalėjimšč... žmogus
k a l ė j i m š č i k s buva! Lageris buva. A dabar mes
laisvi.
[...]
[J. U.:] – Dabar labai, labai... labai... labai... labai...
širdį skaud, labai liūdna, kai tie laukai aug krūmais.
Eini, pirma buva, gražiai laukai išdirbti.

Apie savą vietą, žemę ir laisvę

Jonas ir Marijona Urbonavičiai po vakarinės ruošos savo namuose. Žilvino Montvydo nuotrauka. 2013 m.

[M. U.:] – Čia buva la... pievas! O dabar kas daras?
Dabar tamsu, naktis... [pokalbis vyksta vėlai vakare. –
Vait.]
[J. U.:] – Apauga krūmais.
[M. U.:] – Apauga krūmais.
[J. U.:] – Tai dabar gerai, pradėja tas Krivickis čia
dirbt, o ka ne, tai čia baisu, kas darės jau. I taip vietom,
kur nedirba, tai jau miškai, jau beržai va tokie stov.
– Jums atrodo, jeigu dirbamą žemę užauga miškas,
tai yra...
[J. U.:] – Labai liūdna.
[M. U.:] – Labai liūdna.
[J. U.:] – Labai liūdna.
– O dėl ko liūdna?
[M. U.:] – Nu kaip? Buva dirbama žemė, pavasaris
ateina, apsėj, užaug, nupjaun. Rudenį žemę suar, gražu
pažiūrėt, juoduoj! Pavasaris vėliak, vėliak javai, vėliak
tē daržai, vėl bulvės, ten visų žmonių, visi džiaugiamės, visi, nu tai klausyk, mieste jum kitaip, o mes kaimi kitaip.
[J. U.:] – Yra kit... kad dara skulptūras visokias, meninykai tē dar... o mes papratę prie tos žemės, tą žemę
knist, iš tos žemės maitytis.
[M. U.:] – Mum ta žemė brangi.
[J. U.:] – Iš tos žemės pelną imt. Tai mum baisu.
[M. U.:] – Toks i pelns. Dėl savį pasidarai, i viskas.
Kad nereiktų [pirkt. – Vait.].

[J. U.:] – I dabar mes, i jos sesuo, tai dabar neatvažiuoj, o taip kad jai i pasodinam i bulbes, čia i daržą
pasodinam, atvažiuoj, nusiravi, i nusivež, jin valga. I
mes... Aš vaikam sakau, jeigu man reiktų dabar (dabar
gal išsėdėčiau, pensijas gaunam), bet taip, kaip dabar
jie, sakau, jeigu mā algos nemokėtų, tai aš mieste nesėdėč. Aš čia an žemės, aš čia su lopeta išsikasč lysvelę,
aš vis tiek pasisodysiu bulvytę mā, aš vis tiek rudenį
išsikasiu aš ją. O ką tu ten an bruka to? Ką tam bruke tē
ieškot, ką tē rasi?
Tai gerai, dabar vaikai... tai Povilionis toks buva,
Šiaulėnuose veterinorius, labai stipras, jis apylinkės
veterinorius buva, tai jis labai sutikdava, atvažiuoja,
sakau: „Kazimierai, kada mes nustosim vaikus šert?“
Saka: „Kai į pensiją išlaisme, tada.“ Cha cha cha.
Nu vaikai paded, atvažiuoj, mumi... i apsėjam, i
šienaunam, bet jiem paršas papjaut, bulbių neperk, supranti, daržą irgi prisisodinti tē agurkų ar burokėlių, ir
vežas, kiek jiem nori.
[M. U.:] – Jie patys ir pasidara.
[J. U.:] – Mum tik jėga paded, o mes juos – išmaityt,
tai... nu jie tē nusiperk mėselės šviežios, kada jau nusibosta, bet taip... kai paskerdi paršą 200 kilogramų, nu
tai lašinius paliekt, išrūkam, tai kiek kada atvažiavįs ir
atsipjovė. O taip išsivežė, ir viskas.
[M. U.:] – Nu jie užsidirb!
[...]
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[J. U.:] – Tai vaikai dabar keikia an mūsų, kad jau,
saka, neturim sveikatas padėt. Tai už tą. Dar, saka, jum
čia karvių reik.
Nu ir dabar arklį... Tai jau kelinti metai arklio nebeturim, tai Jėzusmarij, aš. Mā arklys tai kvep! Aš negaliu, negaliu... Nu tai karvė dar vis tiek.
– Jūs labai gražiai pasakojat ir sakot, kad ta juoda
žemė jums labai gražu, ir knisti žemę...
[M. U.:] – Taip.
– Bet jeigu Jūs matot, pavyzdžiui, suartą nelabai
derlingą žemę, smėlį, pavyzdžiui?
[M. U.:] – Nederlinga ji ir yra čia ta žemė. Bet kad
vis tiek užaug i užtenk.
– Jeigu suari, bet jinai nejuoduoja, ar Jum taip pat
gražu?
[M. U.:] – Nu kaip ji nejuoduos?
[J. U.:] – Ją reik taip art, kaip ta vaga, kad gražu
būtų. Aš gi ardavau su arkliais, tai čia pirminyku buva
Šaukote toks Zaks. Važiuoja pro šalį, nu ale, saka, suarei! Niekur vagos kreivos nėra, saka, o.
[M. U.:] – Nu i gražu. Rudenį turi suart, kad nežolėtų.
[J. U.:] – Jeigu aš prie plūga stojau dvylika metų,
jau prie plūga, tetė buva sens, apsiženija mana tevas
45 metų, o ašai kiek... ketvirtas buvau, tai kolei aš paaugau, jisai sens jau buva, septyniasdešimt metų. Tai
aš dvylika metų, trylika pradėjau su dalgiu pjaut. Ką?
Ketvirtais gimė, trisdešimt, galiu pasakyt, penkiasdešimtais metais aš ėjau į kolūkį pjaut su vyrais. Pilnai
traukiau dalgį su vyrais suaugusiais. Va.
[M. U.:] – Taip, aš dvylika metų būdama kolūkį eidavau, pirmiau nebuva kombaina, nieka, dalgiais pjaudava, – rinkdavau rugius. Pacanikė, dvylika metų, o
dabar ką vaikai dara? Ką mieste? Alų ger, degtinę ger,
kaip saka.
[J. U.:] – Reik auklėt mokytojam, tėvai dirža vaikui
negal suduot, negal to. Mes basi karves ganėm! Šešių
metų jau išeini karves... Pavasarį sniegą nulaida, va, vis
palaidi, pašarų...
[M. U.:] – I basi.
[J. U.:] – I eik ganyt, nebuva guminių tų batų, basas
eini.
[M. U.:] – Po rugienas kojas kruvinas, suskirdusias.
[J. U.:] – Dirbam, užaugam, i smagu buva.
[M. U.:] – I nieka mes tos žemės nebijam!
– Kaip?
[M. U.:] – Nieka žemės nebijam. Labai g e r a i.
[J. U.:] – Kolūkis, kai stoja, kas čia darės kaime,
kaip čia smagu, kaip dabar kad duod per televizorių,
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kai tē koncertai visokie, tai pirma kaime buva tokie.
Vakarais skambėdava, dar i pavasariais skamb dainas.
[M. U.:] – Nevalgen buvom, bet dainuodavom!
– Kai Jūs sakot „žemė“, ar aš teisingai suprantu,
Jūs pirmiausia turit omeny dirbamą žemę?
[M. U.:] – Taip. | Taip.
– Ar Jūsų kiemas yra žemė?
[M. U.:] – Dirbama žemė. Bendrai viskas, viskas
gerai. Bet dirbama žemė.
– Dirbama?
[M. U.:] – Pavasarį... pava... iš rudenio suarta, pavasarį pasieji ten, jei jau dirbi, vėl pasieji, tau aug, nuraviej tē daržus, javai aug, turi i paršui paduod, i karvei
paduod, vaikai i šiena pasišienauja.
– Tai yra žemė?
[M. U.:] – Taip, žemė. | Taip. Gyvenims mūsų.
[J. U.:] – Yra tava triūsas, tava... tava...
[M. U.:] – Daba Jūs tē gaunat algas, viska, iš to gyvenat, o mes iš to gyvenam. Nu i dar pensijikės biškį užsidirbam, kolūkį beeidami. | Žemė b r a n g i, tik
nieks jos nebrangin. Jaunims išlėk į miestus.
[J. U.:] – Aš dabar neįsivaizduoj, kaip tą žemę parduot užsieniečiam. Taigi žemė... žemė yra t a u t o s. Ne
mūsų, ne jūsų, ne mana, ne kita. Tautos žemė. Tai mes
tautą parduodam. Mes žemę negalim pardavinėt. Tai
va, parduos užsieniečiam, ateis vokietys, ateis danas,
i pirks iš mūsų.
[M. U.:] – Tai kad, saka, jau pusė išparduota.
[J. U.:] – Tai žemę išpirks, jie pareis čia gyvent, o
mes kas? Vergai paliksme.
– Kaip Jūs šitą supratote?
[M. U.:] – Nu, tai kaip nesuprasi?
– Apie tai niekas nešneka.
[M. U.:] – Nu kaip.
[J. U.:] – Šliužas ką saka? Šliužas, žurnalistas, per
televizorių. Šliužas i tą patį šneka.
Jokiu būdu žemę negali parduot! Juk mes už žemę
kariavom, i dabar prie bokšta stovėja, žuva žmonės, i
už ką? Už šią žemę Lietuvos! I mes ją parduosme. Tai
ar čia yra... yra... yra... kai tas sake, samprotavims? Tai
mā... aš irgi negaliu klausyties, kai praded sakyt – žemę
parduosim. Žemė neparduodama!
Pokalbis užrašytas kartu su A. Čepulyte,
A. Kazimieraityte, Ž. Montvydu, G. Petrausku, A. Buchaite
2013 m. sausio 12 d., šifruotas V. Vaitkevičiaus. Garso ir
vaizdo įrašus numatoma perduoti Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto archyvui.
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„Labai gražus buvo kalnelis“
Vykintas VAITKEVIČIUS kalbasi su Juzefa RAMANAUSKAITE
Juzefa Ramanauskaitė, gimusi 1916 m. Pakalniškėse,
Pašilės parapijoje, nuo 1944 m. gyvena įvairiose Kražių
miestelio vietose. Jos tėvai gyveno gan vargingai, turėjo
tik 5 „desetinas“ (5,5 ha) žemės. Nors ir trūkumuose,
visi dešimt vaikų užaugo sveiki. Iš tėvų namų visi išėjo
„atvirom akim“, t. y. mokėdami skaityti ir rašyti. Abu tėvai irgi mokėjo skaityti ir rašyti. Kai Juzefai buvo aštuoneri, susirgo ir mirė mama. Pas tėvą liko penki vaikai,
tarp jų ir Juzefa; kiti jau buvo išėję į žmones. Tėvas kitos žmonos nevedė, sakydavo: „vaikams to vargo neužtrauksiu.“ Mirus tėveliui, būdama devyniolikos, Juzefa
išėjo tarnauti pas ūkininkus. Tarnavo iš viso devynerius
metus: dviejose vietose po dvejus metus, trečioje – penkerius. Trumpai apie savo gyvenimą Ramanauskaitė
pasakoja pačios sudarytos tautosakos rinktinės „Pynė,
supinta iš vargo...“ įžangoje1
Aš Kražiuose gyvenu, miestely, [nuo] 1944 metų.
Pirmiau dar kaime gyvenau (Kražių parapija, apie
Kražius, netoli, bet dar kaime), o tais metais persikėliau
į miestelį ir tebegyvenu. Tik ne to trobikėj. Praėjau trobikių daug, pakol įsigijau aš savo. Čia jau ta – nuosava.
O taip eidavau, nuomodavau.
– Kodėl iš gimtinės, iš Tėviškės išsikėlėt?
– Mch [atodūsis]. Gandriukā išperi, užaug ir išskrend. | Taip ir mes, išskridom mes į platų pasaulį, kas
kur. Ir šiandien, jeigu reikėtų surinkti... (buvom dešimt
šeimos, šeima skaitlinga buvo) kauliukus nelabai surinksi. | Vieną reikėtų ieškot Vorkuto lageriuose, kur
ten kokie šakalai ar kas išnešiojo kaulelius, kitą reikėtų
skristi netoli Šveicarijos, iš užsienio miestelio, ten ilsisi
kauleliai. Trečias iš visa nežinia kur. Tai tik ketvirtasis tėvų kape guli. | Seserys tai beveik visos susirinko.
Dešimts vaikų buvom, ir visi skrajojom po... po margą
svietą. Jei kur, kas kur nutūpėm, kaip kam buvo, nevienodi likimai. Seserys tai visos yr: trys yr Pašilėj,
tėvų kape (vat, kur žiūrėjot ten), viena yra Kražiuose
1. RAMANAUSKAITĖ, Juzefa. Kakarykalnio aidai. Vilnius: Atkula,
1996.

(čia jau ir aš gulsiuos į Kražius), ir vien yra Šiauliuose,
Duonelaičio kapinėse. Šiauliuose gyveno, ten ir palaidota yra. O broliai, tai vot sakau, kur yr išsimėten.
– Jūs savo knygą pavadinot „Kakarykalnio aidai“,
tai Jums tas Kakarykalnis brangus?
– Kakarykalnis yra mano gimtinė. Kakarykalnis
mūsų nuosavybė buvo. Pakalnėj buvo tie mūsų „rūmai“ (tokie kaip ir mano dabar), o kalnelis buvo... Ir
buvo, pasakysiu, labai gražus buvo kalnelis. Gal dėl to
jis ir prarado save, kad jis buvo gražus. Buvo net tokių,
kurie pavydėjo, nors gamtos sukurto grožio nereikėtų
niekam pavydėt. | Buvo medžiais apaugęs, taip, lyg
tyčia kad kas būtų susodinęs. Aukštas beržas, tiesialiemenis, ir lyg tyčia jam būt šakos uždėtos tikt kaip
kepurė viršūnėj. Ant liemens nė vienos šakos nebuvo.
Buvo tiktai aukštas, iš visų aukštesnis buvo. Aikštelė
graži buvo, ir to aikštelėj vienintelė eglė buvo. Skarota,
graži. O aplink medžių įvairių buvo. Įlipant į kalną
penki ąžuolai buvo lyg... lyg kokie sargybiniai, į kalną
įleidžiant. Nu, o toliau, sakau, tas beržas buvo. Šonuose
buvo ir beržų, ir... ir... ir... ir... ąžuolų toliau nebuvo.
Eglė tik viena tebuvo. Lazdynai. Tai baltmiškis, taip
sakant, buvo. Pakraščiuos ir alksniai buvo, blendės, va
tokie smulkūs. O viduj buvo labai graži aikštelė. Ten
galėjo daryti, kas norėjo kokius... Tai kai kam netika,
kai buvo kolūkiai, brangieji (Pašilėj buvo tarybinis
ūkis, kolūkio nebuvo) sumanė Kakarykalnį panaikint:
medžius išpjovė, o kelmus su buldozeriu išvertė. Visus
kelmus su buldozeriu išvertė. Tai, žinokit, kai vertė kelmus, ir vaizdas liko kitas. Ir aš nieko nežinojau apie tai.
Nuvažiuoju, einu pas seserį (o sesuo dar ten tėviškėj
gyveno, vyriausia, pakalnėj, Kakarykalnio pakalnėj).
Žinai, kad biškį... šiandien jau vėlyvas Jums... nuvažiuotumėt ten tas vietas... kad jau tą renkat, būtų gal
ir įdomu pamatyt. Žinoma, jau dabar nėra, kaip buvo.
Dabar yra prižėlę, apaugę, suvirt... tai tik ąžuolas yra
dar vienas, atminingas, kur buvo, kieme augo. Jis jau
yra šimtametis, virš šimto metų. Jis jau gal turėtų būti
ir nebeliečiamas, sulig mano supratimu, bet to nežinau,
kas... jau nebėra kam įamžinti to.
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[...]
Nu, ir Kakarykalny išvertė kelmus su buldozeriais. Tai supraskit, kad Kakarykalnis buvo išlygintas.
Bet vis tiek jis savo dar... šiokį tokį... ot, gerbiama
[Garbenienė] žino, dar išlaikė šiek tiek savo aukštumą
ir tą vietą. Dabar yra užsodintas eglėm – eglyniukas
yra. Apie pusantro hektaro toks plotas yra. Eglyniukas.
Eglyniukas, jaunas, žinoma, jaunuolynas. Ir ten sugalvojau tiem trim broliukam, jų garbei pastatyti kryželį.
Tai Kakarykalny yra pastatytas kryželis. Ne medinis,
cementinis, žinoma, koks pigesnis buvo (brangiem nebuvo iš ko). Tai jau jų prisiminimui yra pastatytas.

Juzefa Ramanauskaitė ant Medžiokalnio.
Arūno Baltėno nuotrauka. 2013 m.
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Nu kaip dabar Jūs, matau, taip įdomaujatės, būt įdomu pamatyti ten tikrai tą vietą. Ąžuolą dar nupaveiksluotumėt, bet nežinau... šiandien jau...
– Jums iš vaikystės tas vaizdas labai brangus?
– Taip. | Viskas stovi akyse.
– Akyse?
– Taip. | Viskas stovi akyse.
[...]
– O kodėl pavadinta Kakarykalniu?
– Ten, sakė (žinoma, gilesnioj senovėj) naktį, nieks
nežina iš kur, atsiradęs gaidys, įšokęs į didįjį tą beržą,
kur aš sakiau, ir užgiedojęs „Ka-ka-ri-kū“. Ir pavadina
Kakarykalniu. Ir kada... tėvuks (aš jau to nebeprisimenu) tėvuks sakė prieš Didįjį karą buvo pastatytas tas
karo zieglius, kaip anon vadin, tas.
– Kaip?
– Nu pasakyk [prašo J. Garbenienės]. Karoblis. Aš
anuos vadinu ton... zieglu, to karo zieglius yr, ten kalnų, kur žvalgybo... Ir, sakė, į tą zieglių kad įsilipdavo,
būdavo matyti 12 bažnyčių. Dabar akimis matytis tik
trys: Pašilė, Stulgiai ir Girdiškė. | Dabar atsistojus taip
akimis matytis tik trys. O sakydavo, kad, į tą zieglių
įlipus, matytis 12 bažnyčių.
[...]
– Ar Jums pats kalnas buvo svarbus, ar tie medžiai
senoviniai?
– Viskas buvo svarbu. Medžiai ir kalnas. Ot, tų medžių nėr, bet vis tiek Kakarykalnis yra minty visada. Ir
kur kas kada, vis prisimeni, kaip buvo Kakarykalnis.
Tėvelis labai mylėjo. Matai, ypatingai, kad mes labai m y l ė j o m Kakarykalnį. Jis neleisdavo beržo šakų
šluotom pasirišt nupjaut. Per Dievo Kūno šventę tai jau
pats eidavo, pripjaudavo savo nuožiūra ir jau puošdavo
kiemą, bakūžę tą jau papuošdavo beržukais. Tik va taip
neleisdavo.
„Nelaužykit nieko nuo Kakarykalnio!“ Ir to kuro ne
taip, kada buvo, kiek norint... Nuo Kakarykalnio nebuvo galima nė kirsti... nė alksnį, nė medį kokį, nieko.
Geriau mažiau buvo į ugnį dėt, bet Kakarykalnis negalėjo būti kertamas. Dėl to jis mums brangus buvo. Ir dabar man brangus Kakarykalnis yra. | Man Kakarykalnis
yra b r a n g u s, bet jau paliksiu jį. | Ta vieta nėra visai sunaikinta, dabar eglyniuks yra, jau miška taip jau
nebeardys, nebedraskys kas. Ta vieta yra nesunaikinta,
bet Kakarykalnio nėra, koks buvo.
– Tik vieną kartą per metus, kada jis pats eidavo,
tėvelis?
– Nu tai nueidavo, vaikščiodavo taip. Bet tiktai metuose vieną sykį, tik per Dievo Kūno šventę pjaudavo
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beržo šakelių, pjaudavo. Papuošti kiemui. Tik taip. O
taip Kakarykalnis buvo šventas, kas pjaus? Medžių nevalna.
Riešutus skynėm, ējom, džiaugėmės. Grybaudava,
uogą rasdavom kokią, bet jau medelių buvo nevalna.
Tėvelis tiek brangina, neleida pjaut. Aug, teaug, medeliai tebūn.
I kurui reikėjo, kartais buvo ir labai reikalingas
kuras, nuo Kakarykalnio negalima buvo imt. | O kai
nebe... nemielas buvo, išvertė, išpjovė, kelmus su buldozeriais išvertė ir dar paskui... ten kelią taisė Pašilė–
Pakarčemis, tai Kakarykalny molis yra, tai vidury iškasė duobę – molį kasė ir vežė kelią taisyt. Bet... duok,
Dieve, sveikatą... mokytojas, tai jis mokinių į talką
pasitelkė ir sutvarkė. Nežinau, kaip jis tą duobę užlygina, apsodina eglikėmis ir dabar eglikės. Gerbiama
Janina matė ten [kreipiasi į šalia sėdinčią Garbenienę],
ji vaikščiojo, vieną sykį visą perėjo. | Ji matė tą.
– Kada čia persikėlėt, tai jau kitą kalną turėjot...
– Tai čia tas jau buvo... Taip... Bet tas nėra taip man
mielas. Čia kražiškiams jis yr mielas, aš nepasakysiu.
Medžiokalnis yra... Man vis tiek, kad aš čia jį turiu
[pateikėja gyvena Medžiokalnio pašonėje], bet man
Kakarykalnis daugiau yra. | Kakarykalnis mažesnis
yra, Medžiokalnis didesnis daug. Kakarykalnis nėra
taip jau labai didelis, taip jau... Nu vat gaila, kad Jūs
įdomaujatės... Jeigu tad būtumėm, būčiau vežusi prie
Kakarykalnio. Nu, o dabar aš nieko negaliu sakyti...
– Ar Jūs labiau Kakarykalnį prisimenat, ar savo namus, kurie stovėjo prie Kakarykalnio? Ar... kaip...
– Aš pasakysiu, ir namai yra mieli, ir viskas, bet
namai tokios tragedijos nepatyrė. Jie savaime jau iro,
suiro, taip. O Kakarykalnis t r a g e d i j ą patyrė. Tai
yra daugiau prisiminimų. | Kakarykalnis – sunaikintas.
Bakužės tos atgyvenusios, turėjo anos jau nugriūti,
giminė turėjo išmirti, nesam amžini nei vienas, visiems
ateina laikas, turim išeiti, o Kakarykalnis galėjo būti
šimtmečius nesuardytas ir galėjo žmonėms teikti tą malonumą – nueiti pasižvalgyti, pavaikščiot ir pagražinti,
žmonės būt pagražinen dar kuo nors paįvairinen. Mes
niekur nieko nepa... vien... tik gamtos kas buvo sukurta,
daugiau nieko nebuvo. O dabar vis tiek juk daro kokias
aikšteles, ką nors, pramogas kokias ruošia. O būdavo
to nėra... Dabar vaikščioti – ne kažkas. Yra eglyniukas
apsodintas, eglytės tankiai susodintos, nė takiukų nėr
palikta, niek. O jeigu tad būtų... tai būtų vis tiek... dabar, matai, yra. Pasikeitę yra.
Jeigu būtų kaip buvę, būtų vienaip buven, o dabar
yra... yra kitaip jau viskas. Tai dabar dar tiktai nepalies-

tas stovi ąžuolas. Bet jis jau ne prie bakužės stovi, bet
prie krūmynų, šiukšlynų. Ten jau nėra, kad būtų sutvarkyta, ka būt aikštelė, kas, to nėra. Yra tiktai... tik pats
ąžuolas yra.
Ir nuvažiuoju (ot ir gerbiama Janina buvo, matė)
nuvažiuoju, šiukšlynai, karklynai apaugį. O kas tvarkys? Jau yra kitų rankose, kaip nori, taip daro. | Kaip
nori, taip daro. Tik vieną klaidą padariau – nereikėjo
leisti tos bakužės, ka nugriautų, kai pardaviau sodybą. |
Sodybą ne taip buvo lengva parduot, bet kitaip nebebuvo kaip. | Kitaip nebuvo kaip.
Dabar tie žmonės to Kakarykalnį... jį labai myli,
jaunas eglikes augins, nekirs, jau gal vėl nebus ta
duobė kasama, gal nebus tie kelmai verčiami su...
ta vieta bus, bet... bet jau mūsų nebebus. Vos ne visi
išėjen. | Nebematysma, nebeskaudės, neberūpės. |
Nebeprisiminsim. | Viskas pasikeis. | Ir tai aš viena beprisimenu, ot, sakau, nei vieno jau nėra. Aš iš dešimties
dar viena esu, kuri prisimena. Tie žmonės, kurie tur nupirken, tai jau ir dar brangin, prisimins. Jų vaikai... taip
jau... viskas eina į užmarštį. Taip, kaip ir visur.
[...]
– Ar jūs dar esate mačiusi tą ąžuolą ir šaltinėlį ant
Medžiokalnio?
– Aš ten kaip tik, ranką dar į tą šaltinėlį kišau dar.
Bet dabar nežinau, ar jis yra, tas medis. Matai, aš turiu
taip pasakyti, savo durna galvele. Mes šaukiam, ka mes
keliam, mes mylim Lietuvą, bet iš kitos pusės, mes ir
griaunam. | Nežinau, ar bėr tas medis, į jį buvo kėsintasi, kad jo nereik, kam jis. O mano supratimu, jis turėjo
būti tiek, kiek būt jis būtų buvęs. Tai tikrai neginčinu,
negaliu sakyti, bet buvo kėsintasi jį sunaikinti. Tik ta
vieta tai yra, žinoma, vietos nepakeitė (...).
– Medžiokalnyje, kai Jūs atvažiavote, ar dar buvo
žmonių, kurie tikėjo arba slapta tikėjo tuo vandenėliu?
– Oi, Dievuliau, nešė, bobikės galvas plovės nuo
skausmo. Nešės su buteliukais, ten ne kibirais, bet buteliuką prisisunkdavo, ir aš, man rodo, bent [sykį] buvau parsinešusi, bet nežinau, ar vartojau kur, ar gal jis...
savo buteliukuose kur nors... gal ten buteliukuose kur
nors...
Čia ne paslaptis buvo, visi tą žinojo. Ir aš, sakau,
jeigu jo nenupjovė. Tai ten gal būtų, gal, sakė, būk tai
buvo pradėjen mažėti tas vandenuks, bet jeigu nupjovė,
tenai dabar kaip jau pasenau... nors aš per daug po tą
Medžiokalnį ir nebėgiodavau, bet prieg progos nueidavau. O dabar tuo mažiau nueinu. Tą vietą tai aš rasiu, ir
tie medukai, jeigu yra, tai atpažinsiu, o jeigu tį nupjautas, tai žnai, nieko nebebus.
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Yra kryžius pastatytas, yra. Mūsėt jo nenugriovė.
Buvo medinis kryžius, senas, ir trys stulpai, rodos,
buvo. Ir dar kaži kokį žinojau posakį, o dabar ar aš beatminsiu, nežinau.
– Kokį posakį?
– Nežinau, ar aš beatminsiu. Matai, ne taip daug galvojau kaip apie Kakarykalnį. | Buvo trys... ir ten kažkaip buvo, kad kiekvienu atveju kažkas įvykdavo prie
to stulpo, ar bėgdavo, ar eidavo... kadangi neatsimenu,
nenoriu sapalioti niekus. Bet buvo medinis kryžius, jį
reikėjo taisyti, bet buvo pasakę, kad nereikalings, reik
nugriauti, ir dabar aš pati nežinau, ar tebėr tas kryžius,
ar jis yra nugriautas.
– Apie ką buvo posakis?
– Buvo posakis, kad kas tai įvykdavo ten y p a t i n g a , ar einant, ar vykstant, reiškia, toj vietoj, ir ten kokį
tai... neva tai ženklą kokį, bet aš tiksliau negaliu pasakyti, to nežinau ir ar verta ir minėti. To neatsimenu
tiksliai.
Bet kad kryžius buvo pastatytas medinis ten, ir kad
tas vandenuks buvo, tai tą tikrai žinau. Ton vadino, kad
nešdavos pasisėmusios į buteliukus. Aš ir mačiau, šlapias kad yra. Rodos, gal ir parsinešiau to vandenio, negaliu pasakyt. Tą vietą galiu parodyt. | Ir nežinau, kurie
tokias senienas naikina, kur, mano supratimu, tai yra...
nu gal ir ateinančiom kartom biškį pašnekėti, prisiminti
ne taip blogai. Ir tie, kurie save vadin Tėvynės patriotais, gana aukštai, n a i k i n a. Man tas neaišku.
Turit galvas geresnes, paaiškinkit kaip, kodėl taip
yra.
– Nesupranta...
– Man tai tokia... kaip aš... mano tokia durna galvikė man rodo, kad tokius kaip tik reikia brangint, anuos
aptapyti, kiek begalint, kad tik jie kuo ilgiau stovėtų.
Kad ateis kas: va, čia buvo toks ir toks, ir... | Nu, neišmokysim viso svieto, kiekviens tur savo protą. | Gal
neverta apie tai ir šnekėt.
[...]
Nu g r a ž u. Gamtą puošia kiekvienas paukštelis,
kiekvienas žvėrelis gamtą puošia.
Nebėra zuikių... ne, mes nemylim nieka, mes baigiam išnaikinti viską. Vienąsyk per televizorių žiūri,
zuikelis, vienintelis zuikelis bėga per lauką, trys skalikai veja, keturi šauliai ištysen savo kačergas į vienintelį
zuikiuką – ar mes mylim gamtą? | Man pasakykit, ar
mes mylim gamtą? Jeigu dar liežuvis kartais kieno dar
ir pašuop, bet darbai kur yra? Vienintelį kiškelį... trys
skalikai, keturi šauliai tiesen kačergas. | Aš pasibaisėjau. | Jeigu bėgtų pulkai. Ir nebėr zuikiuka, tikrai nebėr!
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Mūsų gamta išnyka. Aš nebematau nė zuikių, nė kurapkų. Kurapkos ateidavo po langais, kasinėdavo žiemą po krūmiukais apie trobas. Nėr. Nebėr nė vieno, kas
puošia mūsų gamtą. Mes palikom gamtos ž u d i k a i s
pilna to žodžio prasme. Mes gamtos žudikais palikom.
– Kodėl Jums tie paukšteliai taip gražu?
– Tai, o kas dabar gali būti gražu kitas, jeigu ne
paukštelis, jeigu ne medelis žaliuojantis ar žydintis?
Tai kas dabar bus, jeigu mūsų bus stagarai vieni pliki.
Laukai pliki, stagarai kur. Kas puoš dabar šičia gamtą?
Jeigu čia būtų kalva be niekur nieka. Jeigu yra medeliais apaugusi, žaliuoja, tarp medelių paukšteliai čiulba,
tai m i e l a, tai atsisėdai, gaiviniesi. O jeigu to nebus,
tai kas iš mūsų bus?
[...]
Gražu. Nuimk medžius dabar, nuimk visus medžius, kokio čia grožio matysi? Va taip šnekėjau, ir
Kakarykalny kad buvo. Buvo gražu. O dabar yra apaugen labai tankiai, tos eglaites labai tankiai. Ten nė takiuko nėra dorai praeiti. Ten jau norint, kad būtų gražu,
reikia tvarkyti dar. O buvo netvarky... gamtos sutvarkytas. Kad nuėjai, ir širdis atsigavo nuėjus.
Aha. Nebemylim. Baigiam išnaikinti žvėrelius,
paukštelius. Baigiam išnaikinti ir miškus. Kiek dabar
iškirto miškų? Kada juos kas atsodins, kada juos ataugins? Kiek jie dabar...
– Iš kur Jums, iš kur anksčiau, toj Smetonos Lietuvoj,
iš kur būdavo tas jausmas, ta meilė gamtai? Kaip ji atsirasdavo?
– Čia sunku pasakyt. Aš noriu sakyt, kad iš tėvų tą
gauna vaikai. Aš kartoju, sakiau, kad net beržo šakelių neleido pjaut, tegul auga. Tai reiškia, buvo gamtos
meilė. Ir tas p e r s i s ė d. Tas perein į palikuonis. |
Negalima, gerai, jeigu rasite, vaikai, lizduką kur, paukščiuka, nevalnu liesti. Aug, teaugi. Nevalnu liest. Nu vat
ir yra meilė paukšteliui ir žvėreliui. Jo negal žudyti, jis
yr, tegul būna. | Taip yra. Mes nebemylim gamtos. Mes
tik švapam dar kai kurie, kad gamtą mylėt. Kur ta meilė
yr? Kur ta meilė yr? Kai pažiūr, naikinam.
Tam pačiam Medžiokalny, aš jau neinu, nematau,
bet kurie eina. Kiek žiemą yra priraizgiota visokių pinklių ir kituose miškuose? Kas anuos gaudo, kas žiūro,
draudžia? Nebėr meilės gamtai, nebėr meilės žvėreliams, paukšteliams. Lesin dabar... kurapkoms žiemą
pridarys tų... pastoginių, ar kaip tų... lesyklų. Neš, bers
grūdelius, ar kokius kas turės. Kas dabar yr? Niekur aš
nebemačiau, kad būt kur kurapkoms padėta kokia.
– Kada tas pasikeitimas įvyko? Kada Jūs pastebėjot, kad jau...
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Juzefa Ramanauskaitė
prie savo namų. Arūno
Baltėno nuotrauka.
2013 m.

– Va, dabar aš pasakysiu... nu paskutiniais metais,
man gėda sakyti, bet mūsų atgavime. Tos... vadinam,
Nepriklausomybės, nors mes esam priklausomi. |
Sovietmetį mašinuodavo ir leisdavo nešti, kas norėjo,
visas tas pabiras, vadinamas žoles, paukščiams lesinti. Ir aš pati esu parsinešusi maišą kurapkytėms papilti.
Dabar niekas niekur, nieka, kur kas...
Yr, medžiotojų yra, sakau, kad prie vieno zuikelio
keturi ištysen kačergas buvo, o kad neštų kas kurapkoms, kur aš... nematau, nežinau, dabar nesu mačius.
| Nematau dabar. | Net šnektos nebėr, kad kurapkoms
pataisyti, pažiūrėti, papilti lesalo. Dar neva tai būk tai,
kur į miškus dar veža šernams. Mes nemylim gamtos!
Jeigu ant liežuvio ir pašnekam, tai darbo nėra.
– Ar prisimenat Jūs, kaip pas Jus tie gandrai apsigyveno? Ar tą dieną, kai atskrido, Jūs prisimenat?
– Tai aš nesenai čia tą gandrinę priprašiau, įkėlė man.
Duok, Dieve, sveikatos, seniūno prašiau. Seniūnas jau
davė žmones, įkėlė, sutvarkė. Nu kaip, džiaugiaus, pamačiau, ka nutūpė gandras, tai tas buvo jausmas m i e l a s.
Pradėjo nešti lizdą, tai man miela žiūrėt. Dabar jau,
kada gandriukai galvikes iškels, reikia žiūrėt [pateikėja sušvelnina balsą]. Kaip puošmena. Gamtos p u o š m e n a . Jeigu mes neturėsim tokių, kas mūsų gamtą
bepuoš?
Skraida kregždelė, kaip miela žiūrėt! Čiulba vyturėlis... jau dabar nebegirdžiu pavasarį, bet kad čiulbėdavo, tai kad išgirsti, tai yra pirmas džiaugsmas pavasari-

nis – jau vyturiuks čiulba. Jau pempė šaukia „Klyvis“.
Jau gandras... jau lauki, kada kur gandras. Jau yra gandras! Juk tai žmogų... | Nu dar gandrus, dar, galima sakyt, reikia... įkelia gandrines, dar anų nedrasko, nearda,
bet daugiau... Mokiniai neša dar špokiukams inkilėlius.
Su tais dar šiek tiek rūpinasi, o tokiais zuikeliais, kurapkomis – nieks nieko. Bent aš jau nebegirdžiu. Bent
aš jau nebegirdžiu, kad kur nors būtų. Ir nebematau.
– Jūs pro savo kambario langą dabar matot gandrus?
– Matau! Taip pasitaisiau... buvo šakos užstojen.
Išpjoviau šakas klevo, kad matyčiau pro langą. Dabar
pro langą matau. Ir antrą įkėlė, rudenį prašiau vyrų, sutvarkė, bet šiemet dar neperėjo antrame.
Tiek aš ir besulauksiu anų jau.
– Kada Jūs žiūrit? Jūs galit matyt per langą, kada
Jūs žiūrit?
– Kai tiktai eini į tą pusę, ir kur akys kris? Pro langą krinta. Kur akys kris. Kada bus galvikės jau matytis, kada anie atsistos, jau pradės stovėti, nu tai juk
džiaugsmas, Dievuliau! O kur dabar turim tą džiaugsmą rasti kitą?
Pokalbis užrašytas talkinant fotografui A. Baltėnui ir
operatoriui M. Lapeikai, klausantis Janinai Garbenienei,
kraštotyrininkei iš Vašilėnų, 2012 m. birželio 5 d. Iššifruotas
V. Vaitkevičiaus. Garso ir vaizdo įrašus numatoma perduoti
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvui.
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Papratę prie žemės
Seminaras
Remiantis dviem Vykinto Vaitkevičiaus įrašytais pokalbiais, kurių svarbesni fragmentai čia pat skelbiami,
aptariamas žmogaus ir žemės santykis.
Seminaro pranešėjai: Giedrė ŠMITIENĖ, Vykintas
VAITKEVIČIUS.
Seminaro dalyviai: Rasa BERTAŠIŪTĖ, Viktorija
DAUJOTYTĖ, Ramūnas KARBAUSKIS, Rūta LIOGIENĖ, Kęstutis NAVICKAS, Daiva VAITKEVIČIENĖ.
Giedrė ŠMITIENĖ. Vykinto pokalbyje su Jonu ir
Marijona Urbonavičiais persipina daugybė temų. Norisi
sustoti ties viena – Kaip jie žiūri į žemės darbą? Ką apie
jį samprotauja? Kiek mes pajėgūs suvokti jų požiūrį?
Prieš pradėdama kalbėti apie pateiktą medžiagą, noriu
papasakoti pasakos, užrašytos 1926 m. Vaineikių k.,
Rokiškio r., pradžią. Tik pačią pradžią:
Vienas žmagus dirba žemį. Ataja velnias. Jam pasgražėja žemės darbas. Jis ir saka žmagui:
– Žinai kų, dirbkim žemį in pusės.
Sakinys Jam pasgražėja žemės darbas yra lyg visai nesvarbus tolesnei pasakos plėtotei, tačiau jame
yra visos būsimos istorijos motyvacija. Jis paaiškina,
kaip ši istorija prasidėjo – velniui buvo gražu. Ši velnio
patirtis yra gerai žinoma ir žmonėms, Vykinto pokalbininkams: jie dirba žemę, nes šis darbas yra gražus.
Žemės dirbimo gražumas pokalbyje kartojasi daugybę
kartų. Beje, tai kartojasi ir Daivos Vaitkevičienės pokalbyje su Rakščių šeima: kviečiai – „o gražūs“, gintariniai šiaudai – „gražūs gražūs!“, laukas – „koks gražus, uoj“ ir pats darbas gražus – „gražiai dirba, gražiai
apsėja“... Nuo grožėjimosi žemės darbu ne kiek nutolęs ir šio darbo teikiamas malonumas. Kalbėdami apie
susigrąžintą ūkį, pasakodami, kaip ėmė jame dirbti,
Urbonavičiai sako: „Tai viens malonums!“ Tais pačiais
žodžiais jie savo pasakojimą ir apibendrina: „Viens malonums!“ Retas šiandienos žmogui sakinys, nesvarbu,
apie ką būtų sakomas. „Viens malonums“ – tai grynas
malonumas, be priemaišų, be sąlygų. Šioje pokalbio
vietoje Vykintas dedasi tipišku žmogumi ir, siekdamas
jų minties plėtojimosi, klausia: „Aš vis tiek dar nelabai
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suprantu, kur yra tas smagumas? Čia tik rūpestis...“ Bet
tada jau pokalbininkai jo nesupranta...
Kalbėdamas apie žemę, Urbonavičius sako, kad
suarta žemė jam yra graži: „rudenį žemę suar, gražu
pažiūrėt“, „gražiai laukai išdirbti“. Pasakoja, kaip jam
ariant pirmininkas Zaksas sustoja pažiūrėti, pasigrožėti. Ir žmona šiems visiems vyro pasakojimams pritaria „nu i gražu“. Vykintas bando gražumą susieti su
naudingumu ir taip iš tolo jų klausia: „jei žemė nederlinga, ne juoda, o koks priesmėlis, tai jau ji jums bus
ir negraži?“ Bet pašnekovai abu nustemba: „nu kaip
tais?..“ – nelabai supranta. O Marijona tuomet priduria: „reik taip arti, [...] kad gražu būtų.“ Aiškiai matome, kad gražumas žmogų linksmina. Išdirbti laukai
juos džiugina, neišdirbti, krūmais apaugę liūdina:
[J. U.] – Dabar labai, labai... labai... labai... labai...
širdį skaud, labai liūdna, kai tie laukai aug krūmais.
Eini, pirma buva, gražiai laukai išdirbti.
[M. U.] – Čia buva la... pievas! O dabar kas daras?
Dabar tamsu, naktis... [pokalbis vyksta vėlai vakare. –
Vaitk.]
Šioje vietoje Vykintas parašė pastabą, kad pokalbis
vyksta vėlai vakare. Bet man regis, kad kalbėjimo situacijos tamsa kalbančiai Marijonai susilieja su neišdirbto lauko tamsa. Toliau cituoju jų pokalbį:
[J. U.] – Apauga krūmais.
[M. U.] – Apauga krūmais.
[...]
– Jums atrodo, jeigu dirbamą žemę užauga miškas,
tai yra...
[J. U.] – Labai liūdna.
[M. U.] – Labai liūdna.
[J. U.] – Labai liūdna.
Pažiūrėkite, kaip kalbantieji vienas kitam atitaria,
lyg ataidi vienas kito žodžius. „Apauga krūmais“, –
sako vienas, „apauga krūmas“, – kartoja kitas. „Labai
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liūdna“, – sako pirmasis. „Labai liūdna“, – atataria antrasis, „labai liūdna“, – dar kartą pirmasis. Supintas,
aidintis kalbėjimas rodo jų išgyvenimo vienumą.
Klausinėjant, iš kur jų liūdnumas kyla, Urbonavičių
mintis persiverčia į kitą pusę, ir jie ima pasakoti, kaip
juos dirbama žemė džiugina, kaip jos gražumas atsiranda.
– O dėl ko liūdna?
[M. U.] – Nu kaip? Buva dirbama žemė, pavasaris
ateina, apsėj, užaug, nupjaun. Rudenį žemę suar, gražu
pažiūrėt, juoduoj! Pavasaris vėliak vėliak javai, vėliak
tē daržai, vėl bulvės, ten visų žmonių, visi džiaugiamės...
Ir dar priduria paskutinį argumentą Vykintui: „Nu
tai klausyk, mieste jum kitaip, o mes kaimi kitaip.“ Jie
tiesiog gina savo kitoniškumą, tiki savo teisumu, savo
patirtim visiškai neabejoja. Kitoj vietoj vėl kartojasi:
[M. U.] – [...] pasieji, tau aug, nuraviej tē daržus,
aug, [...]
– Tai yra žemė?
[M. U.] – Taip, žemė. | Taip. Gyvenims mūsų
Girdim lyg pokalbį su žeme – apsėji, sudygsta,
pasodini, išauga keras – ne pats vienas veikia, bet su
žeme išvien. Žmogaus veiksmai persipina su žemės
veiksmais. Priešinga žemei yra brukas (grindinys, asfaltas); sako: „Pasisodysiu bulvytę mā, aš vis tiek rudenį išsikasiu aš ją. O ką tu ten an bruka to? Ką tam
bruke tē ieškot, ką tē rasi?“ Brukas – kietas paviršius,
ant kurio nelieka net tavo pėdsakų, ką jau kalbėti apie
susipynimą.
Kuo gilesnis susipynimas, tuo intensyvesnis gyvenimas, šių žmonių gyvenimas. Toks žmogaus veikimas
atrodo kaip kūrybiškas, nes nuolat interpretuoja kitą –
žemę. Žemės interpretacija kūrybiška jos stipriu jutimu. Prisimenate, kaip Daiva Vaitkevičienė savo pranešime sakė: paimi žemę į saują, žiūri, kokia ji yra, iš jos
sužinai, ką toliau turi daryti.1
Rengdamasi pokalbiui šioje vietoje buvau save sustabdžius – lyg per daug pasakyta, kūrybiškumas, interpretavimas žemdirbystėj – lyg dirbtinai susieja, tokia
buvo kritinė refleksija.
1. Žr. šiame numeryje skelbiamą Daivos Vaitkevičienės straipsnį „Man
ta žemė viską duoda“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties
pasakojime“.

Vykintas Vaitkevičius ir Giedrė Šmitienė 4-ajame prigimtinės kultūros
seminare Užutrakyje. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka. 2013 m.

Tačiau mano nuostabai čia save sustabdžius ir dar
kartą peržiūrėjus tekstą radau šias eilutes:
[J. U.] – Yra kiti... kad dara skulptūras visokias, meninykai tē dar... O mes papratę prie tos žemės, tą žemę
knist, iš tos žemės maitytis.
Nereikėtų galvoti, kad kaimo žmogus žino tik vieną
miesto profesiją – menininko skulptoriaus. Galvotina,
kodėl jam ateina į galvą būtent toks savo darbo palyginimas. Dar vienas keistas ūkininkui Remigijui
Rakščiui prasiveržiantis palyginimas iš Daivos užrašyto pokalbio:
„Man tas laukas kaip paveikslas. [...] va, čia paveikslas mano!“
Sunku suvokti, kaip žemę dirbančiam žmogui ateina tokia mintis – lyginti išdirbtą lauką su paveikslu. Jis
pakartoją ją kelis kartus, lyg užtvirtindamas – neatsitiktinai taip sakau. Mums darbas labiau susijęs su privalomybe nei su gražumu. Grožėtis gamta. Menu. Bet
kaip grožėtis darbu, kažkodėl sunku ir įsivaizduoti...
Ieškodama atsakymo noriu atkreipti dėmesį, kaip giliai
šie žmonės yra panirę į savo aplinką ir kokio intensyvaus jutimiškumo jie yra. Kartu galvoju, kokio jutimiškumo mes esame. Ar siesime grožėjimąsi su kūrybiškumu ar ne, bet kuriuo atveju jis yra estezinis, jutiminis.
Vykinto užrašytame pokalbyje yra toks paprastas epizodas, kuriame Jonas Urbonavičius pasakoja, kaip jam
kvepia arklys. Iš šio epizodo matome, kad į savo darbą,
į savo ūkį jis išties yra paniręs visais savo jutimais.
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„Tai jau kelinti metai arklio nebeturim, tai Jėsusmarij,
aš. Ma arklys, tai kvep! Aš negaliu, negaliu...“
Matom susijaudinimą, sunkumą išreikšti ir kartu
norą tai pasakyti. Jam svarbu tai pasakyti. Aišku, kad
arklys neatskiriamas nuo žemės darbų, bet Jonui arklys
nėra tik galimybė išdirbti žemę, jis prisimena arklį su
žemės arimui nereikalinga savybe – su jo kvapu. Jam
trūksta ne tiek žemės arimo, kiek ilgu arklio kvapo. Ir
Ignas Končius yra rašęs: „Trošku mieste be [...] ariamos žemės kvapo, be karvių avių kapstomo mėšlo tvaiko […]“. Ir dar vienas epizodas iš vakar dienos, atskleidžiantis ypatingas žemę dirbančio žmogaus jutimines
galimybes, jo pasinėrimą į darbą visomis juslėmis. Be
šio jutiminio atvirumo nebūtų grožėjimosi, nuo kurio
pradėjau kalbą. Grožėjimasis, estetiškumas yra gilaus
jutimiškumo dalykas. Aisthētikos, graikiškai, – jutiminis. Žemės žmogaus darbas ir jo kūryba (turiu galvoje
tai, ką šiandien vadiname liaudies menu) yra iš gilumos
susiję dalykai. Paskaitysiu trumpindama, o jūs įsivaizduokite, kad klausote Van Gogho dienoraščio, rašyto
tuo metu, kai jis tapė savo garsiuosius javų laukus:
– [miežių] akuotai! Tokie ilgi ir galiukai rausvi...
– Spalvingi...
– … ir kai vėjas …
– ... pučia, liūliuoja, bet visokios spalvos
– ... o saulėlydžiu ir rausva, ir violetinė...
Ir paskutinis epizodas apie žmogaus jutimiškumą,
Urbonavičiai vienas per kitą pasakoja, kaip vaikystėje
ganė gyvulius:
[J. U.] – [...] Mes basi karves ganėm! Pavasarį sniegą nulaida...
[M. U.] – I basi.
[J. U.] – I eik ganyt, nebuva guminių tų batų, basas
eini.
[M. U.] – Po rugienas kojas kruvinas, suskirdusias.
[J. U.] – Dirbam, užaugam, i smagu buva.
[M. U.] – I nieka mes tos žemės nebijam!
[M. U.] – Nieka žemės nebijam. Labai g e r a i.
Vaikščioti basam – to laiko neišvengiamybė. Vaikščioti basam – tai liesti žemę kojomis, viena jautriausių
žmogaus kūno vietų, vieta, kurioje daugiausia nervų.
Šiandien tai iš esmės esame praradę. Batų pramonės ir
daugybės kitų technologijų nebuvimas ugdė jautresnį,
didesnių jutiminių galimybių žmogų. Jausti šaltą žemę,
šiltą žemę, jausti duriančią ražieną ir galėti pasakyti
„nieka žemės nebijam“. Mes net nenujaučiame, kad
dėl to, jog esame kasdien apsiavę, bijom žemės, ne-
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juntame jos. Timas Ingoldas, britų antropologas, neatsitiktinai skirsto kultūras į basakojes ir avinčias batus.
Dabar jau noriu klausti Vykinto: ar esi ką nors panašaus
į grožėjimąsi žemės darbu patyręs iki šio pokalbio?
Vykintas VAITKEVIČIUS. Man tai buvo naujas dalykas. Pokalbio metu – jis užsitęsė labai ilgai – buvo
sunku patikėti, kad aš girdžiu tai, kas manyje yra galbūt
iš literatūros, gal iš jautrumo, kuris kyla iš šeimos, iš vaikystės, iš kelionių, susitikimų su gražiais, kūrybiškais
žmonėmis. Jau vėliau, šifruodamas, su kiekvienu sakiniu, kuris buvo kaip grūdas į aruodą, vis labiau supratau,
kad tai nepaprastai svarbus tekstas. Pirmas toks man.
Apie ką aš labiausiai galvojau tada ir netrukus po to?
Apie tai, kad išplėčiau žinojimą apie grožį, apie tai,
kas gali būti gražu. Ir papildžiau profesorę Viktoriją
Daujotytę, kuri yra sakiusi, kad taip sau abstrakčiai neegzistuoja grožis ar linksmumas; gali būti gražus lietus,
kai jo reikia, graži saulė, jei reikia džiovinti šieną. Čia
aš atrandu, kad gražios yra tiesios vagos, kai mokama
arti, kad gražumas kyla iš juoduojančios dirbamos žemės. Tai rodo, koks grožis yra šalia. Teisinga Giedrės
pastaba – keistas nuskambėjęs palyginimas su menininkais skulptoriais ir pokalbininkų tuoj pat pasakytas
„o mes tai knisam žemę“ iš karto susisieja, sako, kad
jų kūryba – tai žemės kūryba. Menas yra iš jos kurti, ją
puoselėti... Nelengva man kalbėti, komentuoti, aš tarsi
susivieniju su savo pašnekovais, nes visiškai tikiu jais,
ir man tai nepaprastai priimtina.
Atkreipčiau dėmesį dar į vieną kitą svarbų aspektą. Visų pirma į svetingumą, vaišingumą, dalijimąsi,
neabejotinai susijusį su žemės kultūra: „Mum Dievas
duod. Mes duodam, i mums Dievas duod.“ Tai nuolatiniai mainai, dalybos. Ne veltui aš jų klausiu, ir
kaimynai klausia: o kaip jūs išmaitinat visus užeinančiuosius? Tiesą sakant, mums taip pat buvo paruošta
vakarienė, neprisimenu, kokia, bet rimta vakarienė,
mes irgi patekome į vaišinamųjų gretas. Buvo aiškiai
parodyta, kad svarbu ir gražu ne tik sėjimas, auginimas,
pjovimas, bet ir tai, kas toliau priklauso žemės kultūrai. Nereikia abejoti, tas nepaprastas vaišingumas yra
prigimtinės kultūros dalis, jis kyla iš lietuvių kultūros
prigimties. Kaip kad svečias namuose – nepaprastas.
Mūsų susitikimas buvo dviejų dalių: prasidėjo sėdint
vieniems prieš kitus, atviroje kambario erdvėje, baigėsi – prie stalo. Prie stalo buvo kitaip. Susėdus mums
buvo pasiūlyta (į Lenartuvą atvykome šešiese) ir pats
šeimininkas išgėrė taurelę. Pokalbis pasikeitė, pašnekovui atsirišo liežuvis. Tada išniro tema, kuri iki tol
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buvo nepaliesta, nors aš bandžiau, bet man buvo duota
suprasti, kad negalima. Tai laisvės kovų tema. Bet ji
liejosi prie stalo, ir mes praleidome pusantros valandos,
klausydami prisiminimų apie laisvės kovų metus. Kitas
labai svarbus dalykas, kurį pokalbininkai mėgino nusakyti sunkiai rinkdami žodžius, tai laisvės jausmas. Jie
sunkiai rado palyginimus aiškindami, kokie jie yra laisvi. Kadangi lengva lyginti su buvusiu kolūkio laikotarpiu, jie tą ir pasirenka: kolūkis buvo kalėjimas, ir tai yra
visai kas kita nei laisvė. Viską susieja sunkiai aprėpiama laisvės tema: kaip yra kovojama už laisvę, už žemę,
už galimybę laisvai dirbti žemę, ją turėti. Perspektyva
nepaprastai įdomi. Man tai priminė Balandiškio ekspediciją. Tuomet pokalbio su partizanų ryšininke Šviesele
metu atėjo mintis jos paklausti, kaip ji pajuto laisvę,
kaip jautėsi vėl pamačiusi trispalvę. Pirmiausia pokalbininkė mėgino nusakyti tą būseną, kai netelpi savyje ir iš karto po to sekė sakinys: „Sugrąžino žemę.“
Asmeninė, vidinė laisvė tad neatsiejama nuo žemės
turėjimo, nuo sugrįžimo prie žemės. Dar atkreipčiau
dėmesį, kad Urbonavičiai grožisi juoduojančia žeme,
kad juoda gali būti gražu. Tuoj pat prisimenu merkiniškius, kuriems garsioji Merkinėje gaminama juodoji
keramika, juodi puodai ir puodeliai, jau kuris laikas yra
tokie negražūs...
G. Š. Negalima atsieti juodumo kaip abstrakcijos –
žemės juodumas ir keramikos juodumas yra skirtingi.
Negalì žmogaus paklausti, ar jam gražu juoda. Žemės
juodumas yra kaip žemės patirties modusas.
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Jos prigimtis yra juoda.
Juodos žemės didesnės galimybės, ji gali daugiau duoti.
G. Š. Čia ir procesas svarbus: ji juoduoja, kai ją dirbi.
V. V. Taip, nėra pasakyta „juoda žemė“. Jiems gražu, kai žemė juoduoja. Juodavimas, tarsi dainavimas:
ne pati daina, bet dainavimas. Tai, kas vyksta.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Man atrodo, kad žemė
yra juoda. Šitas pokalbis tai patvirtina. Vykintas klausia: „Jeigu suari, bet jinai nejuoduoja, ar Jums taip pat
gražu?“ Jam atsako: „Nu kaip ji nejuoduos?“ Ji negali
nejuoduoti, jeigu yra juoda iš prigimties. Juoda iš prigimties. Šitas atsakymas man labai pažįstamas.

V. D. Jis dirbdamas leidžia išryškėti pamatinei žemės savybei, ne padaro, o išryškina savybę.
V. V. Galbūt.
Rasa BERTAŠIŪTĖ. O, sakykite, ar negali būti
sąsajų su juoda duona? Duona irgi ne juoda, jos juodumas kažkoks pamatinis. Juoda gal išreiškia pirminę
žaliavą...
V. D. Aukštą savybę, pačią aukščiausią savybę.
Juoda duona turi aukščiausią savybę.
R. B. Duona kaip dirvos įvaizdis.
Rūta LIOGIENĖ. Bet juodas darbas yra pats sunkiausias ir pats žemiausias. Aukštumas iš negatyvios
pusės.
V. D. Bet pažiūrėkite, ką ji kalba apie savo darbą, tikrai juodą, kaip jinai jį pavadintų, kai basi per ražienas,
kada žiemos...
D. V. Man regis, juoda žemė yra ne tik dirbama žemė,
bet apskritai žemė. Prisimenu užkalbėjimo formulę:
Žemė juodoji, žemė juodoji, žemė juodoji
Kam tu paleidai, kam tu paleidai, kam tu paleidai,
Negadną daiktą.
Gyvatę, suprask. Čia kalbama ne apie dirbamą
žemę, bet apskritai apie žemę.
V. D. Žiūrėkite, Daiva, labai gera situacija: gadna
žemė arba juodoji, aukštos prabos, paleidžia negadną
daiktą. Iš gėrio, iš aukštumo šitas negadnas daiktas.
D. V. Dar šita formulė yra įdomi tuo, kad pažyminys
sukeistas vietomis su subjektu: „žemė juodoji“, o ne
„juodoji žemė“. Tai būdinga sakralinėms formulėms.
Saulė šviesioji... Tai mūsų aukštosios kalbos stilistika,
aptinkama maldelių, apeiginių kreipinių, kai kurių dainų tekstuose...
V. D. Susitinkame su savybės maksimumu.
V. V. O kokių dar yra? Rūta žalioji...

V. V. Gali būti, kad čia yra truputį sudėtingiau: gali
būti žemė ne juoda, bet ją juodai dirba žmogus.2

D. V. Gabija šventoji: iš pradžių pasakomas vardas, o
tada pridedama savybė, kuri yra esminė. Tai yra stereo
tipinės formulės, iš kurių matome, kad ta savybė neatsiejama. Sukeitimas vietomis atkreipia dėmesį iš karto.

2. Plačiau žr. VAITKEVIČIUS, V. „Iš prigimtinės kultūros žodyno:
juoda žemė“. Iš: Liaudies kultūra, 2013. Nr. 4, p. 60–80.

G. Š. Vis apie savybę kalbame, numatydami, kad ji
pastovi. Ar tikrai taip yra?
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D. V. Šiuo atveju savybė išreiškia prigimtį.
V. V. Tiesa, Aukštadvario ekspedicijoje viena moteris pateikė turtingą sapnų rinktinę, ten išniro kita
reikšmė: suartas juoduojantis laukas reiškia mirtį. Aš
nerandu ryšio... Ta pati juoda žemė gali būti ir labai
gera, graži, ir reikalaujanti...
V. D. Įkrito man į sąmonę Marcelijaus Martinaičio
kalba, laidojant Vytautą Kavolį – pirmas sakinys, kurį
jis ištarė kaip koks žynys formulę: „Štai vėl prasivėrė
žemė.“
V. V. Ką tik buvo palaidotas profesorius Norbertas
Vėlius. Todėl taria „vėl“...
D. V. Atsiveriančios žemės įvaizdis atsiranda laidotuvių apeigose. Savaime žemė neatsiveria – žemė yra
atveriama apeigos būdu ir tai padaroma tradiciniu laidotuvių ritualu – raudojimu. Apie laidotuves, kuriose
nebuvo paraudota, sakoma: „Va ir nuėjo neatverton žemėn.“ Žemė yra uždara – turi būti apeiginis veiksmas,
kad ją atvertum.
V. V. Mums sunku suprasti, kaip buvo suvokiama
Žemyna, žemės deivė. Galėjo ją reikšti rugių pėdas,
bet trumpas tas metų laikotarpis, kai atsiranda rugiai,
iš kurių ta figūra. O visą kitą laiką, kai einama arti,
sėti... Tekstai, į kuriuos šiandien siekiame įsiskaityti,
ir vakar dienos Daivos pranešimas byloja apie nepaprastai jautrų elgesį su žeme. Atrodo, kad artimiausiu
metu turime sugrįžti prie Žemynos – žemės deivės –
tyrimų. Šių pokalbių duomenys turi tvirtą istorinį pamatą. Antai iš atminties išnyra XVI a. pasakojimas
apie tai, kaip į Žemaitiją buvo atvežti geležiniai noragai ir kaip žemaičiai atsisakė juos naudoti. Noragų
naudojimas, tvirtino žemaičiai, sukėlė nederlių, ir toliau arė medinėmis žagrėmis. Darbas buvo apeiga, tam
suprasti nereikia teorijos. Pačiame darbe buvo, kaip
Giedrė sako, jutiminių dalykų – spalvos, kvapai, ką
kalbėti apie bendrumą su arkliais, su jaučiais, kol jais
buvo ariama. Analizuojami tekstai mums pirmą kartą
piešia nepaprastai gilų paveikslą dalyko, kuris tyrinėtojų ilgą laiką, drįstu sakyti, grubiai buvo vadinamas
žemės kultu. Sąvoka, kuri, tiesą sakant, man visuomet
atrodė stokojanti savo tikrojo turinio. Išskaidant žemdirbystę į metų laikus, pasėlius, žemdirbius, įrankius,
veiksmus, atsietai tiriant socialinę, ekonominę ir kultūrinę istoriją, kaskart buvo ardoma žemės kultūros visuma, jutimai atskiriami nuo darbų, darbai nuo apeigų.
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Nepaprastai svarbu, kad darbas savaime gali būti gražus, darbas gali būti apeiga. Nuostabus pokalbininkų
pasakymas „žemė yra mūsų gyvenimas“. Galim prisiminti tą vietą (tiesa, tekstuose yra vertikalus brūkšnys,
kuris reiškia pauzę; prieš dvejus metus mes sutarėme,
kad mėginsime tai žymėti, ir aš tą padariau). Taigi:
– Kai Jūs sakot „žemė“, ar aš teisingai suprantu,
Jūs pirmiausia turit omeny dirbamą žemę?
[M. U.] – Taip. | Taip.
– Ar Jūsų kiemas yra žemė?
[M. U.] – Dirbama žemė. Bendrai viskas, viskas gerai. Bet dirbama žemė.
– Dirbama?
[M. U.] – Pavasarį... pava... iš rudenio suarta, pavasarį pasieji ten, jei jau dirbi, vėl pasieji, tau aug, nuraviej tē daržus, javai aug, turi i paršui paduod, i karvei
paduod, vaikai i šiena pasišienauja.
– Tai yra žemė?
[M. U.] – Taip, žemė. | Taip. Gyvenims mūsų.
[J. U.] – Yra tava triūsas, tava... tava...
[M. U.] – Daba Jūs tē gaunat algas, viska, iš to gyvenat, o mes iš to gyvenam. Nu i dar pensijikės biškį
užsidirbam, kolūkį beeidami. | Žemė b r a n g i...
Gryni pinigai yra pensijikė, o žemė yra brangi, ir tas
Urbonavičių pasakoma pabrėžtinai.
G. Š. Jiems šis brangumas reiškia, kad ji yra neparduodama... Net keista, kaip jie kalbėdami niekur į
pirmą vietą neiškelia naudos. Jie tik pasakoja, kaip ją
dirba, kaip tiesiog su ja gyvena, koks jiems yra malonumas dirbti. Iš to gražaus darbo, to malonumo lyg
savaime atsiranda javai, bulvės. Visai kaip tas pasakos
velnias, užsimanęs dirbti ne dėl derliaus, bet dėl darbo gražumo. Bet yra dar toks dalykas šitame tekste:
jie mini vaikus, kaip jie atvažiuoja, padeda dirbti, bet
yra nepatenkinti. Atvirai sako: „Vaikai dabar keikia an
mūsų.“ Jie nenori padėti, nesupranta, kam to tėvams
reikia. Ir to arklio kvapo jie nesiilgi. Ir kam čia tos
karvės reikia, nesupranta. Nors vaikams visko įdeda,
vardina, kiek jie išsiveža, bet jie nenori žemės dirbti.
Ramūnai, jums žinomas šių dienų ūkininkavimas, kodėl vaikai keikia, nenori žemės dirbti? Kas pasikeitė?
Ramūnas KARBAUSKIS. Vakar buvo keltas klausimas, ar žemė iš tiesų kvepia. Žmogui, kuriam žemė
yra maitintoja, ji kvepia. Ir man, kai prisimenu vaikystę, labiausiai kvepėdavo tėvo paltas, kai jis grįždavo iš
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fermos, tai aš prisimenu labai gerai. Ir iš tikro – mėšlas kvepia ar smirdi? Mano kartoj yra žmonių, kurie
užaugom kaime, kuriems dar kvepia. Dabartiniams
vaikams jis kvepia mažiau. Ir kur yra problema? Mūsų
kartoj vaikai buvo priversti ravėti kolūkio burokus, tai
buvo tam tikra prievarta. Ir jiems jau niekas nekvepia.
Žmogui, kuriam žemė yra maitintoja, – ji visą laiką
yra juoda. Aš – agronomas, kai šneku apie dirvožemį, jis gali būti visoks, bet kai šneku apie žemę, žemė
man visada juoda. Esminis skirtumas, ar žmogus žiūri
į žemę kaip maitintoją, ar kaip į turtą. Žemdirbiui, kuris žemę dirba, – nesvarbu, stambus, smulkus, – pirmiausia ji yra maitintoja. Bet yra daug žmonių, kuriems tai yra turtas. Tada niekas nekvepia, ir jie nieko
nemato. Kiekvienas žemdirbys, jaunas jisai ar vyresnis, kai lauke –20 ºC ir kai nėra sniego, galvoja, kas
bus su būsimu derliumi, tikriausiai nušals. Lietuvoje
tie, kuriems žemė buvo turtas ir kurie užsiėmė žemės
ūkio paslaugomis, visi iškrito. Žemė neprisileidžia
žmogaus, kuriam ji tampa turtu. Pokalby minimas
žurnalistas Šliužas, šnekama apie žemės pardavimą
užsieniečiams. Vėlgi, tas klausimas susijęs ne su tuo:
lietuviai ar užsieniečiai? Klausimas – ar žemė – turtas,
ar maitintoja.. Mums yra maitintoja, jiems yra turtas.

Jeigu jie dirbs žemę iš tikrųjų patys – tegul perka. bet
jei jie yra kokie investitoriai ir perka ją kaip turtą mūsų laukia jau pažįstamos problemos. Tokie žmonės
šalia negyvena, nesirūpina savo kaimynais, apie juos
negalvoja. Kaimas išgyvens tik tuo atveju, jeigu į jį ateis jauni. Naisiuose trisdešimt aštuoneri metai vyksta
„Poezijos pavasaris“, kiekvienais metais. Kiekvienoje
troboje žmonės turi knygų su autorių parašais. Mes
užaugom tarp jų. Mano brolis, Rusijos teatro meno vadovas, sako: „Aš esu iš mažo kaimo, iš Lietuvos.“ Bet
jis užaugo tarp poezijos knygų. Tai duoda neapsakomą rezultatą... Šiandien Naisių vaikai skaičiuoja, kiek
mūsų sukeltuose inkiluose gyvena paukščių. Ar miesto vaikas eitų, žiūrėtų, skaičiuotų? Mes jau treti metai
transliuojame iš Naisių gandrų lizdą, galima stebėti,
kaip gyvena gandrai. Tai irgi paveiku.
G. Š. Turėtume pereiti prie antrojo seminaro teksto – pokalbio su Juzefa Ramanauskaite. Įdomus šių
dviejų tekstų santykis – kaip dvi skirtingos pozicijos.
V. V. Juzefa Ramanauskaitė – gyva legenda. Vakar
žiūrėjome Roberto Verbos filmą apie Jurgį Dovydaitį,
jame buvo ir Juzefa. Jos balsas filme buvo kaip tik toks,

Diskusija 4-ajame prigimtinės kultūros seminare. Iš kairės: Vykintas Vaitkevičius, Giedrė Šmitienė,
Ramūnas Karbauskis, Daiva Vaitkevičienė. Arūno Baltėno nuotrauka. 2013 m.
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kokį mes išgirdome praėjusiais metais kartu su Arūnu
Baltėnu ir Mantu Lapeika. Buvo nepaprastai įdomu.
Pas Juzefą važiavome norėdami išryškinti senolio – į
dešimtą dešimtį įkopusio žmogaus – portretą. Antroji
priežastis buvo jos santykis su Jurgiu Dovydaičiu, jie
nemažai bendravo ir susirašinėjo. Trečioji – vietos, su
kuriomis Juzefa buvo susijusi, – tai jos gimtinė, viensėdis prie švento Kakarykalnio, ir dabartinė jos gyvenamoji vieta prie kito šventkalnio – Kražių Medžiokalnio.
Galimybė tirti tą ryšį pasirodė nepaprastai patraukli ir
dėkinga. Šventas kalnas gimtinėje, koks jis, iš kur kyla
šventumas, kaip tas jautrus santykis branginamas, saugomas, kaip ten joks medelis nekertamas, net malkos
nerenkamos, kaip metuose yra viena vienintelė šventė – Sekminės, kuomet tėvas užlipdavo į tą kalnelį ir
parnešdavo berželius. Tai ir buvo tas vienintelis kartas,
kai galima nulaužti šakelę, namo parnešti dalelę vietos
šventumo. Čia iškyla ir karaliaus Mindaugo, kuriam
draudžiama laužti šakelę, paveikslas, ir kuršių genties
šventvietės, ypatingos Turlavos giraitės paveikslas. Lig
šiol keturių kaimų gyventojai, kuršių didikų palikuonys, jaučia nepaprastą vietos šventumą, nedrįsta ten nė
šakelės nulaužti! Nulaužęs nors šakelę žmogus, pasakojama, baudžiamas. Yra tik viena išimtis – jei kaime
miršta žmogus, tada einama į šventą giraitę eglišakių ar
kitų šakelių. Pokalbis su Juzefa labai praturtina mūsų
žinias šventų giraičių tema. Pokalbio metu supratau,
kad Juzefa yra visai kitokia, na, atrodo, ne žemdirbiška. Jinai užaugo tėvų viensėdyje, tarnavo. Jos darbai
namuose ir kaip samdinės buvo susiję su žemės ūkiu,
bet prie jų nėra jokio prieraišumo, ji nekalba apie darbą
(darbas ir kalbėjimas apie jį Urbonavičiams netgi teikia
malonumą!). Ramanauskaitės asmenyje matome nepaprastai seną, gražų žmogų, kuriam gamtos kūriniai,
gamta yra pati gražiausia. Urbonavičiams buvo labai
labai labai liūdna, kad dirbama žemė virsta mišku, netenka dirbamos žemės statuso, o Juzefa Kakarykalnio
giraitę ir, matyt, visas kitas giraites regi kaip gamtos
kuriamą grožį. Gamta pajėgi kurti grožį, ir tas grožis
yra savaime. Jinai kalba apie kalnelio gražumą, kuris, be abejo, irgi yra duotybė, niekas jo nėra supylęs.
Reikia pridurti, kad nepaprastai išraiškingas yra nuo
Kakarykalnio matomų dvylikos bažnyčių vaizdinys,
ir tai patvirtina kalnelio nepaprastumą, šventumą. Be
jokios abejonės, tai tik tikėjimas, nes, kaip pati pokalbininkė pripažįsta, nuo kalno matyti trys bažnyčios. Ji
pati neklausiama kalba apie tai, jog Kakarykalnį „mes
labai mylėjom“. Jos meilė nukreipta į kalnelį, kurio
viršuje labai graži aikštelė. Aikštelė tarsi pritaikyta
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žmonėms būti, ji vėliau lygins tą vietą su atokvėpio,
pramogų vietomis. Ir toji aikštelė Juzefai yra graži, ir
kalnelis gražus, ką kalbėti apie gimtinės ąžuolą, kuris
yra „atminingas“.
G. Š. Lyg ir abejočiau gamtos, kuria Juzefa džiaugiasi, savaimingumu ir grynumu. Ar atkreipėte dėmesį, kai ji pasakodama apie tai, koks gražus tas kalnelis,
sako: „Buvo medžiais apaugęs, taip, lyg tyčia kad kas
būtų susodinęs.“ Ir tai yra gražumo apibūdinimas: taip
apaugęs, lyg susodinta. Gamta lyg ir savaiminga, bet
lyginama su tuo, ką žmogus padaro, kaip jis sodina.
Žiūrėkit, ji pasakoja, kaip tam kalnely medžiai sluoksniais eina – baltmiškis, alksniukai, lazdynai, ąžuolai, ir
tarp visų tų medžių yra takelis į kalnelį. Yra takelis, tas
takelis yra žmogaus pramintas, jisai laikosi, jisai veda.
Užlipus ant to kalnelio yra aikštelė, kur gali pasižvalgyti. Ar ji savaime neapaugus užsilaiko? Kaip vakar
kalbėjome, jei tik žemę apleisi, tuoj bus miškas. Ir pažiūrėkite, kaip ji pasakoja apie kalnelį šiandien, koks
jis yra. Užsodino jį eglaitėm – nėra jokio tako, negalima nė užlipti, nė pasižvalgyti. Tarp žmogaus ir tos vietos šiandien nėra jokio ryšio. Jį apsodino kažkoks viršgamtiškas žmogus, nesukurdamas sau pačiam erdvės,
nepramindamas takų. Man atrodo, kad jos pasakojimas
apie Kakarykalnį jos jaunystėje ir dabar atskleidžia du
skirtingus žmogaus veikimo būdus: vieną, kai užsodina eglutes taip, kad nebūtų takų, ir pačią regyklą, pasigrožėjimo vietą, užsodina; kitą, kai žmogus lyg nieko
nedaro, bet iš tikrųjų užlaiko takus, aikštelę, kuria apsidairymo galimybes, savo jautrumu, savo žvilgsniu jas
išskiria. Nors situacijos skirtingos, bet nė vienu atveju
nėra grynos gamtos.
V. V. Dar galima tiesiog perskaityti sakinį:
„Kakarykalnis galėjo būti šimtmečius nesuardytas ir
galėjo žmonėms teikti tą malonumą – nueiti pasižvalgyti, pavaikščiot ir pagražinti, žmonės būt pagražinen,
dar kuo nors paįvairinen.“ Juzefos malonumas, priešingai nei Urbonavičių, yra visiškai neaktyvus fizinis
darbas, bet...
G. Š. Nuo Urbonavičių tai čia tikrai skiriasi, bet...
Juzefa, kaip ir jos tėvai, godoja šitą kalną. Ir tai toli
gražu nėra tas pat, kas nieko neveikti. Galima vadinti pasyviu veikimu, bet net ir to nesinorėtų daryti. Pažiūrėkite, kad ir ką ji kalbėtų, viską linkusi
saugoti. Jos sąmonė yra kažkokia sauganti. Ji sako:
keistai mes toj Lietuvoj elgiamės, atrodo, mes ją ku-
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riam, nepriklausomą Lietuvą, bet, sako, kai žiūriu,
tai matau, kad vis ką nors griauna. Dabar, sako, ant
Medžiokalnio nereikalingas medis, tai nereikalingas
kryžius – bet jeigu jisai senas yra, tai reikia jį saugoti,
t. y. reikia taip elgtis, kad jisai kuo ilgiau laikytųsi,
bet tai nereiškia nieko nedaryti. Praminti iki jo takus,
jį lankyti, tai yra tam tikras aktyvumas... Dar man
įstrigo ta vieta, kur jinai sako, kodėl tas Kakarykalnis
brangus: jisai nėra savaime brangus ar savaime šventas. Ji tiesiai sako: mes jį branginom, dėl to jis yra
brangus – „Kakarykalnis negalėjo būti kertamas. Dėl
to jis mums brangus buvo.“ Jeigu į jį neliptum, jeigu
tako nepramintum – to brangumo nebūtų. Čia nėra to
absoliutaus savaimingumo. Na, tokio savaimingumo,
kokį mes įsivaizduojame: gamta laukinė, nepaliesta,
pirmą kartą žmonių žvilgsniui atsivėrus. Ji žmogaus
žvilgsnio, jo vaikščiojimo formuojama.
V. V. Be jokios abejonės, brangumas kyla iš santykio. Ir Urbonavičiams žemės brangumas iš jų santykio.
Juzefai tas brangumas kitoks. Suprantu, kad čia paliečiame apskritai brangių vietų klausimą.
G. Š. Mūsų pragmatiškam mąstymui tai nėra taip
paprasta. Nors ir tarpusavy skirtingi, mums vienodai neįprasti ir Urbonavičių darbo malonumai, ir
Ramanauskaitės Kakarykalnis. Jos tėvai turi tik penkis
hektarus žemės. Gyvena varganai: dešimt vaikų. Tuose
penkiuose hektaruose yra Kakarykalnis. Ji sako, kad jo
aikštelė yra hektaras su trupučiu – vien aikštelė. O dar
šlaitai, įdomu, kiek be Kakarykalnio jiems žemės lieka? Visi vaikai ėjo tarnauti. Tačiau kalno jie nepaverčia
žeme, net malkų nerenka.
V. V. Taip, yra daug pavyzdžių, kuomet medžiai išpjaunami, kelmai raunami, pradedama arti piliakalnį,
kuris savininkui teko kaip dirbamos žemės sklypas.
D. V. Bet kyla klausimas, ar Kakarykalnis yra žemė.
Turbūt ne?
V. V. Po viso jos savaiminio išpasakojimo aš jos
klausiu:
– Ar jums pats kalnas buvo svarbu, ar tie medžiai
senoviniai?
– Viskas buvo svarbu. Medžiai ir kalnas. Ot, tų medžių nėr, bet vis tiek Kakarykalnis yra minty visada. Ir
kur kas kada, vis prisimeni, kaip buvo Kakarykalnis.
Tėvelis labai mylėjo. Matai ypatingai, kad mes la-

bai m y l ė j o m Kakarykalnį. Jis neleisdavo beržo
šakų šluotom pasirišt nupjaut. Per Dievo Kūno šventę
tai jau pats eidavo, pripjaudavo savo nuožiūra ir jau
puošdavo kiemą, bakūžę tą jau papuošdavo beržukais. Tik va taip neleisdavo. „Nelaužykit nieko nuo
Kakarykalnio!“ Ir to kuro ne taip, kada buvo, kiek
norint... Nuo Kakarykalnio nebuvo galima nė kirsti...
nė alksnį, nė medį kokį, nieko. Geriau mažiau buvo
į ugnį dėt, bet Kakarykalnis negalėjo būti kertamas.
Dėl to jis mums brangus buvo. Ir dabar man brangus
Kakarykalnis yra.
Dabar Juzefa gyvena tolokai nuo Kakarykalnio.
Turbūt paskutinis jos veiksmas buvo atminimo kryžiaus pastatymas. Ir viskas, ir toliau jos Kakarykalnis
yra mintyse. Aš, matydamas, kad Medžiokalnis yra žymiai arčiau, jau žymiai vėliau klausiau, ką jai reiškia
Medžiokalnis. Bet ji sako, kad Medžiokalnis jai nedaro
jokio įspūdžio...
G. Š. Ji sako: „Kakarykalnis mažesnis yra,
Medžiokalnis didesnis daug.“ Ir tuo bando paaiškinti,
kodėl jai įspūdžio nedaro. Lyg kalno mažumas būtų jo
privalumas.
V. D. Iš Ramanauskaitės pasakojimo neabejotina,
kad šventumo jutimas yra perduodamas ir perimamas.
Kakarykalnis jai šventas ne visomis funkcijomis, o
tomis, kurias ji iš tėvo perima. Svarbiausia – negalima liesti. Ji įstato ten savo ženklus šventumui, krikščioniškus, nors aišku, kad tas šventkalnis yra iš labai
senos praeities, bet esminis čia yra šventumo jutimas.
Kakarykalnis – vieta, kurioje šventumas gali būti atgaivinamas, pakartojamas taip, kaip tu jauti, supranti. Man
atrodo, čia yra labai svarbus liudijimas.
K. NAVICKAS. Šventumą patvirtina tai, kad dėl
nepriteklių, dėl pragmatinių dalykų kalnelis nėra liečiamas.
V. D. Taip. Šventa vieta yra ypatinga, jai negali būt
taikomi tokie pat kriterijai.
K. N. Bet įdomu, kaip jisai kitiems, ne tos šeimos
nariams, ar jisai buvo bendruomenei šventas?
V. D. Jis šventas tiems, kurie išlaiko sąmonėje tą
jutimą arba žinojimą, arba prisiminimą, kad jis šventas.
Šventumo gija gali nutrūkti. Šventumo yra tiek, kiek
žmonės jį išreiškia.
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V. V. Žiūrėkit, kaip Ramanauskaitė tą šventumą išgyvena ir kartu pripažįsta, kad mes visi išeisim: „Nebematysma, nebeskaudės, neberūpės. |
Nebeprisiminsim. | Viskas pasikeis.“
V. D. Ribos jutimas: nebeskaudės, nebeprisiminsime. Ir galiausiai riba – viskas pasikeis.
G. Š. Profesore, sakote, kad Žemė Juodoji yra aukščiausia vertė, ir tada dar randame Žemę Šventąją? Koks
jų santykis?
V. D. Labai sunku pasakyti. Tik rizikuodami galime
kalbėti. Šventos vietos žemėje išsiskiria kaip ypatingo
statuso. Jos yra kito lygmens. Dirbama žemė, žmogus
jaučia jos šventumą, bet kartu ji yra jo maitintoja. O
šventos vietos iškrenta iš pragmatinės veiklos: negalima iš to kalnelio maitintis, negalima netgi žabų nešti.
Atrodo, yra tiesiog skirtingi dalykai. Kokios čia yra
sąsajos, nesiryžtu sakyti. Bet aišku, kad klausimas yra
labai svarbus.
G. Š. Gal atsitiktinai, bet mes turime du tekstus ir
atrodo, kad viename nesvarbi žemė juodoji, o kitame
kaip ir nieko nebėra be žemės juodosios. Urbonavičiai
tokių atskirų šventų vietų lyg nenurodo.
V. V. Yra. Yra netoli jų Šiaulės kalnas, ir jis yra
įskaičiuotas į jų vietas.
V. D. Turėtų būti. Žmogus, išgyvenęs tiek ilgai savo
vietoje, turėtų turėti šventų vietų, tokių ypatingesnių,
jautimą, nujautimą – piliakalnio, kalnelio. Turėtų būti.
Ir jeigu iš tiesų pasirodo kalnas, tai kaip tam tikras dėsnis. Bet Vykintas teisingai sako, čia yra skirtingi žmogaus tipai. Viena vertus, Ramanauskaitė tebeturi tokius
tikrus jutimus, tačiau dar reikėtų atkreipti dėmesį ir į
jos trobikę, bakužę. Ji yra žmogus, kuris praėjo daug
bakužių, užtat ji neturi vietos pastovumo ir žemės. Ji
neturi savo trobikės, tai neturi ir savo žemės aplinkui.
Ji ir negalėjo jos įgyti – tarnavo. Su žeme reikia turėti
savo santykį. Gražiai užrašyti sakiniai: „Praėjau trobikių daug, pakol įsigijau aš savo. Čia jau ta – nuosava.“
Taigi tas jos gyvenimas galėtų būti ilgesnis, ji galėtų
savo sklypelį ir tas kelias lysveles turėti... Ji išleidusi
knygą, priklauso prie tų žmonių, kurie kažkaip savaimingu būdu pakeičia žemės dirbimą į knygą. Jos kal-
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ba, prigimtinės kultūros požiūriu, yra seklesnė negu
Urbonavičių. Ji ištaria „gerbiama Garbenienė“, ir iš
karto matai, kad santykis yra ne tas: čia gi žemaičiai,
ta „gerbiama“ niekaip neprisiderina prie tikrumo. Jos
gi kaimynės, abidvi iš Vašilėnų. Garbenienės yra aukštesnis statusas, ir jau ji tampa „gerbiama“. Tai truputį
kitaip išvingiuoja pasaulio linijas. Bet gandras viską atstato. Gandro lizdas, beveik gali galvoti, kad jai pakeičia Kakarykalnį, įgyja tą aukštumą, žiūrėjimą, žvilgsnį.
Jis toks svarbus... Bet į tą klausimą, kurio klausei, –
juodoji ir šventoji – nesiryšiu atsakyti.
Parengė Giedrė ŠMITIENĖ. Šifravo Inga BUTRIMAITĖ.

Used to the earth.
Seminar
Participants of the interdisciplinary seminar for research in indigenous culture discuss two oral history
texts, published in this issue of the journal: Vykintas
VAITKEVIČIUS’ conversations with the 80 year-old Central Lithuanian farmers Marija and Jonas URBONAVIČIAI
and the nearly 100 year-old resident of the town of Kražiai,
Juzefa RAMANAUSKAITE, about how they perceive their
homeland, the landscape, the inhabited and cultivated land,
why it is all dear to them. The values of a person living a
traditional lifestyle are considered: understanding and expression of the concepts of beauty, freedom, sacredness.
For these people, beautiful is that which is involved with
sensory experiences and meaningful work: beautiful are
straight furrows, when someone knows how to work the
land, the black earth is beautiful. Work can be beautiful in
itself, it is even perceived as a ritual. It is important that in
people’s stories nowhere are benefits of working the land
presented as being most important. This is summarised by
the words of the farmers: “the earth is our life”.
It is noted that all of the historic Lithuanian fights for
freedom have been associated with the struggle for their
land – for the freedom to work it, to have it. Therefore, personal, inner freedom for those interviewed is inseparable
from possession of the land, returning to the land, cultivation of one’s own land. The concept of sacredness emerges
from the stories about their homeland’s landscape. It is noted that a person who lived for a long time in one place has
their own sacred sites. There are different levels of sacredness. Man feels the sacredness of cultivated land because it
is a food-giver, but there are also sacred hills, which are not
linked to any pragmatic actions — not even brushwood can
be taken from there.

Verutė Mortūnienė kerta rugius. Lynežeris, 2008 m.
„Parodykite, kaip gyvenote“. 2008–2011. Arūno BALTĖNO nuotraukos.
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Lynežerio moterys stato rugių gubą. 2008 m.
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Marytė Mazgelienė savo namų tarpdury. Lynežeris. 2008 m.
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Rugių pėdas Marytės Mazgelienės krikštasuolėje. Lynežeris. 2008 m.
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Rugius kulia Janina ir Vladas Karmazos iš Trakų. Gervėčiai. 2011 m.
Rankinės girnos Puišų vienkiemyje Gaigaliuose. Gervėčiai. 2011 m.
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Ruginę duoną kepa Verutė Mortūnienė. Lynežeris. 2008 m.
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„Man ta žemė viską duoda“:
žemdirbio pasaulėjauta Rakščių
patirties pasakojime
Daiva VAITKEVIČIENĖ
Tiriamasis dalykas – šiuolaikinių lietuvių ūkininkų
šeimos žemės samprata.
Tikslas – atskleisti žemės reikšmių polifoniją lietuvių prigimtinėje kultūroje.
Metodai – analitinis, interpretacinis, fenomenologinis, semiotinis.
Išvados: lietuvių prigimtinėje kultūroje žemė suprantama ne kaip ekonominis išteklius, bet kaip gyva
būtybė, su kuria žemdirbys bendrauja ir kuri jam tampa gyvenimo prasmės, pilnatvės, gyvybingumo, išminties šaltiniu bei vieta, kur juntamas ryšys su protėvių
kartomis.
Prasminiai žodžiai: žemė, žemdirbys, šeima, žinija,
prigimtinė kultūra.

Šiuo straipsniu noriu iškelti klausimą, kokias vertybes lietuvių prigimtinėje kultūroje žmogui teikia žemė.
Tai atrodo itin svarbu šiandien, kai dėl pakitusios gyvensenos žemės ir žmogaus sąlytyje randasi vis daugiau
tarpinių grandžių, o žemės suvokimas ir vertė tolydžiai
blėsta mūsų sąmonėje. Tačiau yra žmonių, kurie ir šiandien žemę kasdien patiria daugybe pojūčių, suvokdami
ją kaip pirminę ir svarbiausią gyvenimo prielaidą. Šis
straipsnis kalba būtent apie tokius žmones, kurie iki šių
dienų išlaikė žemės žiniją.
2011 metų lapkričio 26 dieną, kaip kasmet lapkritį,
važiavau aplankyti savo prosenelių kapo Margininkų
kapinaitėse. Grįždama atgal užsukau pas giminaičius,
kurie jau du dešimtmečius gyvena susigrąžintoje tėviškės žemėje Vyčiaus kaime ir čia ūkininkauja – teta
Kazimiera Ožeraitytė-Rakštienė ir jos vyras Domas
Rakštys. Vėlyvą rudens vakarą pradėjome kalbėti apie

tėviškės žemę ir apie tai, ką reiškia būti žemdirbiu, ūkininkauti tėvų ir senelių žemėje. Pokalbis vyko dalyvaujant dviem žemdirbių kartoms – tėvams Kazimierai ir
Domui Rakščiams bei jų sūnui Remigijui, o per prisiminimus pokalbyje neakivaizdžiai dalyvavo ir senesnių kartų žmonės. Tai buvo ne iš anksto suplanuotas

Kazimiera ir Domas Rakščiai savo sodyboje.
Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka, 2013 m.
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Monika Bašinskienė rateliu verpia savo auginamų avių vilną.
Daivos Vaitkevičienės nuotrauka, 2009 m.

etnologo interviu su pateikėjais, o savaime tekantis,
gyvas, nuoširdus pokalbis, kurio metu svarstėme, ką gi
reiškia gyventi „ant žemės“ ir „su žeme“. Mano nuostabai, prieš akis vėrėsi nepažintas, nesuprastas, mažai
įvertintas žemdirbio pasaulis, kurio pločiui ir gyliui
nusakyti vargiai užtenka etnografijoje taikomų etinių
ir estetinių kategorijų (ypač dėl to, kad mes neįpratę
jų vartoti kalbėdami apie žemdirbystę). Mano pokalbininkų išsakytas mintis apie save ir savo žemę įvardiju kaip asmeninės patirties pasakojimą, aprėpiantį
keturių giminės kartų žemdirbystės patirtį ir su ja susiliejusį gyvenimo prasmės ir pilnatvės išgyvenimą.
Šis pokalbis ir sudaro straipsnio pagrindą. Rengdama
jį, turimus duomenis papildžiau keliais ankstesniais
pokalbiais, kuriuose buvo kalbama apie šeimos gyvenimą, tremtį į Sibirą ir grįžimą į Lietuvą. Vėliau
Rakščius aplankiau dar du kartus, – šių pokalbių metu
tikslinausi šeimos istorijos detales ir toliau gilinausi į
jų asmeninės patirties pasakojimą. Straipsnyje taip pat
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panaudotas pokalbis su Kazimieros seserimi Monika
Bašinskiene ir jos eilėraščiai, sukurti šeimos įvykiams
prisiminti. Šeimos istorijai suprasti pasitarnavo ir
Kazimieros Rakštienės surašyta trumpa šeimos istorija bei Albinos Ožeraitytės-Stašaitienės ir Kazimiero
Ožeraičio prisiminimai apie tremtį. Visi šie duomenys
yra parengti saugoti Lietuvių tautosakos rankraštyne
(rinkinys LTR 7898).
Jau atmintino 2011 metų lapkričio pokalbio pradžioje nuskambėjo paprastas, bet labai talpus ir ilgą gyvenimo patirtį (gal net ne vienos kartos) apibendrinantis
sakinys. Kazimiera sakė: „Man ta žemė viską duoda, aš
iš jos grožio to viską pasiimu.“ Kas gi yra tas „viskas“
ir kaip žemė gali duoti viską, ko žmogui reikia? Kas
telpa šiame pasakyme?
Atsakymo bandysiu ieškoti atidžiai įsiklausydama
į Rakščių pasakojimą, gilindamasi į jų patirtis ir prisiminimus. Žemė – tai sąvoka, suliejanti į vieną du
svarbius žmogaus gyvenimo aspektus: darbą (pragyvenimą „iš žemės“) ir buvimą (gyvenimą „savo žemėje“). Labai apibendrintai galima šiuos aspektus
įvardyti kaip dirbamą žemę, kitaip tariant, ūkį, ir –
gyvenamą žemę, arba tėviškę. Dirbama ir gyvenama
žemė ūkininkui yra viena ir ta pati; dirbama žemė
sužmoginama, įgyvenama; žemė ir žmogus sudaro
vieną bendrą visumą. Straipsnyje, norėdama kuo dėmesingiau panagrinėti abu aspektus, aprašysiu juos
vieną po kito, tačiau nėra nė menkiausios abejonės,
jog skirtingi aspektai yra dvi tarpusavyje persiklojančios vieningos visumos pusės.

I. DIRBAMA ŽEMĖ
Remigijaus Rakščio ūkininkavimo istorija prasideda nuo dvidešimt ketvirtųjų gyvenimo metų.
Praeityje – vaikystė Šiauliuose, jaunystė Kauno priemiestyje Jonučiuose (kur, kaip ir daugumoje Lietuvos
miestų pakraščių ir priemiesčių, žmonės stengėsi turėti
savo nedidelius ūkelius). Sprendimas atsiimti senelių
žemę Vyčiuje (buvusiame Bobiklių dvare) – išėjimas į
plačius laukus ir pirma pažintis su ūkininko darbu.
Kazimiera Rakštienė turi ankstyvąją žemės patirtį, įgytą vaikystėje tėvelio Jono (Jasiaus) Ožeraičio ir
Elžbietos Vaičiukynaitės-Ožeraitienės 37 ha dydžio
ūkyje Bobiklėse. Iš čia visa šeima 1948 metais buvo iš-
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tremta į Taljaną Irkutsko srityje (Usoljės rajonas). Tuo
metu Kazimierai buvo tik vienuolika metų. Iš tremties
šeima grįžo po vienuolikos metų, 1959-aisiais.
Kazimieros vyras Domas Rakštys – ūkininko sūnus
iš Mergiūnų kaimo, Joniškio rajono. Tėvas Kazimieras
Rakštys turėjo didelį, šešiasdešimt šešių hektarų ūkį.
Už tai Rakščių šeima taip pat buvo ištremta į Sibirą,
į Jevdokimovo gyvenvietę Tulūno r., Irkutsko srityje.
Kazimiera ir Domas, tremtinių ūkininkų vaikai, susipažino dalyvaudami lietuvių tremtinių choro veikloje
Irkutske. Grįžę į Lietuvą jie neturėjo galimybės įsikurti
tėviškėse. Tačiau 1992 metais, kai tik atsirado galimybė atsiimti žemę ir pradėti ūkininkauti, Rakščiai grįžo
prie žemės.
Ūkyje gyvena ir jame dirba trys Rakščių kartos –
tėvai Kazimiera su Domu, sūnus Remigijus ir jo vaikai
Daumantas ir Monika. Šiuo metu šeima apdirba 50 hektarų žemės (10 ha – savos žemės, 40 – nuomojamos);
laukų darbais užsiima daugiausia Remigijus. Taip pat
Rakščiai laiko didelį paršelių ūkį, kurių nuolatinė priežiūra tenka visų pirma Domui ir Kazimierai. Gyvuliai
yra išlaikomi iš savo ūkyje išaugintų grūdų.

Jonas Ožeraitis ir močekėlė Agota Ožeraitienė
tremtyje prie savo namelio Taljane. XX a. 6-asis
dešimtmetis.

„Turi žemę priveikt“
Žemdirbystė – tai rišlus santykių tinklas, apimantis drauge veikiančius žmones ir aplinką (žemę, saulę,
lietų, vėją, augalus, gyvulius ir kt.). Rakščių šeimos
sampratoje ypatingą vietą šiame ryšių tinkle užima
pati žemė. Santykiai su žeme susiklosto ne iš karto;
tai – procesas, kurio metu žemdirbys turi įrodyti savo
pajėgumą, galią. Tam, kad žemė duotų derlių, reikia
įrodyti, kad pajėgi ją priveikti. Tai pradžios, savotiško
„įrašymo“ momentas, – įrodyti žemei savo galią ir gebėjimą. Būtent apie tai byloja Rakščių šeimos pasakojime itin svarbūs tėvuko Kazimiero Rakščio žodžiai,
kuriuos jis pasakė, sužinojęs vaikų sprendimą „imti
žemę“:
Remigijus. Kaip atsiiminėjom žemę, tėčio tėtis...
Tai aš su juo nuo mažiuko daug pragyvenęs, daug prabendravęs su tuo seneliu, jis irgi stambus ūkininkas, tik
Joniškio rajone, buvo. Jis buvo charakterio tokio tvirto
žmogus, didelį ūkį tais laikais [turėjo] – kokį šešiasdešimt hektarų.
Domas. Šešiasdešimt šešis.

Ūkininko Kazimiero Rakščio šeima tremtyje Jevdokimovo gyvenvietėje Tulūno
rajone Irkutsko srityje. Iš kairės: dukra Emilija Šimaitienė, sūnus Domas Rakštys,
žmona Magdalena Rakštienė, anūkas Juozas Šimaitis, Kazimieras Rakštys, sūnus
Jonas Rakštys, žentas Vladas Šimaitis. Fotografuota prie savo namelio anūko
Juozuko Šimaičio krikštynų proga. Jono Rūdžio nuotrauka, 1954 m.

43

MOKSLO DARBAI: 4-asis prigimtinės kultūros seminaras

Remigijus. Daug žemės. Tai jis toks kietas buvo.
Tai kaip čia atsiiminėjom žemes, tėtis sako: „Tėvuk,
Remigijus ima žemę.“ – „Gerai, gerai, gerai, gerai! –
sako. – Gerai, gerai, gerai, gerai! Ojojoi, gerai, gerai!“
Kazimiera. Tu atsimeni, kaip jisai sakė? Aš sėdžiu,
tiesiog girdžiu, kaip jis sako: „Žinok, tu turi žemę priveikt.“ Va, jo žodžiai.
Remigijus. Taip, taip.
Kazimiera. „Tu turi. O jei tu nepriveiksi žemės...“
Remigijus. „ … jinai tave priveiks“
Kazimiera. „Jinai tave priveiks.“ Tai va. Tai aš ir po
šiai dienai prisimenu.
Prisiminime atkuriama akimirka, kai senelis įvardija esminį reikalavimą žemdirbiui: „Tu turi žemę priveikt, o jei tu nepriveiksi žemės – jinai tave priveiks!“
Atkreiptinas dėmesys į tai, kaip dviejų kartų žmonės
– mama ir sūnus kartu atsimena ir sudeda pasakymą
kaip formulę (vienas pradeda, kitas tęsia ir baigia); tai
rodo, jog ši taisyklė funkcionuoja ne kaip vienkartinis pasakymas, bet kaip įsisąmonintas, atkartojamas
dėsnis.
Šį dėsnį Remigijus paliudija savo patirtimi:
Remigijus. Tai dabar tai tikrai žinau, kas tas yra priveikti žemę. O ne taip lengva! Ne taip paprasta priveikt
žemę, kad jin tau paklustų. Ir man dar ir ne visada išeina. Bet labai daug reikia pastangų dėti. Kada jau, taip
sakant, jinai jau tau paklusus...
Kazimiera. … jau ją tada tik pureni.
Remigijus. Galima pavadinti, jin tau paklusus.
Tvarkoj. Atrodo, nėra baisiai sudėtinga, bet tu pabandyk paimt apleistą žemę!
Kazimiera. Priveikt!
Remigijus. Vat ir pabandyk priveikt! Tai beveik dešimtmečio reikia. Nu, nereikia gal [tiek], bet penkerių
metelių tai [tikrai]...
Daiva. O ką turi galvoj, kai sakai – paklustų?
Kazimiera. Nu taip lyg ir jauti, kaip užsispyrusį gyvulį sutramdai, taip ir žemę...
Remigijus. Ir įtrešimas, viskas tai žemei [svarbu]...
Jinai duoda tau, paklusus jinai tau duoda. Kad tu ją
myli, jin tau atiduoda tą meilę. Apleisk lauką, ir pamatysi, kas iš jo per metus pasidarys. Tik apleisk metams,
ir sužinosi, ką reiškia. Labai greitai. Gamta tuštumos
nemėgsta – ne tu, tai ateina kažkas kitas.
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Norint auginti kultūrinius augalus, žemę tenka „priveikti“, nes ji yra nepaprastai gyvybinga dėl dirvožemyje įsišaknijusių laukinių augalų rūšių, nelinkusių
užleisti savo erdvės. Remigijus sako: „apleisk lauką, ir
pamatysi, kas iš jo per metus pasidarys.“ Lietuvoje nedirbamai žemei nereikia nė dešimties metų, kad viskas
apželtų mišku:
Daiva. Dešimt metų reikėjo, kol įdirbai?
Remigijus. Aš gryną pavyzdį turiu. Paėmęs nuomoju iš žmogaus. Tai pernai – aš tėčiui sakiau – pernai
pirmi metai Kairiūkščio tas laukas idealiai švarus buvo.
Idealiai švarus buvo! Supranti kaip: aš visą laiką prižiūrėjau – ir nupurški, ir nuo tų žolių... Tai trupučiuką
nenukando, tai gal per silpnai nukando, tai liko šaknų...
Nebuvo apžėlus jinai, bet kad būtų gerai, [kaip] dabar!
Tik dabar man pasisekė.
Aptarkime žemės priveikimo ir paklusimo suvokimą lietuvių kalbos kontekste. Žodis priveikti lietuvių
tarmėse reiškia ne tik „nugalėti“, bet ir „galėti, įstengti, pajėgti“ (LKŽe). Gyvosios kalbos pavyzdžiai rodo,
kad šiąja reikšme veiksmažodis priveikti paprastai vartojamas kalbant apie stiprumą, reikalingą daug jėgų
reikalaujančiam fiziniam veikimui, judėjimui (ėjimui,
bėgimui, pvz., Elžbieta do priveikia nueit ant Vaškus
Grž. Jei tiktais nepriveiki užlėkt [karvėms iš priekio],
tenajos jau kas negerai Dj.). Taip pat – siekiant apibūdinti kėlimą, stūmimą, mušimą, sunkų darbą (Ar tu
priveiksi tris pūdus pakelt Jnšk. Nebepriveikė rudenį
sutvarkyt linų Sl.). Vartojant žodį priveikti sulyginamos
dviejų veikiančių būtybių jėgos, pavyzdžiui, kalbama
apie gyvulio ar bandos suvaldymą (Nepriveikiam suvaldyt, metinis jaučias Šmn. Prie kaimo mat didelio
kiaules, karves reikia ganyt, nebepriveikia mažiutis
[piemuo] Ps.). Gali tekti priveikti ir nejudrų dalyką, jei
rungiamasi svoriu, dydžiu ar pan. (Anas led priveikė jį
išstumt iš vežėčių Sv. Linai priveikdavo, anie darbo priimdavo daug Krž.) Netgi pats darbas, sumanymas gali
tapti išbandymu, jei jam atlikti gali tekti skirti daugiau
jėgų, nei yra – tuomet žmogus išvargsta, nusikamuoja (Kiek liuob priveikti tos pjūtys: pjaus paširdžius Kl.
Teip prisiveikiau, kad bos bos parėjau Šk.)
Visais atvejais sulyginamos dvi jėgos ir nustatomas
jų tarpusavio santykis – pusiausvyra arba neatitikimas.
Žodyne pateiktos žodžio priveikti reikšmės „įstengti“
ir „pergalėti“ apima tokią būklę, kai jėgos yra lygios
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(jėgų pusiausvyra: žmogui užtenka jėgų linų darbams,
piemeniui užtenka jėgų suvaldyti karvėms) arba apibūdinamas asmuo yra pranašesnis. Priešingame poliuje
atsiranda reikšmė „išvarginti“, kuri rodo, jog žmogui
vos vos užtenka jėgų. Ketvirtoji būklė – kuomet žmogui atima jėgas, jis pats yra nugalimas (Darbo nepriveiksi, darbas žmogų priveikia Šmn.). Keturios skirtingos būsenos rodo skirtingas santykio su kitu asmeniu,
daiktu ar veikla galimybes:
jėgų perteklius
(„pergalėti“)

jėgų praradimas
(„būti nugalėtam“)

					
jėgų pusiausvyra
jėgų stygius
(„įstengti“)
(„nusikamuoti, išsekti“)
Rakščių pasakojime santykis tarp žemdirbio ir
žemės – tai jėgų pusiausvyros būsena: žemę reikia
įstengti dirbti (jai skirti tiek jėgų, kiek reikalauja žemės darbai). O jei žemdirbys yra nepakankamai pajėgus – jis pats praras jėgas. Kitaip tariant, žemę gali
dirbti tik toks žmogus, kuris jai prilygsta savo jėga
(nebūtinai fizine, bet ir atkaklumu, kantrybe, pastovumu, supratingumu, išmintimi ir t. t.). Žemė, panašiai
kaip ir ūkyje auginamas gyvulys, turi paklusti, t. y.
pripažinti, įvertinti žmogaus galią (nors akivaizdu,
kad ir gyvulys fiziškai yra stipresnis už žmogų, kaip
stipresnė ir žemė).
Pasakymas „žemę priveikti“ nėra lokalus. Rakščių
pasakojime jį vartojo Kazimieras Rakštys iš šiaurės
Aukštaitijos, tačiau toks posakis žinotas ir Suvalkijoje.
Vincas Kudirka rašė: „Aš išmokysiu žemę priveikti,
kad užderėjimas būtų geresnis“ (Lietuvių kalbos žodynas išaiškina šio posakio reikšmę siauriau: anot LKŽe
autorių, žemę priveikti – tai „išdirbti, paruošti sėjai“).
Labai panašiai taria Ona Lukšienė iš Antanų kaimo
(Adutiškio sen., Švenčionių r.), kalbėdama apie augalus. Rudenį nuėmusi derlių, ji susirgo, ir lauke liko nenupjauti kopūstai. Apie tai taip sakė:
Ona Lukšienė. „Paaugo šiemet, gal paskutiniai metai, visa kas paaugo mano, i kopūstai, va matot [pro
langą matyti daržas], visa kas, gal jau daugiau nereiks,
gal anys mani apgałės, visa kas.
Daiva Vaitkevičienė. Kas tie „anys“?

Ona Lukšienė. Nu, augalai visi. Šiemet paaugo visa
kas, tai gal daugiau jau neaugs. <...> Va tep jau jaučiuos po sveikatai, kų apgałės.“ LTRF cd 448(6)
Giedrė Šmitienė, tyrinėdama Onos Lukšienės kalbą ir pasaulio matymą, pabrėžia, kad augalai suprantami kaip lygūs žmogui („Su augalais ji kaip lygi: jie
silpnesni, jinai juos prižiūri, bet jie sustiprėja, išauga,
o jinai silpsta. Augalas augalą apgali, kuris stipresnis.
Ir pati augintoja iš augalų neišsiskiria, gyvena išvien,
gali apgalėti ir būti apgalima“ (Šmitienė 2011: 35).
Pridurčiau, kad augalas (taip pat žemė) ir žmogus yra
lygūs tik tol, kol žmogus turi pakankamai jėgų, sveikatos juos „apgalėti“ – prilygti jų gyvybingumui, neišsenkančiai augimo galiai. Žodžio apgalėti, kaip ir priveikti,
antroji reikšmė taip pat yra „pajėgti, įstengti“ (LKŽe),
plg. Aš dar apgaliu dirbti Lp. Aš jau neapigaliu eiti
(dirbti) Ad. Kad apsigalėtau, tai cielą rąstą parneštau
Kb. Tad apgalėti – tai ne tapti nugalėtoju, o nustatyti ir
išlaikyti trapią pusiausvyrą tarp žmogaus ir žemės, augalo jėgų. Kitaip sakant, galėti valdyti augalo augimą,
žemės derlumą – kad žemė pripažintų žmogaus galią
ir gebėjimą ją dirbti, apvaldyti (dėl reikšmės „valdyti“ plg. LKŽe pavyzdį: Pati viena visą žemę apgalėjusi
(aprėpusi, užvaldžiusi) yra, neduoda kitims dirbti Šts).
Žemė augina laukinius augalus, o „kultūrinių augalų“
(savaime neaugančių ar atrinktų, išrūšiuotų) auginimas yra kultūrinis veiksmas, kuriam reikalinga įrodyti „kultūrinę kompetenciją“. Ją sudaro ne fizinė jėga,
bet išmintis, žinojimas, supratimas. Geras pavyzdys
pateiktas Vincento Vaitiekūno etnografiniame škice
apie arimą jaučiais. Jaučiai yra patys stipriausi gyvuliai
ūkyje, todėl jais arklu buvo plėšiama žemė. Turėdami
nepaprastą jėgą, jauni jaučiai sunkiai valdomi, todėl jie
kantriai mokomi, o išmokinti gerai aria junge ir moko
kantrybės artoją:
„Jautis darbe kantrus, ištvermingas, bet jis nori, kad
ir jo artojas būtų toks pat. Jis ir gana sunkiai arklą tempti
neatsisako. Kartais ir arklą sutrupins, bet nesusilaikys.
Tačiau reikia ir su juo gražiai apsieiti. Nereikia ant jo
be reikalo rėkauti, jį šiurkščiai tampyti arba greičiau,
nei įprasta, varyti, nes paskui jo visai nesuvaldysi. Jis
taip pat mėgsta ir punktualumą. Pamatęs, kad jau laikas
eiti poilsio ir kad jo draugai jau nuėjo, veržiasi eiti ir
jis. <...> Jautis savo artojo ir mintis supranta. Kaip jautį
išmokinsi, taip jis tau padėkos, o jei jo neišmokinsi, tai
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jis tave išmokins [kursyvas – D.V.]. Tik tada nekriudauk (nesibark), kad jautis durnas ar piktas...“ (užrašė
Petras Gudelis iš 70–95 metų ūkininkų Onuškio valsčiuje, Trakų apskrityje) (Vaitiekūnas 1998: 114, 118).
Iš šio eskizo akivaizdu, kad formulė „Jei tu nepriveiksi (neapgalėsi, neišmokinsi), tai tave priveiks (apgalės, išmokins)“ yra kur kas bendresnė ir apima plačią
bendravimo ir su žeme, ir su augalais, ir su gyvuliais
sritį. Kitaip sakant, tai yra dėsnis, apibrėžiantis santykius, kuriuos formuodamas žmogus prisiderina prie
situacijos ir yra pajėgus ją valdyti, nustatydamas tam
tikrą pusiausvyrą.
Būtent pusiausvyros būklėje, kai žemė pripažįsta
žmogaus galią, tarp žemės ir žemdirbio nustatomas
nuolatinis davimo–ėmimo santykis. Tai suvokiama kaip
nuolatiniai mainai, kurių metu keičiamasi pirmiausia
ne fizinėmis gėrybėmis, bet jausmais. Remigijus sako:
„[Žemė] duoda tau, paklusus jinai tau duoda. Kad tu
ją myli, vot, jin tau atiduoda tą meilę.“ Taigi pusiausvyra tarp žemės ir žmogaus nėra vien galios santykis.
Susilyginimas galiomis yra tik sąlyga atsirasti artimam
bendravimui (ne tik glaudžiam „bendradarbiavimui“),
susisiejimui, kuris įvardijamas vienu žodžiu – meilė,
nors talpina savyje daugialypį turinį – palankumą, rūpinimąsi, atsidavimą, dėmesį, fizines pastangas. Mylėti
žemę – reiškia stengtis dėl jos, atiduoti save, aukoti
savo jėgas žemei:
Remigijus. Sunku žemę dirbt moly, labai sunku. Bet
jin atiduoda. Visokios yra – ir derlingesnės, [ir] nederlingesnė [būna žemė]. Pagal žemę sėji. Ne taip, kaip,
pavyzdžiui, Jonišky, kur tėčio tėviškėj žemė metras beveik juodžemis. Ten ir dirbt viskas daug lengviau. Kaip
sakant, žemę mylėk, ir jin tave mylės. Ta meilė tai žemei
pagrįsta sūriu prakaitu.
Kazimiera. Užtat ir sako: žemė prakaitą myli.
Meilė žemei nėra abstrakti ar deklaratyvi frazė.
Mylėti žemę reiškia ją dirbti, tarsi jai „tarnauti“. Tačiau
ši tarnystė nėra šeimininko ir samdinio santykis, o lygiavertis ryšys ir abipusė pastanga: „Žemę mylėk, ir jin
tave mylės.“
Kita vertus, meilė žemei reiškiasi ne tik darbu, bet
ir gebėjimu suprasti jos gyvenimo būdą – ne tik imti ir
duoti, bet ir leisti žemei pailsėti, papūdymuoti, praleisti
metus be „uždarbio“:
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Remigijus. Reikia duot žemei papūdymuot, reikia
ją mylėt, taip pasakyčiau. Papūdymuot reikia duot, ją
išdirbt, apart. Va šitas gabaliukas prabuvo metus, prapūdymavo, aš vasarą suariau, kultivavau ir dabar va
apariau – bus pavasarį miežiai. Skirtumas, kaip susiarė šiemet ir kaip kitais metais susiardavo, yra baisinis [papūdymavus žemė daug geresnė – D.V.]. Bet tai
atsiremia vėl į ekonomiką. Tai kainuoja – tu negavai
derliaus, visų pirma. Mūsų visuomenėj, tokiam ekonominiam pasauly, amžinai visko stygiaus pasauly,
kad visada visko mažai, ot, reik išspaust, kiek tik galima, – pas mus dabar šitaip yra. Tai kaip dabar praleisi
tu metus?
Daiva. Kodėl yra svarbu pūdymavimas?
Remigijus. Jeigu žmogui nebus svarbu, tai ir žemei
nebus svarbu. Gal taip, sakykim. Viskas priklauso nuo
pačio žmogaus, kaip suvokia ir kaip supranta (LTR
7898-IV).
Meilė kaip supratimas ir atsidavimas, reikalaujantis
prisitaikyti prie kintančios žemės, sekti žemės pulsą ir
prie jo derinti ne tik darbus, bet ir visą savo gyvenimą.
Kitaip tariant, visiškai pasinerti į žemdirbišką gyvenimo būdą.

Žemės ritmas
Žemė per metus nuolatos keičiasi, ji turi savo ritmą,
savo alsavimą. Pavasarį žemė kvepia.
Daiva. Ar žemė kvepia?
Remigijus. Taip. Pavasarį kai nuvažiuoji į lauką
dirbt – nežinau, nemoku net nupasakot... Yra tas kvapas realiai. Bet gal ne visi užuodžia, jaučia. Bet tas
kvapas – jis realus yra. Galbūt kitam [pasakysi, tai jis]
sakys – baik tu, ką tu čia... Gal čia smirda kitam, gali
būt taip. Man labai gera. Labai gera! <...>
Domas. Aš sakyčiau, kvapas yra specifinis. Specifinis – kvapo, skonio ir jautimo mišinys.
Remigijus. Išlipi, padirbi, o-o! Išlipi. Paimi, pažiūri – kokia jinai. Taip darau.
Daiva. Paimi į ranką?
Remigijus. Vat, [stebi], kaip jinai dirbasi. Per sausa – vėl [blogai]. Per šlapia – vėl. Kad gražiai dirbtųsi,
turi būt tam tikro drėgnumo.
Kazimiera. Aš atsimenu, tėtė visuomet į ranką imdavo žemę.
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Remigijus. Suspaudi, ji limpa, o atlenk, atlaupk
pirštus – byra.
Žemdirbiui žemė kvepia, ir nuo to kvapo gera.
Lietuviškas posakis žemė kvepia apibūdina žmogaus
polinkį į žemdirbystę: Žemės paukštis – ūkė anam
kvepėjo Krš. Ma[n] žemė tai kvepėjo, o kriaučystės
nenorėjau Erž. (LKŽe: žemė). Žemės ėmimas į saują – paprastas, bet kartu ir intymus veiksmas. Žmonės
karta iš kartos nustato žemės drėgnumą, tinkamumą
sėjai imdami žemę į saują. Liesdami kūnu nustato ir
žemės purumą – mindami pėdą į išartą dirvą: „Pasėlių
laukas buvo laikomas gerai įdirbtas tada, kai per dirvos paviršių pabraukus pėda žemė tartum liedavosi“
(Dundulienė 1963: 116). Remigijus priduria, kad pavasarį žemė tinkama sėjai, kai koja nebesminga, nebeklimpsta į žemę (LTR 7898-IV). Žemė per metus nuolatos keičiasi – šyla ir šąla, drėgsta ir džiūsta, minkštėja ir kietėja, o laikas ir sąlygos arimui, sėjai, kūlimui (pjūčiai), tręšimui, purškimui turi būti parinkta
visiškai tiksliai, kitaip – neturėsi derliaus. Žemdirbys

privalo jausti žemės būseną, mokėti atpažinti tinkamą
laiką ir jį išnaudoti. Arimo ir sėjos laiką parodo pati
žemė, tik reikia ją pajausti – rankomis, pėdomis, nosimi ar – akimis:
Remigijus. Užmeti į lauką akį ir matai, ar per drėgna, ar pats laikas, ar jau per sausa.
Kazimiera. Juoda – tai šlapia. [Džiūsta – ] šviesėja,
pilkėja.
Remigijus. Matosi. Kas dirba žemę, [suprasti] nė jokia problema. Užmečiau akį – jau tas laukas sausas, jau
reikia skubėt, a-ja-ja-ja-jai! Anas biski dar drėgnokas,
va į šitą [važiuosiu], greitai, greitai... <...> Kaip pavasarį, dvi dienos – kaip dangus nuo žemės (ar nuo peklos), tai va taip kinta – mikt! Tik saulė pašvietė, vėjas,
džiūna kaip parakas žemė, greitai, tik spėk!
Daiva. O kai per sausa – kas bus blogai?
Remigijus. Kai kultivuoji, jeigu žemė yra puri, juod
žemis ar priesmėlis, tai pravažiavai ir pavasarį pasileido [augti] viskas. O jeigu sausa, tai jinai dulka, labai
dulka. Bet jinai subyra, gali sėt. Puikiausiai pasėsi, bet

Žemė Remigijaus rankose. Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka, 2013 m.
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jau reikia laukt lietaus. Jeigu nėra lietaus – jeigu žemė
puri, dar pasėt trupučiuką giliau, – sudygsta. Tos drėgmės žemėje užtenka.
[O] jeigu molis, pavėlavai ir nėra lietaus – gero nelabai lauk. Jau viskas. Taip ir sako: nebuvo lietaus, pavėlavai – nekokį derlių turėsi.
Kazimiera apibendrina: „Tai sako patarlė – pavasarį viena diena metus maitina“ (plg. „Pavasario diena
metus maitina“ LTR: 6593(9)1). Kazimieros pasakyta
patarlė skiriasi nuo kitų analogiškų patarlių tuo, kad pabrėžiamas labai trumpas laiko tarpas – „viena diena“.
Gebėjimas suprasti, atpažinti darbui tinkamą laiką yra
vienas opiausių žemdirbio rūpesčių ir tradicinės žinijos
turtų. Laikas ir orai nuo seno turėjo ryšį: baltų kalbose
žodis laikas siejamas su orais; latviškai ir šiandien žodis laiks turi dvi reikšmes – ir „laikas“, ir „oras“. Petras
Urbanskas, 1938 metais Vyčiaus kaime užrašinėjęs tautosaką iš Kazimieros dėdės ūkininko Mato Ožeraičio
ir dėdienės Onos Diedonytės-Ožeraitienės, gyvenančių
kaimynystėje, užrašė keletą tikėjimų, ir visi jie – apie
žemdirbystę ir apie orus, plg.:
„Su „mainais“ mainosi ir oras. Vadinasi, jei giedra,
tai „ant mainų“ bus lietaus. Kiti žmonės nusako, kad
„ant mainų“ turi būti lietus, ypač didžiųjų mainų mėnulio „kadro“, t. y. jauno, pilnačio (mainais vadinama
mėnulio atmainų laikus: jaunas, priešpilnis, pilnatis,
delčia).“ LTR 1705(49).
„Kad medis būtų stipresnis ir tinkamesnis dėl to
padarams dirbti, svarbu nutaikyti laiką juos nupjauti.
Spygliuotieji medžiai stipresni, jei jie nupjauti pilnatyje, o lapuočiai jauname pjauti.“ LTR 1702(46).
„Švento Jono lietus pildo kluonus ir aruodus (lietus,
lyjantis šv. Jono dieną ar keliomis dienomis prieš ar po
šv. Jono yr naudingas javams).“ LTR 1702(32).
„Jei per Velykas kiaušinių lukštai lengvai duodas
lupti, spėjama iš to, kad linai tąmet gerai užaugs.“ LTR
1702(45).
Šiandien Rakščiai nepasakoja apie mėnulio fazes,
neieško ženklų danguje ar šventiniuose valgiuose, tačiau būtinybė stebėti orus ir prie jų prisiderinti išlieka
labai opi. „Žemės ūkis toks dalykas – čia tos permainos
1. Lietuvių patarlių ir priežodžių duomenų bazės duomenimis (www.
aruodai.lt/patarles), ši patarlė Lietuvoje užrašyta 10 kartų.
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labai greitos“, – sako Remigijus. Jei laiku nesuarsi, nepasėsi, nepatręši, jei neapsižiūrėsi, kad puola amarai,
nenupurkši – nieko nebus. Žemdirbys yra nuolatinės
stebėjimo būsenos ir nuolatos veikia, o šis veikimas,
nors iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip pastovi ir apibrėžta sezoninių darbų seka, yra be perstojo kintantis, reikalaujantis stebėsenos ir greitų sprendimų, nuolatinio
dėmesio ir – laiko: „Va, aruodus reikia, va čia kombainą, ir ta diena tokia trumpa... Kaip paspėt viską, Jėzus
Marija!“; „Derliaus nuėmimas – ten tai karštligė! Oi, oi,
oi! Taip visiem, kas stengiasi, visiem! Kaip, kaip, kaip
spėt? Kaip padaryt? <...> Tavo tos dienos... Atrodo, kad
ta diena va op – ir nėra, taip greit prabėga tam kombaine. Praktiškai nestoji, skubi, kad tik! Va saulė šviečia,
saulėta – kad tik [suspėtum]!“
Prisiderinimas prie orų, sąlygų, pasėlių dygimo, augimo ir brandos fazių, gyvulių veisimo, vedimo, maitinimo – tai smulkusis žemės ir jos darbų pulsas, kuris,
prikaustydamas dėmesį ir rankas, įtraukia į savo tėkmę
ir verčia prisiderinti prie jos. Tačiau tuo pat metu šioje
smulkių, dienomis ar savaitėmis skaičiuojamų svyravimų tėkmėje juntamas ir gilus, pastovus, lygiais tarpais
besikartojantis žemės pulsas: sėjos ir pjūties, gimimo ir
mirties. Žemdirbio darbas – tai auginimas; kiekvienais
metais javas pereina gyvybės ir mirties ciklą:
Daiva. Koks jausmas, kai turi nupjauti savo išaugintus miežius ar kviečius, kai juos kūli? Jie dar auga,
ir jau ateina pas tave...
Kazimiera. Jie jau prisirpę būna, jie pasikeičia. Jau
galvas nulenkia, varpa nulinksta...
Remigijus. Augalas – jau viskas. Jau jis numiršta.
Kazimiera. [Varpa nulinksta], tai jau žinok, jis miręs
jau. Jo tas šiaudelis jau jis miręs. Jau jis nulenkė, taip,
kaip žmogus nulenkia galvą, varpa ta nulinksta, tai jau
žinok – pribrendę javai. Viskas. Ir visos varpos – taip į
lauką pažiūri, – nulinkę, nulinkę, nulinkę...
Javas sulyginamas su žmogumi: varpos – kaip nulinkę galvos. Pjūties metu javai jau perėję vegetacijos
laikotarpį: šiaudeliai mirę, o grūdai pasirengę naujam
gyvybės ciklui (plg. tradicinę patarlę: „Kūnas žemėje
pūsta, dūšia pasaulį valgydina (rugys)“ (LKŽe: pūti).
Auginimas iš esmės skiriasi nuo gamybos. Javai
dygsta, auga, veša, bręsta, o gyvuliai gimsta, auga, riebėja, – žmogus tik rūpinasi, kad šis procesas vyktų ir
jį valdo (sėja, tręšia, kulia grūdus, šeria, gano ir t. t.).
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Domas Rakštys džiaugiasi sveiku
paršeliu. Alvydo Vaitkevičiaus
nuotrauka, 2013 m.

Žemdirbys parenka, ką, kur ir kiek augins, ir daro tai
įprastais, iš paveldėtos kultūros žinomais būdais, juos
kiek keisdamas, remdamasis savo patirtimi, pritaikydamas naujas technologijas. Lietuvių kalbos žodžiai
augti ir auginti aiškiai atskleidžia takoskyrą tarp dviejų
reikšmių – augalas ar gyvulys pats auga (savaiminis
veiksmas), o žmogus daro, kad augtų (tranzityvinis
veiksmas). Augalo ar gyvūno savaimingo gyvenimo,
augimo, kitaip sakant, gyvybės principas lietuvių prigimtinėje kultūroje yra suvokiamas kaip šventas, mitinis. Lietuvių tautosakos klasika – rugiapjūtės dainos
ir oracijos – išaukština rugį žiemkentį kaip nepaprastą,
stebuklingą gyvą būtybę, kuri lauke iškenčia žiemos
šaltį; vasaros pabaigoje (nuo rugiapjūtės iki rugių sėjos) ši būtybė trumpam pareina „pasisvečiuoti“ į žemdirbio namus (dėl to ir pirmas pėdas, statomas krikštasuolėje, vadintas svečiu). Augalai, kaip ir gyvūnai,
lietuvių laikomi gyvomis, jaučiančiomis (šaltį ir karštį
kenčiančiomis) būtybėmis. „Štai ką rugelis kalbėjo“
rugiapjūtės pabaigtuvių prakalboje: „Pernai išėjom, šįmet parėjom, po sniegu gulėjom, mes vargą turėjom,
šaltį ir lietų kentėjom. Šalnos šalo – nesušalom, lietus
lijo – nesupuvom“ (Sauka ir kt. 1967: 701).
Žiemkenčiais vadinami ne tik žieminiai javai, bet
ir žiemą laikomi gyvuliai, ypač paršeliai. Pavyzdžiui,
kiaulės būna skirtingų rūšių pagal jų auginimo būdą –
penimos ir žiemkentės. Pastarosios išlaikomos per

žiemą ir nepenimos (t. y. prasčiau, liesiau šeriamos),
o skerdžiamos tik kitų metų rudenį (Žiemkentys paršas, kur nepenia ir laiko Pnd. LKŽe: žiemkentys).
Kazimieros pasakojime apie paršiukus žiemkenčius atgyja tarpukario Lietuvos ūkio vaizdas:
Kazimiera: Augina taip. Va šią vasarą paršiukai bus
tiktai žiemkenčiai, jų nepjaus. Juos teip nelabai ir šers
skaniai, kad jau jie tuktų [neduos], jiem bus prastesnis
pašaras, kokių nors tę pamazgų, lupynių, kad jis išaugtų. Išauga tokie liesoki, bet dideli. O paskiau jau peržiemoja, tai juos tada... Aš pati prisimenu – gindavau ganyt tuos žiemkenčius. Jie labai reiklūs buvo, jiem visko
reikia. Per vasarą, per pusę vasaros gano. Gano, gano,
ir jie tada pradeda augint mėsą. Ant savęs, reiškia, augina, ir paskiau jau, kaip javus nukulia, jau pradeda kult,
atsiranda miltų, tada juos pradeda penėt, pradeda jiem
duot miltų. Tai per kokius du mėnesius išauga baisinės
kiaulės. Tokių dabar jau [nėra], tik paršavedės [didelės
tokios], o jau tie žiemkenčiai tai tie išauga baisiniai,
baisiniai dideli jau. Jų tokia sluoksniuota ta mėsa, ne
tai, kad lašinys ištisas, bet tokia [mėsa]: raumenukas –
lašinukas, raumenukas – lašinukas, va tokia sluoksniuota ta mėsa būna.
Daiva: O dėl ko taip pasidaro?
Kazimiera: O dėl to, kad jis žiemą buvo kūdas, jis
kitaip augęs, jis kitaip augintas. Ne taip, kaip dabar per
šešis mėnesius bekonas.
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Daiva: Čia nuo šėrimo priklauso?
Kazimiera: Teip.
Daiva: O kuom juos šerdavo per žiemą?
Kazimiera: Labai paprastu tokiu pašaru. Jiem miltų
neduodavo, lupynes. Jei kiaulėm penimom – jau bulves iššutina, o jiem tai tik lupynes, biski užpila kokių
pamazgų, kur išplauna nuo pieno kibirus ten, bidonus...
Juos taip šerdavo, augdavo, ten pieno tose pamazgose
jie randa baltymų. Jau žmonės išsitreniravę buvo. Ir jie
išauga, bet jie toki kūdi būna. Jie toki va. O jau kaip
tuos lašiniukus uždėt, tai tik sekančiais metais uždeda
jiem rudeniop, tada jie dideli labai! Labai gerai ėda,
nepaprastai gerai ėda ir greit užauga, lašininiai pasidaro. Bet tas lašinys visai ne toks, kaip dabartinis, visai
kitoks.
Daiva: O kodėl jūs vadinat žiemkenčiais?
Kazimiera: O todėl, kad jie gyvena va [taip]: dabar
suvedė, per vasarą gyvena ir palieka juos ant žiemos.
Palieka ant žiemos, tai jie jau tą žiemą pragyvenę, tokie žiemkenčiai. Jau tie [žmonės, kur nori pirk, klausia]
„A, a čia žiemkenčių lašiniai?“ Tai reiškia, subrendęs
tas ir kumpis, ir dešros, visai kitokie iš žiemkenčio mėsos to gyvuliuko padarytas, viskas gerai būna labai.
Daiva: O kada juos skerdžia?
Kazimiera: O skerdžia juos prieš Kalėdas, lapkritį
jau. Jau spalį, lapkritį, iki Kalėdų juos visus gali išpjaut.
Daiva: Ir tada rūkydavo daugiausia mėsą?
Kazimiera: Rūkydavo. Jo, rūkydavo. Jau žiemkenčių tai tik kauliukus jau ką [virdavo], o [rūkyti] kumpiai, dešros iš žiemkenčių jau būdavo patys gerieji.
Lietuvių kalbos žodyne pateikiama daug pavyzdžių
iš įvairių Lietuvos vietovių, rodančių, kad per žiemą
laikomi liesai šeriami paršeliai buvo vadinami žiemkenčiais. Cituojami sakiniai motyvuoja pavadinimo
kilmę – žiemkenčiai ne tik pergyvena žiemą, bet ir kenčia nepriteklių, plg.:
Tokie žiemkenčiai kūdi, kad net šiušu žiūrėt Št.
Skursti vargsti [žmogus] kaip žiemkentis paršas Btg.
Tokie gi blogi paršai, kaip žiemkenčiai Lel. Penima
kiaulė nežino, ko žiemkentys žviega LTR(PT) (LKŽe:
žiemkentys).
Matome, kaip žemdirbio mąstysenoje augalų ir gyvulių pasaulis persipina ir ribos susilieja: žiemą kenčia
ir rugelis žiemkentėlis, ir paršiukai žiemkenčiai.
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Tačiau augalai ir gyvūnai yra ne tik gretimi, vienas
kitame atsispindintys pasauliai, bet ir žemdirbystėje sukibę kaip smagračio ratai. Gyvuliai maitinami augalais,
o jų mėšlas panaudojamas dirvai tręšti. Tradiciniame
lietuvių valstiečių ūkyje buvo stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą tarp pasėlių ploto ir gyvulių ūkio, kadangi
augalai ir gyvūnai vieni nuo kitų tiesiogiai priklauso.
Mėšlas, arba trąša (senoji šio žodžio reikšmė reiškė ne
ką kita kaip mėšlą) – viena iš svarbiausių žemdirbio
realijų, nes be jo neįmanoma išauginti pasėlių, plg. patarlę Kur yr mėšlas, ten ir grūdas Ppr 45 (LKŽe: mėšlas). Jei tik sutrinka pusiausvyra tarp gyvulių skaičiaus
ir dirbamos žemės ploto, ūkis iš karto smunka. Apie
tai, kaip, sumažinus pasėlių plotą arba gyvulių skaičių, nugyvenamas visas ūkis, rašoma vienoje iš Igno
Končiaus etnografinių apybraižų:
„Pasitaiko ir savininkų, nusmukusių iki pusininkų.
Ir tikrai jie beįdirba pusę žemės, benušienauja pusę pievų. Mažiau pašarų – mažiau gyvulių. Mažiau gyvulių –
mažiau derliaus. Nebeneša laukai, nebeuždera. Ir taip
viskas slūgsta žemyn, eina menkyn. Apauga piktžolėmis laukai. Apeina krūmais dirvų pakraščiai, pievų iškyšuliai. Menkas arklys, nekoks padargas – tik germes
benugrosto. Kaip akte užanka laukai, pievos. Tas pats
ir pačioje sodyboje“ (Končius 2006: 50).
Lietuvių etnografijos tyrimuose trąšos, arba mėšlo,
vertė yra suvokiama kaip svarbi pūdyminės žemdirbystės technologinė dalis (Dundulienė 1963: 40–41),
tačiau nėra aptarta kaip kosmologinis žemdirbystės
dėmuo. Gyvulių mėšlas, įterptas į žemę ir tapęs puviniu (plg. žodžių sąsajas trąša „mėšlas“, trašai „supuvę
javai ar šiaudai, trūnėsiai, plėkai“, trešti „pamažu pūti,
trūnyti, dūlėti, gesti“; pūdymas „paliktas neapsėtas,
besiilsintis dirbamas laukas“ (jis tręšiamas mėšlu) ir
įpūdymas „patręšimas“), tampa maistu augalams, taip
kaip augalai – maistu gyvuliams. Gyvuliai ir kultūriniai augalai susiejami į vieną darnią sistemą, kurioje
vieni be kitų negali išgyventi. Tačiau ši sistema veikia tik pačiai žemei tarpininkaujant: kad mėšlas taptų
augalų maistu, jis turi gerai perpūti ir būti tinkamai
įterptas į dirvą. Rakščių patirties pasakojime dirva suprantama kaip gyva, o tam, kad ji tokia taptų, būtina
organinė trąša:
Remigijus. Organinė trąša [duoda tai, kad] nenualini
dirvožemį, o jį atgaivini. Humusinį sluoksnį papildai.
Būtent šitam dirvožemio sluoksny vyksta viskas.
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Daiva. Tai išeina, kad dirvožemis tiesiog gyvas turi
būt?
Remigijus. Jisai ir yra gyvas. Jis ne turi būt, o jisai
ir yra gyvas.
Daiva. O ką tai reiškia?
Remigijus. Tai visuma – bakterijų, vabaliukų, ir
sliekai gi ten... Tam tikrų mikroorganizmų gyvenamoji terpė. Kaip mes žmonės čia, tai vat jų pasaulis
tenais. Jeigu humusingas dirvožemis, jis yra purus, jis
yra prisotintas deguonies, prisotintas azoto, jis nėra
sukritęs, žemė lengva. Tai dabar žmogų va pasodink į
tokias sąlygas – visko yra, viskuo aprūpintas, valgyt
ko nori, nu pamatykim, koks jis užaugs, ką! Cha, cha,
cha... Kaip an mielių. Tai ir čia tas pats, kas ten yra
(LTR 7898-IV).
Puvimui, mėšlo įsiterpimui lietuvių tradicinėje
žemdirbystėje buvo skiriama ypač daug dėmesio. Jono
Balio knygoje „Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai“ skelbiama medžiaga atskleidžia nepaprastą
dėmesingumą tinkamo puvimo procesui, pavyzdžiui,
mėšlo negalima vežti, jei pučia šiaurys vėjas, nes tuomet mėšlas nesupūva (taisyklė užfiksuota Kauno, Babtų, Telšių, Varnių, Tryškių ir kitose vietovėse) (Balys
1986: 129). Kai kurie ūkininkai šiuo klausimu turėjo
tiesiog radikalią nuomonę, štai pavyzdys iš Telšių:
„Šiaurės vėju negalima mėšlus vežti, nes nieko žemės neįtręšia. Kai pamato žmonės mėšlus vežant šiaurės vėjui pučiant, tai sako: „Tiek vežęs, tiek nevežęs, –
vis tiek tas pats, dirva nė kiek nebus derlingesnė“. Kai
seniau būdavo sukviesta talka ir jei pradėdavo šiaurės
vėjas pūsti, tai visą talką atleisdavo ir mėšlų neveždavo. <...> Jei mėšlai yra išvežami šiaurės vėju, tai dirva
yra pagadinama dešimčiai metų – per dešimtį metų joks
augalas toje dirvoje gerai neauga“ ( LTR 284/707 – 7,
13; skelbta: Balys 1986: 129 – 130).
Mėšlavežio aprašymai persismelkę apeigiškumu.
Pavyzdžiui, veždami iš tvarto į lauką pirmąjį vežimą
mėšlo, į jį įdėdavo velykinio kumpio kaulą (kad mėšlas
būtų maistingas dirvai), o nuvežus paskutinį vežimą,
jį ir varovą apkaišydavo gėlėmis. Buvo manoma, kad
mėšlavežio metu per visą dieną negalima plautis rankų,
nes „visą riebumą nuplausi nuo lauko“. Kopimo metu
pasiekus tvarto dugną, ant žemės buvo sodinamas šeimininkas, jis statydavo butelį ant žemės talkininkams
užgerti (Balys 1986: 130; Nezabitauskis 1935: 120).

Prie apeiginio elgesio normų galima pridurti ir dainavimą. Zenonas Slaviūnas „Sutartinių“ tritomyje paskelbė
pluoštelį sutartinių, kurias moterys giedodavo kratydamos laukuose mėšlą (plg. „daina trųšinė“, „trųšas
kratanc gieda“ (Slaviūnas 1958: 756–757). Visas šis
apeiginis kontekstas darosi kur kas aiškesnis ir prasmingesnis suvokus, kad mėšlavežis – tai tam tikras
žemės maitinimas, o puvimo procesas – šio „maisto“
perdirbimas (tarsi virškinimas žemės viduriuose). Tik
pamaitinta žemė yra maistinga ir tampa maistu pasėliams, o pasėliai tampa maistu žmonėms ir gyvuliams.
Tokiu būdu, žmogaus rankų darbo dėka, maitinimo
grandinė sujungia skirtingus pasaulius – žemės, augalų
ir gyvūnų. Žemė neegzistuoja izoliuotai, ji nėra atskirta
nuo kitų gyvybės kategorijų, kitų būtybių klasių. Kad
žemė taptų maistu, turi įsiterpti kitos būtybių klasės –
augalai ir gyvūnai. Žemė žmogui teikia maistą tik per
tarpininkus.
Gyvybės ratas, kuris remiasi maitinimo grandine,
sukasi tik į vieną pusę: žmogus maitina žemę (ją tręšia
ir pats pasenęs tampa trąša (plg. trąša „senas, prastas
žmogus“ – Trąša mės jau – senos! Klt.), tačiau pats negali maitintis žeme. Kad gyvybės ratas yra vienakryptis, rodo lietuviška frazeologija, bylojanti, kad „žemės
valgymu“ vadinama mirtis, kapas, laidojimas žemėje.
Kai sakoma, kad kam nors žemė jau kvepia maistu,
toks pasakymas simboliškai reiškia mirtį: žemė kvepia [blynais, duona, obuoliais Btg, pyragu] „artėja
mirtis“: Jam žemė duona kvẽpia Bt. Žemė jau pyragu kvepia, ale kada atkąsi, nežinia Vrn. Nieko nebus,
jau aiškiai matosi, kad jam žemė obuoliais kvepia Lkč.
(LKŽe: žemė).

„Iš to grožio viską pasiimu...“
Iki šiol kalbėjome apie žemę kaip maitinančią ir
maitinamą. Taip pat – apie mylimą ir mylinčią („žemę
mylėk, ir jin tave mylės“). Tačiau lygia greta tiesiasi
estetinė žemės ir žmogaus santykių linija – bendravimas per grožį, pasigėrėjimą. Tai, ką žmogui duoda
žemė, ateina ne kaip materiali gėrybė, bet kaip grožio
jautimas:
Kazimiera. Užgimiau toj pačioj sodyboj, užaugau ir
numirsiu... Tai, [kaip] sako – man ta žemė viską duoda,
aš iš jos grožio to viską pasiimu. Jeigu dar ten aplinkui
kokis miškelis, ir da šlaitai gražesni, žinai, gamta...
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Žemės gėrybės duodamos ne atsietai kaip maistas
ar turtas, o kartu su estetiniu išgyvenimu, grožiui tarpininkaujant. Grožis yra neatsiejama aplinkos ir buities,
darbų dalis. Tai kaip visur esantis estetinis jautrumas,
be kurio mes negalime suprasti darbo prasmės, nes grožio jausmas randasi ne atsietai, bet santykyje su darbais
ir jų rezultatais. Pavyzdžiui, pasakodama apie tėviškę
Kazimiera prabyla apie jos grožį ir jį nusakydama pereina į veiklos, aktyvaus buvimo patirtį – grožį apibūdina per skirtingų darbymečių laiką:
Kazimiera. Visi metų laikai buvo labai gražūs, nuo
sėjos pradedant. Pasėja, prasideda šienapjūtė. Gražu
neišpasakytai, gražu kaime.
Monika. Gražu.
Kazimiera. Prasideda šienapjūtė. Šienauja, dalgiai
žvanga, galanda, kala. Džiūsta – greboja. Greboja
mergaitės daugiausia, grėbliais. Greboja, išgreboja, nė
šiaudelia toj pievoj nerasi. Kupetas sudeda. Kvepia tas
šienas neišpasakytai, kvepia! Veža. Jau reikia, žiūrėk,
jau greitai reikia, greitai, nes jau čia... Šieną sutvarko –
jau rugiapjūtė ateina, priartėja...
Pasakojime grožis juntamas dalgių žvangesyje
(„dalgiai žvanga, galanda, kala“), tvarkingame grėbime grėbliais („nė šiaudelia toj pievoj nerasi“), šieno kvape („kvepia tas šienas neišpasakytai, kvepia“).
Estetiniu požiūriu ypatingai atidžiai įsižiūrima į darbą,
o dar jautriau – į jo rezultatą. Žmogaus rankomis išaugintas javų laukas regimas kaip meniškas kūrinys;
tai atsiskleidžia subtiliame Kazimieros ir Remigijaus
dialoge, kuriame jie kalba apie žieminius miežius.
Noriu atkreipti dėmesį ne tik į vaizdo aiškumą, turtingumą (regis, prieš akis matytum meniškai nutapytą
paveikslą), bet ir į tai, kad vaizdas kuriamas dviese –
vienas pradeda mintį, o kitas ją tęsia, papildo. Atrodo,
kad prieš akis iškyla jau anksčiau bendrame regėjime
ir vaizduotėje sukurtas paveikslas, kurį kalbėtojai ir
kalbėjimo akimirką regi, patiria:
Remigijus. Atsimenu, kaip buvom pasėję žieminius
miežius.
Kazimiera. Žieminiai miežiai ypatingai gražūs...
Remigijus. Tai tokio, žinai, [grožio], va šičia... Tie
akuotai! Tokie ilgi ir galiukai rausvi...
Kazimiera. Spalvingi...
Remigijus. … ir kai vėjas …
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Kazimiera. ... pučia – liūliuoja, bet visokios spalvos
[mainos]!
Remigijus. Cha, fantastika!
Kazimiera. O saulėlydžiui ir rausva, ir violetinė...
Remigijus. Tai duoda sielai kažką. Duoda kažką.
Žemės žmogaus įsižiūrėjimas yra labai akylas,
miežių laukas matomas dinamiškai, judantis vėjyje,
keičiantis spalvas priklausomai nuo siūbavimo ir paros meto, laukas matomas ir iš tolo (kaip visuma), ir iš
labai arti – įžiūrimi miežių akuotai, įvertinamas jų ilgis
ir spalvų kaita akuotų galiukuose. Prigimtinės kultūros
žmogui laukas yra ne tik „aruodas“ (bręstantys grūdai,
būsimi pašarai ir pan.), bet jo kuriamas meno kūrinys.
Lauko kaip kūrinio samprata aiškiai išsakyta kitame
Remigijaus prasitarime, kai jis pasakoja apie žemę,
kurią tik po daugelio metų pavyko „priveikti“ ir lauką
„paversti paveikslu“:
Remigijus. Paėmęs nuomoju iš žmogaus [žemę].
Tai pernai – aš tėčiui sakiau – pernai pirmi metai
Kairiūkščio tas laukas idealiai švarus buvo. Idealiai
švarus buvo! Supranti, aš visą laiką prižiūrėjau – ir
nupurški, ir nuo tų žolių... Tai truputį [nukando], tai
trupučiuką nenukando, tai gal per silpnai nukando, tai
liko šaknų... Nebuvo apžėlus jinai [ta žemė], bet kad
būtų o, [taip gerai], kaip gerai dabar!.. Sakau, tik dabar
man pasisekė – aš gerai padariau viską nuo pradžių,
kad šiemet man tas laukas kaip paveikslas! Va, dešimt
metų [praėjo], kad aš tikrai apsidžiaugčiau – va, čia
paveikslas mano! Čia man gera dabar būt. Čia matyt
man gera.
Šiame pasakojime į lauką žvelgiama iš tolo, atsitraukus, o regima visuma suvokiama kaip ką tik baigtas tapyti paveikslas. Tas paveikslas jį kuriant daugybę
kartų stebėtas akimis iš įvairių kampų; o sukurtas jis
rodomas kitiems („Važiuojam iš tolo nuo tos fermos,
jisai sako: „Žiūrėk jau, žiūrėk, kaip gražiai atrodo iš
tolo tas laukas ten jau pagal beržyno galą, – sako, – va
ten pažiūrėk!“). Kartais nutinka, kad iš paveikslo lieka
tik rėmas – taip sykį buvo, kai pasėti žieminiai miežiai
per žiemą iššalo ir pavasarį, deja, sužaliavo tik lauko
pakraščiai. Remigijaus prisiminime šis vaizdas iškyla
įvardintas kaip paveikslo rėmas (LTR 7898-IV). Šiuo
atveju paveikslo nebėra, vietoje jo lieka tuštuma, nes
meno kūrinys sunaikintas.
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Įsižiūrėjimas į lauką kaip į kūrinį susilieja su buvimu apskritai: jei gera matyti, tai gera ir būti („Va, čia
paveikslas mano! Čia man gera dabar būt. Čia matyt
man gera.“). Grožėjimasis yra tam tikra dvasinė būsena, kuriai būnant „man gera dabar“ ir kuri – prisimenant spalvingą, vėjyje liūliuojantį žieminių miežių
lauką – „duoda sielai kažką“.
Grožio patyrime svarbi kiekviena jutiminė detalė,
pavyzdžiui, šiaudo spalva, grūdo išvaizda, kietumas.
Remigijaus grožio, džiaugsmo ir galios pajautimas atsiskleidžia, kai jis pasakoja apie javapjūtę, kuomet pats
fiziškai atsiduria „savo paveikslo“ viduje:
Tas stengimasis, kad laukas būtų švarus!.. Ir kada
važiuoji (kviečius kūliau: o gražūs, supranti! Kaip
gintariniai šiaudai, gražūs gražūs! Važiuoji, kūli su
kombainu – šu, šu, šu, šu, šu!), žinai, [koks] jausmas?
Džiaugiesi! Labai toks vidinis [džiaugsmas], ir [galvoji], kad kuo greičiau surinkt. <...> Bėgi, šoki iš kombaino, byra tie grūdai, [žiūri, ar] nebarsto, barsto – nebarsto, žiūri ir skubi tuo pačiu. Iššokai – fit ir vėl atgal,
reikia spėt, kad kuo greičiau, kad va.... <...> Į prieka-

bą pili, pili, pili. Oi, kaip tik pili, išlipi – žiūri, žiūri,
kokie grūdai, kramtai, žiūri: o, kietas, gerai, gerai!
Džiaugiesi, paprasčiausiai džiaugiesi, labai džiaugiesi!
Oi, tai parvežėm, oi, tai ir tas laukas gerai davė, oi, tai
pasisekė iš to lauko! Džiaugsmas begalinis.
Kazimiera. Kaip javai gražūs, tai...
Remigijus. Šitie dalykai žmogui labai daug duoda.
Labai daug! Labai. Aš manau, kad taip kiekvienam –
kai pasieki rezultatą, kurį žinai, koks turėtų būt, jeigu
pildos, tai kiekvienas džiaugiasi. Išimčių neturi būt.
Grožio pajauta yra ne koks nors nuo širdies ir jausmų atsietas estetinis gėrėjimasis, bet ypatingo džiaugsmo šaltinis. Kitaip tariant, grožis atlieka labai svarbią
paskirtį – jis atveria jausmus, jis leidžia priimti tai, ką
duoda žemė (plg. „aš iš jos grožio viską pasiimu“).
Jausmai ir grožis yra nedaloma visuma: džiaugiamasi dėl to, kad laukas gražus, kad šiaudai gražūs, kad
grūdai gražūs. Nors javapjūtė yra ypač įtemptas laikas,
tačiau tai ir džiaugsmo akimirkos, nes joje pasimato
darbo (tarčiau, – kūrybos) rezultatas.

Ūkinis kiemas. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka, 2013 m.
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Atidesnė lietuvių kalbos žodžių ir pasakymų analizė galėtų parodyti, kad kalboje susilieja grožio ir gėrio sąvokos. Kai Remigijus ir Kazimiera sako gražūs
kviečiai, gražūs javai, žodis gražus čia pavartojamas
kiek kita reikšme: javai yra geri, jei jie gausiai užderėję, sveiki, sausi (nesulyti), švarūs, nors greta to išlieka
ir pasigėrėjimo, regimo grožio niuansas (plg. LKŽe
gražus 3 „tarpus, vešlus“: Šiemet visur vasarojus gražus Pc.). Norėdama pasiaiškinti grožio daugiareikšmiškumą, atidžiai peržiūrėjau jo vartoseną pokalbyje
su Rakščiais ir su seserimis Kazimiera Rakštiene ir
Monika Bašinskiene. Kazimieros kalboje pastebėjau itin dažną žodžių gražus, gražu, grožis vartojimą.
Aptinku gan skirtingus šių žodžių kontekstus – kalbama apie gražių dalykų įvairovę:
(1) apie kraštovaizdį, aplinką
grožis: „[vaikai kaime geresni] užauga, tiesiog
darbštesni, daugiau supratimo viskam turi, jie nuolankesni, jie pajunta gamtą – kas tas yra grožis kiekvienu
metų laiku“;
gražumas: „Pastriaunėj, tai kai pražysta tos purienos, tai pasaka, gražumas neišpasakytas“;
gražus upelis: „Čia tas upelis gražus tekėjo, kokios
pievos buvo, Striaunė tekėjo. Tą griovį padarė, nieko
nebeliko, jokio grožio“;
graži žaluma: „Pavasarį – vajeje, kaip tas beržynas
susprogsta, žaluma tokia graži“;
gražūs darželiai: „O kai našlys liko, tai pripiršo
Navickienė, mamos sesuo, jos Pakuony nešdavo altorėlius kartu. Labai gražūs buvo darželiai gėlių, o tuos
altorėlius stengdavosi kad kuo gražiau papuošt“;
(2) apie ūkį, sodybą, gyvulius
gražus ūkis: „Močekėlė atėjo po metų, keturiasdešimtų rugpjūčio 13 d. Praėjo gedulas, ir tada jau. Dar
prieš vestuves tėtė buvo atvedęs mums. Už rankos
mane veda, tėtė, jinai ir aš, atsimenu, kaip aprodė tėtė,
kur miežiai, kur tvartai, viskas. Kas prie širdies, aprodė. Agotėlė buvo jos vardas. Tėtė sako – toks tas mano
ūkis. Ji sako, – kodėl, gražus. Gražus. Tik tuos žodžius
atsimenu“;
gražūs arkliai, graži sodyba: „[Antaną] Rekų
[mano] tėtė pripiršo Elenutei. [Tėtė] sako, aš vis važiuoju, tai Antanuko labai gražūs arkliai buvo. Žiūrėjo
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tada į arklius, į ūkį. Tai, tėtė sako, aš ir užkalbinau. Čia
iš Panemunės važiuojant pakeliui, apžiūrėjo, kad ta sodyba tokia graži“;
gražiai gyvena: „Mamą kas tėtei piršliavo, nežinom.
Ji iš Taurakiemio, Vilkai gyveno turtingai, gražiai“;
graži sodyba, gražus ūkis: „Danijoj, va šitose
Skandinavijos šalyse, tai tę jau tie pavieniai tie ūkeliai.
Jeigu čia Lietuvoj nebūtų išardyti, tai ir po šiai dienai
taip gyventų žmonės. Jeigu mūsų būtų ta sodyba, ir iki
šių dienų čia ... Tai jau ji taip buvo graži, tai būtų kitas
gyvenęs, da patobulinęs, tie ūkiai būtų gražūs gražiausi
Lietuvoj“;
(3) apie dainavimą, giedojimą
gražiai dainuoja: „Po gegužinių [pamaldų] labai gražiai dainuodavo kaime. Jau kaip dainuodavo!
Gegužinė, reiškia, ta litanija pasibaigė, pagieda, o jau
paskiau – vis tiek jaunimo tai buvo pilna, <...> Kaip
skamba gražiai – vyrai, mergaitės. Dainuodavo, kaimas
pilnas buvo. Vat buvo gražumas neišpasakytas“;
gražiai gieda: „Sibire, įdėjo teip va į duobę, ir viskas. O čia giedojo, pašventino. Margininkuose irgi gražiai labai pagiedojo, žmonių daug buvo“;
(4) apie žmogų
gražūs žmonės: „Kada apsivedė, tai jauni abu buvo,
gražūs“;
(5) apie apeigą
gražiai palaidojo: „Labai ten toki giedoriai
[Šiluose], kad jie musėt iš jųjų kaimo. Tai žinok, labai
gražiai, tiek, kiek galėjo, gražiai palaidojo. Man ilgai
tie varpai skambėjo. Kai pagalvoju, da dabar girdžiu“.
Matome, kad vieno žmogaus vartosenoje tas pats
žodis sakomas labai skirtinguose kontekstuose ir juose
išreiškiami skirtingi grožio niuansai – aplinkos ir sodybos, žmogaus, augalo ir gyvulio, apsiėjimo ir judėjimo, kalbėjimo, dainavimo. Lietuvių kalbos žodynas
šiuos pavyzdžius suskirstytų pagal atskirus reikšmės
apibrėžimus (jų žodyne yra net aštuoni, o Kazimieros
ir Remigijaus kalboje įžiūriu kone visus reikšmės niuansus – „dailus, darnaus sudėjimo; mielas“, „riebus,
tarpus, vešlus“, „geras, tinkamas, vertingas“, „didelis,
gausingas, apstus“, „doras, teisingas“, „švarus“). Kai
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žodis gražus išskaidomas į reikšmes, susidaro įspūdis,
kad kalbėjimo procese jos tarpusavyje nesiejamos,
ir atskiri žmonės žino ir vartoja šį žodį skirtingomis
reikšmėmis. Tačiau reikšmių visuma, ypač iškylanti to
paties žmogaus kalboje, rodo, kad tarp skirtingų žodžio reikšmių yra nusistovėję pastovūs ryšiai. Ši ryšių
visuma atskleidžia kalboje atspindėtą, bet taip pat ir
kalbėtojo suvokiamą grožio sąvokos sudėtingumą ir
kompleksiškumą. Grožis kaip estetinė kategorija tiesiog suaugęs su gerumu (kokybe), gausa (kiekybe),
teisingumu (etinė norma) ir t. t. Į grožio, švaros, gerumo, sveikatos sąvokų sinkretizmą jau buvo atkreipęs
dėmesį filosofas Krescencijus Stoškus, kuomet 1970
metais jam teko dalyvauti kompleksinėje tyrimų ekspedicijoje Gervėčių krašte. Nusprendęs tirti tradicinių
pateikėjų „etines ir estetines pažiūras“, filosofas buvo
priblokštas, negalėdamas iš pateikėjų pasisakymų išskirti estetikos kaip atskiros srities. Tad apie estetiką
jis teparašė tiek: „Grožį jis sieja su utilitarumu, sveikata, dorovinėmis savybėmis ir pan. Gražus, pavyzdžiui, yra lygus, gerai apsėtas, derlingas laukas, vešlus
miškas. Žmogus gražus tas, kuris gražiai elgiasi, gražiai kalba (nesikeikia), sveikas, tiesus, jaunas („jauni
visi gražūs“ – V. Petrikienė, Girios)“ (Stoškus 1989:
192). Filosofą, pripratusį prie mokslinių dichotomijų
ir pasaulio fragmentavimo į atskiras sritis, sutrikdė
tradicinės pasaulėvokos vientisumas ir reiškinių sinkretizmas, labai gerai pažįstamas etnologams ir folklorininkams.
Lietuvių prigimtinės estetikos tyrimai dar tebelaukia tyrėjų, o šį skyrių noriu baigti pastebėjimu, kad
dvi kertinės sąvokos – gražus ir geras yra viena į kitą
persismelkusios jau vien kalbinės išraiškos atžvilgiu:
didelė dalis šių dviejų žodžių reikšmių sutampa. Kaip
ir gražus, geras gali reikšti „meilus, malonus“, „doras,
teisingas, žmoniškas“, „tinkamas; patogus; naudingas;
vertingas“, „nemažas, didelis, žymus“ (LKŽe). Žodžiai
geras ir gražus tose pačiose situacijose gali vienas kitą
pakeisti, plg. gražus oras ir geras oras; gera žemė ir
graži žemė (plg. Gražì žemė – kur neaugs rugiai! Ėr.
LKŽe). Grožis lietuvių prigimtinėje kultūroje nėra tik
grožis; jis yra kartu ir gėris – ir jo sąlyga, ir pasekmė.
Išauginęs sveikus, švarius, gerus grūdus, žemdirbys
jais grožisi (gėrisi!), o grožėjimasis leidžia jausti, kad
„čia man gera būt“.

„Žemė žmogų ugdo“
Svarbi dirbamos žemės savybė, iškylanti iš Rakščių
patirties pasakojimo, – gebėjimas ugdyti žmogų, „kurti“ žmogaus būdą. Skirtinguose pokalbio su Rakščiais
epizoduose atkakliai skamba mintis, kad žemė žmogų
ugdo:
Remigijus. Žemė žmogų ugdo nuo pat mažens.
Ugdo visokeriopom kryptim, prasmėm. Ugdo dvasiškai. Fiziškai.
Kazimiera. Juk nejauti, kad koks tai teka iš žemės
į tave. O tas ateina per jausmą. Per žmogaus pajutimą,
gamtos pajautimą. Kaip tas paukštelis, kaip ten tas,
kaip ten tas. Čia buvo tik juoda žemė, dabar jau keliasi
žolės, sužaliuoja, žiedai pasipila... Tas viskas ir labai
veikia žmogaus nervų sistemą, gal jutimų centrus, toks
ir ugdymas gaunasi (LTR 7898-II).
Žemė žmogų ugdo ir jį bandydama, pateikdama
iššūkius – norėdamas „suvaldyti“ stiprią, gaivalingą,
nuolatos besikeičiančią žemę, žmogus priverstas būti
nepaprastai dėmesingas, aprėpti daugybę dalykų ir gebėti juos tarpusavyje suderinti, sujungti:
Remigijus. Ką reiškia tas ugdymas žmogaus?
Begalinis [rūpestis], turi aprėpt [viską]. [Seniau] aš
bėgdavau [paskui tėtį], dabar man gula viskas. Galybė
[darbų]. Viskas tampriai tarp savęs susiję. Tų minčių,
tai kaip puslapius verstum! Tą reikia, tą reikia. Bet man
tai nėra našta. Man gerai. Kitas sako – aš tave užjaučiu. Galvoju, ko tu mane užjauti? Man gerai! Ir niekas
nepakeis manęs. Nei tėčio, nei senelio, nei manęs. Aš
eisiu, kol paeisiu! (LTR 7898-II).
Žemė yra ir aikštinga – prisiminkime Kazimieros
palyginimą: „Kaip užsispyrusį gyvulį sutramdai, taip
ir žemę.“ Todėl žemės darbai reikalauja kantrybės. Štai
kaip Remigijus apibūdina ūkininkus: „Jie tokie kaip
mes, jie labai yra kantrūs. Jie santūrūs.“ Save pavadina
„individualistu“, nes jam nebūtina daug bendrauti su
žmonėmis (ar ne todėl, kad nuolatinio bendravimo reikalauja pati žemė?):
Remigijus. Kaip dabar pats pagalvoju apie save –
man kompanijų – ne, man draugų daug – ne. Yra – gerai,
ne – aš galiu vienas pabūt. Aš apsigimęs individualistas.
Daiva. Bet ar žemės žmogui tokios savybės reikalingos?
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Remigijus. Būtent.
Daiva. Ką turi galvoj?
Remigijus. Supranti... Kai galvoji, tas ūkelis čia nedidelis. Bet jei viską padaryt, tai [reikia]...
Kazimiera. Taip jau yra, kad žemei reikia kantrybės.
Remigijus. Reikia viską numatyt, viskuo pasirūpint
(LTR 7898-II).
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad žemdirbys yra taip
paniręs į savo uždarą pasaulį, taip prigludęs prie žemės,
kad socialiniai ryšiai praranda vertę. Tačiau tai nėra tiesa. Tiesiog socialinis ryšys mezgasi kitokiu būdu, per
bendrystės pajautimą dirbant tuos pačius darbus, per
bendrą džiaugsmą sėjant, pjaunant, per bendrą grožio
pajautimą:
Remigijus. Aplinkui gi daug, čia mes dirbam, visi
stengiamės. Oi, važiuoji paskiau, šnekam, visi susitinkam: „Uoi, jau ano laukas koks gražus, uoj, kokie gražūs kvietrugiai, vajei vajei! Kaip tau [taip pasisekė]?“
Sako – aš lyg ir nieko ten per daug nedariau...
Kazimiera. Smagu, visi džiaugiasi.
Remigijus. Visi džiaugiamės. Nu tai kad [sakytų] –
oi, pavydi. Tikrai niekada nepavydėjau. O tik: „Oi, žiūrėk, – sako (važiuojam kur), – oi čia tas laukas koks
gražus!“
Kazimiera. Va, čia to [kaimyno laukas, čia to].
Pasidžiaugia dar už kitus (LTR 7898-II).
Ūkininkas, dirbantis savo žemę, jaučia ypatingą
vidinį bendrumą su kaimynais, judančiais tuo pačiu žemės ritmu. Štai kaip vyksta sėja:
Remigijus. Ūžia visi traktoriai, o paskui – šit-švit,
tyla. Iki tam tikro laiko.
Bet ta sėja tokia įspūdinga. Ir ypatingai įspūdinga,
kai čia daugiau [ūkininkų] dirbo. Ypatingai šitas jautėsi, kada daug žmonelių – čia tas Praniuko, čia tas... Tai
tų traktoriukų čia labai daug buvo. Ir visi dirba. Batutis
pirmas – jis važiuodavo dar šlapia, per šlapia, [o] jau jis
pirmas, kad tik pasėt. O visi: ai, dar per šlapia, nu kur
jisai?! Dar ne laikas, ne laikas, dar per šlapiai jisai dirba, nu ką jis... Va šitaip. Tas toks įdomumas, tas žmonių
tarpusavio toksai ryšys.
Paskiau jau: reikia, laikas, laikas, greit, neturiu laiko, viskas, dirbam – visi brrrr traktoriai, ž-ž-ž-ž, paskui
tik šach [ir tylu]! (LTR 7898-II).
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Darbai prisiderina prie žemės ritmo, jos drėgnumo
ir sausumo, giedros ir lietaus, augalo vegetacijos ciklo ir t. t., tačiau stebint iš šono atrodo, kad žmonės
juda pagal ypatingai suderintą planą. Žemės ritmas ir
žmonių bendradarbiavimas (kuris seniau dar buvo ypač
sustiprinamas dirbant talkose) susiaudžia į vieną tankų
audinį. Apie tokią sinchronizaciją senajame Lietuvos
kaime pasakoja Mikalojus Katkus „Balanos gadynėje“:
„Kaimiečiai, kokį darbą pradėdami, pradeda visi sykiu, norėdami pabaigti visi sykiu. Jie vienu laiku sėja,
vienu laiku ir pjauna, o nupjovę ir suvalę, vienu laiku gyvulius užleidžia. Pabaigę vasarojaus sėjimą, visi
imasi mėšlą vežti; kai pamato, kad vienas nuvažiavo
gatve su mėšlo valkčiu, visiems parūpsta, visus paskatina“ (Katkus 1965: 24).
Čia galėtume tęsti ir toliau, pateikdami daugybę
pavyzdžių apie bendruomenines darbų pradėtuves ir
pabaigtuves, jas lydinčias šventes, aukojimus, gėrybių
nešimą į bažnyčią per Jurgines, Onines, Žolines, Visus
Šventus ir t. t., – visa tai gausiai dokumentuoja XVI–
XX amžiaus istoriniai ir etnografiniai šaltiniai.
Bendrumas, jungiantis žmones per jų kasdieninius
ir šventinius rūpesčius, per talkas ir apeigiškumą, kuria
žemdirbių bendruomenę. Kazimieros prisiminimuose
atgyja giedojimai, šventės, jaunimo bendruomenė, kokios šiandien jau neliko:
Kazimiera. „O paskui po gegužinių [pamaldų] labai gražiai dainuodavo kaime. Jau kaip dainuodavo!
Gegužinė: ta litanija pasibaigė, pagieda, o jau paskiau... Vis tiek jaunimo tai buvo pilna, ne tai, kai dabar, tuščia, tušti laukai, tuščia. Būdavo, Jėzus, mūsų
tai kiek jaunimo buvo! Jaunų mergaičių, vyrukų, o
kokie balsingi buvo, kaip dainuodavo, tai ilgai dainuodavo, kada ir užmiegi, o dar ilgai tą dainą tą girdi.
Kaip skamba gražiai – vyrai, mergaitės. Dainuodavo,
kaimas pilnas buvo. Vat buvo gražumas neišpasakytas“ (LTR 7898-III).
Šiandien šios bendruomenės matyti tik likučiai, tačiau jie išsilaikę ten, kur, pačioje gelmėje, žemdirbys
„sukabintas“ su žeme, įsuktas į jos ritmą. Ritmingas,
sutartinis judėjimas, žemės ugdoma kantrybė, grožio
pajauta, siekis prilygti žemei galia – visa tai teikia žemės žmogui nepaprastą stiprybę. Remigijus, mąstydamas apie lietuvių tautos stiprybę, apie tėvų ir senelių
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tremtį 1948 metais ir jų išgyvenimą Sibire, pabrėžia
žemės žmogaus dvasinę jėgą, gautą iš žemės:
Remigijus. Nuo žemės buvo žmonės labai stiprūs.
Aišku, [Sibire] išliko patys stipriausi. Ką išvežė? Arba
inteligentiją, arba ūkininkus. Pačius darbščiausius, gabiausius žmones. O, žinai, žmogus nuo žemės – jis o-oo! Jo paprastai nepaimsi. Per darbą, per užsigrūdinimą –
ne taip lengva tokį žmogų paimt. Užmušt gali, bet dvasiškai [palenkt] jo praktiškai neįmanoma (LTR 7898-II).
Dirbama žemė, teikianti meilę, grožį, galią ir kelianti
iššūkius, išugdo stiprų, dvasiškai nepalaužiamą žmogų.
Tokį, kuris vertina jį išugdžiusią žemę (tėviškę), siekia
joje gyventi, išvykęs – grįžti, o praradęs – susigrąžinti. Todėl antrojoje straipsnio dalyje aptarsiu gyvenamą
žemę, kuri yra ta pati žemė, bet įgyja ir naują, papildomą reikšmę – tai tėvų ir senelių žemė, kuri sujungia
kartas, sujungia gyvųjų ir mirusiųjų pasaulį ir praplečia
dirbamos žemės teikiamas vertybes „istoriniu“ turiniu.

II. GYVENAMA ŽEMĖ
Ši straipsnio dalis galėtų apimti bent kelis aspektus – kraštovaizdžio sampratą, gyvenimo „ant žemės“
išskirtinumą palyginti su miesto erdve ir ryšį su tėviške. Pati ryškiausia Rakščių patirties dalis siejasi su
tėviškės ir čia gyvenusių žmonių tema, todėl apie tai
daugiausia ir kalbėsiu.

Trumpa tėviškės istorija: įsikūrimas
Rakščių gyvenimas Vyčiaus kaime tęsia Ožeraičių
šeimos ūkininkavimą šioje vietoje. Istorija nėra nuo
neatmenamų laikų – Pranciškus Ožeraitis ir Elžbieta
Ožeraitienė (Vaičiukynaitė) kartu su sūnumis Jonu
(Jasiumi) ir Matu šią žemę nusipirko 1920 metų liepos 30 dieną. Jono ir Mato vardu buvo pirkta po 35
margus, o motinos Elžbietos Ožeraitienės – 30 margų.
Vienas senovinis margas lygus 0,71 ha, tad broliams
teko po 24,85 ha, o tėvams priklausė 21,3 ha žemės,
kuri netrukus buvo po lygiai padalyta abiem broliams.
Istorija apie tai, kaip Ožeraičiai pirko žemę, tapo giminės legenda, kadangi visai netrukus po pirkimo sutarties sudarymo keitėsi pinigai, ir Ožeraičiai dar suspėjo
sumokėti auksinais, kurie labai greitai tapo beverčiais.

Kazimieros senelis ūkininkas Pranciškus Ožeraitis. XX a. pradžia.

Iki tol Ožeraičiai gyveno Mozūrų kaime, prie
Nemuno, greta Šlienavos ir Samylų kaimų (apie tai
pasakoja kita giminės legenda – kaip Ožeraičiai bene
metiežių laikais kartu su kitomis šeimomis atsikėlė nuo
Augustavo, dėl to ir jų kaimas pavadintas „Mozūrais“).
Jonas Ožeraitis, Kazimieros Rakštienės tėvas, su broliu ir tėvais apsigyveno išparceliuoto Bobiklių dvaro
žemėje, kur dar buvo likę šiek tiek dvaro pastatų. Jonui
iš jų teko dvaro klėtis, – kaip tik ji bus svarbi Rakščių
patirties pasakojime.
Kazimiera glaustai aprašė įsikūrimą Bobiklėse pagal tėvelio pasakojimą:
„Iš pradžių visi apsigyveno sename dvaro name ir
po truputį pradėjo kurtis. Pastatė gražų medinį namą su
gonkomis, įrengė seklyčią. Pastatė tvartą aukštais betoniniais pamatais, sienos – medžio, stogas dengtas skiedromis. Tvartas buvo suskirstytas į tris dalis: arkliams,
galvijams ir kiaulėms. Pasistatė didelį kluoną su penkiomis šalinėmis ir grendimu. Pastatė mūrinę viralinę
daržovėms laikyti. Pastatė pastogę maniežui, o kalvė ir
klėtis buvo likę nuo dvaro. Tuo pačiu metu po truputį
buvo perkamos mašinos, reikalingos žemės ūkio darbams: maniežas, kuliamoji, arpas, fuktelis, gyvatukas,
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Pusbroliai Vytautas ir Pranas Ožeraičiai 1948 metų gegužę, kelios
dienos prieš tremtį. Tolumoje matosi dobiliena ir Jono Ožeraičio
sodyba: tvartas (kairėje), bulvinė (viduryje) ir namo dalis
(dešinėje). Fotografuota nuo Mato Ožeraičio sodybos pusės.

akeslinė, girnos, sukamos arkliais. [Tėvas] su uošviu
sumeistravo vežimus, roges, važį, bričką į svečius ir
atlaidus važiuoti. Dirbo daug, prisiaugino gyvulių, nusipirko dar 8 ha dirbamos žemės.“
Žemės pirkimą ir įsikūrimą joje aš pavadinčiau tėviškės steigimu. Tėviškė yra tėvų žemė, ir tokia ji tampa čia
gimusiems vaikams. Tačiau tėviškės pirkimas yra ir tėvų
minčių projekcija į ateitį, numatymas savo žemę palikti
vaikams. Tėviškė yra ne tik gimtinė, bet, visų pirma, tėvų
įgyventa, palikta žemė (netgi jei vaikas būtų gimęs ir gyvenęs kitur, tėvų įgyventa žemė jam yra tėviškė. Beje,
greta šio žodžio, parodančio žemės ryšį su tėvu, kadaise
egzistavo ir ryšys su motinos giminės linija ir motinos
tėviške; tai rodo istorinis terminas motiniškė – motinos
palikta žemė). Tėviškės steigimą kaip numatymą joje
įtvirtinti savo giminę matome ir žodžio „tėviškė“ vartosenoje lietuvių liaudies dainose, pvz., XIX a. antroje pusėje Antano Juškos užrašytoje dainoje kalbama apie tai,
kad prieš vedybas bernelis ketina pirkti tėviškę: „Bernyti
mano, / Jaunasis mano, / Kur dėsi tu mane / Jauną parve-
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dęs? // Pirksiu dvarelį / Sau tėviškėlę, / Parvesiu mergelę
/ Kaip lelijėlę“ (Juška 1954: Nr. 583).
Žemės nupirkimu Ožeraičių istorija Vyčiaus kaime
tik prasideda. Broliai Jonas ir Matas įsigyvena, pasistato namus, tvartus, kitus ūkinius pastatus. Gyvena greta, vienas kitą paremdami ir palaikydami. Abi šeimos
gausios: Matas augina keturis vaikus, o Jonas – šešis.
Kazimiera, gimusi 1937 metais, buvo jauniausia Jono
ir Antaninos Ožeraičių šeimoje.
1939 metais ištiko didelė nelaimė – nelaimingo gimdymo metu miršta motina. Vaikai lieka našlaičiai. Metus
pagedėjęs žmonos, 1940 metais Jonas veda antrąkart,
ir į ūkį ateina močekėlė Agota Daukšikė. Ankstesnėje
straipsnio dalyje buvo cituojamas Kazimieros pasakojimas apie tai, kaip tėvas pirmąkart močekėlei aprodė ūkį.
Kazimiera aprašo tą laiką: „Lietuvą jau buvo okupavę rusai. Nuo to laiko gyvenimas pašlijo į blogąją pusę.
Viską, ką uždirbdavom, reikėjo atiduoti valstybei duoklės pavidalu. Javus, gyvulius, pieną, mėsą, kiaušinius,
grūdus veždavo žmonės gurguolėmis, atseit iš didelės
meilės Rusijai. <...> Tėtei daug sunkumų kėlė tai, kad
buvo uždrausta laikyti samdomus darbininkus, o mes,
šeši vaikai, buvom dar maži. Toks gyvenimas tęsėsi iki
pat 1948 metų gegužės 22 dienos. Tą dieną, kaip ir daugelį Lietuvos žmonių, mus išvežė į Sibirą. Netekom ne
tik namų, bet ir tėvynės.“
Abiejų brolių Ožeraičių šeimas ištremia į Sibirą –
Taljano gyvenvietę Usoljės rajone Irkutsko srityje.
Lietuvoje lieka tik Mato sūnus Pranas, tuo metu mokęsis Kaune.
Kazimiera pabrėžė, kad neteko „ne tik namų, bet ir
tėvynės“. Reikėjo pastangų, norint susigrąžinti tai, kas
prarasta. Ožeraičių ir Rakščių šeimos istorijoje yra du
sugrįžimai: pirmiausia tai sugrįžimas į tėvynę XX a.
6‑ajame dešimtmetyje, o praėjus dar keturiems dešimtmečiams, XX a. pabaigoje – grįžimas į namus (tėviškę).

Sugrįžimas iš tolo
Pirmasis sugrįžimas buvo labai liūdnas, nors iš
pradžių atrodė, kad po vienuolikos tremtyje praleistų
metų tai bus pati linksmiausia diena. Į Lietuvą visa
šeima, išskyrus Kazimieros brolį Vytautą, parvažiuoja
1959 metų kovo 22 dieną. Kazimieros sesuo Monika
Bašinskienė, svarbiausius šeimos įvykius surašiusi eilėmis, šitaip aprašė sugrįžimą: „Buvo linksma. Palaima
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Seserys Janina, Antanina ir Kazimiera pirmąkart po tremties aplanko tėviškę 1959 m. balandį. Nuotraukoje matosi sugriauto namo
pamatai. Kazio Ožeraičio nuotrauka. Ant jos nugarėlės užrašyta: „Čia buvo mano namas./ Buvau kadaise ir aš maža./ Šiandieną čisas
(taip Lietuvoje buvo vadinamos tujos – D. Vaitk.) dunksodamas/ Vienas vėl pasitiko mane. Domui – Kazimiera”.

viena! / Traukinys jau sustojo, jau čia Lietuva! / Po
daugelio metų klajonės, / Tėviške, sutiki, mes tavo
vaikai! // Daug metų mes tave sapne regėjom, / Kodėl
mums vartai dar užkelti? / Parodyk tėviškę mūsų nugriautą, / Gal obelėlė dar likus viena? // <...> Džiūgaus
tave nugalėję – / Vaikų nenori įleisti į namus...“ (LTR
7898-IX, p. 81).
Sodyba buvo sugriauta, namų vietoje – laukai, ganyklos. Tėviškės vietą ženklino tik kelios obelys ir
sena tuja. Monika rašė: „Tėti, neradai sugrįžęs aukštų
jovarų sodo gale“ (LTR 7898-IX, p. 24, eilėraštis „Iš
Sibiro“). Tėvų sodinti sodybos medžiai buvo iškirsti.
Šeima laikinai apsistojo pas tėvelio dukterėčią Eleną
Rekuvienę Armališkėse. Po to tėvas su močekėle persikėlė į Trečiokynės kaimą, vėliau įsikūrė Vaišvydavoje.
Vaikai išsiskirstė. Kazimiera išvažiavo mokytis, o jos
seserys Monika ir Antanina su vyrais, negalėdami
Lietuvoje prisiregistruoti, dar dešimčiai metų grįžo į
Taljaną. Brolis Vytautas, taip ir nebepamatęs Lietuvos,
1969 metais žuvo Sibire, dirbdamas miške.

Pažvelkime į vieną svarbų šeimos sugrįžimo į
Lietuvą momentą – pirmąjį tėviškės aplankymą. Tai
dvi kelionės iš Armališkių į Bobikles – vaikų ir tėvo.
Vaikai, vos grįžę, netrukus nuėjo aplankyti tėviškės.
Kelias iš laikinosios pastogės pas gimines buvo netolimas. Atėję nufotografavo atminčiai – save ir suniokotą
tėviškę: nugriauto namo pamatus, iškirstų medžių kelmus. Kazio Ožeraičio nuotraukos centre – sodybos pamatai, o seserys lieka šone, – namų vieta tuo momentu
jam ne mažiau svarbi už žmones.
Dar iškalbingesnė tėvo Jono Ožeraičio kelionė į buvusius namus. Grįžęs iš tremties, jis vis atidėlioja tėviškės lankymą, baiminasi, ką ten pamatysiąs. Pagaliau
Kazimiera prikalbina tėvą eiti drauge. Jos pasakojimas
yra nepaprastai talpus; pateiksiu jį per tris vienas kitą
sekančius epizodus, kiekvieną trumpai aptardama.
„Vieną sekmadienį... Aš jau vis kalbinau tėtę, eikim
pažiūrėt. Jisai sakė: „Eisim, vaikeli, eisim...“
Einam. Pėsti iš Rekų išėjom ir einam per mišką. Jis
man vis pasakoja – tai, vaikeli, kaip tą žemę pirko, kaip
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Ožeraičiai sunaikintų namų vietoje. Priekyje matyti iškirsti jovarai.

gyveno, kaip jau stengėsi, galvojo. Jis man tada išpasakojo, kaip galvojo. „Monikutę su Vyteliu tai išleisiu
į mokslus“, – tai tuos kasdieninius darbus, savo gyvenimo planus pasakojo. – „Janutė bus prie namų.“ Kas
[gi yra] tas „prie namų“? Reiškia, prie ūkio, prie darbų.
„Antosėlė – irgi prie namų.“ Prie namų, tai reiškia –
prie žemės. „Tu tai gal mokysies.“
Jis taip pasakojo, kaip jie galvoję kažkada, kaip da
gal mama gyva buvo... „Bet va, – sako, – dabar, vaikeli,
tai viskas jau pasikeitė. Jau viskas kitaip pasidarė. Nei
Vytelis neišsimokslino, nei Monikutė. Nei tos žemės
nebeliko – kaip prie namų [būti]? Nieko neliko jau“, –
sako“ (LTR 7898-III).
Kelionė į tėviškę – tai ir kelionė į praeitį. Tėvas dalijasi svarstymais, kokias dalias planavo vaikams, kad
ūkis liktų neskaidytas. Šis prisiminimas yra lyg ir atskiras folklorinis pasakojimas, kuris, beje, kaip kokia
apeiga buvo kasmet atkartojamas per Kūčias („Kūčios
būdavo, susėdam, tai tėtė pasakoja mum – kaip jisai
darys su mum...“ LTR 7898-II). Tėvas manė tris vaikus
leisti į mokslus (1948 metais, per tremtį, Monika jau
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buvo pradėjusi mokytis mokytojų seminarijoje), o dvi
dukras palikti „prie namų“ (t. y. išleisti už ūkininkų).
Kazimiera paaiškina: „Prie namų, tai reiškia, prie žemės.“ Paaiškinimas nepaprastai svarbus: namai yra ne
kas kita kaip žemė; žemės neturint nėra ir namų. Todėl
tėvas apibendrina: „Nei tos žemės nebeliko – kaip prie
namų [būti]?“
Kazimiera pasakoja toliau:
„Išeinam per Vaišvydavos mišką, paskui per tuos
kaimus Vyčiaus [pereinam] ir prie Beržyno prieinam.
Priėjom prie Beržyno! Per Vaišvydavo mišką ėjom –
tėtė nieko. Į Beržyną įėjom, tėtė: „Ai, vaikeli...“ Žiūriu,
tiktai keičiasi, širdis, visas tiesiog keičiasi. „Tėte, – sakau, – ar eikim?“ „Eikim.“
Sunkiai, aimanuodamas, dairėsi į tuos medžius,
žiūrėjo – ar jis atpažint ką norėjo?.. Per tą mišką perėjom, išėjom čia jau, kur mūsų namai... Čia sodyba
Kairiūkščių, o daugiau nieko nebuvo. Pievos ir gal kokie du šimtai veršiukų ganėsi. Tai jisai stovėjo, stovėjo... Padėtas toks lovys nelabai didelis, ir su tokia bačka
didele atveža vandens, tiem veršiukam pripila, bet jau
jie išgėrę, visi gert nori, visi nosikėm zulinasi ten. Tai
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jam buvo baisiai jau skaudu, kad tie veršiukai neturi
vandenio. „Kaip čia? Kad čia šulinys [būtų]?..“ Čia
ir mūsų šulinys, ir dėdės [turi būti], – jis prisemtų, jis
pagirdytų, oi...“
Šioje pasakojimo dalyje keičiasi erdvė – tėvas įžengia į savo žemę, savo namus... Nežinome, ką jis jaučia,
bet suprantame, kad jam labai sunku.
Namų vietoje tėvas pamato ganyklą, joje – kolūkio
veršelius. Veršiukai neturi vandens, nors ir jo paties, ir
brolio sodyboje turi būti (buvo) šuliniai. Tėvas negalvoja apie save, negalvoja apie kolūkį, kuris nugriovė
namus ir padarė jų vietoje ganyklą, – jis rūpinasi trokštančiais veršiukais: „Tai jam buvo baisiai jau skaudu,
kad tie veršiukai neturi vandenio.“ Ūkininkui gelia širdį, kad jis negali pagirdyti trokštančio gyvulio. Ir kad
šulinys užverstas...
Paskutinis pasakojimo epizodas – atomazga:
„Paskiau žiūrim – Kairiūkštis eina. Tėtė sako: „Čia
kaimynas eina, reik eit pasisveikyt.“ Tai jie susitiko. Ir
jie buvo išvežti, bet, nepasakysiu kiek, jie gal kokiais

metais anksčiau parvažiavo. Abudu susitiko, tai taip
verkė apsikabinę... Sako: „Kaimyne, va matai, kas iš
mūsų liko?.. Iš mūsų namų.“
Vyrai, buvę kaimynai, – abu ūkininkai, abu grįžę iš
tremties, – apsikabina ir leidžia sau verkti. Paskutinis
klausimas – „Kas liko iš mūsų namų?“ – grąžina klausytoją prie pirmosios pasakojimo dalies, kurioje kalbama apie dukteris, norėtas palikti „prie namų“ – prie žemės. Ten buvo paaiškinta, kad „namai“ yra tas pats, kas
žemė. Jei neliko namų su šuliniu pagirdyti gyvuliui,
nelieka ir žemės... Nes namai – tai gyvenama žemė.
Dirbama žemė neegzistuoja be gyvenamos žemės.
Kazimieros pasakojimas apie tėvo kelionę į namus,
kurių neliko, – tai sakytinės literatūros kūrinys, turintis
literatūros kūriniui būdingas ypatybes (aiški struktūra –
pradžia, kulminacija, atomazga, netikėtas apvertimas,
gilus, netiesiogiai išreikštas turinys, simbolinė kalba).
Nuostabu tai, kad šis kūrinys gyvuoja kaip folklorinis
pasakojimas ir kalba apie gyvą žmogaus patirtį. Kiek
tokių kūrinių dar neužrašyta?

Sugrįžus iš tremties. Kazimiera Ožeraitytė eina iš Armališkių į Panemunę (kyla iš Sėmenos klonio). 1959 m.
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Sugrįžimas prie žemės
Jonas Ožeraitis niekada neatkūrė savo namų. Tačiau
jis neabejojo, kad ateis laikas, kai žemę grąžins, ir tikėjo, kad šeima ten sugrįš. Ir kad vėl pastatys namus.
Domas Rakštys prisimena:
Domas. Susitinkam su amžinatilsį Jonu Ožeraičiu,
uošviu. Aš nežinau, ar jis jautė, ar jis nužiūrėjo, ar
kaip... Mes pasišnekėdavom. Jis papasakoja, aš [papasakoju], ką žinau. Jis sakė: „Matai, žemę vis tiek, ateis
laikas, grąžins. Ar statysi?“ Tai ką aš turėjau pasakyt?
Aš [sakau]: „Taip.“ Kada išgirdom, kad tikrai grąžins,
tai pasidarė toks traukimas [prie žemės]...
Remigijus. Supranti, vyresni žmonės...
Domas. Nujaučia.
Remigijus. Taip ir buvo: „Ar tu statysi?“ Jis lyg ir
pramatytų ateitį. Man sakydavo senelis – paima už
rankos [ir sako]: „Tas tai bus ūkininkas.“ <...> Aš pats
atsimenu. Galvoju, ką jis čia sako, ką jis čia sako?
Nesuprantu... [Remigijus tuo metu buvo dar vaikas; senelis mirė, kai jam buvo 10 metų – D.V.] Sako: „Tas tai
bus ūkininkas.“ Jis lyg pramatė.
Kazimiera. Jis visą laiką taip, mano tėtė, sakydavo.
Remigijus ateina: „Nu, tas tai bus ūkininkas.“ Visą laiką taip sakydavo – nei an vieno, nei an kito, nei an trečio vaiko taip nesakydavo“ (LTR 7898-II).
Rakščių pokalbio fragmentas yra nevienalytis, susidedantis iš kelių tarpusavyje persipynusių temų:
Jono Ožeraičio prašymas grįžti į tėviškę ir atstatyti ūkį
(„žemę vis tiek, ateis laikas, grąžins. Ar statysi?“), grįžimas prie žemės („kada išgirdom, kad tikrai grąžins,
tai pasidarė toks traukimas“) ir – patyrusių žmonių gebėjimas žinoti („pramatyti“) ateitį bei suprasti žmogaus
prigimtį.
Prašymas atstatyti ūkį pasakojime vaizduojamas
kaip į(si)pareigojimas: („Tai ką aš turėjau pasakyt? Aš
[sakiau]: „Taip“). Įpareigojimo momentas nuskamba ir
kita forma. Kazimiera prisimena sesers Monikos sapną
prieš atsiimant žemę: „Monikutė, sesuo, tėtę sapnuoja,
kad sako: „Imkit, vaikai, žemę.“ Kazimiera priduria:
„Jei aš jos būčiau nepaėmus, tai būčiau lyg ir nusikaltimą padariusi“ (LTR 7898-V).
Tačiau įpareigojimas nėra išorinis – jis sutampa su
vidiniu noru, kylančiu iš prigimties, susiejančios žmogų su protėviais, su ištisomis žemdirbių kartomis, ku-
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rių patirtis įsirašo į palikuonių prigimtį. Tai labai sunku apibūdinti – nelengva rasti žodžius, tinkamus nusakyti nematerialiam paveldui, persiduodančiam ne tik
tiesiogiai, bet ir su pertrūkiais. Ir Domas, ir Remigijus
tai bando išreikšti, parinkdami žodžius genetiškai, genai, kurie prigimties perėmimą nusako ir kaip biologinį procesą, ir kaip informacijos pernešimą iš kartos
į kartą:
Daiva. Kodėl žmogui yra taip svarbu ryšys su žeme?
Ką jisai jaučia ir kas per tai ateina? Kodėl taip?
Domas. Ką jūs visi šnekėjot [ir] aš irgi, aš klausiau, ir
aš viską jaučiu – nuo kojų net pradeda traukt... Aš viską
jaučiu. Bet atsakymas į tavą [klausimą] – genų šaukimas. Kito nėra įrodymo. Kurį mes visi ir jaučiam, kad
mes gavom nuo tėvų, ar nuo senelių, ar dar nuo toliau
atėjo. Genai, ateina toks momentas, – šaukia. Ne balsu...
Kazimiera. O jausmu...
Domas. O jautimu. Kodėl mane traukia? Tai aš
tik galiu [taip] paaiškint: tai yra genų traukimas.
Kvietimas. Pasakymas. Paaiškinimas. Tik genai va šitą
gali pasakyt. Kitaip ir niekada negalvojau, ir ne dabar
sugalvojau. Aš tą žinau (LTR 7898-II).
Tą pačią mintį, kad žemės jutimą gauname su prigimtimi, pasakė ir Remigijus, kai teiravausi, kokiu
būdu jis, būdamas kaip ir miestietis, gimęs Šiauliuose,
augęs Kauno priemiestyje, turi potraukį žemei: „Žinai,
čia gal seneliai, gal kažkiek atėję man genetiškai...
Galbūt žmogaus būdas persiduoda toks. Aš niekada nė
jokio darbo nebijojau, absoliučiai – duok man ką nori!
Nieko, jokio nebijojau! Duok valgyt virt – virsiu, duok
augint tą – auginsiu tą...“ (LTR 7898-II)
Ir vis dėlto ne kiekvienas žmogus, nors ir daugelio žemdirbių kartų palikuonis, gali dirbti žemę, ir ne
apie kiekvieną vaiką galima pasakyti „Tas tai bus ūkininkas“. Kai Jonas Ožeraitis mintyse dėstė savo vaikų
likimus, dukterys, kurioms numatyta likti „prie namų“,
jo nuomone, buvo kitokios, nei vaikai, kuriuos galvota leisti mokytis ar daryti kažką kita. Štai kaip jis lygino sūnų Kazimierą ir dukrą Antaniną: „Būtų gerai
Kazimierui, kaip vyrui, tą žemę [palikti], bet jis toks
buvo nemėgėjas. O va Antanina, tai ji su tėte visur būdavo. Dirbo visus darbus: akėjo, ir drapakavo, ir į mišką važiavo – visur, visur jinai. Ir ji labai nuovoką turi
gerą. Tai va, sakė [tėtė], čia reiks žiūrėt, kaip Anatosėlei
ir Kaziukui, [kuriam palikt žemę]“ (LTR 7898-II).
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1992 metais Rakščiai pradeda tvarkyti žemės susigrąžinimo reikalus. „Ir nepriklausomybė, ir čia žemių grąžinimai. Taip ir nusprendėm, kad reikia eit ant
savo žemės, ne kad ant svetimos. Šnekėjom šnekėjom
ir sakom, kad reikia eit tos žemės imt“, – pasakoja
Remigijus. Dabar pažvelkime į pirmąsias patirtis sugrįžus į savo žemę. Patirkime tai iš Remigijaus pasakojimo:
Remigijus. Pavasaris buvo – tokia saulutė, tokia
saulutė! [Ir] taip tylu – vėjas nepučia. Čia [niekas] negyveno – [tik] šitas raistas, pievos, vyturiukai, paukšteliai! Atsimeni? Einam žiūrėt, nuo kur čia ta žemė, kur
tos ribos. Tas!.. Tas giedojimas pavasarinis paukštelių!
A! Aš išgirdau pirmą kartą taip!
<...> Man buvo toks įspūdis, aš nepamiršiu niekada,
kaip mes ėjom... Atėjom per aplinkui, per tą griovį, nes
čia buvo daug vandens, tilto to nebuvo. Mes einam, ir
toks čiulbėjimas!.. Tos balos dar telkšo baisinės toj pievoj. Mes einam, einam, toks giedojimas! Tas potyris –
a-ach! A-ach – kaip išnirus iš po vandenio! Supranti?
Kazimiera. Plačiai kvėpuot...
Remigijus. Kažkoks toks jausmas. A-ach, erdvė, o!
Laisvė – žmogui laisvė reikalinga! Tas a-ach, va toks!
(LTR 7898-II).
Pirmasis potyris yra laisvės pajautimas. Būti laukuose pavasarį – tai kaip įkvėpti oro po ilgo buvimo po
vandeniu. Iš to ateina aiškus įsitikinimas, kad „žmogui
laisvė reikalinga“, tai yra vienas iš svarbių argumentų,
kodėl norisi „eit tos žemės imt“. Žemė reiškia laisvę.
Neatsitiktinai Lietuvos nepriklausomybės kovose XX
a. pradžioje laisvė ir žemė sulietos į vieną sąvoką, o
už Lietuvą kovojusiems savanoriams atlyginta žeme.
Žemės ir laisvės ryšys Rakščių pasakojime konstruojamas ne tik kaip įprastinė priežastinė seka „laisvė leidžia
turėti savo žemę“ (nepriklausomoje Lietuvoje žmonėms
sugrąžinama žemė), svarbus ir atvirkščias priežastinis
ryšys: „žemė leidžia pajusti laisvę“. Matome, kad žemdirbio pasaulėjautoje abi vertybės yra dinamiškai susijusios, viena be kitos negalima. Žemės turėjimas padeda asmeniui jaustis laisvam – tai paliudijama Rakščių
pasakojime ne kartą. Pavyzdžiui, žemė, suvokiama kaip
plati erdvė, mieste jaučiama suspausta, sumažinta, todėl
žemės žmogų, įpratusį prie erdvinės laisvės, spaudžia
(Remigijus negali ilgai būti mieste: „Pabūnam valandą,
jam pasidaro bloga. Jį spaudžia, jam trūksta tos erdvės.

Sakydavo – greičiau važiuojam, noriu namo, noriu
namo, greičiau važiuojam. Pabūna valandą ir viskas, –
nebegaliu, sako, mieste. O jeigu ten kokiam bute ar
kur ten nakvot reikia, tai jau viskas!“ (LTR 7898-II)).
Remigijus sako, kad „žmogus – gamtos tvarinys“, todėl
laisvė jam reikalinga iš prigimties. Prisimena pusseserę,
kuri iš pradžių stebėjosi, kad jie išvažiuoja iš miesto į
kaimą, o vėliau ir pati nusipirko sodybą ir net pora avių:
Remigijus. Kada mes atsiiminėjom žemę, tai ji ir
man, ir mamai [sakė] – oi, teta, ką jūs darot? Į kaimą?
Oi, nesąmonė! „Oi, – sako [mama], – Redute, tu pajusk, taigi laisvė! Na tai kas, kad darbo daug!“ (LTR
7898-II)
Kazimieros pasakymas „Taigi laisvė! Na tai kas,
kad darbo daug“ yra labai iškalbingas: jis rodo, kad
laisvė suprantama ne kaip laiko turėjimas, bet kaip
buvimas erdvėje. Kitaip sakant, laisvė suprantama ne
kaip laiko, bet kaip erdvės kategorija; galima visą laiką
būti užimtam (žemdirbys kaip tik taip ir gyvena), tačiau
jaustis laisvam, būnant atviroje erdvėje. Žemės erdvė
išplatėja, nors žemės laikas labai sustyguotas, glaudus. Erdvės laisvė kompensuoja ir pranoksta suspausto
laiko pojūtį. Tad laisvės išgyvenimas tampa dar vienu
argumentu, kodėl žemė prigimtinės kultūros žmogui
svarbi ir vertinga.

Žemės gylis: atrandami daiktai
ir ryšys su protėvių kartomis
Žemė turi ne tik gyvybę, bet ir atmintį, ji įsimena
žmogaus įsibuvimą ir išsaugo jį ne tik kraštovaizdyje,
bet ir įgeria į savo kūną (todėl sava žemė atpažįstama
net pakeistame kraštovaizdyje). Štai kaip Kazimiera atsimena savos žemės pajautimą grįžus iš tremties:
Kazimiera. Mes parvažiavom iš Sibiro, žemės pilna
aplinkui, bet va kaip per miškelį (čia eidavom į kapines
iš Elenutės Rekų), ant tos [savo žemės] ateini, atrodo,
kad net prakaitas išpila. Kad teip jauti tą žemę, kad čia
vat tavo, kad tu čia buvai.
Daiva. Ar skiriasi, kur kaimynų, kur tavo [žemė]?..
Kazimiera. Skiriasi, taip. Skiriasi labai. Atėjom –
viskas iškirsta, nugriauta, nu, lygus laukas, nu medis,
viena kita obelis dar stovėjo. Tai va, Matukas atėjo,
mes va [Jono vaikai], dėdės [Mato] Kaziukas, visi va.
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Ieškom, kur čia buvo tas rubežius, kur čia buvo maždaug jų laukai, kur čia mūsų. Aš žinau, Matukas [sako]:
„Va, va čia tai jau mūsų.“ Stovi ir sako: „Nu va čia, tai
tikrai jau mūsų.“
Daiva. Vidury lauko, ar ne?
Kazimiera. Nu jo.
Remigijus. Kaip čia pasakyt? Čia žmogui duota...
(LTR 7898-II)
Šis epizodas pasakoja apie tai, kaip pusbroliai, brolių Jono ir Mato Ožeraičių vaikai, parvažiavę į Lietuvą
iš tremties, bando atpažinti savo tėvų ūkių žemių ribas.
Kadangi orientyrų likę labai mažai, pasikliaunama kūno
pojūčiais („ant tos [savo žemės] ateini, atrodo, kad net
prakaitas išpila“) ir žemės atmintimi (žemė pati kūnui
duoda ženklą, kur yra riba, kur sustoti). Tai gali vykti ir
nesąmoningai. Kai įsimintiną 1992 metų kovą Rakščiai
atvažiuoja apžiūrėti savo žemės, jie renka vietą sodybai.
Nors dėl melioracijos pakeisto kraštovaizdžio neįmanoma atpažinti senosios sodybvietės (buvo apsispręsta jos
ir neieškoti, o prisitaikyti prie naujos situacijos), vėliau
paaiškėja, kad Kazimieros ir Domo namas pastatomas
senosios sodybos kieme (LTR 7898-IV). Gi Remigijaus
namai pastatyti tiksliai senojo Ožeraičių namo vietoje,
nors senojo namo pamatų iki tol nebuvo aptikę:
Remigijus. Kasėm – namo pamatai. Namas anas
[Remigijaus] – ant ano namo pamatų.
Kazimiera. Mūsų [buvusios] gryčios, kur aš gyvenau, pamatai.
Remigijus. Taip papuolė netyčia ant tos pačios vietos, trupučiuką gal [vos vos šone]. Mes net nežinojom,
kur, tiesiog taip papuolė. Nu va teip [buvom nutarę] –
čia statom, o kai kasė duobę namo pamatams, brrr –
[seni] pamatai!
Dabar kasėm [griovius] lietaus vandenį nuvest. Su
Daumantu kasėm griovius per [senus] pamatus. <...>
Atkasu – plytos sudėtos. Žiūrėk, vaikeli, sakau, čia
tavo prosenelis ir prosenelė abudu dėjo [plytas] į šitą
žemę. Sakau, pačiupinėk, čia jų padėtos plytos. Sakau,
pajusk, pažiūrėk, kaip sudėtos. Tik mes griaunam... Ką
darysi?.. Bet mes tęsiam. Jėzusmarija, net šiurpas ima:
vieni statė, o kiti...“ (LTR 7898-II).
Ryšys su protėviais klostosi ne tik per dirbamą
žemę, bet ir per tai, kas slepiasi po žemėmis, kadangi
žemė priglaudžia ir saugo praeitį per žemėje liekančius
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daiktus. Senų pamatų lietimas – „prigimtinės archeologijos“ veiksmas, orientuotas ne tik į aptiktą daiktą kaip
artefaktą („pažiūrėk, kaip sudėta“), bet ypač į santykį
su praeitimi, su žmonėmis, kurie lietė tą daiktą („pačiupinėk, čia jų padėtos plytos“, „pajusk“). Per žemės
apglėbtą praeitį – protėvių namus, daiktus, kapus – palaikomas ryšys su praeityje gyvenusiais artimaisiais,
jų gyvenimais. Apie tai byloja ir Kazimieros sapnas,
susapnuotas dar prieš žemės grąžinimą:
Kazimiera. Kaip sako, viskas nueina į žemę – mūsų
tėvai, seneliai. Jie mirė, palaidoti. Dar nė tos žemės nebuvo pradėję dalint, aš sapnuoju. Tie sapnai toki man
vis... Kad aš kaži kaip čia [tėviškėje] randuosi, lyg dar
seni pastatai stovi. Ir paskiau, sakau, reikia jau eit, jau
vakaras. Žiūriu – guli raktas svirno. Klėties raktas. Aš
sakau: „Jėzau, kaip čia tas raktas dabar?“ Per sapną aš
taip... „Imsiu“, – sakau. Sako: „Imk, imk!“ Aš nė žmogaus nematau, nieko, bet man kaži kas [sako]: „Imk tą
raktą, imk!“ Bet aš nelabai noriu jo, man tas raktas tai
nė šiam, [nė tam]. Ir aš vis dairaus aplinkui – tamsu,
tamsu, reikia eit namo. Bet taip lyg ir pasiėmiau tą raktą, ir atsibudau.
Ir galvoju: čia dabar, klėties raktą sapnavau, kad radau! Ir po biskį, po poros trejeto metų pradėjo ryškėt,
kad tas raktas... „Imk tą raktą“, nu va, ieškok tos žemės,
tos pačios žemės.
Ir paskiau kasė balą ir rado tą raktą. Bet taip buvo,
aš gi nesukuriu čia, aš jums pasakojau gal šimtą sykių
tą sapną. Ir rado tą raktą, surūdijęs visai. Domas ar tu
[Remigijus] man padavėt tą raktą.
Daiva. Tai nuo jūsų klėties?
Kazimiera. Teip, ten klėtis ir stovėjo. (LTR 7898-II;
dar – LTR 7898-I).
Šis pasakojimas, kaip ir būdinga sapnų pasakojimams, turi išaiškinimą. Tačiau ypatinga yra tai, kad
išaiškinimas išsaugo tą patį vaizdinį, nors sapnai, kaip
ir mįslės, dažniausiai turi savo koduotus įminimus, pavyzdžiui, sapnuoti uogas reiškia ašaras ir pan. Raktas
čia veikia ir kaip simbolis (rakto vaizdas sapne), ir
kaip daiktas (iš žemės atkastas raktas), tačiau pasakojimo galia kaip tik ir slypi tiesioginiame atitikime tarp
simbolinio plano ir tikrovės, kuri patvirtina simbolinį
veikimą kaip teisingą. Yra ir trečiasis sluoksnis, kuris
atsiskleidžia iš Kazimieros komentaro: tėvo svirno raktas sapno pasakojime tampa tėvų namų simboliu, o jo
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Remigijus rodo atstatytą senąjį šulinį.
Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka, 2013 m.

paėmimas sapne siūlo sprendimą – imti žemę („Imk tą
raktą“, „nu va, ieškok tos žemės, tos pačios žemės“).
Rakto simbolį Kazimiera susieja su ieškojimu (atskleidimu, atvėrimu, atrakinimu), ir tokia interpretacija
įsirašo į bendrąjį lietuviškos simbolikos kontekstą, liudijantį mitologinį žemės atrakinimo veiksmą: pavyzdžiui, pavasarį pirmasis Perkūnas atrakina žemę, per
laidotuves išlietos ašaros „atrakina žemę“ mirusiajam
ir t. t. (Vaitkevičienė 2001: 94).
Panaši simboliškumo ir tikrovės, praeities ir dabarties jungtis matyti pasakojime apie senąjį šulinį. Kai
Jonas Ožeraitis 1959 metais atėjo aplankyti savo namų,
jis negalėjo pasemti vandens iš savo šulinio, nes šulinys buvo užverstas. Apsigyvenę tėviškėje Rakščiai ilgai negalėjo jo rasti, o kai pagaliau pasisekė, jis jiems
reiškė daugiau, nei vandens šaltinį:
Remigijus. [Mūsų] šulinys – senelio naudotas, atradom šulinį. Mes tiek metų ieškojom <...> O kur rast lygioj vietoj, kaip rast šulinį? Arimas, pieva, – rask šulinį
senos sodybos – lygu viskas.

<...> Iš pradžių vieną metą mes biskį ieškojom per
toli. O kitą metą buvo sukrautos va šito angaro kolonos.
Žiūrėk, sakau, kad čia kažkokie pamatai dar už kolonų!
Kaip čia yra? Davai mes atkasinėt – pastato galas! <...>
Atvažiavo vėl Antosikė su Juozeliu. Pamenu tą dieną
kaip kažin ką. Paėmėm va penkiese (kur – dabar pastatas va tikrai nuo čia prasidėjo), davai, visi su kastuvais lupt visi! Pakasi, pakasi, žemė nejudinta, tokiais
smeigi, smeigi, smeigi, ir radau aš. Raz, – užkliuvo
akmuo, žiūriu, kad nuo rentinio betoninio gabalas. Dar
giliau, dar giliau, aplinkui aprausėm – šulinio žiedas!
Ant viršaus sudaužyta, užversta. O paskui, kai apkasėm
aplink, – rentinys sveikas. <..>
Remigijus. Plūgas įmestas. Paskui da ten visokių
metalinių daiktų.
Kazimiera. Nuo obelies ar kokių medžio gabalų.
Remigijus. Obelų, matyt, šaknys buvo sumesta, kelmai tie sumesti. Davai valyt – išsivalėm.
Daiva. Ir dabar jūs naudojat tą šulinį?
Remigijus. Taip! Išvaliau, naudojam. Du namus ir
tvartus maitina.
Daiva. Kaip jūs jaučiatės, kai semiat vandenį?
Remigijus. Labai gerai, labai gerai!
Daiva. Pradžioj tas turbūt labai aiškiai buvo [juntama]?..
Remigijus. Ką tu!..
Kazimiera. Mūsų Monika atvažiavo ir nuvėjo, pasileido vonioj vandenį praustis: vajėzau, čia mūsų šulinio
vanduo! Tai net dabar aš prisimenu...
Remigijus. Pagalvok, ką tie žmonės visi jaučia! <...>
Daiva. Tokią versmę pagavot...
Remigijus. Čia senelis pagavo...
Kazimiera. Čia tėtė.
Daiva. Iš praeities...
Remigijus. ...atkurta. (LTR 7898-II)
Šulinio atvėrimas bei atkūrimas yra ir praktinis, ir
simbolinis veiksmas tuo pačiu metu. Šulinys yra vienintelis tėvų padarytas ir vėl veikiantis daiktas, išlikęs
iš senųjų namų. Tačiau šulinys su vandeniu nėra vien
žmogaus sukurtas artefaktas: tėvas surado vietą ir suleido „bones“, o vanduo pradėjo į jas tekėti dėl to, kad
buvo iškastas teisingoje vietoje. Jis atsirado susijungus
žmogaus rankų kūriniui ir nesiliaujančiam tekėti (gyvam) vandeniui. Taigi šulinys yra žmogaus ir vandens
jungtis. Kai Rakščiai atkuria šulinį, atkuria ir jo gyvy-
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bę. Girdančio, gaivinančio, prausiančio šulinio vanduo
atsistoja lygia greta maitinančios žemės ir pagilina bei
sustiprina čia gyvenusių tėvų ir senelių pajautimą. Kaip
ir žemė, vanduo turi ir savo atskirą vertę, bet tuo pat
metu atkuria jungtį tarp šį šulinį iškasusių ir jo vandenį
naudojusių žmonių.

„Jie visi paskui mane eina...“
Per simbolinius vaizdinius, pojūčius, pasakojimus,
prisiminimus – žemei, vandeniui, seniems daiktams
tarpininkaujant, nuolatos juntamas ryšys su tėviškėje
gyvenusiais žmonėmis. Tačiau šis ryšys taip pat jaučiamas bei apmąstomas tiesiogiai. Kazimiera prisimena,
ką ji jautė tuomet, kai pradėjo dirbti žemę tėviškėje:
Daiva. Teta, kai jūs gyvenat savo tėviškės žemėje,
kur ne tik tėvelis, dėdė, bet ir jūsų seneliai gyveno, – ar
jūs jaučiat, kad čia jūsų giminės žemė?
Kazimiera. Labai. Dabar jau biskį ne taip, bet iš pradžių, kaip atėjau, tai atrodo, kad jie visi paskui mane
eina. Ir atrodo, lygtai ir ką šneka: šu šu, šu šu... Galvoju,

ar aš čia jau išprotėsiu, ar kokį galą? Ir ypatingai, kaip
nueidavau į Beržyną. Aš į Beržyną kaip nueidavau, į
mišką, tai man atrodo, čia va visi... Aš ten eidavau ir
eidavau, man labai gerai būdavo (LTR 7898-I).
Šis pasakojimas įveda į Rakščių pasaulėjautos tyrimų lauką dar du svarbius dėmenis – mirusiųjų pajautimą ir Beržyną. Dėmesį atkreipia tai, kad mirusieji jaučiami per garsą, savotišką kalbą, primenančią vėjo pučiamo javų lauko ar medžių lapų šiugždesį (Remigijus,
pasakodamas apie javapjūtę, tokį patį garsą girdi linkstančiuose šiauduose ir varpose: „Važiuoji, kūli su kombainu – šu, šu, šu, šu, šu!“ (LTR 7898-II)). Kazimieros
pasakojime mirusieji suvokiami kaip einantys kartu –
lydintys, padedantys, palaikantys. Tėviškės susigrąžinimas yra ne tik paveldėtos žemės su protėvių pėdsakais susigrąžinimas, bet ir ryšio su giminės mirusiųjų
bendruomene sugrąžinimas. Tai lietuvių prigimtinės
pasaulėjautos ypatumas – suvokti mirusiuosius ne kaip
esančius neapibrėžtoje erdvėje, o konkrečioje vietoje.
Rakščių žemėje tokia ypatinga vieta tampa Beržynas.

Vyčiaus kaimo Beržynas. Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka, 2013 m.
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Beržynas – tai nedidelis beržų miškelis per kelis šimtus metrų į šiaurę nuo sodybos (tai tikrinis vietovardis,
nurodantis būtent šį miškelį, o ne beržyną apskritai).
Ožeraičiams 1920 metais nupirkus žemę, į jų sklypus
įėjęs miškelis buvo padalytas tarp abiejų brolių šeimų.
Kazimieros prisiminimuose Beržynas – tai tiesiog „laimės vieta“ (LTR 7898-IV), kurioje vaikai uogaudavo,
grybaudavo, stebėdavo paukščius ir laukinius žvėrelius,
žaisdavo, kur „tų vaikų galybė kaip skruzdėlių lakstydavo po beržyną...“ (LTR 7898-III). Grįžę iš tremties,
Ožeraičiai Beržyną rado neliestą, nekirstą. Pasakojime
apie tėviškės lankymą būtent Beržyne stovėjo, dairėsi
ir mąstė Jonas Ožeraitis, eidamas pažiūrėti nuniokotos
sodybvietės. Kai Rakščiai susigrąžino žemę, Beržyną
sutvarkė ir išvalė, padarė malonų vaikščioti. Deja, grožėtis teko neilgai – 2011 metų vasarą per visą Lietuvą
prasiautusi vėtra Beržyną paklojo ant žemės. Vėtra
taip nusiaubė miškelį, kad teliko tik stuobriai ir siaura beržų juostelė iš paties pakraščio. Rakščiams, ypač
Kazimierai, tai sukėlė didelį sielvartą. Liūdesio dėl išlaužyto ar iškirsto miško priežastis glūdi lietuvių prigimtinės kultūros gelmėse – ši mintis kaip malda kartojama lietuvių literatūroje ir tautosakoje, pabrėžiančiose tiesiog šventą medžio ir žmogaus sąjungą. Medžio
lūžimas yra žmogaus mirties paralelė; tai atsispindi ir
Kazimieros pasakojime – prisimindama, kaip atrodė audros išvartytas Beržynas, ji papasakoja, kad kitą naktį
po baisiosios vėtros mirė sesers Monikos vyras Algis
Bašinskas, kuris buvo palaužtas apsilankymo vėtros išlaužytame tėviškės pušyne. Beržynas pasirodo ir sapne.
Kazimieros pusbrolis Kazimieras Ožeraitis pasakojo:
„Jeigu aš sapnuoju, medis krenta, lūžta ar ką, tai būtinai [miršta kas]. Dabar sapnavau prieš Kaziuko mirtį,
Rakštienės brolio: miškely mūsų tam [Beržyne – D.V.]
išvirtę medžiai. Sakau – kažkas tai negerai bus, – [ir
po to] jisai mirė. Daug, daug ką sapnavau, kad jeigu jei
sapnuoju, kad medis lūžta, virsta, tai [būtinai kažkas
miršta]“ (LTR 7898-XI).
Gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai yra labai persipynę ir
tik menkai vienas nuo kito atriboti. Buvimą savo žemėje, tėviškėje Kazimiera supranta kaip buvimą ne tik
sodyboje, bet ir visoje aplinkoje, į kurią įeina ir kapinės. Tai matyti iš jos pasakojimo apie pirmuosius metus tėviškėje:
Kazimiera. Kada gyvenom vagone, atvažiavo
Antosikė mūsų. Aš ir viena nakvodavau, ne vieną sykį

nakvodavau viena. Tai jin sako: „Tai ar tu nebijai?“ –
„Tai aš nebijau, – sakau, – o ko aš čia turėčiau bijot?“
Nebijau – kad mirusiųjų, kaip sakoma, [bijočiau]. Aš
matau kapines – ten i tėtė, i mama, i Vytuką parvežėm
[iš Sibiro], kiek galėjom surinkom [kaulus]. Tai jau jie
man tokie geri, jau man jie tokie nebaisūs, kad aš nežinau jau kaip pasakyt. Aš visiškai nebijau. Ir ten dabar i
Praniukas, i Matukas... (LTR 7898-I)
Pasakojimas rodo jaukų ryšį su mirusiais artimais
žmonėmis, kurie suprantami kaip grįžę į tėviškę iš
skirtingų vietų, kuriose gyveno. Laidojimas gimtojoje
žemėje – tai atskira, kruopštaus tyrimo reikalaujanti
etnologinė tema, bet jos kontūrai matyti ir Rakščių
patirties pasakojime. Lietuvių prigimtinėje kultūroje laidojimo vieta turi ypatingą svarbą. Pavyzdžiui,
anot tautosakos pateikėjos ir užrašinėtojos Emilijos
Brajinskienės iš Šeduvos, nepaprastai svarbu, kad
žmogus būtų palaidotas ten, kur jis gimė, augo. Jos
brolis palaidotas Panevėžyje, todėl ji mano privalanti
nuvežti ant jo kapo saują žemių iš ten, „kur jis mažas
lakstė“ – tada jam bus ramiau ilsėtis (iš pokalbio su
E. Brajinskiene 2013-04-06). Atgimimo laikotarpiu ir
pirmaisiais nepriklausomybės metais tūkstančiai lietuvių vyko į buvusias tremties vietas, kad iš ten persivežtų tremtyje mirusių artimųjų palaikus. Jų tikslas
– parvežti mirusiuosius į tėviškes. Kapas imamas tapatinti su tėviškės, gimtinės vieta. Lietuvių raudose ir
dainose tėviškė netgi tampa poetiniu kapo įvardijimu,
pavyzdžiui: „Naujas grabelis – / Tai mano dvarelis, /
O duobelė – / Tėviškėlė!“ (Juška 1954: nr. 1145), „Ant
aukštojo kalnelaičio / Po žaliąja liepelaite, / – Ten
slauni tėviškėlė. // Išauš diena pavasario, / Išgins broliai bėrus žirgus, / Lankys mano kapelį“ (Juška 1954:
nr. 1535); „O tėveli mano trumpamžėli! O mano tėveli
rūpintojėli! O mano tėveli prociauninkėli! Tėviškėlę
užsiprociavojai baltų lentelių, sieros žemelės tėviškėlę; kaip sunkią tėviškėlę užsipelnei, o ar paneši sierą
žemelę?“ (Juška 1954: nr. 1183). Šios citatos atspindi lietuvių prigimtinės pasaulėjautos persipynimą su
krikščioniška samprata, kuri pomirtinį gyvenimą lokalizuoja ne gimtojoje tėviškėje, o anapus esančioje
„amžinoje tėvynėje“ – tautosakoje tai vadinama „amžina tėviške“, „viečna tėviške“ (Juška 1954: nr. 1202,
1204). Krikščionišku požiūriu, nei gimimo, nei gyvenamoji vieta nėra svarbi, todėl tėvynės (kaip ir tėvo)
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sąvoka perkeliama į anapusybę2. Prigimtinių religijų
tyrinėtojas Philipas P. Arnoldas teigia, kad globalinės
religijos „apskritai ėmė nuvertinti šventą, gyvą krašto
prigimtį, o neretu atveju – ir visą materialųjį pasaulį
kaip gyvą esybę“ (Arnold 2012: 65). Tačiau lietuvių
kultūroje į anapusybę nukreipianti metaforą „amžina
tėvynė“ perkoduojama kaip tėviškės žemė, priglaudžianti mirusįjį, o ne kaip anapusybė. Toks mąstymas
ryškiai atsiskleidžia Rakščių patirties pasakojime, kuriame svarbią vietą užima Kazimieros brolio Vytauto
perlaidojimo istorija, teigianti, kad mirusiesiems yra
nepaprastai svarbu grįžti į tėviškės žemę.
Vytautas Ožeraitis tragiškai žuvo tremtyje Taljane
1969 metais ir ten buvo palaidotas. Kazimiera daug
kartų sapnavo brolį. Vos tik atsirado galimybė parsivežti palaikus 1989 metais, Kazimiera su Domu išskrido į Irkutską. Pervežimas nebuvo paprastas, nes tuo
metu politinė situacija nebuvo palanki (nors perlaidojimui buvo gautas leidimas, bet pervežti teko slapčia). Palaikai buvo parvežti 1989 metų rugpjūčio 22 d.,
Baltijos kelio išvakarėse, ir palaidoti Margininkų kapinėse, Vytauto tėvų kape.
Brolio parsivežimo motyvus geriausiai dokumentuoja dvejopi šaltiniai: Kazimieros sapnų pasakojimai ir Monikos Bašinskienės eilėraščiai. Seserys
kiek skirtingai vaizduoja brolio situaciją: Kazimieros
sapnai pasakoja apie mirusio brolio vienišumą svetur, o Monika daugiau kalba apie jo grįžimą į tėviškę.
Sapnuose Kazimiera brolį regi vieną miške kūrenantį
ugnį ir besišildantį prie laužo. Arba sėdintį prie stalo
tuščioje tremtinių valgykloje ir valgantį duonos kepalėlį didumo kaip degtukų dėžutė. Kitame sapne brolis
pasirodo žiūrintis iš ligoninės pastato, į kurį nėra durų
(LTR 7898-III). Sapnai neduoda ramybės ir sutvirtina
2. Plg. popiežiaus Jono Pauliaus II mintis apie tėvynę: „Evangelija
suteikia naują prasmę tėvynės sąvokai. Pirmine reikšme „tėvynė“
reiškia visa tai, ką mes paveldėjome iš savo tėvų ir motinų žemėje.
Kristaus dėka mūsų gautas paveldas kreipia žemiškųjų tėvynių ir
žmogiškųjų kultūrų paveldą link amžinosios Tėvynės. Kristus sako:
„Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas
Tėvą“ (Jn 16, 28). Tas Kristaus sugrįžimas pas Tėvą deda pradžią
naujai Tėvynei visų tėvynių ir visų žmonių istorijoje. Kartais sakoma „dangiškoji Tėvynė“ arba „amžinoji Tėvynė“. Šie išsireiškimai
nurodo į tai, kas atsitiko žmogaus ir tautų istorijoje atėjus Kristui
į pasaulį ir iš pasaulio vėl sugrįžus pas Tėvą“ (Popiežiaus mintys
apie tėvynę, tautą, patriotizmą... // Vatikano radijas. Popiežiaus
ir bažnyčios balsas. 2005-03-13. Prieiga per internetą: http://
lt.radiovaticana.va/storico/2005/03/13/popiežiaus_mintys_apie_
tėvynę%2C_tautą%2C_patriotizmą.../lit-30438 [Žiūrėta 2013-09-10]
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Kazimieros norą parsivežti brolį į Lietuvą. Sapnuoja ne
tik Kazimiera. Nuvažiavus į Taljaną, buvusi kaimynė
papasakoja sapnavusi, kad pas ją atėjo Viktoras (taip
rusiškai vadino Vytautą) ir prašė, kad jam duotų šepetį – jam reikia apsivalyti namus, nes pas jį atvažiuos
svečių (LTR 7898-VII).
Sesuo Monika parašė eilėraštį, kuriuo praneša mirusiam broliui, kad pas jį jau vyksta sesuo, ir klausia,
ar jis nepamiršo tėviškės, ar regi ją sapnuose: „Brolau,
ar tu nepamiršai, / Tėviškė laukia tavęs jau seniai?
/<...> Sesė jauniausia jau skrenda, / Tuoj bus pas tave,
/ Laikas jau laikas, / Laikas į namus. / Krašte svetimam pragulėjai ilgai, / Tėviškėlę ar tu sapnuos matei?“
(LTR 7898-IX, p. 40). Kitame eilėraštyje Monika kalba
apie susitikimą – brolį sutinka į laidotuves susirinkusi
giminė ir mirę tėvai: „Tėviškėj vėjelis jau pučia švelnus, / Jis kviečia visus sugrįžti į namus. / Ir tu parvažiavai, iš gilaus kapo iškeltas, / Visus suvadinai, prie
balto stalo suvadinai. / Balto lino drobule kaulai užkloti, / Karste tu gulėjai ramiai. / Brolau, šalia tėčio
ir mamos / Atsigulei žemėj Lietuvos. / Čia lanko tave
artimieji, / Kapelį tau puošia savieji, / Vaikeli, ilsėkis
ramiai, / Nešauks daugiau niekas tavęs į namus“ (LTR
7898-IX, p. 38). Monikos eilėraščiai kalba apie tai, kad
mirę tėvai džiaugiasi, jog sūnus sugrįžo ir yra kartu su
jais; taip pat džiaugiasi tuo, kad jį dengia sava žemė:
„Žemelė sava, lietuviška / į karstą barbeno – bučiavo
tave. / Kaip gera, sūneli, kad esi šalia, / Į Lietuvą sugrįžai, savo žemę pamatei. / Tu jau tėvynėj, jau Lietuvoj,
/ Gali skraidyt padangėj laisvoj“ (vėlesnis prierašas po
paskutinės eilutės: „Niekas nešauks daugiau tavęs į namus“) (LTR 7898-IX, p. 41). Du dalykai prašyte prašosi
dėmesio. Visų pirma, net du kartus pabrėžiama, kad po
to, kai kaulai parvežti, „niekas nešauks daugiau tavęs į
namus“; tai rodo, kad Monika mato nenutrūkstamą ryšį
tarp mirusiojo ir jo anksčiau mirusių tėvų (jie šaukia į
namus), o per juos – ir su tėviške. Antras svarbus dalykas, kad grįžimas į tėvynę suvokiamas kaip laisvė („Tu
jau tėvynėj, jau Lietuvoj, / Gali skraidyt padangėj laisvoj“) – tai ta pati, tik kitaip išreikšta mintis, kad sava
žemė padaro žmogų laisvą. Tačiau ypatinga yra tai, kad
žmogus ir po mirties suvokiamas galintis būti laisvas
tik savo žemėje. Šią prielaidą paremia eilėraštis, parašytas mirus tėvui Jonui Ožeraičiui; jame vėlgi kalbama,
kad velionį sutinka šeima – tėvai ir mirusi sesuo: „Šaltą
žiemužę, skaudų vasarį, / Jau mus tėtušis namo išėjo, / Į

Daiva VAITKEVIČIENĖ. „Man ta žemė viską duoda“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime

Vytauto Ožeraičio perlaidojimas Margininkų kapinėse. Remigijus Rakštys neša dėdės karstą (priekyje). 1989 m.

mamos šaltą kapelį, smėlio namelį, / O varpai vis gaudė, / O varpai skambėjo. / Abu sūnelį mielai pasitiko, /
Ašaras nušluostė, šaltu smėliu užklojo. / – Sutikai mus,
sutiksi seselę. / Laimingi mes būsim, laisvai skrajosim,
/ Žemę lankysim ir artimuosius, / Sutiksim, pamatysim
ir sapnuose aplankysim“ (M. Bašinskienės rankraštis,
p. 45). Laisvas skrajojimas – tai ne begalinė kelionė,
bet laisvė lankyti žemę, sutikti artimuosius, lankyti juos
sapne, buvimas ten, kur labiausiai nori – savo žemėje.
Suvokimas, kad mirę tėvai, broliai, seserys ir kiti
giminės išlaiko ryšį su savo žeme ir čia gyvenančiais
artimaisiais, praplečia gyvenamos žemės sampratą, į
ją įjungdamas ir protėvių eiles. Žemė tampa tankiau
apgyvendinta, gyvybingesnė. Anot Philipo P. Arnoldo,
„kasdieniniam krašto gyvybingumui lemtingą reikšmę
turi protėviai. Mirusieji, tebegyvenantys krašte kitu
būdu nei gyvieji ir periodiškai apsilankantys pas gyvuosius, dažnai vaidina reikšmingą vaidmenį kasdieniniame žmonių gyvenime“ (Arnold 2012: 65). Protėvių
buvimo pajautimas sutvirtina įsitikinimą, kad žemė
yra vertinga susitikimų vieta, kurią vargiai įmanoma
pakeisti kokia nors kita vieta.

Pabaiga
Šis straipsnis yra ne tik apie žemę – stengiausi išryškinti su žeme susijusias ir taip atsiskleidžiančias
amžinąsias vertybes – gyvybę, galią, žinojimą, meilę,
grožį, laisvę, tėvynę. Ne mažiau svarbios yra socialinės
vertybės – šeima, giminystė, kaimynystė, bendruomeniškumas. Visa tai kartu apima žemė ir su ja suaugusi
lietuvių prigimtinė kultūra, kurioje žemė reiškia kur
kas daugiau nei maistą ar juo labiau turtą. Kartu su
Rakščiais ir jų patirties pasakojime gyvomis protėvių
kartomis perėjus per Vyčiaus kaimo dirbamą ir gyvenamą žemę kyla klausimas – ar nebus taip, kad lietuvių
prigimtinė kultūra laikosi todėl, kad turi savo žemę? Ir
ką mes turime daryti, kad ją išlaikytume, drauge su iš
kartos į kartą keliaujančia žemės žinija ir sakralumo
bei prasmės pajautimu? Klausimas atviras, tačiau viena kryptis yra aiški – prieikime prie ūkininko ar savo
nedideliame darže dirbančio sodininko ir paklauskime,
ką jis jaučia, kai rankoje suspaudžia žemės grumstą. Ir
užrašykime tai, ką jis pasakys.
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kaime, Kauno r., su Kazimiera Rakštiene, Domu Rakščiu, g. 1935 m.
Mergiūnų k., Joniškio r., Remigijumi Rakščiu, g. 1967 m. Šiauliuose,
ir Rūta Rakštiene, g. 1969.
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kaime, Kauno r., su Kazimiera Rakštiene ir Domu Rakščiu.
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Rakštiene ir Remigijumi Rakščiu.
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gyv. Vaišvydavoje, Kauno r.

“That land gives me everything ...”:
Agrarian experience narrative of the
Rakščiai family
Daiva VAITKEVIČIENĖ
This paper examines the farming experience of one
family living on their land, spanning four generations. The
story begins in 1920, when Pranciškus Ožeraitis, along with
his sons Jonas and Matas, buys land in the parcelled-out
Bobikliai estate near Kaunas. They successfully farmed in
independent Lithuania, and during the Soviet occupation in
1948 were deported to Siberia. After more than 40 years, in
1992, the daughter of Jonas Ožeraitis, Kazimiera Rakštienė
with her husband Domas Rakštys and their son Remigijus,
recover their land and restore the farm there. This study is
based on the Rakščiai family’s experience, which shows
that the traditional farmer’s attitude can survive, despite
being interrupted for four decades and despite changes in
agricultural technology.
This paper addresses two aspects of the land — farming and life on one’s family land. Work on the land is understood as a way of communicating with the earth: at the
beginning the farmer has to “tame” the land (prove that he
is strong enough to be able to understand and work it), and
only then communicates with it as with a living being —
the earth must be loved, “fed” (fertilised), given a chance
to rest (the land is left unsown and for a year it is fallow).
Farming experience is comprehensive — it is perceived
through colour, odour, texture, etc. On the basis of sensations and experiences a cultural land familiarity is formed,
inherent to Lithuanian indigenous culture. A farmer sees
the land and crops as aesthetic objects, while fields are the
art of earth, “paintings” created by the farmer. Also, for a
farmer the earth is a source of wisdom, it is believed that it
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develops valuable human qualities — sensitivity, attentiveness, patience, understanding, diligence, a sense of community and so on. In addition, living in the rhythm of the earth,
a man becomes a very strong and stubborn.
Farmland in Lithuanian indigenous culture is closely
tied to the home. The story of the Rakščiai family highlights
that home is only such a place that is associated with the
earth (especially that which is inherited from their parents).
The earth of one’s homeland is important in that there people feel a connection with their ancestors who lived there
for generations. In the narrative of Rakščiai, the connection
to the past and relatives who lived on that land is maintained through feeling the lived-in land, through the handiwork of one’s parents and grandparents and continuation of
that work (the previous house’s foundation was the basis
for a new house, the old well was rediscovered and used
again), and through symbolic expression (a dream about the
old barn key’s discovery and then really finding it, a dream
about the brother who died in Siberia and his wish to be
brought back to Lithuania and reburied).
After the article a discussion “The coming together
of people and the land, or the political links of land and
culture” is published, in which this topic is expanded on,
questions asked by the 4th Indigenous Culture Seminar’s
participants are answered.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio g. 6, Vilnius, el. p. daiva.vaitkeviciene@gmail.com
Gauta 2013-10-15, įteikta spaudai 2013-11-18
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Žmogaus ir žemės subuvimas,
arba Žemės ir kultūros politikos sąsajos
Diskusija po Daivos Vaitkevičienės pranešimo
Diskusijoje dalyvavo Daiva VAITKEVIČIENĖ,
Kęstutis NAVICKAS, Rimvydas LAUŽIKAS, Eduardas ŠMITAS, Rasa BERTAŠIŪTĖ, Rūta LIOGIENĖ,
Marija LIUGIENĖ, Giedrius VAIVILAVIČIUS, Nijolė
TALUNYTĖ.
Diskusiją vedė Giedrė ŠMITIENĖ.
Giedrė ŠMITIENĖ. Suprantu, kodėl Daiva norėjo pakviesti savo pateikėjus Kazimierą Rakštienę ir
Remigijų Rakštį į šią diskusiją. Ką tik išklausytame
įspūdingame pranešime kalba Daiva, bet nemažiau kalba jos pateikėjai, mes girdime, kaip ji atidžiai jų klauso,
ne tik tyrinėja, bet ir mokosi to, ką jie pasakoja.
Prisiminiau Maurice‘o Blocho antropologinę studiją apie Madagaskaro žmones, kuri parašyta kaip seminaras. Antropologas kalbasi su vietos žmonėmis, jie
visi lygiai vienodai gilinasi į svarstomus klausimus, jis
turi patirties, jie turi patirties, ir visi kalbasi. Tai nėra
tyrėjo ir objekto susitikimas, seminarinis žanras suteikia jiems vienodas galimybes pasisakyti. Daiva savo
pranešime irgi leidžia pateikėjams kalbėti.
Pateikėjai sako – kvepia ariama žemė. Ar kam nors
tai pažįstama? Kiek mums žinomos žemę dirbančio
žmogaus patirtys? Įspūdinga buvo formuluotė „Turi
žemę priveikt“. Nežinau, kaip kitiems, man ji skamba
taip... grubokai. Priveikti – tai sutramdyti...
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Žemė yra labai stipri.
G. Š. Daiva interpretuoja, kad žemė yra lyg laukinė.
Ar tuo sakoma, kad gamta yra laukinė, o žmogus yra
kultūrinis? Man tai ne visai priimtina. Žmogus yra tiek
pat laukinis, kiek ir kultūrinis, ir gamta – irgi, niekur
mes jos nerandame grynos laukinės arba grynos kultūrinės...
D. V. Kultūra, mano galva, yra tiesiog dviejų skirtingų asmenybių atsisukimas viena į kitą, nesvarbu, ar

tai būtų žmogiškos, ar nežmogiškos būtybės. Kultūra –
tai žmogaus susitikimas su kita būtybe ir jo žmogiškas
būdas užmegzti su ja ryšį. Nes gamta gali gyvuoti ir be
žmogaus, žmogui nesikišant, atskirai nuo jo. Žemė be
žmogaus gali gyventi, bet žmogus be žemės – ne.
G. Š. Mes nieko nežinome apie žemę, kuri gyvena
atskirai nuo žmogaus, mums tokia neprieinama.
Rimvydas LAUŽIKAS. Tai gražiai susisieja su istoriniais dokumentais, rodančiais, kad yra laukinė žemė
ir yra sukultūrinta, sakykime, priveikta žemė. Toje priveiktoje žemėje skleidžiasi žmogaus kultūrinis gyvenimas. Tai, kas rašyta istoriniuose šaltiniuose per kelis
šimtus metų, čia paliudyta gyvu žodžiu.
G. Š. Lydiminė žemdirbystė, kada turi mišką išdeginti, kelmus išnaikinti, padeda suvokti, kas galėtų būti
žemės priveikimas, bet ar ši patirtis tęsiasi iki XX amžiaus?
D. V. Čia gal turimas omenyje žemės vitališkumas –
ne sykį teko matyti, kaip per kelerius metus apleistas
laukas visiškai užželia. Sulyginamos žmogaus ir žemės
galios – ar pavyks priveikti žemę, kuri tokia stipri? Ar
žmogus yra pakankamai galingas atlaikyti, leisti laukui
neužželti?.. Ar jisai pajėgia?..
Kęstutis NAVICKAS. Kas įvyksta, jeigu žmogus
atsitraukia nuo dirbamos žemės? Miškas. Žemdirbystė
visada yra kova su mišku ir kitais augalais, kurie savaime auga. Kultūriniam augalui reikia specialaus dirvožemio, specialaus tręšimo, specialios priežiūros. Reikia
priveikti, kad kultūrinis augalas galėtų įsiterpti. Mes
gyvename klimatinėje juostoje, kur natūrali gamtinė
būsena yra arba ąžuolynas, arba pušynas, tai priklauso
nuo dirvožemio.
Žemės ūkis, šios dienos supratimu, kuo toliau, tuo
labiau praranda, ar turėtų prarasti, maisto gamintojo

71

MOKSLO DARBAI: 4-asis prigimtinės kultūros seminaras

funkciją, nes jisai yra labai svarbus visuomenei kaip
palaikantis kultūrinį kraštovaizdį, kurio mes negalime
įkalinti, kaip palaikantis kraštovaizdžio gyvybę. Štai
žalvarnis... Viena iš prielaidų, kodėl Lietuvoj nyksta
žalvarniai – nyksta karvės, galvijai, nėra karvių mėšlo,
nėra vabalų, kuriais minta žalvarniai. Viskas labai susiję: žmogaus buvimas, ypač mažo šeimos ūkio buvimas,
ir jo gamtinė aplinka. Šiandien ūkininko funkcija – ne
vien gamyba, ūkininkavimas labai svarbus dėl kultūrinio, gamtinio kraštovaizdžio palaikymo.
Rasa BERTAŠIŪTĖ. ...kaip paveldosauga.
K. N. Taip. Kapeliai, pilkapiai – tai gyvoji atmintis,
jeigu nėra žmogaus, jų nebebus. Geriausias pavyzdys
yra Ignalinos rajono pakraščiai su Baltarusija, ten tuščios žemės, kaip jos atrodo? Nėra nieko – nei kultūros, nei gamtos... Natūraliai viskas virsta mišku, gamta
nyksta, gamtinė įvairovė nyksta... Atrodo, miškas yra
ta pati gamta, bet yra daugybė rūšių, kurioms reikėjo
laukų, gyvulių ir žmogaus. Žmogus, laikydamas atviras
buveines, palaiko ir visą biologinę įvairovę.
Giedrius VAIVILAVIČIUS. Kitaip sakant, nereikia
žmogaus atriboti nuo gamtos. Jisai yra gamta.
K. N. Na, taip.
Eduardas ŠMITAS. Žmogus pažįsta savo žemę.
Kai naujakuriai atsikelia, jie turi paprastą uždavinį –
išskirstyti savo žemę laukais. Negali pats nuspręsti,
kur bus kuris laukas. Ilgainiui jie sužino, kad vienas,
esant lietingesniems metams, užmirks, kitas – išdžius.
Tiesiog išmokstama, kaip žemė elgsis, kuo skiriasi viena vieta nuo kitos. Ūkininkas kokių keturiasdešimties
hektarų laukuose žino kiekvieną pėdą, žino, kaip kuris
laukelis elgiasi. Dideliuose ūkiuose tos vietos taip gerai
nepažįstamos, kita vertus, pasirenkamos veislės, kurios
nesitaiko prie tos vietos.
D. V. Dar galima pridurti mintį, kad kalbame apie
nematerialų mūsų kultūros paveldą, žiniją, kurią perduodame vieni kitiems. Žemės dirbimas irgi turi visą
savo žiniją, kuri yra visiškai nefiksuota. Remigijus,
kaip pats pasakojo, mokėsi iš tėvo, kuris kartu pradėjo
ūkininkauti. Dominykas Rakštys, Remigijaus tėvas, kilęs iš Joniškio, irgi iš ūkininkų šeimos, nuo savo žemės
buvo ištremtas. Bet jo žemės patirtis išliko ir atgijo vėl
susigrąžinus žemę. Remigijus pasakojo: „Aš visą laiką
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bėgau paskui tėtį ir žiūrėjau, ką jisai daro.“ Jie mokėsi žemę pažinti toje jiems neprigimtoje vietoje, bet jie
žinojo, kaip paimti žemę į saują, kaip suprasti, ką reiškia žemės spalva ir kita... Manau, didelis nuostolis, kad
mes iki šiol nesame fiksavę būtent šio lietuviško paveldo – žemdirbio patirties, kuri yra ne mažiau svarbi kaip
žemdirbystės įrankiai ir technologijos. Aišku, yra daug
dalykų – kursai, sambūriai, šiuolaikiniai žemdirbiai
mokosi vieni iš kitų, bet etninė žinija nesuvokiama kaip
vertybė ir nėra prieinama tėvų patirties norintiesiems...
Žemės jautimas ir mokėjimas su ja bendrauti ją dirbant
ir yra tas nematerialusis kultūros paveldas, kurio mes
iki šiol nesuvokėme kaip svarbaus. Mes galime rasti
studijas apie žagrių ir akėčių tipus, bet su šia informacija nederinamos žinios, kokiu laiku ir sąlygomis su jais
dirbti, ar sėjant reikia paisyti, kad debesys būtų apvalūs
ar pailgi; ar vėjas pučia iš rytų, ar iš vakarų. O seniau
žmonės tai žinojo ir jautė.
Marija LIUGIENĖ. Klausiausi Daivos pranešimo ir
mane toks pavydas suėmė, kad yra žmonių, kurie myli,
kurie pažįsta žemę, dirba, o mano Dzūkijoj jau žemė
priveikė žmogų, užėjo garšvom, lubinais, šiušėm, dabar dar nakvišos užėjo. Išnaikino čiobrelius, ramunėles,
katpėdėles – tuos subtilius augalus. Man atrodo, kad čia
panašiai kaip visuomenėje, kada grubumas, agresyvumas užkariauja, ir tos agresyvios žolės, piktžolės, užėjo
visus sklypelius, kurie buvo dirbami su meile. Ūlos ir
Merkio santaka, kur žolytė buvo išgraužta gyvuliukų
iki paskutinės žolelės, dabar apėjo alksniais, lubinais,
menkaverčiais krūmais, dilgėlėmis, garšvomis. Tiesiog
skauda širdį, žiūrint į tuos laukus, į tas pievas, kurios
nepereinamos. Kur kažkada net lelijos žydėjo pamerkiais, dabar garšvynai ir dilgėlynai, karklai kažkokie,
praeit neįmanoma...
E. Š. Palyginti su šiuolaikiniais ūkiais, svarbus skirtumas – ar laukeliai ir gyvuliai turi vardus. Vykintas
po Tomo Čelkio pranešimo1 minėjo, kad net riboženkliai turėjo savo vardus. Bet gal tuomet jų buvo nelabai
daug? Gal ir ūkyje, kol jis nėra labai didelis, kiekvienas
gyvulys, kiekviena dirvelė turi vardą. Toks ūkis yra visai kitaip žmogaus įsižiūrėtas. Kai 53-ioji karvė duoda
mažiau pieno negu 64-oji, prasideda industrija, nebėra
patiriamų vidinių skirtumų.
1. Pranešimo pagrindu paskelbtas straipsnis: ČELKIS, T. Privačių
žemių valdų ribų samprata ir žymėjimas Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XV–XVI a.. Iš: Liaudies kultūra, 2013, Nr. 4, p.
16 –26.

Daiva VAITKEVIČIENĖ. „Man ta žemė viską duoda“: žemdirbio pasaulėjauta Rakščių patirties pasakojime. Diskusija

D. V. Neklausiau Rakščių apie vardus. Jie augina
paršelius, man buvo įdomu, ar jie pažįsta atskirus bekonus, tai jie sakė, kad pažįsta. Dėl vardų abejočiau, nes
jų yra daugiau kaip pusantro šimto...
R. L. Vardų davimas – tai vienas iš žemės priveikimo būdų. Tu antropologizuoji aplinką. Yra laukinis gyvulys, kuris neturi vardo, ir yra naminis gyvulys, kuris
turi vardą. Žemė, nepergalėta, neįveikta, neturinti vardo, yra tiesiog miškas. Žemė, kuri pati yra kultūringa,
turi vardą.
Nijolė TALUNTYTĖ. Po Atgimimo, kai buvo pasiūlyta žemdirbystės sistema, kur 200 ha yra tiktai mažas ūkis, aš atsimenu, kaip mano tėvas, susiėmęs už
galvos, sakė: „Ką jie daro?“ Nes žemę reikia turėti taip,
kaip jūs sakėte, – su gyvuliais. Gyvuliai, žemė, žmogus
yra visiškai absoliuti sistema, ir tai yra mūsų nematerialioji kultūra. Ir kai pabandome Amerikos prerijų pavyzdžiu tvarkytis Lietuvoje, kai vieni augina grūdus,
kiti – gyvulius, tada apauga visi pakraščiai.
D. V. Nekalbėjau apie tai pranešime, bet aš išklausiau daug samprotavimų ir nuoskaudų, kaip mažiems
ūkininkams sunku, kaip politinė linija – ūkių stambinimas – yra nepalanki šeimos ūkiui. Tačiau šeimos ūkių
naikinimas yra ir kultūros politikos klausimas, tiesa?
K. N. Kultūros politikos nebuvimas... Jeigu matytume, kad stambus ūkis naudoja sintetines trąšas ir taip
daro poveikį, sakykime, vandeniui, jeigu šis ūkis būtų
apmokestintas dėl vandens išvalymo... Mažas ūkis,
kuris turi gyvulius, naudoja mėšlą, todėl jo poveikis
gamtai mažesnis. Jeigu visa tai būtų įvertinta, kainų
proporcijos būtų kitos. Jei į produkto kaštus įskaičiuotume biologinės pusiausvyros atstatymo kaštus, tuomet
mažame ūkyje pagamintas produktas atrodytų gerokai
pigesnis. O jeigu dar būtų įvertintas smulkaus ūkio kultūrinis indėlis, biologinės įvairovės indėlis, vėl keistųsi
kainos proporcijos... Reikia vertinti ūkio veiklos visumą, jo negali vertinti tik kaip maisto produkto gamintojo. Smulkus šeimos ūkis išlaiko kraštovaizdį, kultūros
paveldą, biologinę įvairovę, tad ir jo produkto vertė
išauga. O jeigu ūkis daro neigiamą poveikį, jo produkto vertė turi mažėti. Tada kainos būtų konkurencingos.
Dabar žiūrima tiktai maisto produkto gaminimo kaštų...
D. V. Įdomu, kad Rakščių šeimos ūkis turi tiek dirbamos žemės, kiek turėjo jų tėvai, gyvenę šioje vietoje.

Galbūt tai būtent toks žemės plotas, kurio užtenka vienai šeimai išgyventi. Iš to nei praturtėsi, nei nuskursi,
bet, įdėdamas daug triūso, gyvensi taip, kaip reikia.
Rūta LIOGIENĖ. Daiva kalbėjo apie tai, kaip žmonės prisijaukina žemę, kaip ją priveikia, bet gana ryškus ir žmonių derinimasis prie žemės. Kad ir laisvės
supratimas. Jiems laisvė yra buvimas toje vietoje, nors
jie iš jos negali išvykti.
Ar galima sakyti, kad yra tam tikras žemdirbiškai
veiklai palankus charakterio tipas – kantrus, nuolankus, santūrus? Ar tai tampa vertybiniu prioritetu?
D. V. Man atrodo, kad taikymasis prie žemės yra
būtinybė. Yra kažkas už tave stipresnis, ir tu turi įtaikyti į tą ritmą, sugyventi su žeme. Subūti. Įsibūnama į
vietą, o čia, dirbant ūkyje, – subūnama.
G. Š. Santykis su žeme ir tramdantis, ir paklūstantis.
D. V. Man ateina į galvą žodis nuolankumas, jo
etimologinė reikšmė – lenktis, prisilenkti, pasilenkti
prie duotybės. Kažkoks toks man regisi ūkininko santykis su žeme. Jis negali atlikti numatyto darbo, jeigu
jam neleidžia oras, drėgnumas, dar kažkas. Kadangi
sąlygos nuolatos keičiasi, reikia kantriai prisitaikyti.
Gamtos sąlygos vis atneša nuostolių, bet žemdirbys atsitiesia ir kantriai vėl bando, ieško, kaupia patirtį. Kaip
Remigijus vis sako: „Gal aš kaltas, kad man taip atsitiko. Aš nepažiūrėjau.“ Per vieną dieną jis turi padaryti
labai daug dalykų, o kartais kažką ir pražiūri. Tuomet
svarsto – na va, aš jaučiau, kad reikėjo čia daryti, bet
dariau kitur, o čia ir liko. Pabrėžia – „Čia aš padariau
klaidą, pražiopsojau.“ Tai yra prisitaikymas: gamtoje
nėra kaltės, tai žmogus nesusivokė ar negebėjo laiku
kažko padaryti.
R. L. Jis nesako, kad, va, lietus kaltas, kad jis ne
laiku palijo...
D. V. Ne, jis sako – aš kaltas, kad nupurškiau ne
laiku.
E. Š. Pranešime bandei pasakyti, kad žemdirbys skiriasi nuo amatininko. Kuo jis skiriasi, man liko neaišku.
Toksai žemdirbys, apie kurį kalbi, skiriasi nuo bet kokio serijinės gamybos fabriko. Ar tai būtų žemės ūkio
fabrikas, ar manufaktūra. Ir žemdirbys, ir amatininkas,
žinoma, turi išmintį, einančią per rankas, čia pat protas,
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čia pat rankos, jokios atskirties nėra... Taip pat turi tą
patį prisitaikymą prie medžiagos... Remigijus kaltina
save, kad ne laiku nupurškė, o dailidė sakys: „ai, nenužiūrėjau – medis perskilo“... Čia skirties nematyčiau,
man regis, skirtis būtų tik serijinė ar neserijinė gamyba.
D. V. Aš daugiau pabrėžiau kitoniškumą, o ne priešingybę. Amatininkas pats kuria, formuoja daiktą, sakysim, žiedžia ąsotį, mūrija krosnį, o žemdirbys – jisai
kaip ir nesukuria, gamta pati sukuria.
E. Š. Jis aria žemę.
D. V. Jis aria, bet...
R. L. Žemdirbys su gyvais daiktais dirba.
G. Š. Bet čia viskas priklauso nuo to, kaip mes žiūrim į gyvybę: ar gyvybę laikome tik gyvūnų ir žmonių
savybe, ar žiūrime į ją kaip į pasaulio procesualumą?
Molį minkai, laukdamas tinkamo momento žiesti,
lygiai taip žiūri į žemę, laukdamas momento sėjai.
Amatininkui reikia taikytis lygiai taip kaip ir žemdirbiui, reikia tokio pat jutimiškumo, ką ir sako Eduardas.
D. V. Aš tiktai skirtį norėjau parodyti: žmogus negali padaryti, kad veršiukas toks ir toks gimtų, o amatininkas gali tą ąsotį vienokį ar kitokį nulipdyti.
G. Š. Bet ūkininkas stengiasi, ieškodamas gero buliaus, ir jam pavyksta daryti įtaką veršiukui...
E. Š. Amatininkas eina paskui medžiagą beveik visada. Geras amatininkas.
D. V. Man atrodo, kad amatininko darbe aiškiau
išreikštas kūrybiškumas. Jis ima gamtinę medžiagą –
medį, molį, – ir kuria. Dažnai jo kūrinys yra galutinis,
sustingdytas. O žemdirbys sėja (tai irgi kūryba), tačiau
jo kūrinį (grūdų, lauko, vėjo, paros meto ir kitų dalykų išmintingą ir kūrybišką suderinimą) gamta perkuria,
nes grūdas yra gyvas.
G. Š. Daivos pateikėjas Remigijus, kalbėdamas apie
džiaugsmo akimirkas, kai parsivežti javai byra į aruodus, sako, kad visi žmonės savo darbe tokias akimirkas
pajunta. Kai darai, stengiesi ir paskui pasieki rezultatą.
Savo darbo kitoniškumo jis nelabai akcentuoja.
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D. V. Taip, jisai visiškai apie tai negalvoja.
R. L. Žemdirbys – tai sociogamtinė sistema, jis
yra tarp gamtos ir kultūros. Jeigu lietus lyja ant laukų,
juose viskas supūna. Amatininkas, jei visą vasarą lis,
pasistatys pašiūrę ir sėkmingai dirbs, jo darbas nuo to
nenukentės. Gal šiek tiek, bet poveikis nėra toks staigus. Moderni žemdirbystė, kad ir ką šnekėtume, vis
tiek visiškai priklausoma nuo gamtos. Nors yra šiuolaikinės technologijos, vis tiek nuo gamtos nepabėgsi. O
amatininkas gali pabėgti.
G. Š. Labai įdomiai Daivos pateikėjas kalba apie
priklausymą nuo gamtos. Jis sako: mes esame lyg lošėjai. Keistas ūkininkavimo apibūdinimas, nes paprastai
sakoma, kad ūkininkai labai daug dirba ir tiek. Lošėjai
stengiasi, bet paprastai tai, ką jie gauna, lygiai taip ir
tai, ką praranda, būna lyg neužsipelnyta, lyg likimas.
D. V. Remigijus tikrai kalba apie azartą, jį tai labai
įtraukia. Ne tik yra rizika, bet tai ir labai patrauklu: „O
kaip bus? Kaip man išeis?..“
G. Š. ...gerai matosi, kad priklausymas yra nevienareikšmis, vienpusis dalykas...
Užbaigdama diskusiją, noriu pasakyti, kad Daiva
yra viena retų mokslininkių, suvokiančių nematerialų
paveldą ir jo reikšmę ir nuolat apie tai kalbančių. Gal
ji šiuo kartu ir nesiruošė to daryti, bet savo pranešimu
parodė, kas yra nematerialus paveldas, atskleisdama
vieną jo aspektą – santykį su žeme. Parodė kaip dalyką, kuris turėtų formuoti šiuolaikinę kultūros politiką.
Jeigu šiandien siekiame tradicijos tęstinumo, tai visų
pirma turime orientuotis į nematerialųjį paveldą, jis leidžiasi tęsiamas. Daugybės konkrečių papročių mes negalime kartoti, negalime dirbti su tais pačiais įrankiais,
bet tai, kas yra nematerialu, kaip matome iš pateikto
ūkininko atvejo, gali tęstis, ir kultūros politika turėtų
užtikrinti tęsimosi sąlygas.
D. V. Ir mano paskutinis pridūrimas – pati žemė reikalauja tęsti tą patirtį, nes jos neišmanydamas negali
gauti rezultatų...
Parengė Giedrė ŠMITIENĖ. Šifravo Asta SKUJYTĖ.

Tvanas I. Dalios Stalauskienės karpinys. 2002 m.
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Elgeta XIX a. pabaigos–
XX a. pirmosios pusės Lietuvoje
I dalis. Kasdienybės papročiai
Vita DŽEKČIORIŪTĖ

Straipsnio objektas – elgeta XIX a. pabaigos–
XX a. pirmosios pusės lietuvių kasdienybėje. Tikslas –
remiantis etnografijos bei tautosakos šaltiniais, atskleisti elgetos, kaip savito socialinio sluoksnio atstovo, reikšmę kasdieniame XIX a. pabaigos–XX a.
pirmosios pusės Lietuvos kaimo gyvenime. Metodai –
aprašomasis, analitinis, interpretacinis, iš dalies lyginamasis. Išvados: elgeta XIX a. pabaigos–XX a.
pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėse pasirodo kaip savitą socialinį statusą turintis asmuo.
Šio socialinio statuso savitumą atskleidžia su elgetomis susiję papročiai ir tikėjimai. Elgetos vaidmuo
bendruomenėje nevienareikšmis: jis gali tiek padėti,
tiek pakenkti. Jo veiklos sfera kasdieniame kaimo gyvenime labai plati – jis atsakingas už sveikatą, derlių,
gyvulius, visą namų gerovę.
Prasminiai žodžiai: elgeta, išmalda, Lietuvos kaimo papročiai.

Įžanga
Elgetavimas lietuvių kultūroje atsiskleidžia kaip
savitas, gilias istorines šaknis turintis reiškinys.
Elgetos vaizdinys pasirodo įvairiose srityse – papročiuose, tikėjimuose, apeigose, mitologijoje. Jis
turi tiek senosios, ikikrikščioniškosios kultūros, tiek
krikščionybės bruožų. XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėse elgeta ypač gerbiamas. Nors to laikmečio šaltiniuose
reiškiasi ir gana aiški skirtis tarp piktnaudžiaujančių
žmonių dosnumu (elgetos apsimetėliai) ir tikrai kito
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būdo išgyventi neturinčiųjų, ypatinga elgetos reikšmė
visuomenėje išlieka.
Straipsnyje, remiantis Lietuvos istorijos instituto
bibliotekos rankraštyno Etnologijos skyriaus archyvais ir spaudoje skelbta etnografine bei tautosakine
medžiaga, aptariamas elgetavimo reiškinys XIX a.
pabaigos–XX a. pirmosios pusės kaimo bendruomenės kasdienybėje.
Į Lietuvoje anuomet žinomus „ubagų balius“,
taip pat pasitaikantį elgetavimą šeimomis, keliaujant
arklių kinkiniais, nebus gilinamasi – tai netikro elgetavimo reiškiniai. Dėmesys bus telkiamas į tikruosius
elgetas, aptariant ir jų skirtumus nuo netikrųjų.

Tyrimų istorija
Nors įvairaus pobūdžio šaltiniuose žinių apie elgetas pasitaiko gana dažnai, tačiau jos yra išsibarsčiusios, o sisteminių studijų šia tema nėra daug.
Bene išsamiausia iš jų – Rimos Praspaliauskienės
„Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos–
XIX pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai
Lietuvoje“ (Praspaliauskienė 2000). Elgetos čia yra
viena iš tiriamųjų visuomenės grupių, kurią autorė nagrinėja istoriniu-socialiniu požiūriu.
Iš tyrinėtojų etnografų paminėtinas Albinas Rekašius. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštyne saugoma A. Rekašiaus surinkta medžiaga apie
elgetas (IIES 1321). Dalies šiuose archyvuose saugomų duomenų pagrindu A. Rekašius yra parengęs
publikaciją „Apeiginės aukos elgetoms“ (Rekašius
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1990). Taip pat jis yra sudaręs etnografinį klausimyną
(klausimų anketą), skirtą etnografams, renkantiems
duomenis apie elgetas ir elgetavimą (Rekašius 2007).
Šio klausimyno pagrindu etnografinėse ekspedicijose
medžiagą yra rinkę bei apibendrinę ir kiti tyrėjai (Čijunskis 1994; Simoniukštytė 1994; 1997). Paminėtini
ir straipsniai apie elgetas Suvalkijoje (Grigaitis 1963;
1997) bei Kurtuvoje, Šiaulių r. (Streikutė, Šimkutė
1998). Kai kur savo darbuose apie elgetas (neatsiejamai nuo pasakų Dievo Senelio) kalba Norbertas
Vėlius (Vėlius 1979; 1983; 1987). Jau minėtame
A. Rekašiaus straipsnyje „Apeiginės aukos elgetoms“
(Rekašius 1990), remiantis papročiais, pabrėžiamas
elgetų ryšys su senąja lietuvių religija. Išskirtinę vietą
tyrinėjimuose apie elgetas užima Ritos Tatariūnienės
darbai. Nors tyrėja savo daktaro disertacijoje daugiau

dėmesio skiria Dievo vaizdiniui senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, svarbus jo dėmuo yra elgetos pavidalu
pasirodantis Dievas (Tatariūnienė 2001b). Tyrėja aptaria ir žeme keliaujančio Dievo vaizdinį kitose kultūrose (Tatariūnienė 2001a; 2001b). Bene labiausiai
su senąja lietuvių kultūra ir religija susijęs yra Dalios Černiauskaitės straipsnis „Elgetos vaizdinys lietuvių tradicinėje kultūroje“ (Černiauskaitė 2000).

Savas – svetimas
Elgetos padėtį kaimo bendruomenėje ypač ryškiai
atskleidžia etnologijos bei religijotyros darbuose naudojama skirtis „savas – svetimas“. Elgeta visuomenėje
pasirodo kaip „svetimasis“, tarsi iš išorės bendruome-
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nėn, tarp „savųjų“, įsiveržęs asmuo. „Svetimas“, arba
„kitas“, – tai bendruomenei nepriklausantis, o tik tam
tikru metu, tam tikromis aplinkybėmis į ją patekęs asmuo. Socialiniu požiūriu, prie tokių „svetimųjų“, be
elgetų, galima priskirti ir kitataučius – žydus, čigonus.
Vis dėlto elgetos, žydai, čigonai nėra visiškai „svetimi“. Dar „svetimesnės“ yra mitinės būtybės, dievybės,
mirusieji, t. y. priklausantieji „anapusybei“. Šiame
kontekste elgetas galima laikyti savotiškais tarpininkais tarp šio pasaulio ir „anapusybės“. Jie nėra visiškai „anapus“, bet nėra ir visuomenėje, visai „šiapus“,
o tarsi ant ribos tarp šių dviejų sričių, sudarydami marginalų visuomenės sluoksnį. Kita vertus, žvelgiant iš
„savųjų“ pusės, elgetos tampa artimi „anapusinio“ pasaulio būtybėms ir todėl tautosakoje dažnai su jomis
tapatinami. Būtent dėl savo artumo „anapusybei“ jie
ir įgyja galimybę tarpininkauti tarp „šiapus“ ir „anapus“. XIX a. pabaigos– XX a. pirmosios pusės lietuvių
papročiuose elgetos ir pasirodo kaip tokie tarpininkai.

Tikras ir netikras elgeta
XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės Lietuvoje
elgetos buvo skiriami į tikrus ir netikrus. Tikriesiems
priklausė asmenys, neturintys kito pragyvenimo šaltinio, be išmaldos. Dažniausiai tai būdavo seni ir ligoti žmonės. Tuo tarpu netikrais elgetomis buvo vadinami apsimetėliai, galintys prasimaitinti ir be kitų
pagalbos (Simoniukštytė 1997: 39). Ypatinga elgetų
grupė buvo padegėliai. Sudegus visam turtui, jie keliaudavo per kaimus, rinkdami maistą bei drabužius.
Nors padegėliai elgetauti buvo priversti, vis dėlto ir
jie nelaikyti tikraisiais elgetomis, nes elgetaudavo tik
laikinai (IIES 1545: sk. 12: 144). Prie tokių laikinųjų
elgetų buvo priskiriami ir kiti tik tam tikram laikui elgetauti išėję žmonės: kampininkai, neturtingi našliai
ar našlės su vaikais, karo metu po kaimus klajoję pabėgėliai ir kt. (Simoniukštytė 1997: 41). Kitas požymis, skiriantis padegėlius nuo tikrųjų elgetų, buvo tas,
kad padegėliai įėję į trobą nesimelsdavo (IIES 1545:
sk. 3: 26). Taigi jiems, priešingai nei tikriesiems elgetoms, malda buvo neprivaloma, o iš tikro elgetos
visi laukdavo ir prašydavo maldos (IIES 1545: sk.
54: 626). Šiaulių r. apie elgetas pasakota: „Ubagas visada pasisveikindavo malda, atsisveikindavo malda.
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Ir išmaldos prašydavo tik malda. Malda Viešpačiui,
ne žmogui. Meldėsi tylomis, lūpas vos judindamas.
Ir tikras ubagas buvo tik tas, kuris pasisveikindamas
visada sakė Garbė Jėzui Kristui, o ne Laba diena“
(Streikutė, Šimkutė 1998: 69). Taigi netikru elgeta
buvo laikomas tas, kuris, gavęs išmaldą, nesimelsdavo arba melsdavosi nenuoširdžiai. Kita vertus, prie
tikrųjų elgetų buvo priskiriami psichiniai ligoniai,
kurie irgi ne visada melsdavosi (Simoniukštytė 1997:
39). Jau nuo XIX a. plačiai aprašinėjami (FromasGužutis 1955, p. 99–112) pagarsėję „ubagų baliai“,
vykdavę po atlaidų, į kuriuos susirinkdavo po kelis
šimtus elgetų (Jucevičius 1959: 538), irgi gali būti pasitelkti tikriesiems ir netikriesiems elgetoms atpažinti.
Raseinių r. gyventoja P. Venckienė 1992 m. pasakojo:
Daugiausia baliavodava apsimetėliai. Tikri ubagai
džiaugdavosi gavę ko pavalgyti (IIES 1545, sk. 7:
74–75). Per atlaidus apskritai dažniau pasitaikydavo
apsimetėlių (IIES 1545, sk. 6: 61), taigi labiau tikėtina, kad tikrasis yra po kaimus keliaujantis elgeta, o ne
tas, kuris išmaldą renka šventoriuje (antai ir pasakų
Dievas senelis dažniausiai pasirodo keliaujantis).
Elgetos vadinti įvairiai. Dažniausias – rytų slavų
kilmės pavadinimas ubagas. Rusų kalboje būdvardis
убогий reiškia „vargingas, skurdus, elgetiškas, luošas, menkas, pasigailėtinas, niekingas“ (Lemchenas,
Macaitis 2003: 834). Įdomu yra tai, kad nors etimologiškai rusų убогий su žodžiu бог „dievas“ susijęs
tik netiesiogiai,1 liaudies tradicijoje jis gali būti suprantamas būtent kaip „tas, kuris yra pas Dievą, ar
Dievo“ (у Бога). Pasak vieno iš pateikėjų: Ubagas
nieko iš žmonių negauna, tiktai Dievas gali jį išgelbėti. Taip kaip „Nado poslat’ u boga – ubagas.“ Jis toks
žmogus, kurį tik Dievas gali globoti (EA 1545, sk. 40:
432). Citatos rusiškasis sakinys (nelabai taisyklingas)
reiškia: „Reikia pasiųsti pas Dievą.“
Išmaldą renkančius žmones buvo įprasta vadinti ir elgetomis, ir lenkiškos kilmės žodžiu žebrokai
(Simoniukštytė 1997: 39). Šiaulių r. pasitaiko, kad
elgetas pavadina labadautojais arba duoneliautojais
(Streikutė, Šimkutė 1998: 69). Be įprasto išmaldos
pavadinimo (Kupiškio r.: IIES 1545, sk. 57: 685), dar
1.	 Sudarytas su privatyviniu priešdėliu у- iš šaknies бог-, žyminčios
„turtą“, kaip žodyje богат(ый) „turtingas“, taigi pažodžiui reikštų
„be-turtis“, o jau pati minėtoji „turtą“ žyminti šaknis yra reikšmės
vedinys iš žodžio бог „dievas; dievybės skirta dalia“ (Фасмер I, p.
181–182; IV, p. 143).
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vartoti žodžiai almužna (Raseinių r.: IIES 1545, sk. 11:
134), jalmužna (Ignalinos r.: IIES 1321, sk. 10: 19),
apiera (Ignalinos r.: IIES 1321, sk. 70: 155), alūžna
(Platelių apyl.: Simoniukštytė 1997: 39), melstuvės
(Kupiškio r.: IIES 1545, sk. 55: 657), lustas (Dzūkijoje:
Simoniukštytė 1997: 39), davana ir milistba (Būtingės
apyl.: Simoniukštytė 1997: 39). Elgetavimas Dzūkijoje
vadintas žebravojimu (Simoniukštytė 1997, p. 39),
o Aukštaitijoje – Viešintuose (Simoniukštytė 1997:
39) ir Kupiškyje (IIES 1545, sk. 53: 611) – kalėdojimu, pavyzdžiui: Elgeta kalėdoja dėl pavalgymo, o
ne dėl aprangos (IIES 1545, sk. 53: 611). Įdomu, kad
Viešintuose kalėdoja ubagai, o kunigai kalendavoja
(Simoniukštytė 1997: 39).
Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausia tikrojo elgetos ypatybė buvo malda. Būtent iš maldos kilęs
ir elgetoms teikiamų gėrybių – išmaldos pavadinimas.
Elgetos yra išmaldomi (IIES 640, sk. 27: 87–88) arba
užmaldomi (LKŽ VII: 794). Kai kurie tyrėjai pabrėžia
galimybę išmaldą suprasti dvejopai: tai galinti būti ir
krikščioniškojo gailestingumo apraiška vargstančiajam, ir auka dievams ar mirusiesiems (Černiauskaitė
2000: 187). Pastaruoju atveju elgetos yra tarsi tarpininkai tarp čia ir anapus. Todėl tikėta, kad tikrųjų elgetų (t. y. tikrųjų tarpininkų tarp čia ir anapus) malda
turinti daugiau galios arba, L. Paškūnaitės žodžiais,
greičiau dangų pasiekia (IIES 208, sk. 102: 499), o
apsimetėlių yra neveiksni (Simoniukštytė 1997: 39).

Elgetos išvaizda
Nors elgetaudavo kuo įvairiausi žmonės, įprastai
elgeta suvokiamas kaip senas. Taigi senumas, galima
sakyti, – pats svarbiausias elgetos bruožas. Tai liudija Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus
archyvinė medžiaga, kurioje teigiama elgetoms dažniausiai priklausius 70–80 metų amžiaus asmenis
(IIES 1545, sk. 46: 522). Galima numanyti, jog XIX
a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje ne tiek jau daug
žmonių sulaukdavo aštuoniasdešimties metų, tačiau
elgetos – matyt, dėl sudėtingo gyvenimo būdo – galėjo atrodyti senesni, negu buvo iš tikrųjų. Kita vertus,
ši situacija atspindi elgetos „senumo“ svarbą to meto
žmonių sąmonėje. Kai kur minima, kad senus ubagus
labiau gerbdavo, o jaunų, būdavo, kad ir neįsileisdavo

(IIES 1545, sk. 55: 667). Akivaizdu, jog senesnis elgeta yra „tikresnis“. Įdomu tai, kad XIX a. pab. dabartinės Baltarusijos teritorijoje, kurioje elgetavimo tradicija buvo gyvybinga ir labai panaši į Lietuvos, tiek
seni, tiek jauni elgetos vadinti tuo pat žodžiu старцы,
pažodžiui „senoliai“ (Никифоровский 1892, p. 73).
Tad elgeta ir senumas liaudies sąmonėje buvo neatsiejami. Elgetaudavo ir luošiai bei psichiniai ligoniai
(Simoniukštytė 1997, p. 39). Pasitaikydavo aklų elgetų, kuriuos kas nors vedžiodavo (IIES 640, sk. 9: 41).
Elgetų apranga buvo panaši į kitų XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės kaimo žmonių aprangą,
tik skurdesnė, nudėvėta, dažnai lopyte nulopyta (IIES
1321, sk. 58: 107). Apsirengę jie būdavo naminiais
storais drabužiais, žiemą nešiodavo kailinius (IIES
1321, sk. 56: 98). Vasarą – po kelis marškinius, o rudeniop – sermėgas iš namuose austo milo (IIES 1321,
sk. 57: 100). Dėvėdavo dažniausiai vyžas iš liepos
karnų, nagines iš virvelių ir senų kailių. Žiemą kojas
apsivyniodavo atskarais (autais). Jie buvo daromi iš
suplėšytų senų drabužių, marškinių, retsykiais specialiai išaudžiami. Vyžos turėjo kanapines virvutes,
vadinamąsias apivaras, kuriomis apvydavo koją, kad
būtų šilčiau (IIES 1545, sk. 40: 438–439).
Pagrindinis elgetos atributas buvo maišas, vadinamas terba, ir lazda su botagu. Terbų skaičius įvairuodavo nuo dviejų (IIES 1321, sk. 53: 89) iki penkių–šešių (IIES 1321, sk. 65: 137). Kadangi išmaldos
elgetos gaudavo skirtingų maisto produktų, juos rūšiuodavo į atskiras terbas. Į vieną dėdavo miltus, į kitą
grūdus, į dar kitą maistą. Ubagai terbas nešiodavo
ant nugaros arba užsidėdavo ant lazdos ir užsidėdavo
ant pečių (IIES 1321, sk. 65: 137). Elgetos nešdavosi
ir lazdą: vienam gale buvodavo pririšta virvė (botagas), o kitam gale – kirvukas. Tokia lazda atsigindavo
nuo šunų (IIES 1545, sk. 40: 439).

Elgeta visuomenėje
Elgetos santykiams su likusia visuomenės dalimi labai svarbi jau aptarta „savo – svetimo“ skirtis.
Elgeta, esantis visuomenės paribyje, pasižymi ypatingu socialiniu statusu, kuris atsiskleidžia XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo žmonių
kasdieniame gyvenime.
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Elgetas gerbė, ir jie žmonėms neįkyrėdavo.
Nijolė Marcinkevičienė, pasakodama apie Varėnos
krašto elgetas, rašo: Mūs kaimi sakydavo, kad ubagas šventas žmogus. Jį globoja pats Jėzus Kristus
(Marcinkevičienė 1998: 58). Labai retai pasitaikydavo, kad elgetos, prašančio išmaldos, nepriimtų.
Dzūkijoje tikėta, kad būtina elgetai bent ką nors duoti (Marcinkevičienė 1998: 58). Daugelis pateikėjų
teigia, kad jų kraštuose net nepasitaikydavo atvejų,
kad elgeta liktų nepriimtas: Išvaryti ubagą – neduok Dieve. To nepasitaikė girdėti (IIES 1545, sk.
41: 469); Kad išvarytų ubagą nepasitaikydavo, nes
žmonės tikėjo Dievą ir bijojo grieko (IIES 1321, sk.
18: 31). Nepriimantys elgetų visuomenės buvo smerkiami: Mūsų apylinkėje nebuvo tokių, neteko girdėti, kad būtų išvarę ubagą ir nieko nedavę, tokį būtų
pasmerkęs visas kaimas. Didelė gėda būtų buvusi
tam, kieno namus ubagas būtų aplenkęs, neužėjęs
(IIES 1321, sk. 64: 130); Kaimynai nemėgdavo tokių žmonių, kurie ubagus išvarydavo (IIES 1545, sk.
6: 67). Dzūkijoje sakoma, kad elgetai negalima atsakyti išmaldos, nes jis yra Dievo siųstas prašytojas

(Marcinkevičienė 1998: 58). Šiaulių r. apie išmaldos
davimą elgetai sakyta: Juk ubagui duodi – Dievui
duodi, nes ir jis gali būti tas pats ubagas (Streikutė,
Šimkutė 1998: 69). Panašus elgetos kaip paties Dievo
supratimas žinomas ir lietuviškajai artimoje baltarusių tradicijoje (Никифоровский 1892: 88). Taigi, atsisakydamas duoti išmaldą elgetai, gali įžeisti Dievą.
Taip pat buvo tikima, kad išvarius elgetą ištinka
nelaimės (IIES 1545, sk. 17: 203), namus apleidžia
laimė, ramybė ir turtas (Streikutė, Šimkutė 1998:
69). Kartą 1910 m. Dusetų apyl. gaisro metu šeimininkas, žiūrėdamas į degantį savo ūkį, pasakė: Dieve
brangus, ubagui atsakėm, a štai kas (IIES 493, sk.
27: 27). LI Etnologijos skyriaus archyvuose esama
įrašo, kuriame pasakojama dėl vaiko negalios kaimo
bendruomenę kaltinus jo tėvą, niekinusį, bardavusį ir
pravardžiuodavusį ubagus (IIES 208, sk. 102: 499).
Šiaulių r. buvo tikima, kad elgetų nevalia niekaip užgaulioti ar net negražiai apie juos kalbėti, nes galima
susilaukti nelaimės, nepritekliaus ar bado (Streikutė,
Šimkutė 1998: 70). Taigi su ubagais buvo elgiamasi
atsargiai, stengiamasi jų neįžeisti. Net per Užgavėnes

Elgetos. Šiaulių apylinkės. 1915–1916 m. Iš asmeninio Petro Kaminsko archyvo.
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persirengusiuosius elgetomis tik tuomet apliedavo
vandeniu, kai būdavo įsitikinę, jog tai tikrai persirengėliai. Jeigu šeimininkai tuo abejodavo, atsargumo
dėlei su jais elgdavosi pagarbiai kaip su tikrais elgetomis (IIES 208, sk. 102: 499).
Užėjęs į namus elgeta pagarbindavo Kristų: Garbė
Jėzui Kristui, o šeimininkai atsakydavo: Per amžių
amžius, amen (IIES 1321, sk. 58: 107). Jei elgetai įėjus
į namus šeimininkai dirbdavo, elgeta sakydavo Dieve,
padėk (IIES 1321, sk. 66: 142). Vieni elgetos prašydavo išmaldos (IIES 1321, sk. 49: 76), kiti neprašę tuoj
pat pradėdavo melstis, dažniausiai kalbėdami „Sveika,
Marija“ ir „Tėve Mūsų“ (IIES 1545, sk. 40: 441), arba
giedoti (IIES 1321, sk. 58: 108). Pasitaikydavo elgetų, kurie skaitė iš kantičkų (IIES 1545, sk. 40: 441).
Vienur ubagas išmaldos laukdavo prie durų, daugiau
niekur neidavo (IIES 1321, sk. 51, p. 83; sk. 53: 89–
90), kitur pats įėjęs sėsdavosi ant suolo prie durų (IIES
1321, sk. 49: 76; Grigaitis 1963: 60), o dažniausiai
šeimininkų būdavo pakviečiamas sėstis prie pečiaus
(IIES 1321, sk. 66: 142; sk. 64: 127) ar ant kėdutės
(IIES 1545, sk. 1, p. 4). Tarpukary Albinas Kriauza
mini elgetas turėjus jiems skirtą vietą prie durų – „ubagų suolą“ (Kriauza 1943b: 258). Jei elgeta užeidavo
šeimai valgant, jį sodindavo prie stalo (IIES 1321, sk.
52: 87). Pasitaikydavo, kad ir ne valgio metu elgeta
buvo kviečiamas sėstis prie stalo (IIES 1545, sk. 1:
4; sk. 12: 146). Kartais pabrėžiama, kad elgetos jokiu būdu nepalikdavo nepasodinto (IIES 1545, sk.
12: 146), kad jį pasodindavo kaip svečią (IIES 1545,
sk. 16: 185), arba net sodindavo į gerąją vietą, kur ir
kunigą (IIES 1545, sk. 55: 661). Išmaldą paduodavo
bet kas iš šeimos narių (IIES 1321, sk. 51, p. 83), bet
dažniausiai tai būdavo šeimininkė, nes ji daugiausia
laiko praleisdavo namuose (IIES 1321, sk. 53: 89–
90). Tačiau Žemaitijoje žinoma atvejų, kai išmaldą
turėjęs paduoti pats gaspadorius (IIES 1321, sk. 66:
147). Taip pat pasitaikydavo, kai išmalda būdavo paduodama vaikui ir jo rankomis įteikiama elgetai (IIES
1545, sk. 8: 88; sk. 36: 402). Įdomu tai, kad Dzūkijoje
iki XX a. 6–7 dešimtmečio švęstõs savotiškos elgetų
šventės – Dziedų dienos metu išmaldą elgetoms dažniausiai nešdavo būtent vaikai (Samulionytė 1998:
39). Žmonės elgetoms duodavo maisto: duonos, sūrio,
mėsos (IIES 1321, sk. 3: 5), kiaušinių (IIES 1321, sk.
4: 6), grūdų, lašinių, sviesto (IIES 1321, sk. 61: 120).

Rečiau – drabužių, kurie dažniausiai priklausė numirusiems šeimos nariams (IIES 1321, sk. 53: 90), arba
pinigų (IIES 1321, sk. 65: 138).
Už gautą išmaldą elgeta padėkodavo ir palinkėdavo visa ko gero: Kad tau Dievulis duotų sveikatą,
gyvenimą gerą!; Kad tau Dievas užmokėtų!; Kad ką
tu nuo Dievulio nori, tą tau duotų (IIES 1321, sk.
49: 77). Linkėdavo ir konkrečiai gero derliaus (IIES
1545, sk. 13, p. 154; Streikutė, Šimkutė 1998, p. 69),
skalsos (Streikutė, Šimkutė 1998: 69) ar kad Dievas
duotų kitą dieną (IIES 1545, sk. 13: 154). Taip pat
sakydavo: Dievas mato tavo gerą širdį, Dievas tau ir
atlygins (IIES 1545, sk. 8: 88). Tikėta, kad jeigu išeidamas elgeta nepalinkės laimės, namus ištiks ligos
(Streikutė, Šimkutė 1998: 69). Dažnai patys šeimininkai duodami išmaldą prašydavo elgetų pasimelsti už
mirusius šeimos narius (IIES 1321: 80; sk. 65: 138),
už kritusius gyvulius ir gyvulių sveikatą (IIES 1321:
80), kad būtų lietaus ar šiaip būtų geras oras (IIES
1545, sk. 36: 403). Iš XIX a. pabaigos žinoma, kad
ir dabartinės Baltarusijos teritorijoje elgetos melsdavosi už gerą derlių ir gyvulių vislumą, už šeimininkų
sveikatą ir apskritai namų gerovę (Никифоровский
1892: 81–82). Netekėjusios merginos prašydavo elgetų melstis, kad ištekėtų (IIES 1321, sk. 65: 138,
80), kartais tą darydavo slapta nuo kitų šeimynykščių
(IIES 1321, sk. 57: 103). Ištekėjusios moterys prašydavo elgetų melstis, kad susilauktų vaikų (IIES 1321,
sk. 65: 138). Pagalbos į elgetą kreipdavosi negalinčios pastoti moterys ir norinčios susilaukti sūnaus
(Kriauza 1943a: 207). Kartais žmonės elgetų prašydavo pasimelsti šventose vietose, prie altoriaus, per
atlaidus (IIES 1321, sk. 65: 138; IIES 1545, sk. 6: 65–
66). Elgetos, paprašyti pasimelsti už tai, kad būtų grąžintas pavogtas daiktas, melsdavosi prie šv. Antano
altoriaus (IIES 1545, sk. 55: 665). Tikėta tokią maldą
turėsiant daugiau galios. Taigi elgetos malda gelbėdavo kuo įvairiausiais gyvenimo atvejais, tiek oro ar
derliaus, tiek vedybų, vaisingumo ar kitu reikalu.
Žmonės tikėjo elgetų maldos svarba ir galia. Kaip
tik todėl buvo tikima ir kad išmaldos davimas lemia sėkmę įvairiose gyvenimo srityse. Pavyzdžiui:
Almužna pati meldžias, tik reik duot (IIES 1545, sk.
39: 428); Geriausia malda, tai išmalda (IIES 1321,
sk. 57: 103). Didelę reikšmę turėjo ir pats išmaldos
davimas, kartais jis net būdavo svarbesnis už elgetos
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maldą: nesvarbu, ar elgeta meldžiasi, ar ne, išmaldą
vis tiek jam reikia duoti (IIES 1545, sk. 39: 428).
Išmaldą visada duodavo ir svarbaus darbo atveju, tuomet ją paduodavo vaikai (IIES 1545, sk. 1: 7). Ją duodavo net tiems elgetoms, kurie įėję į namus burnodavo prieš Dievą (IIES 1321, sk. 61: 119). Išmaldos
davimo svarbą liudija ir jau minėtas pasakymas: Juk
ubagui duodi – Dievui duodi, nes ir jis gali būti tas
pats ubagas (Streikutė, Šimkutė 1998: 69).
Ypatingą galią turėjo žydo elgetos malda.
Suvalkijoje buvo tikima, kad jei kas nors žmogų nuskriaudė, jis gali žydo elgetos užprašyti išpoteriauti nelaimę skriaudėjui. Toks elgeta galėdavo padėti
ir pavogus arklius ar dingus kokiam daiktui. Tačiau
prašant laimės žydai elgetos jokios galios nebeturėjo
(Grigaitis 1963: 64–65). Kaip matome, žydas elgeta
atstovauja dar radikalesniam visuomenės paribiui nei
paprastas elgeta. Jo malda lyg ir galingesnė už paprasto elgetos, tačiau tik „nešvariu“ reikalu. Taigi žydas
elgeta atstovauja grėsmingajai „svetimybės“ pusei.

Elgetos burtininkai, užkalbėtojai
Pasitaikydavo, kad elgetos reiškėsi ne tik kaip
maldininkai, bet ir kaip burtininkai bei užkalbėtojai.
Būtent šiuo atžvilgiu elgeta pasirodo kaip neigiamas,
blogos akies asmuo, kuris, negavęs išmaldos, gali pakenkti – prišaukti nelaimę, susargdinti šeimininkus, jų
vaikus, gyvulius ar „pagadinti“ daiktus (IIES 1321, sk.
65: 138; IIES 892, sk. 26: 80). Kai, pavyzdžiui, gyvulio
liga sutapdavo su ubago apsilankymu, buvo manoma
ir sakoma, kad tas ubagas turįs burtų (IIES 1545, sk.
40: 444–445). Nužiūrėdami gyvulius bei naminius
paukščius elgetos galėjo padaryti taip, kad karvės duotų mažai pieno, o vištos nebedėtų kiaušinių (Streikutė,
Šimkutė 1998: 70). Jei gimdymo metu ateidavo elgeta ir po to gimdant būdavo kokių nesklandumų, dėl
to kaltindavo atėjusį elgetą (IIES 1321, sk. 58: 111).
Pranė Dundulienė knygoje „Akys lietuvių pasaulėjautoje“ rašo: „Turinčiais kenksmingas akis buvo laikomi
įvairūs ‘svieto perėjūnai’: elgetos, čigonai, vengrai,
lokininkai. […] Jeigu į namus ateidavo elgeta ar koks
valkata, kaimo žmonės juos priimdavo, sušelpdavo išmalda ne tiek iš nuoširdumo, kiek iš baimės, kad akimis ar šiaip neužkerėtų. Mūsų krašte yra daug pasako-
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jimų, kur nesušelpti arba kitaip užgauti elgetos atsiųsdavo įvairias ligas, nelaimes, velnio apsėdimą ir t. t.
[…] Sakoma, kad seniau žmonės bijojo elgetų, nes jie
taip savo žvilgsniu padarydavę, kad viskas iškart sutrūkdavę, induose pienas sukrešėdavęs, sriuba surūgdavusi“ (Dundulienė 1992, p. 17). Šiaulių r. tikėta, kad
atsakius elgetai išmaldą, jis sukalba paslaptingą maldą, kuria užkeikia vaikus, ir po kurio laiko jie miršta
(Streikutė, Šimkutė 1998: 70). Tačiau pasitaikydavo ir
tokių elgetų, kurie savo galių nenaudodavo pakenkti, o
net ir negavę išmaldos, linkėdavo gero: Šykštuoliams
nieko nesakydavo. Negrūmodavo, ne. […] Nelaimės
taip pat nelinkėdavo, poteriaudavo ir visiems dangaus
linkėdavo (IIES 1545, sk. 3: 31).
Buvo elgetų, kurie gydydavo ir užkalbėdavo ligas
(IIES 1321, sk. 64: 128). Jų klausdavo patarimo susirgus gyvuliui arba žmogui. Vieni elgetos tik patardavo
(IIES 1321, sk. 57: 105; sk. 65: 138), kiti kalbėdavo
maldeles ir užkalbėjimus (IIES 1321, sk. 57: 105; sk.
66: 142). Kai kurie elgetos išmanydavo vaistažoles ir
jų poveikį. Jie gydydavo ir gyvulius, ir žmones (IIES
1545, sk. 5: 52). Lietuvos istorijos instituto Etnologijos
skyriaus archyvų užrašuose yra pasakojimas, kaip
maža mergaitė elgeta užkalbėdama sustabdė kraują
(IIES 1545, sk. 1: 7). Pasitaikydavo, kad elgetų patarimo klausdavo nederliaus atveju (IIES 1321, sk. 65:
138). Kartais elgetos spėdavo orus (Streikutė, Šimkutė
1998: 70). Tikėta, kad sausros metu elgeta gali prišaukti lietų: Kada sausra būdavo, prašydavo „Poną karalių“ atgiedoti: „Pone karaliau, Dievo tarne, / Dovanok
mums pagadą. / Atitolink karus, nelaimes.“ Sakydavo:
„Jeigu ubagas pagiedos, tai bus lietaus“ (IIES 1545,
sk. 51: 564–565). Prašydavo elgetų ir atkerėti (IIES
1321, sk. 66: 142). Kartais, kad pasveiktų susirgęs gyvulys, užtekdavo tik aukos: Jeigu būdavo karvė apserga – tai biškį paaukodavo ubagam. Pagyja tada (IIES
1321, sk. 57: 103). Taigi svarbesnė vėl pasirodo ne elgetos malda ar užkalbėjimas, o pati auka jam.
Gydydamas, burdamas ir užkalbėdamas elgeta
atlieka žiniuonio vaidmenį. Jis žino, kada ką patarti,
kada ką padaryti ištikus ligai ar nelaimei, juo tikima
ir pasitikima jo galiomis. Šiaulių r. buvo sakoma, kad
elgetos turi šventos galios, kuri jiems yra siųsta iš paties dangaus (Streikutė, Šimkutė 1998: 70). Į elgetas
kreipiamasi ir kai ima vaidentis mirusieji. Jiems nuraminti užperkamos mišios ir išmaldomi ubagai (IIES

Vita DŽEKČIORIŪTĖ. Elgeta XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvoje

640, sk. 28: 105; Čilvinaitė 1943: 200). Taigi čia elgeta pasirodo kaip tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų.
Nors elgetos galėjo ir pakenkti, ir atnešti naudos
žmonėms bei jų turtui, abiem atvejais svarbiausia
tai, kad jie nebuvo indiferentiški. A. K. Baiburinas
straipsnyje apie „savo“ ir „svetimo“ skirtį pabrėžia, jog „svetimybei“ apskritai būdingos ir teigiamos, ir destruktyvios apraiškos (Байбурин 1990: 3).
Etnografijos šaltiniuose galima rasti prieštaringų duomenų apie elgetas, tačiau kaip tik šis prieštaringumas
ir pabrėžia jų svarbą ir ypatingumą. Šiaip jau elgetos
apsilankymas buvo laikomas geru ženklu (IIES 1321,
sk. 65, p. 140). Taip pat sakoma, kad geras ženklas,
kai elgeta apsilanko tuose namuose, kuriuose yra
gimdyvė su naujagimiu (IIES 1321, sk. 65: 140).
Besilaukiančiajai buvo negalima žiūrėti į elgetą, nes
tuomet vaikas galįs būti elgeta (Streikutė, Šimkutė
1998: 70). Arba nėščiai moteriai negalima spoksoti į luošus ubagus, nes vaikas galįs į juos atsigimti
(BsJK: 130, Nr.V.30). Kita vertus, gimdyvę palietęs
elgeta galėjo jai suteikti sveikatos (Streikutė, Šimkutė
1998: 70). Sapnuoti elgetą galėjo būti geras ženklas:
Kai sapnuoji ubagą – gerai, anas biednas, tai būsi
bagotas (IIES 1321, sk. 6: 11); Sapnuoti, kad ubagui
duodi pinigus ar išmaldą – kažką gausi iš artimų, giminių, kaimynų – gal naujieną gerą, gal pinigų (IIES
1545, sk. 35: 395). O galėjo būti ir blogas: Sapnuoti
elgetą reiškia ilgą ilgą ligą (IIES 1321, sk. 67: 145).
Jei kelionėje sutikdavo ubagą, tai būdavo ženklas,
kad kelionė nesiseks. Kai kurie tokiu atveju net grįždavo namo (IIES 1321, sk. 56: 99). Čia galima prisiminti prūsuose dar XVI a. gyvavusį į aptartąjį labai
panašų paprotį. Lukas Davidas rašo, kad jeigu prūsas
kur nors vykdamas susitinka sergantį arba paliegusį
žmogų, tai reiškia nelaimę, kuri gali atsitikti kelyje,
tad reikia grįžti namo ir persižegnoti (BRMŠ II: 298).

Elgetos dalis ir jam rodoma pagarba
Elgetos reikšmę Lietuvos kaimo kasdieniame gyvenime rodo ne tik prieštaringi tikėjimai, bet ir tai, kad
žmonės dalį duonos dar prieš ją kepdami paskirdavo
ubagams: Kai kepdavo duoną, tai iškepdavo daugiau
– gal ubagams bus (IIES 1545, sk. 30: 341). Čia vertėtų paminėti posakį, kuris sakomas pasijuokiant iš pras-

to artojo: Kaip šią žiemą visus ubagus maitinsi? (LKŽ
XVII: 349). Atrodo, kad maitinti ubagus yra savaime
suprantamas dalykas, apie kurį reikia pagalvoti jau vos
pradėjus dirvą arti, ir arti reikia taip, kad duonos užtektų ir ubagams. Panašiai duonos dalį elgetoms dar prieš
sėją skirdavo XIX a. Baltarusijoje (Никифоровский
1892: 82). Taigi elgetos buvo svarbus žmonių kasdienybės dėmuo ir, dar prieš jiems pasirodant namuose,
tam tikra šeimos turimų gėrybių dalis (duonos, mirusiųjų drabužiai) būdavo jiems iš anksto paskiriama.
Be išmaldos, etnografijos šaltiniuose išryškėja kitas pagarbaus elgesio su elgeta motyvas – apnakvindinimas. Sakoma, kad vėlai į namus užklydusį elgetą
paprastai priimdavo nakvynės (IIES 1321, sk. 53: 89);
retai pasitaikydavo, kad ubago nepriimtų nakvoti (IIES
1321, sk. 50: 82); nakvynę ubagui atsakydavo retai ir
dažniau turtingesnieji (IIES 1321, sk. 11: 20); niekada
elgetai neatsakydavo nakvynės (IIES 1321, sk. 49: 78;
sk. 52: 87). Teigiama, kad jeigu koks ūkininkas blogu ar vėlyvu laiku elgetą išvarydavo, kaimynai apie
tokį labai blogai atsiliepdavo (IIES 1321, sk. 65: 139).
Taigi atsisakymas priimti elgetą nakvynės galėdavo susilaukti bendruomenės pasmerkimo. Vienas pateikėjas
pasakė: Nakvynei visada priimdavo, nes jau nuo vaikystės sakydavo maldą, kur buvo žodžiai „Pakelingas
į namus primt“ (IIES 1321, sk. 22, p. 36). Taigi net
malda įpareigojo pasirūpinti į namus užklydusiu pakeleiviu. Dažniausiai ubagą guldydavo ant grindų, suolo
(IIES 1321, sk. 49: 78; sk. 50: 82; sk. 51: 84; sk. 52:
87), tačiau pasitaiko, kad guldė ir į lovą (IIES 1321,
sk. 48: 73; sk. 50: 82; sk. 53: 90), vasarą – kluone ant
šieno (IIES 1321, sk. 64: 129), žiemą – ant krosnies
(IIES 1321, sk. 64: 129; sk. 48: 73). Apnakvindinti
ubagai pasakodavo, kaip gyvena, kas jiems buvo nutikę, kokius žmones yra sutikę, kaip reikia Dievą mylėti
(IIES 1545, sk. 10: 123). Pasitaikydavo elgetų – tikrų
„pasakorių“. Tokie gaudavo daugiau ir geresnės išmaldos (IIES 1321, sk. 65: 139; IIES 1545, sk. 13: 156).
Vadinasi, jie būdavo laukiami ir vertinami. Jų paklausyti susirinkdavo visa šeimyna, ir suaugę, ir vaikai
(IIES 1545, sk. 13: 156). A. Grigaitis, pasakodamas
apie elgetas Suvalkijoje, mini senelį elgetą poetą, kuris
keliaudamas dainuodavo apie upelius, miško grožį ir
pan. Nors buvo beraštis, dalis jo kūrybos išliko žmonių atmintyje. Suvalkijoje būta ir daugiau tokių elgetų
dainių, poetų, turėjusių įtakos ir liaudies tradicijai, dai-
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noms (Grigaitis 1963: 61). Tokių sakovų, dainių, poetų
asmenyse galima įžvelgti senosios sakytinės tradicijos
tąsą, tikėtiną jos išlikimo terpę.
Kartais užsimenama, kad su ubagais šnekėdavosi
tik šeimos seniausieji (IIES 1545, sk. 8: 87). Tokį nakčiai pasilikusį svečią vaišindavo ir vakariene, ir pusryčiais, o iškeliaujančiam dažnai dar ko nors įduodavo
(IIES 1321, sk. 52: 87; sk. 53: 90; sk. 64:. 129). Tačiau
pasitaikydavo, kad ir patys elgetos atnešdavo dovanų – gražią lazdą, pyrago vaikams (Streikutė, Šimkutė
1998: 69). Jeigu elgeta ateidavo tą dieną, kai būdavo
kuriama pirtis, kai kada juos kviesdavo išsimaudyti
(IIES 1321, sk. 65: 140 p.; sk. 69: 153; IIES 1545,
sk. 2: 23; sk. 16: 190). Tikėjimas iš J. Basanavičiaus
rinkinių byloja: Nebėr didesnės apieros už mišias ir
už pirtį, dėl ubagų iškūrentą, ir už pietus, ubagams
pakeltus (BsJK: 174, Nr. III.15). Tad elgetoms iškūrenta pirtis ir patiekti pietūs prilygsta užperkamoms
mišioms. Toks pirties kūrenimas elgetoms nėra atsitiktinis. Straipsnyje „Mirtis, laidotuvės ir atminai“
Daiva Vaitkevičienė ir Vykintas Vaitkevičius pabrėžia pirties svarbą mirusiesiems skirtose apeigose. Jie teigia, kad pirties garai mažina vėlių kančias
(Vaitkevičienė, Vaitkevičius 1998: 215–216). Tad ir
elgetų kvietimas į pirtį gali būti susijęs su jų kaip tarpininkų tarp gyvųjų ir mirusiųjų funkcija.
Šiaurės Lietuvoje, Mažeikų r., Viekšnių apylinkėse, pasak Amelijos Urbienės, pasiligoję ir akli elgetos susilaukdavo ypatingos globos: Viekšnių miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose buvo paprotys aklus
ubagus vedžioti nuo vieno kiemo į kitą. Aklą ubagą
kas nors atveda į pirmąjį kiemą. Čia jį palieka, kur
ubagui duoda „alužną“. Tada iš to kiemo kuris nors
žmogus ubagą nuveda į sekantį kiemą, kur jį palieka, ir čia vėl ubagas gauna „alužną“. Tada jau šito
kiemo žmogus ubagą veda į sekantį kiemą ir t. t., kol
ubagas prisikrauna pilnas terbas. Kuomet terbos pilnos, tada ubagas paprašo jį parvesti namo […]. Jeigu
ubagas netoli nuo savo namų nuvestas, tai jį veste ir
parveda. Palydovas ir terbas padeda nešti. Jei ubagas toliau nuo savo namų nuvestas, tai jį vežte nuveža (IIES 640, sk. 9: 41). Nebepaeinančiais elgetomis
irgi rūpinosi visa bendruomenė: Kuomet ubagas buvo
ligonis arba labai senas ir pats nebegalėjo vaikščioti pasirinkdamas, toks ubagas buvo vežiojamas nuo
kiemo ligi kiemo. Toks ubagas neturėjo nuolatinės
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gyvenamosios vietos. Jis būdavo vežiojamas su visu
savo turtu. Atvežtąjį į kiemą ubagą negalima buvo nepriimti. Reikėjo nors vieną naktį pernakvinti. Bet paprastai ubagas išgyvendavo po savaitę, po dvi ar net
ir daugiau. Ubago nepriimdavo tik tokiais atvejais,
jeigu tame kieme buvo sergančių užkrečiamomis ligomis. Atvežtąjį ubagą reikėjo apgerbti: išplauti drabužius, sulopyti, pakūrenus pirtį, apiprausti. Išvežant
duoti „alužnos“ – drabužių, pinigų. Maisto tokiam
ubagui paprastai neduodavo, nes kiekviename kieme
buvo maitinamas (IIES 640, sk. 9: 41–42). Pastaruoju
atveju akivaizdi pagarba elgetai: žmonės rūpindavosi
ne tik jo nakvyne ir pamaitinimu, svarbi buvo ir jo
higiena – maudymas, drabužių skalbimas, taisymas.
Kadangi toks elgeta kiekviename kieme būdavo maitinamas, jam išvykstant maisto neduodavo, tačiau kitokio pobūdžio auka vis tiek būdavo duodama. Tokia
iš pirmo žvilgsnio nebebūtina auka visa kuo aprūpintam elgetai primena privalomas aukas religinio luomo
atstovams senosiose kultūrose. Nors kitose Lietuvos
vietose elgetos tokios ypatingos pagarbos nesulaukdavo, Rytų Aukštaitijoje jiems irgi padėdavo pereiti
iš trobos į trobą. O apėjus visą kaimą, paskutiniosios trobos šeimininkas elgetą veždavo į kitą kaimą
(IIES 1264, sk. 61: 267). Suvalkijoje apie tokius iš
kaimo į kaimą vežiojamus elgetas sakydavo: Važiuoja
per svietą (IIES 1264, sk. 41: 169–170). Čia galima
prisiminti pasakas, kuriose elgeta pasivertęs Dievas
eina per „svietą“ (MT IX: 36, 156). Vladas Trinka tokią nusenusių elgetų priežiūrą ir vežiojimą iš vienos
vietos į kitą vadina elgetų karšinimu. Jis mini, kad
sunkiai sergančio elgetos pakiemiais nebevežiodavo,
bet valgį jam vis tiek nešdavo paeiliui visas kaimas
(Trinka 1935: 243).
Aukštaitijoje, jeigu apnakvindintas elgeta numirdavo, šeimininkai bandydavo išsiaiškinti, iš kur jis,
ir ten jį nuvežti. Jei išsiaiškinti nepavykdavo arba jis
iš viso neturėdavo giminių, laidojo visas kaimas bendrai (IIES 1321: 81). Dažniausiai elgetas laidodavo
ten pat, kur ir kitus bendruomenės narius (IIES 1545,
sk.1: 7), nors iš vidurio Lietuvos yra žinomas atvejis,
kai pažįstamus elgetas laidodavo kartu su visais katalikais šiapus tvoros, o nepažįstamą – anapus tvoros,
nešventintose kapinėse, kartu su savižudžiais (IIES
1545, sk. 35: 388). Nepažįstamieji elgetos priklausė
„svetimiesiems“ ir po mirties būdavo visiškai atski-
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Elgeta. Šiauliai. Apie 1917 m. Iš asmeninio Petro Kaminsko archyvo.

riami nuo bendruomenės. Etnografiniuose aprašuose
apie jau minėtas Viekšnių apylinkes Žemaitijoje, kur
pasiligojusius elgetas vežiodavo iš vietos į vietą, teigiama: Jeigu ubagas, atvežtas į kurį kiemą, pasiligodavo, tai reikėjo parvežti jam daktarą, kunigą. Sunkiai
sergančio ubago nepritiko iš savo kiemo išvežti, reikėjo jį numarinti ir palaidoti (IIES 640, sk. 9: 42). Kitoje
vietoje rašoma: Jeigu ubagas, atvežtas į kurį kiemą,
numirdavo, tai to kiemo gaspadorius turėjo jį palaidoti. Grabui lentų parinkdavo iš viso kaimo. Ir grabą
ubagui kuris nors vyrų iš to paties kaimo padirbdavo.
Gaspadorius, pas kurį toks ubagas mirdavo, turėjo
teisę parduoti ubago turtą ir iš ubago pinigų iškelti
budynes, užpirkti mišias, ezekvijas. Jeigu pinigų likdavo, tai turėjo pasirūpinti užpirkti mišias, rožančių
per devintines arba per metines (IIES 640, sk. 9: 42).

Ubagai ir vaikai
Lietuvių etnografijos ir tautosakos šaltiniuose
galima pastebėti sąsajų tarp elgetų ir vaikų. Šiame
kontekste vėlgi išryškėja dviprasmiškas elgetos vaizdinys: čia elgeta pasirodo ir kaip tas, kuriuo vaikai
gąsdinami, ir kaip tas, kuris gali teigiamai paveikti
vaikų sveikatą bei augimą.
Norint vaikus sudrausminti, jie gąsdinami elgetomis. Vaikams sakoma: Į maišą įdės, jei neklausysi!;
Atiduosiu ubagui! (IIES 1321, sk. 58: 111); Ubagas
išsineš maiše ir įmes į ežerą ar prūdą! (IIES 1321,
sk. 48: 74); Atiduosiu, tarbon ir įsimes!; Ubagas šulinin intrauks! (IIES 1545, sk. 53: 617); Atiduosiu
žydui. Atiduosiu ubagui, o gal dar kam nors… (IIES
1545, sk. 40: 446). Žydai ir ubagai, kaip ir mitinės
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būtybės, priklauso „kitiems“, „svetimiesiems“, „anapusiui“. Ubago nepriklausymą „žmonių“ kategorijai
atskleidžia kad ir toks pasakymas: Gal jis ir buvo
kada žmogus, bet dabar jau ubagas (LKŽ XVII: 344).
Tautosakoje pasitaiko, kad nekrikštytas vaikas, kuris
dar nėra visavertis bendruomenės narys, vadinamas
žyduku arba ubagiuku: Gi gali pažiūrėt, guli lopšy, al
da žydukas (LKŽ XX: 511); Mažą vaiką, dar nekrikštytą, paprastai visi ubagiuku vadina, o po krikšto jau
vardu (BsJK: 130). Susilaukus vaiko vartoti ir tokie posakiai kaip: čigonai susikraustė; amerikonas atplaukė
(Kriauza 1943a: 215). Pasak A. Kriauzos: „Kol vaikas
dar nekrikštytas, jo nevadina jokiu šv.[entojo] vardu,
o kalbėdamos moterys vartoja pavadinimus žydžiukas,
pagonas, nekrikštas ir kt. Vadinti kokiu vardu, nors jis
bus juo vėliau pakrikštytas, nuodėmė, svieto apjuoka
ir t.t.“ (Kriauza 1943a: 221). Toks vaikas yra dar ne
visai žmogus, o būtybė, esanti tarp šiapus ir anapus.
Tik po krikšto jis tampa tikru žmogumi. Taigi naujagimis įvardijamas kaip „kitas“, ne žmonių bendruomenės narys. Minėtas amerikonas irgi yra „svetimšalis“,
atvykėlis „iš už vandenų“, taigi „iš anapus“.
Nors etnografiniuose šaltiniuose dažnai minima,
kad ubagais gąsdindavo vaikus, kartais matome visiškai priešingą santykį: elgetų prašydavo vaikus „padaboti“ (IIES 1321, sk. 70: 156); ubagas vaikus „padabodavo“ kaip savas žmogus (IIES 1321, sk. 72: 165);
vaikai labai mylėdavo ubagus, patys ir paduodavo ką
valgyti, padėdavo panešti terbas (IIES 1545, sk. 1, p.
8); Ubaga negąsdindava vaikų i vaikai lauke ubagų
(IIES 1545, sk. 13: 156). Jei pasitaikydavo, kad vaikai
pasityčioja iš ubago, tai jie susilaukdavo iš tėvų labai
griežtos bausmės (IIES 1545, sk. 5: 55).
Kartais sakoma, kad vaikai, nors ir pasitikdavo ubagus, bet patys išmaldos jiems duoti negalėdavo (IIES
1545, sk. 11: 134). O kartais teigiama priešingai – būtent vaikai įteikdavo išmaldą (IIES 1545, sk. 36: 402).
Jei pasitaikydavo savą gyvenamąją vietą turinčių elgetų, prieš šventes vaikai jiems nunešdavo maisto
(IIES 1545, sk. 9: 109). Čia vėl galima prisiminti ir
Dzūkijoje dar visai neseniai švęstą Dziedų dieną, kurios metu išmaldą elgetoms dažniausiai nešdavo vaikai
(Samulionytė 1998: 39). Suvalkijoje, Prienų r., išmaldą ubagui paprastai paduodavo vaikai, tada jie gerai
ir laimingai augdavo, nes dalis ubago maldos eidavo
ir už jų sveikatą (IIES 892, sk. 26: 80). Panašų paprotį,
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gyvavusį apie Kupiškį, mini E. Dulaitienė-Glemžaitė:
„Kai vaikai ubagui paduoda išmaldą, tada jie gerai
auga ir būna sveiki“ (Dulaitienė-Glemžaitė 1958: 246).
Taigi vaikas, duodamas išmaldą elgetai, tartum užsitikrina sau gerą ateitį. A. Kriauza, pasakodamas apie
senovės Kupiškėnų valgį, užsimena, kad jeigu elgetą
pamaitinus lieka duonos, ją atiduoda vaikams, „kad
didesni augtų“ (Kriauza 1943a: 259). Palyginimui su
vaikų ir elgetų ryšiu lietuvių tradicijoje paminėtinas
XIX a. Baltarusijoje užfiksuotas reiškinys, kai vaikai
iškratydavo elgetos terbą ir susirinkdavo joje buvusius
trupinius (Никифоровский 1892: 83).
Jau minėta, kad atsakius elgetai išmaldą arba jo
neįsileidus galima buvo susilaukti nelaimės. Tačiau
pasitaiko atvejų, kai nenorėdami priimti elgetos suaugusieji išsiunčia jo pasitikti vaikus, kad šie pameluotų, esą nieko nėra namuose, ir taip elgetos apsilankymo išvengia (IIES 208, sk. 102: 498). Vadinasi, jeigu
elgetai atsakoma per vaiką, jis tarsi panaikina „kenksmingą poveikį“, kurio tokiu atveju gali susilaukti šeima. Tokia vaikų „galia“ ubagų atžvilgiu leidžia juos
traktuoti irgi kaip tarpininkus tarp kaimo bendruomenės, suaugusiųjų pasaulio, ir to socialinio „anapusio“,
kuriam priklauso ubagai.

Išvados
Aptariant elgetos vaizdinį XIX a. pabaigos–
XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo kasdienybėje, išryškėja skirtumas tarp tikro ir netikro elgetos.
Kasdieniame gyvenime didelę reikšmę turi būtent tikrieji elgetos. Papročiuose ir tikėjimuose toks elgeta
susilaukia daug dėmesio, pagarbos ir sudaro įvaizdį
asmens, nuo kurio priklauso žmonių sveikata ir jų
namų gerovė. Elgetoms noriai duodama išmalda, jie
apnakvindinami, prižiūrimi, karšinami. Taip pat elgetos atlieka burtininko, žiniuonio bei užkalbėtojo
vaidmenis. Visose savo veikimo srityse elgeta vertinamas dvejopai – jis gali ir pakenkti, bet jo malda gali
turėti ir teigiamą poveikį. Remiantis tradiciniu požiūriu į elgetas bei atitinkamais papročiais, juos galima
laikyti tarpininkais tarp „šiapus“ ir „anapus“, esančiais ant ribos tarp „savas“ ir „svetimas“, kaip ir kitos
marginalios visuomenės grupės ar net mitinės būtybės. Kartais iš kaimo į kaimą einantis elgeta tiesiog
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tapatinamas su žeme keliaujančiu Dievu. Remiantis
elgetų sakraline reikšme, juos galima sieti su senosios, ikikrikščioniškosios tradicijos žynių luomu.
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Beggars in Lithuania at the end of the
19th c.–first half of the 20th c.
Part I: everyday customs
Vita DŽEKČIORIŪTĖ
This paper discusses the image of beggars at the end
of the 19th c.–first half of the 20th c. in Lithuania and their
visual expression in the then-prevailing everyday customs
of the rural communities. In these traditions the beggars are
revealed as especially important individuals, belonging to a
distinctly marginalized section of the population. The activities of beggars can be treated in two ways — they can hurt
or they can help. Performing the functions of magicians,
sorcerers, and fortune-tellers, beggars became responsible
for human health, the welfare of crops, livestock and the
rest of the household. When traveling through the villages,
praying, collecting alms, helping in a wide range of everyday life and having a distinctive social status, beggars appear as intermediaries between “this side” and the “other
side”, and are particularly revered.
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Senieji mitiniai vaizdiniai
kaip informacijos apie gamtą šaltinis
Valentinas Baltrūnas

Straipsnio objektas – pasakojamoji tautosaka kaip
informacijos šaltinis apie buvusią gyvenamąją aplinką ir vykusius gamtos reiškinius. Straipsnio tikslas –
aptarti gyvenamosios aplinkos (gamtos), kaip etnoso
buveinės (oikos), įtaką baltų mitinių vaizdinių formavimuisi, įvertinti minimų gamtos reiškinių tikroviškumą
gamtos mokslų požiūriu. Metodai – geologinis kartografavimas ir paleogeografinė rekonstrukcija, pagrindžiant padavime minimo reiškinio tikroviškumą taikoma aktualizmo (dabartinių ledynų aplinkos tyrimo) metodologija. Straipsniu taip pat tikimasi pakviesti visus
besidominčiuosius diskusijai, kurioje būtų aptartas galimas mitinių vaizdinių kelias nuo vėlyvojo ledynmečio
iki dabartinių laikų.
Prasminiai žodžiai: geomitologija, padavimai, gyvenamoji aplinka, geologija, paleogeografija, etnosas.

Įvadas
Mitiniai vaizdiniai apie pasaulio sutvėrimą, kalnų,
ežerų, pelkių, daubų, akmenų ir kitų objektų atsiradimą
gyvenamojoje aplinkoje kai kuriomis savo detalėmis
(užuominomis) sukelia tikroviškumo įspūdį. Tačiau didelis laiko tarpas tarp vykusių gamtos reiškinių ir užrašytų padavimų verčia tokiomis sąsajomis abejoti, ypač,
kad jų iki šiol nepatvirtindavo kalbotyra, archeologija
ir fizinė antropologija. Manyta, kad tautų kraustymasis,
užkariavimai, kalbų ir kultūrų kaita negalėjo leisti mitiniams vaizdiniams nei vietovardžiams iš kartos į kartą
pasiekti mūsų laikus. Juk ne be reikalo visi atėjūnai visais laikais stengėsi naikinti įveikto krašto progresyvųjį ir aktyvųjį genofondą, žmonių prieraišumą įprastai
aplinkai, tautos kultūrai ir kalbai, sėti savosios kultūros
daigus. Tai labai akivaizdu, todėl tam vienaip ar kitaip
buvo priešinamasi, dažnai nesėkmingai. Kai kur nesu-
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gebėjusiems ar nespėjusiems sėkmingiau pasipriešinti į
pagalbą atėjo kitų tautų intelektualios pajėgos: mokytojai, gydytojai, misionieriai, mokslininkai, meno žmonės. Tačiau čia tiktų mitologijos tyrinėtojo Dainiaus
Razausko taiklus apibendrinantis pastebėjimas, kuris
suteikė šio straipsnio autoriui daugiau pasitikėjimo:
„Lietuviai, Rytų baltai nutauto ne todėl, kad kažkas
juos nukariavo, bet todėl, kad neatsilaikė prieš atėjusią
kultūrą. Pagrindinė masė Baltarusijos gyventojų antropologiškai nepakito nuo ledynmečio, taigi iš niekur neatėjo. Tai įrodoma fizinės antropologijos duomenimis.
Ir mažiausiai ligi pirmojo tūkstantmečio pabaigos dauguma dar kalbėjo rytų baltų tarmėmis. Vadinasi, tautos
kūnas tebėra, o galvą istorija nunešė. Pasikeitė kalba,
kultūra – ir tautos nebėra, nors niekas jos neišžudė.“1

Gyvenamosios aplinkos raida
poledynmetyje
Rašydami ar kalbėdami apie Lietuvos pirmuosius
gyventojus mes paprastai pradedame nuo gamtos raidos
požiūriu palyginti nesenų laikų – paskutiniojo apledėjimo (ledyno) atsitraukimo prieš 20–13 tūkstančių metų.
Maždaug 8–7 tūkstančių metų reikėjo, kol tirpstančio
ledyno 0,5–1,5 km storio šarvo pakraštys, tai sparčiau,
tai lėčiau besitraukdamas, dažnai palikdamas nuo jo atitrūkusio ledo kalnus, kartais klimato atvėsimo laikotarpiais keliems šimtams metų vėl pačiuoždamas pirmyn,
patvenkdamas gausius tirpsmo vandenis ir upes, galiausiai pasitraukė į Baltijos duburį vakaruose ir Latvijos
kraštą šiaurėje (1 pav.). Tokie reiškiniai, vadovaujantis
metodologiniu aktualizmo principu (pagal kurį, dabartis yra raktas praeičiai pažinti), ne kartą tyrinėti dabartinių ledynų aplinkoje (2 pav.).2, 3 Dar prireikė bent 3–4
tūkstančių metų, kad ledynas, tokiu pačiu būdu besi-
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1 pav. Pietų Lietuvos paleogeografijos prieš 16 tūkstančių metų schema. Parengė Valentinas Baltrūnas, 2003 m.
1 – aktyvus ledynas; 2 – negyvo ledo plotai; 3 – priešpaskutiniojo apledėjimo teritorija, patyrusi ilgalaikius periglacialinius procesus; 4 –
paskutiniojo apledėjimo kraštiniai dariniai; 5 – prieledyniniai baseinai; 6 – limnoglacialinės lygumos; 7 – fliuvioglacialinių (zandrinių) lygumų
susidarymas; 8 – fliuvioglacialinės (zandrinės) lygumos); 9 – fliuvioglacialinė delta; 10 – slėniai, terasos ir vandens tekėjimo kryptis.

2 pav. Prie dabartinio Grenlandijos ledyno pakraščio. P. Šinkūno nuotrauka.
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traukdamas, galutinai ištirptų Fenoskandijos šiaurėje.
Įkandin besitraukiančio ledyno plito tundros augalija,
o kartu su ja – šiaurės link traukė šiaurinių elnių bandos. Archeologų duomenimis, nuo jų neatsiliko ir vėlyvojo paleolito (epipaleolito) žmonės, pirmieji būsimos
Lietuvos gyventojai, kantrūs ir geri medžiotojai, savo
darbo įnagių gamybai pasirinkdavę kietojo titnago gumburų. Pastoviai slenkantys riedulinga morena aptekusių
ledo kalnų šlaitai (plg. sakmes: Senovėje, kai dar akmenys vaikščiodavę…;4 Seniau, kada dar akmenys ledais
slinkdavo…5), patvenkti ir staigiai išsiliejantys ežerai,
platūs ir vis gilėjantys dabartinių upių (Nemuno, Neries,
Merkio, Šventosios, Dubysos ir kitų) slėniai su iš toli atplūstančiu tirpsmo vandeniu – tai ta aplinka, kurią matė
to meto žmogus. Prieš 10 tūkstančių metų, atšilus klimatui ir išnykus ledynui, pradėjus želti miškams, o upėse ir ežeruose veistis gausiai gyvūnijai, Lietuvoje gyvenę mezolito laikų žmonės, kaip teigia archeologai, buvo
sėslesni, medžiojo ir žvejojo, statėsi tvirtesnius būstus.
Tačiau ir jiems teko patirti nemalonių gamtos reiškinių,
ypač laikotarpio pradžioje (borealyje). Tuo metu prasidėjo masiškas palaidotų po moreninio priesmėlio, smėlio, žvyro sąnašomis ledo luistų tirpimas, sukeldavęs
žemės paviršiaus prasmegimus ir glaciokarstinių ežerų
bei ežerėlių atsiradimą, amžino įšalo sukaustytų šlaitų
atitirpimas bei slinkimas, pradžiūvusių didelių smėlingų plotų (vietovės nuo Druskininkų iki Rūdninkų, prie
Skersabalių, Jurbarko, Kazlų Rūdos ir kitur) supustymas į aukštų kopų masyvus. Poborealinis laikotarpis
iš esmės nepasižymėjo ekstremalių situacijų gausumu.
Ledynų ir tirpsmo vandenų sukurtas žemės paviršius
pradėjo „senti“: šlaitai lėkštėjo, plito dirvodara ir pelkėdara, erozija ir sufozija skatino slėnių šlaitų skaidymąsi
griovomis bei raguvomis, palikdamos įvairių formų atragius bei izoliuotas šlaitų liekanas. Šie procesai lėmė
jau daug vėliau sutvirtintų piliakalnių formų įvairovę ir
nevienodą paplitimą atskirose krašto srityse. Jį, žinoma,
lėmė ir kitos kraštovaizdžio ypatybės (slėniuotumas,
kalvotumas ir pan.), taip pat gyventojų tankis, jų ūkiniai
bei gynybiniai poreikiai. Neolito žmonėms teko šiltesnis klimatas negu dabar. Paupių gyventojams didžiausią
rūpestį turėjo kelti periodiškai pasikartojantys pavasariniai didieji upių potvyniai, galbūt itin lietingi (pliuvialiniai) laikotarpiai, šimtmečiais užsitęsiantys klimato atvėsimai, kurių paskutinysis (XIII–XVIII a.) vadinamas
net Mažuoju ledynmečiu.
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Ar Žemės gelmės veikia žmogų?
Taigi, ar ką tik trumpai apibūdinta poledynmečio
gamta ir jos raida turėjo įtakos vietiniam etnosui, jo
dvasiniam paveldui? Ar tai nėra per ilgas laikotarpis
gan intensyviai migruojančiam žmogui? Ta proga noriu
prisiminti savo bičiulių geologo Gedimino Motuzos ir
archeologo Algirdo Girininko darbą apie mūsų krašto
geologinių žemėlapių, archeologinių, etnografinių, antropologinių, lietuvių tarmių paplitimo teritorinį palyginimą.6 Daugelio nubrėžtų ribų artimas atitikimas
stulbina. Tai perša mintį, kad Žemės gelmių sandaros
nevienalytiškumas, pasireiškiantis per gravitacinio, magnetinio, radiacinio ir kitokių geofizinių laukų poveikį,
atskirų jos blokų neotektoninį judėjimą, per ilgą laiką
(tūkstantmečius, šimtmečius) vis dėlto daro įtaką tautos, jos genčių savitumams. Sąlyga, ko gero, viena – ilgalaikis gyvenimas tose pačiose vietose. Šio sąryšio logika būtų tokia: per Žemės gelmių struktūrą pasireiškia
skirtingas įvairių geofizinių laukų poveikis atskiruose
regionuose (tiesioginis poveikis), taip pat ledyno degradavimo ir paviršiaus susidarymo ypatybės, lėmusios grunto, dirvožemio, paviršinio ir gruntinio vandens
mineralizaciją bei cheminę sudėtį, taip pat augalijos ir
gyvūnijos įvairovę kaip žmonių mitybos bazę (netiesioginis poveikis). Gamtinės aplinkos skirtumai lėmė
medžioklės ir žvejybos mastą, žemdirbystės, gyvulininkystės, būdingų verslų (titnago apdirbimo, keramikos,
geležies metalurgijos ir pan.) atsiradimą bei klestėjimą.
Tai tos materialiosios aplinkybės, kurios ne vieną tūkstantmetį veikė vietinius žmones, nepaisant tam tikros
nuolatinės migracijos (užkariavimai, belaisvių atsivarymas ir pan.), suteikdama jiems savitų bruožų.

Geomitologija – mokslo šaka?
Nematerialiąsias žmogaus gyvenimo aplinkybes sudaro tradicinė tautos kultūra: pasakojamoji ir smulkioji
tautosaka, mitologija, dainos, muzika bei šokiai, papročiai, tikėjimai. Žinoma, šiandien turime tik buvusio
mitologijos masyvo likučius. Anot Leonardo Saukos,
jis iro nykstant mitinio suvokimo pagrindams, subyrėjus pirmykščiam mitiniam pasaulėvaizdžiui, bet atskirus vaizdinius, tikėjimus lietuviai vis tik išlaikė net ir
priėmę krikštą.7 Išlikę padavimai, frazeologizmai, vie-
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tovardžiai bei asmenvardžiai palaikė mitinių vaizdinių
gyvybingumą. Bet ar galėjo turėti įtakos mitiniams tam
tikriems vaizdiniams atsirasti, įsitvirtinti ir išlikti iki
mūsų dienų gamtinė aplinka?
Norėčiau daugiau apsistoti prie padavimų, dar
vadinamų toponiminėmis ir istorinėmis sakmėmis,
kurios, tarsi trumpos informacinės žinutės, kartais
praneša mums apie tolimoje praeityje buvusius gamtos reiškinius. Įdomu tai, kad apie padavimų ir atitinkamų vietovardžių „tikroviškumą“ dažniau kalbėjo
gamtininkai (Algirdas Seibutis, Česlovas Kudaba,
Rimvydas Kunskas ir kiti) negu kalbininkai ar istorikai.
Pastariesiems atrodė neįtikinama, kad 15–8 tūkstančių
metų senumo gamtos reiškinių atgarsiai būtų galėję išlikti iš kartos į kartą perduodamuose padavimuose ar
etiologinėse sakmėse, ilgainiui imtose suvokti jau tik
mitologiškai. Pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų tokia informacija mituose padaugėjo. Ko gero, geologas
Gediminas Motuza teisus, tvirtindamas, kad „gamtininkai, geriau suprantantys gamtos reiškinius ir galintys
nustatyti tolimos praeities įvykius, mituose įžvelgia ir
atpažįsta tikrus dalykus ten, kur kiti mato vien fantaziją.“8 Tokiu būdu susikūrė nauja mokslo šaka – geomitologija, kurios tikslas – nustatyti mitų, legendų ir
padavimų geologines bei paleogeografines ištakas.
Geomitologijos raidai didelį postūmį davė JAV mokslininkės Dorothy B. Vitaliano (1916–2008) išleista knyga
Legends of the Earth: Their Geologic Origins (1973).9
Ši geologė, turėjusi menų ir filosofijos magistro laipsnius, dirbo JAV Geologijos tarnyboje ir visą gyvenimą
rašė mokslo straipsnius geomitologijos temomis.10,11

Keli pavyzdžiai ir jų interpretavimas
Lietuvoje esama daug vietovių, susijusių su mitinio velnio ar milžino veikla. Pabandyta tas vietoves
išryškinti krašto žemėlapyje ir įsigilinti į jų teritorinio
pasiskirstymo ypatybes. Absoliuti dauguma vietų, susijusių su velnių ir milžinų veikla – akmenų, rėvų, kalvų,
duobių atsiradimu, yra Aukštaičių, Dzūkų, Sūduvių ir
Žemaičių aukštumose, kuriose įvairesnis bei išraiškingesnis kraštovaizdis, ilgiau užtruko kai kurie geologiniai procesai (glaciokarsto, solifliukcijos ir kt.).12
Panašu, kad žmonės yra stebėję gan staigų žemės paviršiaus prasmegimą ir ežerų atsiradimą, netvirtų šlaitų slinkimą ir žemės paviršiuje atsiveriančius ligi tol

nebūtus akmenis. Kiek mažiau tokių milžinų veiklos
pėdsakų yra moreninėse lygumose ir visai reta – buvusių prieledyninių marių lygumose (Nemuno žemupio, Dainavos ir kt.). Pastebėta, kad milžino personažas dažnesnis prie didelių upių (Nemuno, Neries,
Šventosios) ir pamaryje. Norbertas Vėlius yra pažymėjęs, kad velnio paveikslas artimas milžino paveikslui.
Juos suartina didumas, jėga ir pats veiksmų pobūdis.13
Lietuvių tautosakoje milžinai paprastai laikomi žmonių
protėviais, o velnias – antgamtine, nors irgi gamtą kuriančia būtybe.
Norint palyginti padavimus ir mokslo žinias apie
konkrečius geotopus – išsiskiriančius gamtos objektus
(daubas, kalvas, ežerus, akmenis ir kt.), tinkamų tokiam palyginimui tektų gerokai paieškoti. Viena vertus,
šiuo požiūriu mokslo specialiai tyrinėtų tėra labai nedaug, o kita vertus, palyginti nedaug ir padavimų, kuriuose nurodomas esminis gamtos įvykis, pavyzdžiui,
„prasmego žemė“, „iš žemės ištryško ežeras“, „šliaužė
akmuo“, „drebėjo žemė“ ir pan. Be išlygų tenka sutikti
su Vykinto Vaitkevičiaus nuomone, kad reikia stengtis
rasti (ar užrašyti) kuo daugiau padavimų apie vieną ir tą
patį objektą. Padavimų įvairovė parodo skirtingas geotopo savybes, kartais viena kitą papildančias.
Štai garsioji Velnio duobė prie Aukštadvario. Anot
vieno padavimo, ji atsirado prasmegus viršuje stovėjusiai bažnyčiai, o kitas padavimas teigia, kad duobėje
nuskendęs veršiukas išplaukė netoliese esančiame ežerėlyje:
Kadaise susimylėjo vedęs vyras su mergina. Jie nutarė vesti. Suėjo bažnyčion ir jėga privertė kunigą juos
surišti. Bet staiga bažnyčia su visais [vestuvininkais]
prasmego ir pasidarė Velnio duobė. Sekmadienį dvyliktą valandą, pridėjus duobėje ausį prie žemės, galima
išgirsti varpų skambėjimą. Dar sako, kad Velnio duobėje paskendę du veršiai (ar vienas) – jie išplaukę netoliese esančiuose Škilietų ežeruose. 14
Atlikti geologiniai tyrimai (gręžiniai, medienos velniaduobės dugne datavimas radioaktyviosios anglies
metodu ir kt.) parodė, kad duobė atsirado ištirpus palaidotam ledo luistui maždaug prieš 10 tūkstančių metų (3
pav.).15, 16 O padavimo teiginys apie duobėje nuskendusius ir gretimuose ežerėliuose išplaukusius veršius
šiaip jau kalba apie hidraulinį ryšį tarp Velnio duobėje
liulančios pelkės ir už kelių šimtų metrų, tik 2 m žemiau, tyvuliuojančių Škilietų ežerėlių. Patys veršiai
išplaukti vargu ar galėjo, bet jų kraujas, kaip vandenį
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3 pav. Geologinis
Velnio duobės pjūvis.
Parengė V. Baltrūnas,
Karmaza, 2007 m.
Nuogulų sudėtis:
1 – durpė;
2 – aleuritingas smėlis;
3 – smulkus smėlis;
4 – vidutinis ir rupus
smėlis; 5 – rupus smėlis
su žvirgždu;
6 – žvirgždingas smėlis;
7 – žvirgždas;
8 – gargždas.
Nuogulų kilmė:
9 – ledyno vandens
srautų; 10 – ledyno
vandens baseinų;
11 – prieledyninių
vandens srautų.
Rodyklė rodo durpių
vietą, kuriai nustatytas
absoliutus amžius
metais. Vertikali linija –
išgręžtas gręžinys ir jo
numeris.

4 pav. Raigardo slėnis nuo rytinio šlaito. V. Baltrūno nuotrauka.

92

Valentinas Baltrūnas. Senieji mitiniai vaizdiniai kaip informacijos apie gamtą šaltinis

nudažęs ryškus pigmentas, tikrai galėjo būti pastebėtas. Pigmentų naudojimas požeminio vandens tekėjimo
kryptims nustatyti – hidrogeologijoje plačiai taikomas
tyrimo metodas.
Kitas pavyzdys – Raigardo slėnis piečiau Druskininkų. Užrašyta per 14 padavimų apie šią vietovę, kurių
dauguma teigia, esą čia nugrimzdo Raigardo miestas.17
Kur Raigrodas, tį, sakė, buvo miestas, ale žamė drabėj, ir, sako, nuaj žamėn. Tai Dzievo galybė, tai ne velnias. Itai Dzievas... Kur dar toj klonis, kur muitinė, tį
miestas buvo, ir, sako, nuaj žamėn viskas.18
Turimi gan gausūs geologinių, paleogeografinių ir geomorfologinių tyrimų duomenys liudija, kad
šis pasagos formos Nemuno slėnio išplatėjimas – tai
Žemės plutos lūžiais apribota, paveldėta morfostruktūra, po truputį grimztanti, paskutiniojo kvartero periodo tarpledynmečiais buvusi žema ir vandeninga vieta
(ežeras ar upės slėnis).19 Poledynmetyje grimzdimo
tendencija išliko, todėl ta kryptimi dažnai užsukdavo netoliese plūdę Nemuno vandenys, ypač potvynių
metu (4 pav.). Nenuostabu, jei čia kada ir tikrai žamė
drabėj. Archeologinių tyrimų medžiaga rodo, kad
Raigardo slėnio teritorijoje žmogaus gyventa jau vėlyvajame paleolite, taip pat mezolite, neolite, net viduramžiais. Vieta iš tikro gyvenimui patogi: žuvingų
senvagių labirinte smėlingos sausos terasos, ypač šiaurinėje slėnio pašlaitėje, atgręžtoje į Saulę, prie dabartinio Švendubrės kaimo. Didžiausią rūpestį Raigardo
gyventojams tikriausiai kėlė kartkartėmis pasikartojantys didieji Nemuno pavasariniai potvyniai, nušluodavę
buvusias gyvenvietes. Apie tai, ko gero, ir kalba dalis
padavimų, menančių nugrimzdusio miesto vietoje tyvuliuojančius vandenis.
Įdomūs padavimai, menantys staigų ir netikėtą ežerų atsiradimą, dažnai – prasmegusio dvaro ar bažnyčios
vietoje. Gerai žinomi ir oru kaip debesys keliaujantys
ežerai, kuriems nusileisti tereikia atspėti vardą. Taip
„nusileido“ Platelių, Vištyčio, Lūksto, Glėbo ir daug kitų
ežerų. Bet yra keli padavimai, teigiantys, kad, atspėjus
ežero vardą, šis išsiveržia, išsilieja iš po žemės ar atiteka
upe (Žirnajų, Šventežerio, Vilkokšnio ir kiti). Apie panašiai atsiradusį Dusios ežerą irgi esama padavimo:
Kur dabar Dusios ežeras, buvo seniau tik mažas
upeliukas. Tenai kartą skalbė mergina baltinius, o senutė sėdėjo ant liepto. Senutė pasakė merginai: „Ko tu
taip uždusai kaip dusia?“ Kai tik taip pasakė, pradėjo

Paskutiniojo apledėjimo paliktas Dusios „ledkalnis“.
V. Baltrūno rekonstrukcija.
1 – smėlis; 2 – moreninis priemolis;
3 – dabartinės ežerų nuosėdos.

veržtis vanduo. Mergina nuskendo. Vanduo vertėsi šešias dienas, pasidarė Dusios ežeras.20
Užuomina, kad, atspėjus ežero vardą, jis pradėjo
veržtis iš po žemių, patvirtina paleogeografinę išvadą,
kad bendrą Dusios, Metelių ir Obelijos ežerų dubenį
išgulėjęs nuo besitraukiančio ledyno pasilikęs milžiniškas ledo luistas (savotiškas „stiklo kalnas“), kuris savo
tirpimo pabaigoje, bent jau ties Dusios ežeru, buvo
padengtas gan storu moreninių nuosėdų, iškritusių iš
tirpstančio ledo masės, sluoksniu (5 pav.). Tad tirpimo
pabaigoje įvykęs glaciokarsto reiškinys kaip tik ir galėjo sukelti žemės paviršiaus nusėdimą ir po nuosėdomis
baigusio tirpti ledo vandens išsiliejimą.

Apibendrinimui – kvietimas diskusijai
Lietuvos reljefo tyrinėtojas geografas Česlovas
Kudaba yra išsakęs mintį, kad senieji mūsų krašto
gyventojai bus matę glaciokarsto (anksčiau dažniau
vadinto termokarstu) reiškinius. Remdamasis to meto
ežerinių nuosėdų absoliutaus amžiaus nustatymo duomenimis, pagal kuriuos palaidotų ledo luistų tirpimas
ir žemės paviršiaus įdubimas vyko prieš 8–10 tūkst.
metų, jis teigė: ,,…Lietuvos mezolito, o gal net neo-
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lito gyventojai dar matė žemės termokarstinio dubimo
reiškinius.“21 Č. Kudaba manė, kad ,,Patys padavimai
tikriausiai atsirado tik vėliau, kaip gyvi nemirštantys
žmonijos atminties vaizdai, įgavo labai įvairius ir gražius siužetus, meninius vaizdinius. Tuo jie patiems
pasakotojams atrodė įspūdingesni, tikresni, o kartu ir
gajesni.“22 Panašiai galvoja ir kitas mūsų gamtininkas,
žymus pelkėtyrininkas ir poledynmečio paleogeografijos tyrinėtojas Algirdas Seibutis: ,,…visiškai pagrįsta
manyti, kad gausiuose lietuvių liaudies padavimuose apie įvairiausius ‘skenduolius’ atsispindi tikri gana
tolimos praeities įvykiai. Įdomu, kad tokie padavimai
gausiai paplitę tuose mūsų respublikos rajonuose, kur
būta daugiau termokarstinių įgriuvimų.“ 23
Paleogeografinės toponimikos Lietuvoje pradininko
A. Seibučio darbuose teigiama, kad kai kurie mūsų vietovardžiai galėjo atsirasti dar nykstančio ledyno pašonėje. Štai iš dažnai mūsų krašte pasitaikančių vietovardžių
su žodžio sala šaknimi net 38 žymi holoceno laikotarpio
ežerų, 31 – prieledyninių marių ir 8 – fliuvioglacialinių
upių dabartines arba buvusias salas.24 Kaip čia nepacituoti Gintaro Beresnevičiaus, kuris apie vandens funkcijas lietuvių religijoje ir mitologijoje rašė: „Sala yra
organizacijos, tvarkos, saugumo modelis, o ją supantys
vandenys – chaoso, sutemų, velniavų ir mirties ženklai.
Ir politika bei ideologija formuojama pagal tokius provaizdžius. Rezultatai mums žinomi, tačiau mitologinių
vaizdinių kaltinti neverta. Sala, šiaip ar taip, išliko.“25
Ar galėjo šie toponimai atsirasti prieš 18–13 tūkst.
metų ir išlikti iki šių dienų? Ar gali indoeuropietiški vietovardžiai būti iš tokių tolimų laikų? A. Seibutis tuo beveik neabejoja. Jis taip pat įsitikinęs, kad: ,,ledynmečio
atgarsiai lietuvių tautosakoje taip pat laikytini rimtais
liudininkais, kad tiesioginiai mūsų protėviai yra atsikraustę į dar neapgyventą nykų Nemuno kraštą. Tuomet
čia dar tebetirpo liekaniniai ledkalniai, klostėsi žvyras,
smėlis, molis, dramblinėjo mamutai. Slinko tūkstantmečiai, laipsniškai keitėsi kraštovaizdžiai, iš tų pirmųjų indoeuropiečių protautės medžiotojų ilgainiui išsirutuliojo
ir lietuvių tauta. Vadinasi, Lietuvos gamta ir žmonės yra
glaudžios raidos pagimdyta darni vienovė.“26
Bene drąsiausiai senosios (vėlyvojo ledynmečio)
gyvenamosios aplinkos ir mitologinių vaizdinių sąsajas gina Česlovo Gedgaudo fondo įkūrėjas ir vadovas,
„Init“ televizijos laidos „Mūsų praeities beieškant“
sumanytojas ir vedėjas Leopoldas Krušinskas.27 Jam
talkina visas būrys įvairių krypčių mokslininkų, pa-
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teikiančių įdomių faktų ir duomenų, kartais gan įtikinamai patvirtinančių padavimų teiginius apie vienų ar
kitų gamtos objektų kilmę.
Prie įdomių ir sėkmingų bandymų lietuvių geomitologijos elementus panaudoti geografijos mokymui bendrojo lavinimo mokyklose priklauso neseniai parengtas
ir sėkmingai apgintas Valdos Šuminskaitės magistro
darbas, kurio tikslas – naudojant geomitologinį metodą palyginti Lietuvos geotopų kilmės mitinius aiškinimus su mokslo duomenimis ir gautas išvadas pritaikyti
mokant geografijos.28 Palyginus penkiolikos Lietuvos
geotopų kilmės mitinius aiškinimus su mokslo duomenims, pasitelkus statistinius metodus, buvo nustatyta,
kad iš jų tikėtinų yra 12, o abejotini – tik 3.
Daugiau aiškumo atsirado po archeologo A. Girininko pastarųjų metų apibendrinančių darbų, kuriuose
teigiama, pavyzdžiui, kad „Baltų kultūros ištakos siekia
vėlyvojo paleolito laikotarpį ir yra glaudžiai susijusios
su Rytų Pabaltijyje gyvenusių bendruomenių istorija.“29
Autorius nagrinėja poledynmečiu gyvenusių bendruomenių materialinę ir dvasinę kultūrą, galimą jų raidą ir
kalbos ypatumus remdamasis archeologinių, antropologinių, genetinių, kalbinių tyrimų duomenimis.
Šiandien dar sunku argumentuotai atsakyti į klausimą dėl „mitinių žinių“ apie prieš tūkstančius metų
vykusių gamtos reiškinių tikroviškumą. Dar sunkiau
paaiškinti tų žinių išlikimą tautų formavimosi, kraustymosi, gyventojų migravimo kontekste. Gal ir šiuo atveju galioja išgarsintas Aristotelio posakis, esą „protas neapima nieko, ko prieš tai nebuvo patyrę pojūčiai“, kitaip
tariant, gal tatai pirmykštė patirtis per genetinį paveldėjimą pavirto mus pasiekusiais tautosakos vaizdiniais?
Iš dalies nesiimdamas atsakomybės dėl galutinio atsakymo, noriu tik darsyk prisiminti geologą G. Motuzą,
kuris su savo sūnumi, irgi geologu, Vykintu yra nagrinėję estų epo herojaus Kalevipoego – galingo ir įnoringo milžino – nuveiktų darbų geografinę ir geologinę
prasmę ir įsitikino seniai vykusių geologinių reiškinių
bei iki šių dienų mus pasiekusių mitinių vaizdinių ryšiu.30 Straipsnio pabaigoje autoriai visai pagrįstai klausia: ,,Ar galėjo poledynmečio mitologijos elementai
pasiekti mūsų laikus ir kaip tai įvyko? Geologai, remdamiesi savo duomenimis, gali tik užduoti klausimą, o
atsakyti į jį jau turėtų archeologai ir etnografai. Tačiau,
jei tikrai yra toks ryšys su praeitimi, tai rodo, kaip glaudžiai esame susiję su savo Žeme, ir tai, kad mūsų istorijos ištakos – geologijoje.“
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Išvados
1) Ar galėjo dabartinis geologinis Lietuvos paviršius baigti susidaryti jau žmogaus akivaizdoje? Jei taip,
tai sėsliai ir ilgai gyvenusių genčių savitumai daugiau
ar mažiau, tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo būti susiję
su geologinio pamato bei kraštovaizdžio teritoriniais
kompleksais.
2) Išlikę padavimai ir mitinių vaizdinių nuotrupos, nors ir perprasminti, tikėtinai mena labai tolimus laikus ir pasakoja apie žmones stulbinusius
gamtos reiškinius bei savaip išaiškintas jų priežastis.
Prisitaikydamas prie ne visada svetingos, o kitąsyk
net siaubą keliančios aplinkos žmogus atitinkamai ją
įdvasino, taip mėgindamas ją padaryti suprantamesnę. Tam, žinoma, reikėjo ir pastabumo, ir kūrybinių
sugebėjimų.
3) Akivaizdi problema – kokiu būdu žinios apie
gamtos reiškinius, vykusius prieš tūkstančius metų
(prasmegęs žemės paviršius, išsiliejęs ežeras, slenkantys akmenys ir kt.), galėjo išlikti ir pasiekti mūsų laikus.
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Old mythical images as a source of
information about nature
Valentinas BALTRŪNAS
The subject of the article — narrative folklore as a
source of information about the previous environment and
the natural phenomena that took place there. The aim —
to discuss the residential environment (nature) as an ethnic
home (oikos), its influence on the formation of Baltic mythological imagery, to assess the problem of the reality of
natural phenomena in the light of natural science research.
Methods used — application of geological mapping and
paleogeographic reconstruction, actualist methodology for
research of the current glacier environment, justification of
the realism of phenomena mentioned in legends. Examined
in more detail are the versions of the origin stories of Velnio
duobė (Devil’s pit), Raigardas Valley and Dusia Lake, according to legends and scientific research data. The possible
road of mythic imagery from the late glacial period to the
present time is discussed.
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