Arabai – Lietuva – arabai
Apie Lietuvą, bet ir apie arabų pasaulį – Liudviko GIEDRAIČIO
interviu su doc. dr. Egdūnu RAČIUMI, jo žodžiais,
„nuolatiniu arabų pasaulio studijuotoju“.
Patyriau, kad labai nedaug rašytinės medžiagos lietuvių kalba apie arabų pasaulį. Ar aš jos tik neradau, ar
išties nėra?
Lietuvoje išties labai nedaug literatūros apie islamą.
Tai vienas iš liūdnų faktų. Bet, tiesą sakant, mes gi apie
viską mažai turim literatūros. Liūdniausia, kad ir apie islamą esamoji literatūra dažnai ne geriausios kokybės.
Lietuvoje, daugelio žmonių akimis, arabas – tai tik apsukti, apgauti, netesėti, užgrobti… Ar ne taip?
Esame žiniasklaidos įkaitai. Argi girdėjai kada nors,
tarkim, apie arabų filosofų suvažiavimą, jame išsakomas mintis? Ar esame girdėję apie arabų poetų festivalį? Jei skandalo nėra – ir žiniõs nėra. Mūsų žiniasklaida,
gal sąmoningai, gal tik nekritiškai, sakytum, nesusimąstydama, konstruoja „laukinio arabo“ įvaizdį, arabus
pateikia kaip primityvius žmones. Jungtiniuose Arabų
Emiratuose jau yra pristeigta apie dešimtį amerikietiškų aukščiausio lygio universitetų filialų. Pas mus to – nė
šešėlio. Edukacijos pasiūlos prasme esame gerokai atsilikę. Arabų pasaulyje (daug kur ten jau pabuvojau, gyvenau), kai pasisakai esąs lietuvis, daugeliu atveju žmonės patys apiberia klausimais, iš kurių akivaizdu, kad jie
turi aiškią nuovoką apie mus. Tikrai galėčiau teigti, kad
jie geriau žino apie mus, nei mes apie juos.
Kokius jie mato mus, kokio mentaliteto?
Sunkus klausimas. Pirmiausia jie lygina savo ir mūsų
padėtį, istoriją: mes turėjom priešus rusus, Tarybų Sąjungą, o jie – Ameriką ir Izraelį. Taigi vienodai esame nuskriausti, skriaudžiami. Tokią „bendrumo“ nuostatą ne
kartą patyriau. Subtilesnio lietuvių kultūros pažinimo
„pėdsakų“ gal ir sunkoka aptikti. Arabų kalba radau tik
lietuvių pasakų tomelį…
Per savo pusantro tūkstančio metų istoriją jie – veržlūs, besiplečiantys, gyvybingi, o mes, baltai, net sulipdę
savo LDK, sugebėjom trauktis. Ne ką tvirčiau jaučiamės ir
dabar, antrą kartą laimėję laisvę.
Tuo klausimu norėčiau šnekėti pirmiausia per tradicionalistinę prizmę. Lietuviai, turėtume apsispręsti, ar
eisime „europinimosi“ keliu, ar vis dėlto liksime su tra-

dicinėmis vertybėmis. Panašu, kad linkstame į Europos
kelią. Tautų tragedija – kad dėl vadinamųjų universaliųjų vertybių (žmogaus teisių ir t.t.) išsižadama savųjų.
Arabų tvirtybės pagrindą, mano požiūriu, sudaro laikymasis savųjų tradicinių vertybių, nepasidavimas „modernumo“ vėjų įtaigai. Arabams labai svarbu pagarba
šeimos institucijai. Per tai ne tik išsaugoma daug reikšmingų tradicinių dalykų, bet ir gausėja nacijos. Jemene
dabar 25 mln. gyventojų, manoma, kad po keturių dešimtmečių padvigubės. O mes, buvę 3,5 mln., vien per
pastarąjį dvidešimtmetį netekome gero pusės milijono!
Arabų nacijos nežino išnykimo pavojaus. Ar mes
galėtume ko pasimokyti iš arabų pasaulio? Pirmiausia
reikia išsivaduoti iš stereotipų: ko gi galima pasimokyti
iš tų arabų! Ar – viduramžiško elgesio formų? Juk jie nemodernūs. Va Nyderlandai – taip! Ten viskas leidžiama,
ten ir krypkim…
Sakau be ironijos: ko gi mes vis tik galėtume pasimokyti iš arabų, gal net ir dėl savo išlikimo?
Labai pavojinga būtų šneka: jei ką teigiamo, sektino
šneki apie arabus, tuoj gali būti apkaltintas, kad perši
islamą. Mes gi turim krikščionybę.
Bet jų jėga pirmiausia gal islamas. Jis juos vienija.
Taip, net nesvarbu, kuria forma gyvuojantis: karinga, kultūriška… Kai lyginame Europą su arabų kraštais,
manyčiau, pirmiausia reikia suprasti, kad kalbame apie
labai skirtingų visuomenių pasaulius – religinį ir nebe religinį. Turimos omeny visiškai skirtingos, nesutampančios visuomenės. Manau, Europos krikščionys galėtų
žavėtis arabais, kaip jie sugeba išlaikyti tikėjimo vertybes. Ne tik šeimose, bet ir visoje visuomenėje. Europai,
akivaizdu, krikščioniškų vertybių išsaugojimo prasme,
– slysta žemė iš po kojų. Štai anglikonų arkivyskupas
net viešai ragina į parlamentą įsileisti islamo išpažinėjų,
įsteigti, sakytum, permanentišką vietą, kad jie visada
ten būtų, taip sustiprintų religinę dvasią… Nesumoju,
ką galėčiau daugiau patarti pasimokyti iš arabų pasaulio: Lietuva nepajėgi nė pagalvoti apie grįžimą prie vertybių, sietinų su religija. Abejoju. Bet kodėl gi ne…
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Vis gal religija kalta, kad ir LDK neišlaikė savęs. Arabai
tuo metu audringai plėtėsi, klestėjo, nes…
Lietuva viduramžiais etninėms grupėms, atsidūrusioms LDK teritorijoje, nepasiūlė kultūros. Tai buvo tik
ekonominis vienetas: atskirų, tarkim, slavų kraštų vadukai turėjo mokėti mūsų kunigaikščiams duoklę, bet
gyveno sau netrikdomi. LDK neatstovavo jokiai civilizacijai – nei krikščioniškai, nei, tiesą sakant, pagoniškai.
Ji visiems leido būti tokiems, kokie norėjo būti. Tai, ko
gero, unikalu istorijoje. Bet tai buvo didžioji tos šalies
pradingimo priežastis. Iki pat XVI a. Lietuva nelaikytina
nei krikščioniška, nei pagoniška. Ne vienas bažnyčios
atstovas, apsilankęs čia, grįždavo pašiurpęs. Arabai
užkariautuose kraštuose pirmiausia įdiegdavo labai
paprastą konkrečią nebiurokratizuotą valstybingumo
formą. Tai teikė patogumo gyventi. Antra, islamu jie
skelbė Išganymo kelią, bet leido, kaip ir LDK, egzistuoti kitaminčiams, kurie ten ilgai tarpo geriau nei kituose
kraštuose. Net žydai bėgo į arabų kraštus, tarkim, iš Ispanijos. O ypač svarbu: jie X–XI a. buvo, sakytum, ištroškę žinių, menų, mokslų. „Ryte rijo“ šias vertybes, kūrė,
skleidė jas pasauliui. Arabai labai sumaniai, kūrybingai
perėmė ir Antikos patirtį, išsaugodami, praturtindami
ją. Arabams jų plėtimasis neatrodė primityviai savitikslis… Vytauto arklys būtinai turėjo atsigerti iš Juodosios jūros, bet Vytautas neįkūrė nė vienos mokyklos…
Kažkas buvo pražiūrėta. Mūsų net universitetas – XVI
a. Mes baisiai vėluojame. Ką gi tais dabar įvardijamos
mūsų didybės laikais, ką kūrybingo pasiūlėme! Su visa
pagarba Lietuvai – nieko nesimato.
Iš pokalbio su A. Beinoriumi apie Indiją („L.k.“,
2011/2) ir šio matau tą pačią išvadą: be savos kultūros
laimėjimų, pakilimų visi išsivadavimai ir pergalės – tik
muilo burbulas....
Manau, kad panaši liga mus ėda ir šiandien: smalsumo stokos yda. Jie smalsūs, jie klausia. Įspūdis dažnai toks: nei mes kitais domimės, nei labai norime,
kad mumis domėtųsi. Subjektyvus, be abejo, įspūdis,
ne mokslinis, bet arabai išties nori sužinoti, jie klausia,
šneka, kartais gal ir perdaug, bet visada užsimezga gyvas, žmogiškas bendravimas. Mes to neturim. Gal tai ir
šiaurietiška prigimtis lemia. Kaip tame anekdote apie
suomius: geria dviese, vienas po valandos sako: „Skani
degtinė“. Po poros valandų: „Skani degtinė“. O kitas:
„Kiek gi tu gali šnekėt“. Panašu, kad arabams mes tokie atrodom. Jie ir kalbų mokymuisi imlesni. Jei kambaryje gyveni su arabu ir lietuviu, netrukus pamatai, kad
tu bendrauji būtent su arabu. Smalsumas, komunikabilumas, norėjimas pažinti, suprasti, taip įsiprasminti…
Dar viena akivaizdi arabų savybė – verslumas (arabai ir
žydai – tos pačios šaknies, semitai). Jie atkaklūs vers-
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lininkai. Daug pažįstu tokių, kurie vėl ir vėl imasi naujo verslo, kol galiausiai pasiseka. Lietuviai tokiu atveju
dažniau traukia į Ispaniją braškių skinti. O atvykęs iš Libano arabas jo vietoje įsikuria, jam pavyksta. Tada imi
galvot, kad gal kažkas negerai su tais, kurie mano, kad
Lietuvoje nėra ką veikti, joje niekad nepralobsi, teisinė
sistema bloga. Bet arabas gal net ir nenori pralobti, jį
tenkina tai, ką gauna. Esame gerokai ambicingi. Mums
reikia „čia ir dabar“, daug pinigų iš karto. O arabai neskuba. Lietuvius arabų kraštuose dažnai erzina, trikdo
jų ten „nieko nedarymas“. Mūsų (kaip ir visos Europos)
prakeiksmas – skubame, kurpiame daugybę projektų,
nespėjame… Jie nelaksto akis išdegę, vidujai neskuba:
pasėdėki, pašnekėki, suspėsi… Jų širdys ramesnės, gyvenimo stilius ne nervingas… Mums būdingesnis nesusitelkimas, dažniau save išskaidome pradėtais nebaigtais darbais, norime, kad vienu metu daug kas vyktų,
todėl dažniau nevyksta niekas. Reikėtų pasimokyti romumo, sutelktumo.
O kas arabams teikia to romumo? Kas sąlygoja?
Pirmiausia, gamtinės sąlygos. Dvejus metus gyvenau Kuveite, į pabaigą pradėjau panašiai elgtis. Ten
gamta nenori, kad tu labai skubėtum: karšta, skubėk
lėtai. Nejučia tai tampa ir kultūros dalimi. Skubantys,
erzeliojantys žmonės toje terpėje atrodo keistai. Iš dalies yra ir fatalizmo: viskas Dievo valioje, viską Dievas
nusprendžia, nulemia. Lietuvos žmogui jo kasdienybėje
nėra Dievo. Čia viską darau aš pats. O ten visur – kartu ir Dievas. Žmonės nuolat jaučia, prisimena Dievą.
Dievas – šalia. Jis bičiulis. Jis mylintis, saugojantis. Jei
pasikliauji juo, galima ir neskubėti. Ten ir agresijos tarp
žmonių daug mažiau. Mes greit „išsimušam iš vėžių“,
įsinervinam, užsiplieskiam, vos patyrę ką nemalonaus.
Vis linkę išpūsti nemalonius menkniekius. Gal tai iš nepritekliaus, nepasitenkinimo, skubotumo, nervingumo. Akivaizdu: palyginti su arabais – esam nekantrūs,
desperatiški, nesusitelkę. Yra, be abejo, tokių ir arabų,
bet tai – marginali dalis. Jie pakantesni vieni kitiems nei
mes, kiekvienam daugiau pagarbumo. Ten tu negali aptarinėti draugijoje kito žmogaus. Pati jų kultūra to netoleruoja. Asmens privatumas ten tikrai labiau gerbiamas
nei pas mus.
Griauni, broli, visą mūsų „tradicinį“ manymą apie
arabus… Kaip esi asmeniškai atpažįstamas, priimamas
arabų šalyse?
Labai įvairiai. Maroke aš jiems – libanietis. Sirijoje,
Libane, Palestinoje, iš dalies Jordanijoje mano „antropotipas“ tinka. Labai svarbu barzda. Jei be jos, savaime aišku, esi „kitoks“. Nes „netikėliai europiečiai“ be
barzdų. O tikintys – su barzdomis. Labai svarbu mokėti arabų kalbą. Tokiu atveju, jei nepripažįsta arabu, vis
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tiek laiko musulmonu. Atėjus meldimosi laikui, buvau
kviestas, ragintas melstis, be abejo, atsisakydavau, pasiteisindamas, kad esu kitos religinės tradicijos. Visada
nustebdavo (kodėl tad moku arabų kalbą!). Bet bendravimui tai netrukdo. Niekad nebuvau sutiktas priešiškai. Manau, tai dėl to, kad esu Lietuvos žmogus, o ne
iš kokios JAV, Anglijos, Prancūzijos… Arabai tai gerai
skiria: anie – engėjai, o jūs, ką gi, mažytė nacija, taip pat
engiamoji. Antra vertus, arabų šalyse tikrai nėra išankstinio nusistatymo, kad „kitas, kitoks“ būtinai blogas.
Kartą buvau palaikytas žydu. Išsigandau, nes su Izraeliu
– karas. Nieko neaiškinau, „nesiteisinau“, bet jie patys
bemat mane „pateisino“: žydas, bet ne sionistas, nesu
„blogasis“, tad viskas gerai…
Šventajame Korane skelbiama apie taiką, ramybę,
tikėjimo sklaidą įtikinimais, pavyzdžiu. O štai terorizmą
gimdo būtent arabų pasaulis. Kaip patikėti, kad dabartiniai islamo hierarchai išties priešiški tokiems reiškiniams,
kitaip gal rastų būdų sudrausminti. Manau, tokie neaiškumai glumina ne tik mane.
Mūsų nesupratimų priežastis ta, kad islamą matom, vertinam per krikščionybės prizmę. Katalikų bažnyčioj griežta hierarchija, jos struktūroje labai aišku,
kas leidžiama, kas ne. Joks katalikų kunigas, vyskupas,
kardinolas negali veikti taip, kaip nepatinka Vatikanui.
Islame nėra institucionalizuoto autoriteto, nėra asmens ar institucijos, kuri atstovautų bent jau tariamai

„tikrajam islamui“. Šaltinis tas pats – Koranas, Muchamedas, bet visi laisvi su paveldu elgtis kaip tinkami. Kitaip tariant: jei būdamas musulmonu islamą skelbčiau
visaapimančia taikos religija ir manimi „sektų“ te nedidelė grupė žmonių, – puiku, bet šalia, gretimame kambarėlyje, sėdėtų kitas, kuris skaitytų, be abejo, tą patį
Koraną, to paties Muchamedo gyvenimu vadovautųsi,
tik kitom Jo ištarom ar tą patį sakinį „imtų po kablelio,“ – abu būtume teisūs, nors gal visiškai priešingai
aiškintume, kaip reikia elgtis. Jam net galėtų pasirodyti, kad yra pagrindas pasmurtauti prieš mane: kam gi
skelbiu taikos religiją. Didžioji dalis smurto nukreipta
prieš tuos pačius musulmonus. Nėra jų pasaulyje autoriteto, kuris turėtų teisę pasakyti, kur (kurio) yra
„tikroji tiesa“. Islamo religijos istorijoje kiekviena musulmonų grupė galėjo matyti „tikrąjį kelią į išganymą“.
Nebent galima būtų klausti, kokių musulmonų daugiausia. Atsakymas: žinoma, taikingųjų. Manau, bent
80 nuošimčių – tikrai. Musulmonų, kurie atstovauja
ekstremistiškai, radikaliai pozicijai, tėra procento gal
net šimtoji dalis, bet jie labiausiai matomi. Suvaldyti
jų negali niekas. Pas mus Popiežius, Bažnyčia sudraustų – ir to pakaktų. O ten kiekvienas imamas, savaip
aiškinantis Šventąjį Koraną, atstovauja vienai kuriai
nors tradicijai. Vien sunitai turi jų keturias. Yra ir jokiai
tradicijai nepriklausančiųjų: pasaulėliai pasaulyje. Visi
jie – nevaldomi. Valstybė draudžia, baudžia tik nusikal-
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tėlius, tik už smurtinę veiklą, bet ne už dogmatikos ar
liturgijos savitumus…
Ar tai nepanašu į Indijos tikėjimų įvairovę… Vis atrodė, kad arabai, islamas – vienas kumštis.
Islamo interpretacijų, net ir labai besiskiriančių, taip
gausu, kad apie jį jau nebegalima kalbėti apibendrintai.
Kai esu klausiamas, kaip islamas vertina, aiškina tai ar
kita, visada perklausiu, kuris islamas. Vien istorinio islamo yra trys dimensijos: legalistinis (teisinis), mistinis ir
liaudies tikėjimų kryptis. Jos persipina, bet nėra tapačios. Daug nepatenkintųjų istoriniu islamu. Tai vadinamieji atgimėliai, siekiantys atkurti esą „tikrąjį islamą“.
Yra trys atskiros islamo šakos: šiitai, sunitai, kharidš.
Turime aštuonias to tikėjimo atšakas. Kiekviena įvairiausiais klausimais nustačiusi savo požiūrį. Sunku susitarti tarpusavyje musulmonams. O dar yra brutaliausieji
– džihadžiai… Musulmonai net ir meldžiasi skirtingai,
vien pagal meldimosi pozas gali nustatyti, kuriai to tikėjimo pakraipai priklauso. Taigi bendrystė tik per Koraną, Muchamedą, bet toliau nieko bendra nėra. Iš esmės
tėra labai daug kumštukų, kurie pateikiami kaip vienas
didelis kumštis. Nėra to vieno didelio.
Kaipgi tada arabai galėjo šitaip sparčiai, veržliai išplist!?.
Iš pradžių (VII–VIII a.) buvo labai vieningi. Ankstyvuoju chalifatu vyravo viena valdžia, vienas valdovas,
viena ideologija. Ideologiškai ėmė skilinėti nuo IX–X
a. Laikas sutapo su neįtikėtinu arabų kultūros, mokslo
iškilimu, suklestėjimu. Vadukai, kariaudami tarpusavyje, dar ir varžėsi, kurio biblioteka bus turtingesnė, kas
dosnesnis menų, menininkų globėjas. Kiekvienas manė
atstovaująs tikrajai, teisingajai islamo versijai, siekė ją
paskleisti ir menų priemonėmis. Taip atsirado minėtoji
įvairovė.
Stebina, kad islamo šaknys tos pačios, kaip ir krikščionybės, o konfesijos vis dėlto „nesutaikinamos“.
Skirstant religijas į Rytų ir Vakarų, manau, klaidinga
islamą vadinti Rytų religija. Islamo idėjinės, dvasinės,
net ir geografinės šaknys yra tos pačios kaip ir krikščionybės. Kultūriniu požiūriu jis labai vakarietiškas. Medinoje jo sostinė buvo labai neilgai. Chalifatas, tapęs
monarchija, sostinę perkėlė į Damaską, didžiulį megapolį, paveldėjusį antikinės Graikijos ir Romėnų kultūras.
Musulmonų civilizacija labai helenistinė. Daug labiau
nei paviršutiniškai žiūrint atrodo. Muchamedas poetus
vadino šėtono tarnais, o tie – klestėjo, IX–X a. sukūrė
net specifinį žanrą – hamrijatą (hamr – arab. vynas) –
vyno poeziją.
Omaro Chajamo visi žodžiai apie vyną ir meilę…
Muchamedas griežtai draudė svaigintis alkoholiu,
bet jo pasekėjai „pijokavo“ nė kiek ne mažiau nei žmo-
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nės kur nors kitur. „Pijokauna“ ir dabar, tik ne viešai.
Viskas labai uždara, privatu. Maroke prie vyno prekystalių eilės pirkėjų, bet kur, kada jie geria, niekas nemato. Aišku tik tiek, kad bent šio Muchamedo draudimo
tikrai nepaisoma.
Rašei, kad religiniu požiūriu Korano neįmanoma išversti. Jo tiesas tegali perprasti skaitantys arabiškai.
Tada vėl neaišku, kaipgi tas islamas taip greit išplito kitakalbėse tautose, juo labiau kad, „pagal raidę“, reikalaujama jį skelbti taikiu, įtikinėjimo, pavyzdžio būdu?
Pradiniu islamo plitimo laikotarpiu svetimos teritorijos paprasčiausiai buvo nukariautos ir ten islamas
paskelbtas vyraujančia religija. Kitas aspektas: esama
vadinamojo mistinio islamo, neturinčio nieko bendra su
Koranu. Jis grindžiamas išties meile Dievui, Jo ilgesiu.
Tą skelbė mistikai, klajojantys dervišai. Būtent jie labai
nusipelnė islamo plitimui. Anapusybės poreikis to meto
žmonėms, akivaizdu, buvo labai „pribrendęs“, aktualus. Sacharinės Afrikos, Pietryčių Azijos niekada niekas
neužkariavo, jos būtent dervišų dėka virto musulmoniškomis. XII–XIV a. mistikai sugebėjo labai estetiškai, patraukliomis formomis, apeigomis mokyti žmones, kaip
atliekant tam tikrus judesius tam tikru būdu kvėpuojant
„susilieti su Dievo esybe“. Tai viliojo: tu gali sudievėti!
Taip šis misticizmas išplito didelėse teritorijose. Jose
vėliau įsigalėjo „teisinis“ islamas… Patį Koraną labai
sunku perprasti net arabams. Reikia studijuoti dešimt
mečiais, kad šį tą suprastum. Prirašyti kalnai Korano komentarų. Būtina perskaityti tuos šimtus tūkstančių puslapių, kad išsiaiškintum, kas vis dėlto norėta pasakyti…
Taip pats Koranas tampa tarsi antraeilis. Antra vertus,
net jei gerai moki arabų kalbą, jei išstudijuosi Koraną,
perskaitysi labai daug papildomos literatūros, – pagaliau pasakysi: „vis tiek nesupratau“…
Puikumėlis!
Žinoma, yra tariančiųjų viską supratę. Vieni skelbia,
kad ten teigiama tik taika, kitiems atrodo, kad tai smurto sankcionavimas. Supratimų spektras kuo įvairiausias.
O vis tiek: ar islamu gyvenančiame pasauly žmogiškajam „aš“ prasmingiau, svariau, lengviau gal, laimingiau
nei mūsiškiame?
Manyčiau, kad atsakymas būtų – „taip“. Ten esama
nemenko pasikliovimo kažkuo: Dievu, Lemtimi. Mažiau
vidinio draskymosi, nepasitenkinimo. Gyvenimas tykesnis, nepaisant neramumų, nepriteklių, politinių įtampų.
Žmonės nezirzia (kaip mes, gyvenantys beveik geromis
sąlygomis). Ten viskas atrodo aiškiau, paprasčiau. Net
ir „anapusybė“ daug aiškesnė, konkretesnė: bus maisto gausa, sodas, smagumai, valgysim, gersim, „turėsim
malonų laiką“. Svarbu gyvenant atitinkamai elgtis – ir
perspektyva bus puiki. Krikščionybėj viskas „nepagau-

nama“: „paskutinis teismas, išganymas“, vis neaiškumai, ką aš „ten“ veiksiu. Katė maiše: „gyvenk teisingai
– būsi išganytas“. Daugumai reikia paprastų aiškių konkrečių vaizdinių. Korane jie surašyti, yra priimami, tai,
panašu, „suveikia“ teigiamai.
Bet šiandien iš Lietuvos daug daugiau „suvisam“ iškeliaujama į užsienius, nei į „aną“ pasaulį. Kuo gal skiriasi
emigracija iš arabų kraštų ir iš Lietuvos? Jų išvykėliai daugelis gal turi siekį skleisti savo tikėjimą, savitumą, arabų
įtaką. O mes bemat virstam niekuo...
Tarp emigravusių arabų tikrai yra nemaža dalis pasiryžusių išlaikyti savo tapatybę ir gyvenimo stilių. Yra
ir tokių (jų tikrai gausėja), kurie išties sąmoningai siekia įvairiose šalyse atversti vietos gyventojus į islamą.
Steigiasi misionieriškos organizacijos. Jų veiklos išdava
akivaizdi: įvairiose šalyse atsivertusiųjų į islamą tikrai
gausėja. Tai neabejotina. Prieš šimtmetį tokių buvo vienetai, dabar, tarkim, vien Prancūzijoje, sakoma, apie 30
tūkstančių. Aš neabejoju, kad Lietuvoje jau dabar yra ne
mažiau kaip penki šimtai žmonių, atsivertusių į islamą.
Procesas įsibėgėjęs. Negalima to ignoruoti. Tai vyksta.
Tą puikiai žinau, nes ir disertaciją rašiau ta tema…
Taigi arabai gyvybingi ir tvirti. O kaip Tu matai lietuvybės tvirtumą net ir pačioje Lietuvoje?
Mano požiūriu, vis neatrandam savęs. Mes net neatsakę į klausimą, ką reiškia, kas yra – būti lietuviu. Neturim savo nacijos sampratos. Ar gali, tarkim, Abdula būti
lietuviu? Ko jam reikia, kad jis toks būtų? Kas būtina, kad
vadintumeisi lietuviu? Nesame dėl to susitarę. Ne visai
aišku, kas yra lietuvybė, ir akivaizdu, mes nesididžiuojame esą lietuviai. Mus daug kas erzina Lietuvoje, tiesą
sakant, nelabai žinome, ko norime. Nemokame džiaugtis gyvenimu. Gerai mokame dejuoti. Dejuoja pensininkai, dejuoja turginiai, dejuoja profesūra, studentai…
Gal tik nusikaltėliai, atrodytų, nedejuoja, jiems visai gerai čia gyventi. Pas mus normalu – dejuoti. Jei niekuo
nesiskundi, tai net keista. Ir savo gyvenimą individualiai
imam vertinti kaip kančią, kurios dažnas nori atsikratyti. Gal todėl pirmaujame savižudybėmis… Ar tai vyriausybės, valstybės kaltė, ar intelektualų, mąstytojų
įteigta nuostata, ar tai nuo žiniasklaidos, ar pagaliau
gal tautinės mokyklos žlugimo aidas – sunku pasakyti.
Bet akivaizdu: mes nesidžiaugiame gyvenimu, nebranginame, ką turime. Lietuva reiškia blogą gyvenimą. Vadinasi, ji nėra vertybė. Ir tada visa kita (kalba, tradicijos, lietuviškumas) – beverčio nieko vietoje. Nebrangi
tampa tapatybė: „ištirpsiu, tapsiu normaliu europiečiu
kuriame nors krašte“. Tokios nuostatos tampa labai
akivaizdžios, kai matai Lietuvos žmones, atsivertusius
į islamą: jie teigia atvirą žavėjimąsi juo… Lietuvos ateitį
matau labai pesimistiškai. Nemanau, kad mūsų liks du

Al–Fajumo oazė.
Egdūno Račiaus nuotraukos. 2011 m. sausis, Egiptas.

milijonai. Tikrai ne. Lietuvoje, be abejonės, gyvens keturi – šeši milijonai, bet tie žmonės nekalbės lietuviškai.
Tai bus emigrantų kraštas, nes gera vieta nelieka tuščia.
Materialiniu požiūriu, Lietuva, be abejonės, gerai gyvens, bet etnokonfesiškai ji bus jau visai kitokia: daugiakonfesinė, kurioje lietuvių bus mažuma tarp daugelio.
Tai nebebus nacionalinė valstybė.
Ar įžvelgi, matai dabartinėje Lietuvos visuomenėje jėgas, pavienius veikėjus, intelektualus, veikiančius būtent
šita linkme, sakytum, stumiančius Lietuvą iš jos pačios,
iš savęs? Štai neseniai labai pagarbus poetas, net švietimo ministru pabuvojęs – žiū, labai išmintiškai, atvirai
postringauja iš teleekrano: „Aš nesuprantu, ką reiškia
būti savimi“ … Arba mūsų vienatinis Didysis Televizorinis Istorikas: juk jis niekad neištars ko nors pagarbaus
apie Lietuvą… Na, negaliu aš to neklaust. Aš, pagaliau,
net privalau pagal „darbo aplinkybes“ apie tai šnekėt ir
tuo tik džiaugiuosi. Man reikia Lietuvos. Jos lietuviško

5

gyvastingumo, lietuvybės reikia… Klausyk, aš gal ir
„kvanktelėjęs“: ar Tu matai kokią, sakytum, „ardomąją
veiklą“ lietuvybės požiūriu? Gal jau ir tarp mūsų išmintingųjų perdaug tokių, kuriems Tavo apibūdintoji ateities
Lietuva – beveik ir tikslas ar jau įsisąmoninta, beskausmė
neišvengiamybė…
Kai prieš dvidešimtmetį Lietuva tapo suvereni valstybė, tas suverenumas, deja, labai trumpą laiką tebuvo prioritetinis. Bemat pagrindiniu raktažodžiu tapo
„eurointegracija“. Buvo pasiduota įtaigai: mums reikia
būti „Europos dalimi“, kitaip mus praris Rusija, fiziškai
ar bent kultūriškai. Tas bėgimas paknopstom į „bendrą
erdvę“, tos „bendro vardiklio“ paieškos būtent ir lemia
tapatumo, išskirtinumo, unikalumo atsisakymą. „Mes
Europos dalis, einame į ten,“ – kartota kaip mantra, neužteko gal nė žmogiškųjų išteklių pagalvot, kas ta mūsų
nacija, kas tokie – mes. Tai buvo ir yra didžioji mūsų klaida: tapatumo, kultūros savitumo reikalą apleidome.
Pirmiausia – į Europos katilą, paskui esą išsiaiškinsime,
kas tokie esame. Toks požiūris mums labai brangiai kainavo: žmonės, nevertinantys tapatybės, lengvai apleidžia savo kraštą. Antra: kompetencijos trūkumas valdo
šią šalį. Ne tik ekonomikos, bet ir savimonės srityje.
Intelektualai kreipia kažkur kitur. Tautos sutelktumo,
kūrybos jėgos prarastos. Dabar, kaip tose Antikos dramose, nebent ateitų koks „dievas iš mašinos“, netikėtas išgelbėtojas, sustabdytų tą ritimąsi. Jau sunku patikėti, kad reformomis, Kultūros ar Švietimo ministerijų
pastangomis galima ką pakeisti. Kultūros ministerijoje
– bene keturiasdešimt žmonių su visais valytojais, biudžetas liesas. Kultūra – ji savaime esą kultūringa, nėr ką
ten veikti. O va Užsienio reikalų ministerija! Reikia turėti
bent tūkstantį: pirmininkaujame, dalyvaujame, demokratizuojame! Namuose gi, kultūros srityje – e, čia kaip
nors išsiaiškinsime… Akivaizdus visų mūsų vyriausybių
neatsakingumas.
Ką turi nuveikti gyvenime, gal pasakyti, pasiekti, kad
jau ir didžiausią dvasios džiaugsmą laimėtumei?
Mane labai gerai nuteikia, kai girdžiu žmones korektiškai vartojant terminus, sąvokas, ateinančias iš
to, arabų, islamo, pasaulio. Kai žmonės nesako „Machomedas“, o Muchamedas, ne „Alachas“, o Dievas…
Maži dalykėliai, bet tai džiugina. O apskritai mano tikslus lemia suvokimas: gyvename nežinojimo tamsumoje.
Menkai žinome apie save, o apie kitus – juo labiau. Tad
mano misija: po truputį šviesti, kad kiekvienas suprastų
– yra ir kitokių nei jis pats, nei mes, kiekvienas įdomus,
vertingas, lygiavertis mums, pažinus, būtinas pažinti.
Antra vertus, jau reikia suvokti, kad kitų ir kitokių neišvengiamai daugės Lietuvoje, tad ir savo funkciją matau
– kurti, sukurti Lietuvoje žinių apie juos sistemą, kuri gal
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galėtų padėti, pagelbėti mūsų visuomenei sumaniau
priimti tuos iššūkius. Skatina dirbti ir suvokimas, kad vis
dėlto prisidedu prie žinojimo, žinių lobyno turtinimo.
Labai trikdo, bloškia į neviltį žmonių bendrąja prasme
mentalinis provincialumas, nenoras domėtis. Juk reikia
žinoti, kokiame pasaulyje gyvename…
Klausyk, broli: Tu gerai įsisąmoninęs, tačiau beskausmiai sakai, esą Lietuvoje neišvengiamai tų kitakalbių bus
daug, jų antplūdžiai gausės, o lietuvių liks mažuma. Juk
tai panašu į pasmerktumą…
Vienareikšmiškai. Nei aš to laukiu, nei dėl to džiaugiuosi, bet tikrai žinau, kad mano anūkai bus tikrai kitokie lietuviai nei gyvenantys dabar: labai didelė tikimybė, kad vienas iš jų tėvų jau bus kitatautis. Tikrai taip.
Nematau, kad Lietuvoje kas nors būtų daroma, kad to
išvengtume. Nežinau nė ką reikėtų daryti, kad taip neįvyktų. Žinau tiek: tas vektorius visoje Europoje neatgręžiamas, tik mūsų padėtis juo blogesnė, kad išvažiuojame iš Lietuvos (prancūzai iš Prancūzijos nevažiuoja,
jie sugeba integruoti atvykėlius), mes paliekame vietas,
tuščią erdvę, kurią, aišku, užims atvykusieji, ir čia, matyt, pasiliks tokie, kokie atvykę…
Sunku Tavęs klausytis…
Nesidžiaugiu. Bet kas Lietuvoje žino ir nori, ir gali ką
daryti?..
Viskas aišku. O kas, Tavo supratimu, turėtų būti
svarbu kiekvienam žmogui, šiame pasaulyje, siektina
visiems?
Hm. Vis tiek sakau tą patį: reikia, kad būtų kuo mažiau dogmatiškumo. Labiausiai liūdina dogmatiški žmonės, kuriems atrodo, kad tėra viena tiesa ir kiekvienas
ja turi vadovautis. Mes neišvengiamai turim savo pažiūras, bet tai, kas mums vertinga, nebūtinai turi būti
vertinga ir kitiems. Pasirinkimų, skonių, gyvenimo būdų
įvairovė – priimtiniausia, bet tol, kol nė viena versija
nėra teigiama kaip vienintelė. Manau, taip žmonės turi
atsiverti pasauliui.

The Arabs – Lithuania – the Arabs
Liudvikas GIEDRAITIS discusses peculiarities of Arab
cultural and religious life with the associate professor Dr.
Egdūnas RAČIUS. He points out that there is very little
literature on cultures of different regions of the world
in Lithuania. Dr. Račius, who studies Arab cultures of the
world and has lived in Arab countries for a number of
years, observes that the image of Arabs constructed in
the Lithuanian media is rather negative. The latter does
not provide any information on important developments in science and art or cultural and academic events
in Arab countries. Dr. Račius sees Arab piety and strict
abidance by their traditions as rather positive.

Mokėti buvusio laiko
ir šiandienos kalbą
Pastaraisiais metais vis daugiau humanitarinių mokslų atstovų inicijuoja ir atlieka valstybės
finansuojamus projektinius tyrimus. Jų rezultatai, atsiskleidžiantys mokslo darbuose – monografijose, straipsnių rinktinėse, konferencijose, žinomi akademiniame pasaulyje. Kita
vertus, jie aktualūs ir plačiajai visuomenei, kiekvienam, besidominčiam naujomis idėjomis
bei šiandienos mokslo aktualijomis.
Ketiname „Liaudies kultūros“ skaitytojams pristatyti įdomiausius folkloristikos, etnologijos, antropologijos, kultūros istorijos tyrimų projektus, dažnai tarpdisciplininius, telkiančius visą būrį tyrėjų, o kartais atliekamus vieno žmogaus.
Pirmoji viešnia – folkloro tyrinėtoja ir fenomenologė Giedrė ŠMITIENĖ, humanitarinių
mokslų daktarė, mokslinius tyrimus tęsianti podoktorantūrinėje stažuotėje, kurios tikslas nusakytas apibendrinančia antrašte : „Folkloro aktualizavimas dabarties humanitariniams mokslams“. Jos teiraujamės, kas po šia antrašte slypi, kodėl tai aktualu, kas nauja
lietuvių folkloristikoje.
Podoktorantūrinės stažuotės apraše teigi, jog šiandien itin trūksta folkloro tyrimų, juo labiau studijų, kuriose folkloras funkcionuotų kaip unikali medžiaga antropologams, sociologams, filosofams (folkloras Lietuvoje
gyvavo ilgiau nei daugelyje Vakarų Europos valstybių,
dėl gausių užrašymų užsitęsė sisteminimo ir skelbimo
darbai, tad juntamas modernių folkloro tyrimų stygius).
Stažuotės metu įsipareigojai tyrinėti kūrybines ir
socialines folkloro raiškos formas. Pagrindinės tyrimų
kryptys – tradicinio folkloro atlikėjo ir folkloro recepcija.
Tikslas – įgyti fenomenologinės bei antropologinės metodologijos taikymo folklorui kvalifikaciją...
Pagrindinis stažuotės tikslas – ieškoti konkrečių
būdų, kurie leistų integruoti folklorą į bendrus sociokultūrinius tyrimus. O tai galima padaryti tik neapsiribojus vien uždaromis folkloro problemomis ir matant
etnologiją bei folkloristiką kaip galinčias savo įžvalgomis plėsti ir praturtinti bendrą humanitarinę, socialinę problematiką. Man tiesiog norisi, kad liaudies
naratyvai, tradicinė kultūra pradėtų funkcionuoti tarp
skirtingų humanitarinių mokslų ir ne tik tarp jų, kaip
buvo, tarkim, prancūzų semiotikos ir struktūralizmo
klestėjimo laiku. Mano bandomas integracijos būdas –
pasižiūrėti į folklorą iš žmogaus patirties, iš kultūrinės
patirties perspektyvos, keliant fenomenologinius, antropologinius klausimus.

Apskritai, man svetimas atskirų humanitarinių
mokslų šakų uždarumas ir tyrimų savitiksliškumas. Humanitariniai tyrimai yra žmogaus tyrimai, jo suvokimas,
kalbėjimas apie jį. Jei pradedame kalbėti apie žmogų,
remdamiesi folkloro ir etnologijos medžiaga, pasakykite, kaip būtų įmanoma jį atskirti nuo tikėjimo (nuo religijotyros)? Kas iš mano kartos dar turėjome senelius
kaime, pagalvokime, kaip būtų galima pasakyti apie
juos ką nors tikra, atskyrus nuo jų tikėjimo? Lygiai taip,
ką galime pasakyti apie juos, nesuvokdami jų aplinkos,
jų gamtos? Nesuvokdami jų gamtos, nesuvoksime jų
kūno galimybių, jų kūrybiškumo šaltinių. Japonų tyrinėtojas Tetsuro Watsuji rašo, jog žmogaus esmė yra būti
ir socialiu, ir individualiu vienu metu. Jis niekada nėra
tik individualus arba tik socialus. Tad jei vienas mokslas
tirs jo individualumą, kitas – socialumą, nei vienas, nei
antras nepagaus esmės.
Pradėkime nuo trumpo dosjė. Į folkloristiką grįžai padariusi didelį lankstą – po rimtų literatūrologijos, fenomenologijos studijų....
Grįžau... buvau kažkur išėjus? Gerai prisimenu,
kaip rašydama magistro darbą iš folkloro ir papročių, o iš esmės, iš lauko tyrimų apie kūmystės tradiciją, svajojau apie du vadovus: folkloristę, etnologę ir filosofą fenomenologą – Bronę Stundžienę ir
Arūną Sverdiolą. Prisimenu, kaip nustebinau savo
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vadovę Bronę Stundžienę – kaip tokį aukštą dalyką
(filosofiją) būtų galima susieti su tokiu žemu. Tad
Arūnui Sverdiolui mano svajonė taip ir liko nežinoma.
Vien folkloro išmanymas atrodė nepakankamas.
Maža surinkti, suskaičiuoti ir pateikti papročius kaip
faktus. Papročiai man buvo įdomūs kaip pasaulio supratimas, jo jutimo galimybės. Būtent apie tai folkloristika turėtų, ar galėtų, kalbėti. Studijuojant folklorą,
važiuojant į ekspedicijas, norėjosi suprasti ne tik folklorą, bet ir pasaulį, gyvenimą, taip pat ir savąjį. Tokia
klausimo formuluotė šiandien atrodo naivoka. Bet
klausimas liko tas pats – formulavimas pasikeitė.
Taip susiklostė, kad disertaciją rašiau iš kūno fenomenologijos Alfonso Nykos-Niliūno tekstuose. Tačiau
magistro darbą ir disertaciją siejo kūno problema ir
bendresnis metodologinis žmogaus patirties klausimas. Todėl ir perklausiu, ar tikrai buvau kažkur išėjusi
ir sugrįžau? Dabar galvoju, kad šitas likimo posūkis į literatūrą suteikė man nemenkas galimybes. VU Lietuvių literatūros katedra ir disertacijos vadovė Viktorija
Daujotytė leido ir palaikė fenomenologinės filosofijos
studijas. Darbuojantis vien folkloristikos sityje, veikiausiai tai daryti būtų buvę kur kas sunkiau.
Apsisprendimas po doktorantūros tęsti darbą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos
padalinyje nebuvo suvokiamas nei folkloro tyrinėtojams, nei literatams. Tačiau man tai vėl nebuvo nei
posūkis, nei grįžimo judesys. Tai buvo tas pats kultūros fenomenologijos, fenomenologinės antropologijos kelias. Doktorantūros metais studijuodama
literatūrą, niekaip negalėjau užmiršti patirto kaimo
žmonių kalbos gyvumo. Kai jie pasakoja savo kasdienį gyvenimą, atrodo, viskas atgyja ir skraido. Sunku
ką nors daugiau ir pasakyti. Girdėtas gyvas kalbėjimas man reiškė daugiau arba, sakykim, ne mažiau nei
poezija. Dabar jau galiu pasakyti, kodėl kai kurių kaimo žmonių kalbą girdžiu kaip poeziją – abiem atvejais pasaulis atgyja. Gal dėl šios patirties ir nenoriu
eiti žanrinės ar semantinės folkloristikos keliais. Jie
palieka nuošaly folkloro performatyvumą, gyvenimo
ir kūrybingumo vientisumą ir ypač stiprų kaimo žmonių jutimiškumą.
Rašydama magistro darbą patyriau daug euristinio džiaugsmo, rekonstruodama papročius. Kai jį
jau buvau pabaigusi, LLTI rengė konferenciją, skirtą
profesoriaus Donato Saukos jubiliejui. Buvo 1999-ieji.
Konferencijos tema – tautosakos vertė. Visada siekiu kuo labiau prisitaikyti prie temos, tad ir tą kartą
galvojau, kas yra tautosakos vertė, kas man yra tautosakos vertė. Skaičiau pranešimą apie tai, kas nėra
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nei apeiga, nei paprotys – apie žmogaus laikyseną ir
apie jos lemiamus, formuojamus žmonių tarpusavio
santykius. Pranešimo atrama – vertingas lig šiol nepaskelbtas Domicelės Šlapelienės gimtuvių aprašas,
ji jį rašė pati, niekieno neklausinėja, tiesiog pasakodama, ką yra mačiusi ir patyrusi. Jame daug autentiškos informacijos apie papročius, kurią naudojau magistro darbe. O šį pranešimą rašiau, galima sakyti, iš
„balasto“, t.y. to, kas pateikėjos buvo pasakyta tarp
papročių, ko užrašinėtojas nebūtų fiksavęs. Būtent
tuose tarpuose laikosi emocijos, laikysenos, santykis
su pasauliu. Atrodo, kad šiuo pranešimu ir pasirinkau, ar atpažinau, savo kelią.
Po šios konferencijos „Tautosakos darbuose“ buvo
paskelbtas puikus straipsnis „Palankumo laikysena“
(Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 179–188), kuriame greta Domicelės Šlapelienės krikštynų aprašo
pasitelkei ir Žemaitės apsakymą, jame taip pat atradai
tradicinei bendruomenei, jos etikai nusakyti svarbius
„palankumo laikysenos“ liudijimus... Jau tuomet kalbėjai apie asmens ir bendruomenės santykius, o šiandien
dėmesio centre – patirties, gyvenamojo pasaulio tyrimai – ar galėtum trumpai nusakyti savo interesų lauką,
susiformavusį stažuotės metu?
Vėl pradėjusi dirbti su folkloro tekstais, greitai buvau įtraukta į ilgamečius Instituto tyrimus. Institucija
turi savo darbo vagą, greitą tėkmę, kuri atnaujinimui
nėra itin palanki. Ir tik podoktorantūrinė stažuotė leido apibrėžti savo interesų lauką. Atsigręždama į besibaigiančius antruosius stažuotės metus, matau, kad ji
išties pasiteisino, postūmis mano sąmonėje ir darbų
recepcijoje yra akivaizdus. Galėčiau vardyti temas,
kurias pradėjau plėtoti, bet svarbiau už temas pats
folkloristikos statusas, jos integracija ir patirties bei
kultūros fenomenų tyrimo galimybės.
Prieš metus organizavai konferenciją, skirtą kūrybiškumo klausimui (XVII folkloro konferencija „Kūryba kaip kartotė: liaudies meno tėkmė. Jono Balio
100-mečiui“ LLTI, 2010.10.8 – 9.), kurioje dalyvavo ir
filosofai fenomenologai, ir literatūrologai, ir folkloro
specialistai. Konferencijos anotacijoje teigiama: „Kūrybingumo aspektas konferencijai pasirinktas siekiant
suvokti liaudies meną kaip gyvą procesą, kartu su jo
gyvavimo terpe. Kūrybingumas, kaip sąvoka, jungia
kūrinį ir kuriantįjį. Būdamas žmogaus ypatybe, jis pasirodo per kūrinius. Nuo kūrybos rezultatų kūrybingumo sąvoka veda prie kūrybos veiksmo, leidžia suprasti
meną kaip asmens veikimo formą ir gyvenimo būdą.
Pagrindinis konferencijos objektas – žodinis ir materialus liaudies meno paveldas – teikia išskirtinę gali-

mybę atskleisti kūrybą kaip kartotės fenomeną.“ Kaip
radosi ši tema?
Kūrybiškumo tema yra viena iš man rūpimų.
Daugelis rimtų mūsų vidurinės ir jaunesnės kartos folkloro tyrinėtojų yra nusigręžę nuo kūrybos,
ar liaudies kūrybos, sąvokos, kartu ir nuo kūrybiškumo tyrimų. Liaudies kūrėjų sąvoka buvo plačiai naudojama sovietiniais metais ir dabar išties
prašosi atnaujinama. Kūrėjais buvo laikomi tie,
kurie sukuria kažką nauja, kitaip nei visi, o tai iš vidaus prieštarauja liaudies meno sąvokai. Tie individualūs kūrinėliai vis tiek menkesni nei tradiciniai.
Permąstant asmens kūrybiškumą svarbi kartotės
sąvoka. Ir konferencija vadinosi „Kūryba kaip kartotė“. Kūrybiškumas susijęs su kiekvienu nauju įsikūnijimu, nes išaudimas dar vieno sijono, išdrožinėjimas dar vienos versptės, arba dar kartą anūkui
pasakojama pasaka nėra mechaninis veiksmas. Jis
yra jutiminis, estezinis – matantis, juntantis, liečiantis, įkvepiantis ir tęsiantis pasaulio spalvas bei raštus. Bet čia jau mes papuolame į visai kitą metodologiją, nekalbame tik apie verpstę, paplitusią tam
tikrame regione, kalbame apie verpstę ir jos šeimininką, jo drožiančias rankas, jo norą drožti, jo aplinkos formų ir verpstėje matomų ornamentų sąšauką.
Po metų stažuodamasi Londone atradau Timą Ingoldą – vieną įdomiausių ir stipriausių šiandienos antropologų, kuris tokį pat kūrybiškumo permąstymo
tikslą sau kėlė 2005 m., organizuodamas Jungtinės
Karalystės ir Didžiosios Britanijos tautų socialinės antropologijos asociacijos konferenciją Aberdyne. Žinoma, jis tai padarė daug geriau, tačiau mes nedaug
atsiliekame, nes juntame pačią problematiką.
Tai, apie ką kalbi savo paskutiniame straipsnyje „Takios tradicijos samprata“ („Tautosakos darbai“, 2011,
t. XLI) ir profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymuose IV
„Žmogaus pasaulis baltų mitologijoje ir religijoje“, LLTI,
2011 m birželio 8-9 d. skaitytame pranešime apie žmogaus patiriamą augalų ir gyvūnų žinojimą, galima pavadinti ir „tradiciniu žinojimu“, „tradicijos etosu“ – iš esmės, tai subtiliausia (intymiausia) tradicijos, plačiausia
prasme, gyvavimo forma. Ją ne tik tirti, bet ir fiksuoti
nėra paprasta...
Pirmiausia man svarbu išjudinti pačią tradicijos sąvoką. Mūsų etnologijoje yra nusistovėjęs ir užsistovėjęs suvokimas, kad tradicija – tai aiškiai apibrėžiamas,
fundamentalus reiškinys. Siekiama rekonstruoti kuo
vientisesnį ir rišlų vaizdą, atkurti kuo tikslesnį vienos
ar kitos šventės scenarijų. Bet iš tiesų tai buvo laisva,
kvėpuojanti kultūra, kuriama gyvų žmonių ir atliepianti

Humanitarinių mokslų daktarė Giedrė ŠMITIENĖ.
Edmundos Vengrytės nuotr.

įvairiausioms jų gyvenimo situacijoms. Kiekviena tradicija turi centrą, kuris išlaiko variacijas. Kartu su kolege
Daiva Vaitkevičiene klausėme savo pateikėjos, kuriai
skirtas minėtas straipsnis, o iš dalies ir pranešimas, kiek
ko reikia dėti gaminant vieną ar kitą valgį. O ji mums
sako: „Kiek nori, tiek dedi“, „Kiek įdėsi, tiek rasi“. „O
kada šis gėrimas geriamas?“ – nors tokį atsakymą bandom gauti. „Kada nori, tada geri.“ Ir tik grįžus namo
ir penkis kartus perklausius pokalbius, suprantu, kad
tradicija jai iš esmės sutampa su noru, su jutimu. Ji nėra
nei išoriška, nei direktyvi.
Šiuo metu man įdomu ne tik tai, ką mūsų etninės
kultūros žmonės žinojo, ypač domina, koks buvo jų žinojimas, kaip jis buvo palaikomas. Tad neišvengiamai
susiduriame su kūniško žinojimo modusu, su atminties
ir numatymo galimybėmis.
Tavieji tyrimai išsyk suskambo naujai – atradai būdą
kalbėti apie dalykus, kurie iki šiol lietuvių folkloristikoje, telkiančioje dėmesį į atskirų folkloro rūšių, žanrų,
poetikos tyrimus, nebuvo plačiau svarstomi, nors tuo
pat metu lyg ir pažįstami kiekvienam, turinčiam lauko
tyrimų patirtį...
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Taip, išties mano darbas susijęs su gyva lauko tyrimų patirtimi. Jau magistro darbo problema – kūmų
kūniškas artumas – buvo užčiuopta ir formuluota tik
iš lauko tyrimų. Nesunku suvokti, kodėl tokia tema
anksčiau buvo neužfiksuota. Ir mano grįžimą prie
folkloro, kaip jau sakiau, lėmė sunkiai apibrėžiama
gyvos liaudies kalbos patirtis. Ji taip pat pirmiausia
kyla iš ekspedicijų. Gyva pateikėjų kalba tiesiog kausto mano dėmesį. Ir tai nėra vien kalba, ji neatsiejama
nuo pasaulio suvokimo ir sugebėjimo jį išreikšti. Matyt, ne mažiau už kalbą traukia ir tai, kas ja rodosi.
Mūsų turimi folkloro užrašymai dažnai yra redukuoti.
Jie orientuoti į tekstą – dainą, pasaką. Be abejonės,
tekstas išsaugoja pasakotoją, jo patirtis įsirašo ir tęsiasi. Ir vis dėlto nepalyginti kitoks vaizdas atsiveria
matant ir tekstą, ir kontekstą. Girdint kalbos ritmą.
Dainas, žinoma, visi užrašinėjo kaip sugebėjo tiksliau,
tačiau patį žmogaus kalbėjimą, jei ir užrašydavo, tai
supaprastindami. Keisdavo sakinio formą ir ritmą, nes
svarbiu buvo laikomas vien turinys. Neseniai atidžiau
peržiūrėjau Jurgio Elisono susistemintą medžiagą
apie mūsų krašto gyvūnus tautosakoje. Kai daugybė
užrašymų patenka vienas prie kito, gerai atsiskleidžia
užrašymo pobūdis. Didžioji dalis užrašymų yra formuluoti sąlygos konstrukcijomis: „Jei... , tai...“. Kur tu
rasi seną kaimo žmogų, kuris kalbėtų ir mąstytų sąlygomis? Iš šitų užrašymų kalbos puikiausiai matome ne
pateikėją, bet užrašinėtoją. Jo sąmonę ir jo mąstymo
būdą. Jis fiksavo tik tai, kas jam atrodė svarbu, keisdamas kalbos formą.
Iš tiesų, renkant tautosaką, iš esmės buvo fiksuojama tai, kas tuo metu rūpėjo užrašinėtojui,
galima numanyti, kad rengiant publikacijas, skelbimo vertos informacijos atranka taip pat vyko...
Ar Tau rūpimi dalykai plačiau svarstomi/ apsvarstyti ?
Kartais atrodo, kad straipsniuose ar konferencijų pranešimuose kalbėdama apie rūpimus dalykus, tiesiog
įsiterpi į jau seniai vykstantį polilogą, o unikali Tavo pačios užrašyta medžiaga puikiai pagrindžia esamas įžvalgas. Ir atvirkščiai...
Nuolatos išgyvenu šį jausmą. Kai atsistoju skaityti pranešimą folkloro tyrinėtojų, etnologų auditorijai,
žmonėms, kurie nuo diplominio darbo be pertraukų dirba šioje šakoje, kurie turi nuoseklesnio darbo patirtį nei
aš, pirmiausia taip ir norisi pasakyti: nepasakysiu nieko
naujo, kalbėsiu apie tai, kas jums gerai žinoma, kas jums
negali būti nežinoma. Kartais pasakau, kartais susilaikau, bijodama kartotis. Tačiau polilogo, deja, nejaučiau
ir nejaučiu. Tas folkloro tyrinėtojams bendras žinojimas,
apie kurį kalbu, toks labai jau kūniškas, netematizuotas.

10

Iš kolegų komentarų pradedu suprasti, kad yra žinoma tik medžiaga. Tačiau medžiagos žinojimas savaime
neduoda požiūrio į ją. Kaip fenomenologai sakytų, dalykai gali būti šalia, bet nesirodyti. Tai, ką darau, tikrai
nėra medžiagos atradimas. Tai požiūrio į ją atradimas.
Grįžtant prie ekspedicijų temos, nors tradicinių,
– įprastus žanrinius apibrėžimus atitinkančių – tekstų šiandien iš esmės jau nebegalima užrašyti, kartais
atrodo, kad ir toliau į ekspedicijas važiuojama tekstų,
jie užrašomi ir atiduodami archyvui. Nėra abejonės –
ekspedicijų dalyviai įgyja šeštą pojūtį apie savo tyrimų
objektą. Bet tai nėra tyrimas. Lauko tyrimai Vakaruose
išties yra tyrimai. Tiriama tol, kol ištiriama (ne visada
vienodai subtiliai, bet ištiriama). Tai nėra šventinės vasaros savaitės. Ekspedicijų metodologija ne tirti, bet
užrašyti man išties kelia abejonių.
Metodologiškai labai svarbu, kad folkloro specialistas, kaip ir bet kuris kitas mokslininkas, suvoktų, kad jis
neišvengiamai dalyvauja tyrime. Jis sudaro tam tikras
sąlygas tiriamam reiškiniui. Sudarydamas tam tikras
sąlygas, jis turi galimybę gauti tam tikrus rezultatus.
Šie rezultatai bus tikrai vertingi, jei tyrėjas preciziškai
suvoks savo kaip klausėjo vaidmenį ir įtaką. Apie savęs nereflektuojantį mokslininką E. Husserlis rašė lygiai prieš šimtą metų, apibūdindamas tai kaip Vakarų
mokslo krizę. Humanitariniai mokslai mokslininko savirefleksijos procese turėtų pirmauti. Tokie paveldo tyrimai reikalautų daug aukštesnės kvalifikacijos, didesnių
sąnaudų nei dabarties reiškinio tyrimai. Reikia mokėti
buvusio laiko kalbą ir šiandienos kalbą. Bet jų ir rezultatai, sakyčiau, dvigubi.
Dėkui už pokalbį.
Kalbėjosi Saulė MATULEVIČIENĖ

To Know the Language
of the Past and Present
This is an interview with the phenomenologist and
researcher of folklore, Dr. Giedrė Šmitienė, in which
she discusses the future perspective of folklore studies. She suggests that folklore studies be integrated
into general socio-cultural research and consider issues
such as people’s cultural experiences applying phenomenological and anthropological approaches. Dr.
Šmitienė points out the importance of researching individual creativity, taking into account performativity of
folklore and sensuality of rural population. She believes
that research of the past claims more expenditure that
that of the present, because the latter requires knowledge in both past and present, i.e. “to know the language of the past and present”.
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Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai
Ernestas VASILIAUSKAS
Straipsnio objektas – Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai. Tikslas – apibendrinti per XX a. atsitiktinai
ir 1956 m. tyrinėjimų metu surinktus bei įvairiuose Lietuvos muziejuose saugomus radinius. Tipologinis metodas. Išvada: kapinyne aptikti radiniai datuojami dviem
laikotarpiais – VI–XIII a. ir XVI a. Dirbinių analizė padeda susidaryti aiškesnį vaizdą apie vakarų Žiemgalos
vienos bendruomenės materialinę kultūrą VI–XIII a.,
taip pat – apie apgyvendinimo raidą XVI a. šiaurės vidurio Lietuvoje.
Prasminiai žodžiai: antkaklė, apyrankė, ginklai, įmoviniai ietigaliai, kaimavietė, kapinynas, kirvis, moneta,
papuošalai, pasaginė segė, peilis, platusis kovos peiliskalavijas, žiediniai, kryžiniai smeigtukai, žiemgaliai,
Žagarė, Silenė.

Įvadas. Tyrinėjimų istorija

Šiaurės vidurio Lietuvoje iki šiol mažai tyrinėti Naujųjų laikų pradžios senkapiai (plačiausiai – Pavirvytė–Gudai, Mažeikiai, Meldiniai, Plaučiškiai, Šapnagiai). Penkių
paminklų (Aukštadvaris–Gudeliai, Pavirvytė–Gudai, Mažeikiai, Šapnagiai, Valdomai) medžiaga paskelbta. Dar
mažiau tyrinėti senkapiai, esantys istorinio Žiemgalos
regiono centrinėje dalyje. Prie pastarųjų priskirtini nežymiai archeologų tyrinėti Aukštadvario–Gudelių, Degėsių,
Kurmaičių–Linksmėnų ir Rukuižių senkapiai.
Rukuižių II kapinynas yra kairiajame Švėtelės (lat. Rukuiže – toks pat kaip ir kaimo pavadinimas) upelio krante,
šlaite, šalia kaimo. Jo vieta (0,26 ha) valstybės saugoma
kaip archeologijos paminklas (AR-247/ A590P/ 2032) (1
pav.). Kiek atokiau, 1 km į pietus, kitame upelio krante,
yra Rukuižių I senkapis (AR-248/ A589P/ 2033), apie kurio datavimą nėra duomenų (2 pav.).
Straipsnio tikslas yra paskelbti Rukuižių II (toliau
tekste – Rukuižių) kapinyne surinktus archeologinius radinius ir taip pratęsti ŠAM direktoriaus, archeologo Juliaus Naudužo tyrinėjimų medžiagos publikavimą (jau

Žiemgaloje yra nemažai tyrinėtų geležies amžiaus kapinynų. Vienų kapinynų duomenys yra paskelbti (Aurų
Agrariešai, Jauneikiai, Jaunsaulės Siliniai, Jaunsvirlaukos
Myklos kalno Kakuženai, Papilė,
Stungiai, Šukioniai, PavirvytėGudai, Valdomai, Užupiai), antrų – publikuoti iš dalies (Diržiai,
Drengerai-Čunkanai, Jaunsvirlaukos Vidučiai, Linksmučiai ir kt.), o
treti dar laukia tyrinėtojų dėmesio.
Skelbti ir apibendrinamieji straipsniai apie kapinynus (Stačiūnai, Rudiškiai, Lieporai), apie kuriuos yra
žinoma tik iš atsitiktinių radinių.
Kai kuriuose laidojimo paminkluose yra surinkta vertingų archeologinių radinių (tarp jų ir Rukuižiai
(Joniškio r., Žagarės sen.). Iš ten
į muziejus tiek atsitiktinai, tiek
1956 m. tyrinėjimų metu pateko
123 radiniai (saugomi LNM (in.
nr. AR 610:1–8 ir neinv.), ŠAM1
(in. nr. A-L 10:1–40) ir VDKM
(in. nr. 1685:1–70). Dalis dirbinių
yra skelbta Lietuvos mokslinėje ar
1. Rukuižių kapinyno ir Švėtelės upelio slėnio vaizdas. 2005 m. ŠAM AA, neg. AA Nr. 19/12, 2008.
cheologinėje literatūroje.2
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ŠAM Archeologijos skyriuje saugomą
radinių sąrašą (sudarė Laima NakaitėVaitkunskienė),3 eksponatų inventorines knygas žinoma tik tiek, kad buvo
atidengtas 25 m2 plotas ir ištirta 13
XVI a. datuojamų kapų, surinkta 27
dirbiniai (24 vnt. kapuose)4 (1 lent.).
Rukuižių kapinynas (kaip ir kiti
Žagarės apyl. bei Joniškio r. archeologijos paminklai) buvo žvalgomas 1968
m. (LII, vad. Adolfas Tautavičius)5,
1973 m. (MMT, vad. Mykolas Černiauskas)6, 1977 ir 1980 m. (MMT,
vad. Bronius Dakanis). 1977 m. surinkti radiniai perduoti LNM (3 pav.).
Kapinyną žvalgė 1985 m. Stungių
kapinyną tyrinėjusi archeologinė ekspedicija (MMT, vad. B. Dakanis). Jos
metu surinkti atsitiktiniai archeologiniai radiniai buvo perduoti ŠAM (in.
nr. A-L 10:26–37).7

Radiniai
Kapinyne iš viso surinkta 122 radiniai, kurie suklasifikuoti į keturias grupes: darbo įrankius, ginklus, papuošalus ir kitus radinius. Kadangi dirbinių
kiekis nedidelis, jie nebus skirstomi į
du periodus, o apžvelgiami bendrai.
2. Rukuižių apylinkių archeologinių paminklų situacijos planas: I – Rukuižių I senkapis (? a.),
II – Rukuižių II kapinynas (VI–XIII a.), III – Rukuižių kaimavietė (XVI–XVIII a.),
IV – Petraičių kapinynas (I–VI a.). Sudarė E. Vasiliauskas.

paskelbta Laivių, Papilės, Valdomų kapinynų, Žagarės
II (Žvelgaičio) piliakalnio medžiaga). Tikimasi, kad ši
publikacija padės spręsti kai kuriuos diskutuotinus klausimus: apgyvendinimo raidą šiaurės vidurio Lietuvoje,
krikščionybės plitimą XV a. pabaigoje – XVI a.
Pirmieji archeologiniai radiniai iš šio kapinyno į
VDKM pateko 1935–1937 m. kasant žvyrą. Muziejaus
inventorinėje knygoje parašyta, kad radiniai perimti iš
Valstybinės centrinės bibliotekos, kuri šiuos eksponatus
gavo iš dr. Aleksandro Račkaus ūkio.
1954 m. į ŠAM pateko keletas VI–X a. atsitiktinių
radinių (ŠAM GEK nr. 3–5, 17, 18/ A-L 10:1–5). 1956
m. kapinyne atlikti pirmieji archeologiniai tyrinėjimai
(ŠAM, vad. J. Naudužas). Tačiau, kaip ir apie tais pačiais
metais tyrinėto Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnį, taip ir
apie tyrinėjimus šiame kapinyne nebuvo parašyta ataskaita, todėl nieko negalima pasakyti apie laidoseną. Pagal
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Darbo įrankiai
Darbo įrankius sudaro įmoviniai
kirviai, peiliai, skiltuvai, verpstukai,
galąstuvai, adatinės ir adata.

1. 1956 m. tyrinėto Rukuižių kapinyno statistinė kapų
įkapių radinių lentelė.

ERNESTAS VASILIAUSKAS. RUKUIŽIŲ (JONIŠKIO R.) KAPINYNO RADINIAI

Rasta 11 geležinių įmovinių kirvių. Jų ilgis – 12,9–25,8 cm, ašmenų
plotis – 3,6–6,8 cm, įmovos skersmuo
– 3,2–3,8 cm (3:7–9; 4 pav.).8 Pagal
archeologo Arvydo Malonaičio sudarytą tipologiją, skiriami 2-ojo tipo a ir
c variantai, kurie datuojami II–VIII a.9
Geležiniai peiliai skirstomi į 2 grupes: įtveriamuosius ir kriauninius.
Įtveriamųjų peilių tiesia nugarėle ar jų dalių rasta 7. Geriau išlikusių
ilgis – 15,1–18,7 cm, ašmenų plotis –
1,5–3 cm, storis – 2–4 mm (VDKM,
in. nr. 1685:64, 65, 66, 67, ŠAM, in.
Nr. A-L 10:27, 32, 33) (5:3 pav.). Pagal formą visi peiliai turėtų būti datuojami XVI a.
Kapuose Nr. 6 (ant dubens kaulų),
Nr. 11 (ties kairės rankos alkūne) ir
atsitiktinai rasti 3 kriauniniai peiliai.
Jų ilgis – 14,3–21,5 cm, ašmenų ilgis –
7,3–11,8 cm, plotis – 1,1–1,75 cm, storis – 0,25–0,5 cm, kriaunų ilgis – 9,6
cm, plotis – 1,25–1,5 cm, storis – 1,5
mm (VDKM, in. nr. 1685:68, ŠAM
A-L 10:20, 24). Vienas peilis buvo su
žalvarinėmis kniedėmis (5:2, 4 pav.).
Datuojami XVI a.
Rastas akmeninis ovalo formos
skiltuvas (6 pav.). Per vidurį eina griovelis. Jo dydis – 5,5x7,1 cm, storis –
2,6 cm (ŠAM, in. nr. A-L 10:5). Panašus atsitiktinai rastas Veršių kaime.
Atsitiktinai rastas geležinis skiltuvas į vidų užriestais galais (VDKM, in. nr. 1685:69). Jo
dydis – 7,7x3,5 cm, storis – 4–5 mm (5:1 pav.). Šie skiltuvai – gana retas radinys Žiemgaloje. Turėtų būti datuojamas XII–XIII a.10
Atsitiktinai rastas smiltainio verpstukas. Jo skersmuo – 3,5 cm, storis – 1,5 cm, skylės skersmuo – 1,2 cm
(VDKM, in. nr. 1685:40).
Aptikta po vieną akmeninį ir pilko šiferio galąstuvą.
Šiferinis suskilinėjęs, aptiktas kape Nr. 6, buvo padėtas
ant dubens kaulų, šalia peilio. Jo ilgis 9,1 cm, skersmuo
– 1,5 cm. Kito akmeninio galąstuvo ilgis – 4,4 cm, skersmuo – 1,3x1,45 cm, skylės skersmuo – 5 mm (ŠAM, in.
nr. A-L 10:11; VDKM, in. nr. 1685:41). Šie galąstuvai turėtų būti datuojami XVI a.
Rastos 2 adatinės. Viena adatinė – kaulinė, cilindro formos, tekinta, tarsi dekoruota tekinimo rievėmis

3. Geležiniai dirbiniai saugomi LNM (AR 610:3, 5, 6, neinv., 7, 8, 1, 2, 4).
Audronės Ruzienės piešinys.

(VDKM, in. nr. 1685:70). Jos ilgis – 7,9 cm, skersmuo
– 1,5 ir 1,8 cm. Kita adatinė – žalvarinė, trapecijos formos, rasta atsitiktinai 1956 m. plote Nr. 1. Ji padaryta iš
dviejų 0,5 mm storio plokštelių, kurios šonuose sukniedytos, abu galai atviri (ŠAM, in. nr. A-L 10:25) (7 pav.).
Viduje buvo organinės medžiagos, o joje – žalvarinė 6,9
cm ilgio adata (ŠAM GEK, nr. 251:22). Adatinės ilgis –
6,3 cm, skersmuo galuose – 1,9 ir 3,5 cm, storis – 1,4 cm.
Datuojama XVI a.

Ginklai
Rasti šie ginklai: geležinis platusis kovos peilis-kalavijas, plačiaašmenis pentinis kirvis, įmoviniai ietigaliai.
Atsitiktinai rastas geležinis platusis kovos peilis-kalavijas yra 34,9 cm ilgio, geležtės plotis – 4 cm, storis
– 3 mm (LNM, in. nr. AR 610:3) (3:1 pav.). Tokie ginklai
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Visi geležiniai ietigaliai – įmoviniai.14 Jie skirstomi į 7 pogrupius.
Rasti 5 įmoviniai ietigaliai profiliuota plunksna ir 1 dalis (8:2 pav.).
Jų ilgis – 18,6–20,7 cm, plunksnų ilgis – 11,1–14,5 cm, plotis – 2,1–4 cm,
storis – 4,5–9 mm, pjūvis – rombo formos, įmovos skersmuo – 1,7–2,3 cm
(VDKM, in. nr. 1685:52, 54, 60; ŠAM,
in. nr. A-L 10:30, 31). Datuojami VI–
VII a. Tokių ietigalių rasta tyrinėtame
žiemgalių Jauneikių kapinyne.15
Aptikti 2 įmoviniai ietigaliai
ilga įmova bei trumpa rombo formos plunksna (8:1 pav.). Jų ilgis –
20,4–29,6 cm, plunksnų ilgis – 6,5
cm, plotis – 1,7–1,9 cm, storis – 4–7
mm, pjūvis – rombo arba lęšio formos, įmovos skersmuo – 1,8–2,3 cm
4. Geležiniai įmoviniai kirviai. ŠAM, in. nr. A-L 10:1, 2, VDKM 1685:46.
(VDKM, in. nr. 1685:58; ŠAM, in.
5. Geležinis skiltuvas [1], įtveriamasis [3] ir kriauniniai [2, 4] peiliai.
nr. A-L 10:28). Datuojami VI–IX a.,
VDKM, in. nr. 1685:69 [1], 64 [3]; ŠAM, A-L 10:20 [2], 24 [4].
daugiau paplitę šiaurės ir vakarų Lietuvoje.16
Rasti 5 įmoviniai ietigaliai karklo
lapo plunksna (3:3; 8:3, 6 pav.). Jų
ilgis – 12,6–23,6 cm, plunksnų ilgis –
7,4–14 cm, plotis – 2,5–3 cm, storis –
4–5,5 mm, pjūvis – rombo arba lęšio
formos, įmovos skersmuo – 1,7–2,2
cm (VDKM, in. nr. 1685:53, 57, 62;
ŠAM, in. nr. A-L 10:29; LNM AR
610:6). Datuojami VII–XII a., paplitę
baltų gyventuose kraštuose.17
Rasti 6 įmoviniai ietigaliai lauro
lapo plunksna (3:2; 8:4, 5 pav.). Jų
pasirodė VI a. ir naudoti iki XI a., buvo paplitę žiemgalių, ilgis – 15,5–20,7 cm, plunksnų ilgis – 8,2–16,3 cm, plotis – 2,8–3,5 cm, storis – 4–7 mm, pjūvis – rombo arba
žemaičių ir latgalių žemėse.11
Atsitiktinai aptiktas nedidelis geležinis plačiaaš- lęšio formos, įmovos skersmuo – 1,7–2,9 cm (VDKM,
menis pentinis kirvis. Kirvio ašmenų plotis – 7,6 cm in. nr. 1685:55–56, 59, 61; ŠAM, A-L 10:3; LNM AR
(VDKM in. Nr. 1685:50). Dirbinio pentis nutrupėju- 610:5). Datuojami VII–XII a., paplitę baltų gyventuose
si – sudėtinga nustatyti, ar ji buvo nulaužta specialiai kraštuose.18
Rastas įmovinis juostinis ietigalis. Jo plunksna ypač
pagal tam tikrą daugiausia kuršių gentyje vyravusį paprotį, ar vėliau ardant kapus.12 Tokie kirviai datuojami siaura ir ilga, palaipsniui pereina į įmovą. Ietigalio ilgis
XI–XIII a., tačiau didžioji jų dalis rasti XIII a. kapuo- – 23,2 cm, plunksnos ilgis – 14,4 cm, plotis – 2,5 cm,
se.13 Panašūs nedideli (beveik miniatiūriniai) kirviai storis – 5,5 mm, įmovos skersmuo – 1,7 cm (LNM, in.
rasti Jaunsaulės Silinių kapinyno kape Nr. 5, atsitiktinai nr. AR 610:8) (3:6 pav.). Juostinių ietigalių rasta žiemMazruokų (Vircavos) (KPM XVII, 1998 / 9), Žeimelio galių Jauneikių, Linksmučių, Stungių, Šukionių kapi(ŠAM 1457), Degėsių (VDKM, in. nr. 1586:1, 2), Pum- nynuose, Mežuotnės piliakalnyje. Lietuvoje ir Latvijoje
pėnų–Smilgelių kapinynuose, Jakštaičių–Meškių kapi- pavieniai tokie ietigaliai paplito IX a., tačiau daugiausia
datuojami X a., rečiau – XI a. pradžia.19
nyno kapuose Nr. 3d, 62.
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Aptiktas įmovinis ietigalis siaura rombine plunksna
(su briaunomis per vidurį). Jo plunksna ypač siaura ir ilga,
palaipsniui pereina į įmovą, nuo senųjų geležies ietigalių
skiriasi grakštumu. Rukuižių kapinyne rasto ietigalio ilgis
– 23 cm, plunksnos ilgis – 14,4 cm, plotis – 3,3 cm, storis – 8 mm, įmovos skersmuo – 2,3 cm (LNM in. Nr. AR
610:7) (3:5 pav.). Lietuvoje rastieji ietigaliai datuojami X
a. antrąja puse – XI a.20
Rasta įmovinio ietigalio grakščia ištempto rombo formos plunksna ir siaura įmova dalis (įmova nutrupėjusi). Jo plunksnos ilgis – 25,6 cm, pjūvis – rombo formos,
plotis – 2,9 cm, storis – 4 mm (VDKM in. Nr. 1685:51).
Tokie ietigaliai XI–XIII a. buvo paplitę kuršių, rečiau –
žiemgalių (Rubos Rūsyšų–Debešų kapinynas) gyventose
teritorijose.21

Papuošalai
Papuošalai skirstomi į galvos, kaklo, krūtinės ir rankų.
Iš galvos papuošalų – vienintelis žalvarinis klaustuko
formos auskaras (VDKM, in. nr. 1685:38). Jo ilgis – 5,15
cm (14:1 pav.). Panašūs rasti tyrinėto Šapnagių senkapio
XVI a. vidurio moterų kapuose Nr. 2, 3.22 Panašiai reikėtų
datuoti ir Rukuižių radinį.
Kaklo papuošalus sudaro 3 grupių antkaklės, 2 jų yra
sidabrinės.
Antkaklės. Rasta po vieną žalvarinę ir sidabrinę antkaklę, pasibaigiančią kabliuku ir kilpele (9, 10:1 pav.).
Jų lankelis per vidurį yra rombinio pjūvio, šonuose – tordiruotos. Žalvarinės antkaklės vidurinė dalis dekoruota
2 lygiagrečiomis linijomis sudarytų rombų eile, o šonai,
kaip ir kitų vėlyvų XII a. antkaklių, smulkiai tordiruoti.
Jos dydžiai – 14 cm, galų skersmuo – 4x6,5 mm (9 pav.).
Sidabrinė antkaklė deformuota, lankelio skersmuo – 9,5
mm.23 Tokių antkaklių daugiausia rasta Žiemgaloje, datuojamos VI–XI a. Rečiau aptinkamos vidurio ir vakarų
Lietuvoje.24 Sidabrinę antkaklę reikėtų datuoti X–XI a., o
žalvarinę – XII a. Pastaroji atspindi paskutinį tokių antkaklių raidos etapą.25
Aptikta po vieną žalvarinę ir sidabrinę antkaklę užkeistais storėjančiais galais.26 Sidabrinė antkaklė sulaužyta į 2 dalis, išliko ne visa. Jos galų pjūvis – daugiakampis, palei briaunas dekoruotas taškučiais, o plokštumos
– apskritimais. Šios antkaklės fragmentų dydžiai – 13,3
ir 12,8 cm, galų skersmuo – 5–6 mm, lankelio – 3–3,5
mm. Žalvarinės antkaklės galų pjūvis rombinis, lankelio
– apvalus, šiek tiek deformuota, galai susikeičia. Jos dydžiai – 16,4x14,9 cm, galų skersmuo – 4,5x4 ir 3x4,5 mm,
lankelio – 3 mm. Panašių antkaklių rasta Žiemgaloje, datuojamos VI–XI a. Jų rasta tik šiaurės ir vakarų Lietuvoje,
Latvijoje – tik žiemgalių gyventoje teritorijoje.27

Rastos 2 žalvarinės antkaklės užkeistais keturkampiais galais. Jų lankelis ištisai tordiruotas, galai nežymiai susikeičia. Viena antkaklė deformuota. Kitos dydžiai – 16 cm, galų skersmuo – 6,5 mm.28 Panašių antkaklių rasta Žiemgaloje, datuojamos VIII–XI a. Jų rasta
tik šiaurės ir vakarų Lietuvoje, Latvijoje – tik žiemgalių
gyventoje teritorijoje.29
Pagal VDKM saugomus likusių žalvarinių tordiruotų
antkaklių 2 dalis (VDKM, in. nr. 1685:18, 19), apvalaus
pjūvio lankelio (VDKM, in. nr. 1685:17), 1 susuktos iš
trijų vielučių (vytinės (?) (VDKM, in. nr. 1685:20) fragmentus yra sudėtinga nustatyti, kokiai grupei jos galėjo
priklausyti.
Krūtinės papuošalai. Krūtinės papuošalus sudaro
smeigtukai (bei į juos prikabinti laikikliai, grandinėlės,
kabučiai), segės.
Smeigtukai pagal formą skirstomi į 3 grupes – kryžinius, trikampe galvute, žiedinius.
Smeigtukai kryžine galvute skirstomi į 3 pogrupius.
Rasti 2 žalvariniai kryžiniai smeigtukai su pusrutulio formos buoželėmis galuose (3 pogrupio I tipo pagal
Normundo Jerumo tipologiją). Jie buvo sujungti grandinėlėmis. Kryžmos galai puošti 5 grioveliais, kurie užsibaigia buoželėmis. Galvutė dengta sidabro plokštele. Jos
kryžmos pakraščiais eilė įmuštų iškilių apskritimų eina,
o centre – mėlyno stiklo „akutė“ bei aplink ją įkartėlių

6. Akmeninis skiltuvas. ŠAM, in. nr. A-L 10:5.
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4,5 mm (VDKM, in. nr. 1685:5). Lielupės baseino kapinynuose
tokių smeigtukų rasta nedaug. Jie buvo aptikti paauglių (mergaičių) kapuose po vieną, datuojami VIII a. Tokie smeigtukai
kildinami iš sėlių gyventosios teritorijos.33
Rastas žalvarinis kryžinis smeigtukas su suplotomis plokštelėmis kryžmų galuose (5 pogrupio III tipo pagal N. Jerumo tipologiją) bei 1 galvutė su išgręžta skylute (apie jį plačiau – skyrelyje apie kabučius (13 pav.). Jo ilgis – 14,1 cm, galvutės skersmuo
– 4,2–4,3 cm, adatos skersmuo – 4 mm. Žemiau galvutės yra
ąselė grandinėlei prikabinti34 (12 pav.). Tokių smeigtukų daugiausia surasta Žiemgaloje, aptinkama ir Žemaitijoje, rečiau –
Kurše. Žiemgalių gyventoje teritorijoje šie smeigtukai datuojami
VIII–XI a., aptikti turtinguose moterų kapuose, dažnai po du.35
Aptiktas deformuotas žalvarinis smeigtukas žiedine galvute.
Jo galvutės skersmuo – 2,1 cm, pjūvis – rombo formos.36 Tokių
smeigtukų daugiausia rasta Žiemgaloje, datuojami VIII–X a., bet
labiausiai nešioti VIII a. Be žiemgalių, jais puošėsi žemaičiai,
sėliai ir latgaliai.37
7. XVI a. žalvarinė adatinė. ŠAM, in. nr. A-L 10:25.
Izoldos Maciukaitės piešinys.
8. Geležiniai įmoviniai ietigaliai.
ŠAM, in. nr. A-L 10:28, 30, 29 [1–3], 3 [5], VDKM, 1685:56 [4], 57 [6].

eilė – taip sudarytas saulutės motyvas.
Žemiau galvutės ant adatos yra ąselė, į
kurią įverta grandelė, o prie jos prikabintas laikiklis (buvęs dengtas sidabro
plokštele) su įkabintais 3 klevo lapo
formos kabučiais (11:1 pav.). Jų galvutės plotis – 6,3 cm, buoželių skersmuo
– 11,5–12,5 mm. Grandinėlių laikiklių
plotis – 3,3 cm, storis – 2,5 mm.30 Analogiškas smeigtukas rastas Gaidelių
Vidučių kapinyno kape Nr. 22, kuris
datuojamas VII a.31 Tokie smeigtukai
aptinkami Žiemgaloje ir Žemaitijoje,
datuojami VI–VII a.32
Aptiktas žalvarinis kryžinis smeigtukas su išplotomis plokštelėmis
(4 pogrupio II tipo, pagal N. Jerumo tipologiją). Jo galvutės centrinė dalis yra
rombo formos, dekoruota 3 įstrižomis
eilėmis po 4 duobutes – sudaro rombo
motyvą. Kryžmų galai suploti, ornamentuoti koncentriniais ratukais. Žemiau galvutės yra ąselė grandinėlėms
prikabinti (11:2 pav.). Smeigtuko ilgis
– 16,1 cm, galvučių skersmuo – 5,25
cm, storis – 3 mm, adatos skersmuo –
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Aptikta sudėtinio (?) kabučio žalvarinės detalės – vienas tarpsnis ir vieno sulūžusios 2 dalys. Sveiko tarpsnio
ilgis – 4,9 cm, plotis – 8 mm (VDKM, in. nr. 1685:39).
Panašus dirbinys 2005 m. atsitiktinai rastas Kurmaičių–
Linksmėnų kapinyne (JIKM GEK nr. 10513 / in. nr. AR
45:114). Panašūs tarpsniai sudarė Jauneikių kapinyno VI–
VII a. kape Nr. 464 aptiktą sudėtinį kabutį.38
Rastas nudilusio kryžinio smeigtuko galvutė-kabutis
su išgręžta skyle (13 pav.). Jo skersmuo – 5,15 cm, storis
– 2–3 mm, skylės skersmuo – 2–3 mm (VDKM, in. nr.
1685:8). Kabutis turėtų būti datuojamas XVI a. ir sietinas
su krikščionišku simboliu – kryželiu. Kaip jie galėjo būti
nešiojami, tiksliau nustatyti sudėtinga – reikalinga platesnė tokių dirbinių apžvalga.39 Ši papuošalų grupė bei jų
paskirtis iki šiol beveik nenagrinėta nei latvių, nei lietuvių
archeologų.

9. Žalvarinė antkaklė, pasibaigianti kabliuku ir kilpele.
VDKM, in. nr. 1685:13.
10. Sidabrinė antkaklė, pasibaigianti kabliuku ir kilpele, žalvarinė
pasaginė segė daugiakampiais galais. VDKM, in. nr. 1685:14, 21.

Rukuižių kapinyne rastos 5 segės: 4 pasaginės ir kiauraraštė rato formos.
Aptikta žalvarinė pasaginė segė daugiakampiais galais
(10:2 pav.). Jos skersmuo – 10,4x9,8 cm, galų skersmuo –
1,7 cm, aukštis – 1,7 cm. Lankelis per vidurį dekoruotas
taškučiais, linijomis, laužyta linija – zigzago motyvu, jo
pjūvis – šešiakampio formos, skersmuo – 10x13 mm, adatos keteros plotis – 8,5 mm.40 Datuojama XI a.41

Krūtinės papuošalų komplektus sudaro į smeigtukus ir jų grandinėlių laikiklius įkabinti žalvariniai kabučiai, prikabintos grandinėlės (iš apvalaus pjūvio
grandelių) (11:1 pav.) ir jų laikikliai.
Rasti 4 nedideli žalvariniai pusmėnulio formos grandinėlių laikikliai. Du
iš jų buvo prikabinti prie VII a. datuojamų kryžinių smeigtukų (11:1 pav.), o
likę 2 – nuplėšti (11:3 pav.). Pastarųjų
laikiklių galuose įkabinta po vieną didelę apvalaus pjūvio grandelę. Jų paviršius palei pakraščius dekoruotas apskritimų eilių bei akučių kombinacija. Laikiklių plotis – 2,9–3,3 cm, aukštis – 3
cm, storis – 1,5–2,5 mm (VDKM, in.
nr. 1685:9, 10).
Žalvariniai klevo sėklos formos
kabučiai rasti kartu su aprašytais VII
a. kryžiniais smeigtukais (11:1 pav.).
Jų ilgis – 7,8–7,9 cm, plotis – 5,1 cm.
Panašūs kabučiai atsitiktinai rasti Kurmaičių–Linksmėnų kapinyno V–VIII a.
kapų dalyje.
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11. Žalvariniai kryžiniai smeigtukai ir grandinėlių laikiklis. VDKM, in. nr. 1685:4, 5, 9.

Atsitiktinai rasta žalvarinės pasaginės segės keturkampiais galais dalis – vienas galas neišliko. Jos keturkampiai galai – nusklembtais šonais ir išlenktais viršutiniais kraštais. Segės skersmuo – 7,5 cm, galų – 1,45x1,5
mm, lankelio pjūvis – trapecijos formos, jo skersmuo –
5x12,5 mm, šonuose dekoruota 4–5 grioveliais (VDKM,
in. nr. 1685:22). Panašios segės aptiktos Stačiūnų42, Ringuvėnų (ŠAM, in. nr. A-L 3:41, 42) kapinynuose. Rukuižių segė, kaip ir kitos, turėtų būti datuojama XI a.
Rastos 2 žalvarinės pasaginės segės cilindriniais
galais.
Pirmosios segės skersmuo – 3,3 cm, galų – 7,5x8 mm,
keteros plotis – 7 mm. Jos lankelio pjūvis – stačiakampio
formos, pakraščiai dekoruoti įkartomis, skersmuo – 3x5,5
cm (14:4 pav.) (VDKM, in. nr. 1685:24). Segė turėtų būti
datuojama XV a. pabaiga – XVI a.
Antrosios segės skersmuo – 4,2x4,7 cm, keteros plotis – 3,5 mm. Jos lankelis yra stačiakampio pjūvio, tordiruotas, skersmuo – 4 mm, galai išplatinti, palei briaunas
ornamentuota taškučių eilutėmis, jų skersmuo – 6x7 mm
(14:3 pav.) (VDKM, in. nr. 27:23). Panašios (I–1 tipo, pagal Armando Vijupo tipologiją) rastos Duobelės senkapio
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XV a. pabaigos – XVI a. kapuose Nr. 60, 551, 663,43 Šapnagių senkapyje.44 Panašiai reikėtų datuoti ir Rukuižiuose rastą segę.
Atsitiktinai rasta žalvarinė kiauraraštė rato formos
segė (1 variantas pagal Eugenijaus Svetiko tipologiją).
Jos skersmuo – 5,25 cm, storis – 2 cm45 (14:2 pav.). Šios
segės, anot archeologo E. Svetiko, susijusios su Senųjų
Trakų benediktinais (šv. Kotrynos kultu), XV a. – XVI a.
pradžioje aktyviai veikusiais Vilniaus vyskupystėje. Tokių segių Lietuvoje iš viso yra rasta 18 (13 vietovių).46
Šie radiniai ypač dažnai aptinkami Aukštaitijoje, dviejose, gerokai viena nuo kitos nutolusiose Vilniaus vyskupystės dalyse: tarp Molėtų–Ukmergės (Bikūnų, Pušaloto,
Ažugirių, Diktarų, Narkūnų, Klevėnų senkapiuose) bei
Kauno apylinkėse (Karmėlavos, Masteikių, Rumšiškių,
Skrebinių senkapiuose). Keletas tokių segių taip pat rasta
dviejose Žemaičių vyskupystės vietose: Nevėžio, Dubysos ir Nemuno tarpupyje (Kauno apylinkėse – Kriemalos,
Stanislavos senkapiuose) bei paribyje su Livonija (Rukuižiai). Taigi segės su rato simboliu buvo paplitusios ir
Medininkų (Žemaičių) vyskupystės paribyje su Vilniaus
vyskupyste.47 Rukuižių radinys lyg ir iškristų iš bendro
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konteksto (regionas priklausė Žemaičių vyskupystės šiaurinei daliai). Tačiau,
žinant, kad tuo metu – XVI a. trečiajame–ketvirtajame dešimtmečiais Vilniaus
vyskupas Jonas iki paskyrimo vyskupu
Poznanėje 1536 m. buvo tuometinio Šiaulių valsčiaus valdytojas, Joniškio parapijos steigėjas, visai realus atrodo šios segės siejimas su Senųjų Trakų benediktinų
vykdoma christianizacijos veikla šiaurinėje LDK dalyje – buvusioje pietinėje
Žiemgaloje. Tam neprieštarautų ir faktas,
kad 1536 m. netoli nuo Rukuižių įsteigta
Joniškio parapijos bažnyčia turėjo šv. Kotrynos titulą, altorių bei statulas (ar atvaizdus).48 Tad šią segę reikėtų datuoti XVI a.
pirmąja puse.
Rankų papuošalus sudaro apyrankės
ir žiedai.
Apyrankės
Apyrankės skirtinos į 4 grupes.
Rastos 2 žalvarinės juostinės apyrankės pusiau apskrito pjūvio lankeliu ir 3 jų
dalys (viena perlūžusi į 2 dalis). Jų skersmuo – nuo 5–5,3 iki 5,2x7,2 cm. Vienos
apyrankės lankelis dekoruotas vertikaliomis linijomis, kitų ornamentą nustatyti sudėtinga. Jų lankelio skersmuo – nuo 3x7,5
– 4x10 iki 7x10 mm.49 Tokios apyrankės
datuojamos V–VI a.50
Aptiktos 2 žalvarinės juostinės apyrankės trikampio pjūvio lankeliu (15:2,
3 pav.). Jų skersmuo – nuo 5,5x4,5 iki
5,7x6,5 cm. Galai dekoruoti vertikaliomis
(sudaro pynės motyvus), horizontaliomis
linijomis, akutėmis, jų plotis – 1,15–1,5
cm, storis – 0,3 cm (ŠAM, A-L 10:36, 37).
Labiausiai nešiotos V–VI a., tačiau dar ir
VII–VIII a. Tokiomis apyrankėmis puošėsi vakarų, vidurio, rytų ir šiaurės Lietuvoje, Latvijoje jos randamos ne tik žiemgalių, bet ir kuršių bei latgalių gyventose
teritorijose.51
Atsitiktinai rasta deformuota žalvarinė
apyrankė storėjančiais galais ir deformuota kitos dalis. Jų lankelis nedekoruotas, pjūvis – apvalus, ovalus, skersmuo
per vidurį – 5x8 mm. Galai palei briaunas dekoruoti taškučių, akučių eilėmis ar

jų grupėmis (15:1 pav.), pjūvis –
apvalus, ovalus ir aštuonkampis,
skersmuo – 1,25–1,5 cm (VDKM,
in. nr. 1685:30, ŠAM, A-L 10:35).
Tokios apyrankės datuojamos V–
VI a. Jomis puošėsi žiemgaliai,
žemaičiai, kuršiai, skalviai ir kitos
baltų gentys.52
Aptiktos 4 žalvarinės apyrankės trikampe iškilia briauna (15:4;
16 pav.). Viena apyrankė nedekoruota, kitos 2 galai ir šonai dekoruoti akučių ir 2 įkartų eilėmis. Jų
skersmuo – 9,7x9,2 ir 9,5x9,9 cm,
plotis – 4,65 ir 5,1 cm, lankelio
storis – nuo 1,5–2 iki 2–2,5 mm.53
Šios apyrankės datuojamos V–VI
a. Jomis puošėsi tik žiemgalės ir
žemaitės.54

12. Žalvarinis kryžinis smeigtukas.
VDKM, in. nr. 1685:6.
13. Žalvarinio kryžinio smeigtuko
galvutė-kabutis. VDKM, in. nr. 1685:8.

Žiedai
Rasta keletas XVI a. žiedų grupių: įvijiniai, paplatinta priekine
dalimi ir susikeičiančiais galais,
uždari paplatinta priekine dalimi ir
juostiniai. Žiedai kapuose Nr. 8, 9
buvo užmauti ant dešinės, kape Nr.
12 – ant kairės rankos, kape Nr. 13
rastas dubens kaulų srityje.
Aptikti 2 žalvariniai įvijiniai
žiedai bei 2 fragmentai (17:10
pav.) (VDKM, in. nr. 1685:32, 35,
37; ŠAM, in. nr. A-L 10:6). Vienas
jų aptiktas kape Nr. 1, kiti atsitiktinai. Jų lankelis dekoruotas zigzago motyvais. Žiedų skersmuo
– 2,1–2,2 cm, aukštis – 8,5 mm,
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iškarpyta. Žiedų skersmuo – 2,1–2,4 cm,
priekinės dalies plotis – 7–8 mm (VDKM,
in. nr. 1685:34; ŠAM, in. nr. A-L 10:17,
21, 40). Panašūs rasti tyrinėtuose Šapnagių57, Mažeikių58, Pavirvytės–Gudų59
senkapiuose. Archeologas E. Svetikas
juos datavo XVI a. – XVII a. trečiuoju ketvirčiu.60 Rukuižių žiedai turėtų būti datuojami XVI a.
Kape Nr. 13 rastas žalvarinis žiedas
paplatinta priekine dalimi, dekoruota
po 5 taškučius šonuose. Jis kiek primena jau aprašytuosius, tačiau priekinė dalis
yra lygi. Jo skersmuo – 2,1 cm, priekinės
dalies plotis – 7 mm, lankelio plotis – 3
mm (ŠAM, in. nr. A-L 10:22). Datuojamas XVI a.
Kape Nr. 9 rastas žalvarinis žiedas
paplatinta priekine ovalia dalimi. Ji dekoruota brūkšneliais (17:6 pav.). Žiedo
skersmuo – 2,2 cm, priekinės dalies plotis
– 0,9 cm, lankelio plotis – 4 mm (ŠAM,
in. nr. A-L 10:39). Jis turėtų būti datuojamas XVI a. Panašūs rasti tyrinėtuose Šapnagių61, Mažeikių62, Pavirvytės–Gudų63
senkapiuose.
Kapuose Nr. 3, 8 ir atsitikinai rasti 5
žalvariniai juostiniai žiedai, kurie 2 horizontaliais grioveliais dekoruoti 3 tarpsniais (17:1–3 pav.). Jų skersmuo – nuo 1,8
iki 2–2,3 cm, lankelio pjūvis – stačiakampis, plotis – 3–4 mm, storis – 1–1,5 mm
(VDKM, in. nr. 1685:36, 43; ŠAM, in. nr.
A-L 10:7, 16, 23). Panašūs rasti tyrinėtame Šapnagių64, Pavirvytės–Gudų65 sen14. XVI a. žalvarinis auskaras, pasaginės segės. VDKM, in. nr. 1685:38, 26, 23, 24.
kapiuose. Tokie žiedai Rukuižių kapinyne
lankelio plotis – 2–3 mm, storis – 1 mm. Panašių žiedų turėtų būti datuojami XVI a.
rasta tyrinėtame Šapnagių senkapyje.55 Rukuižių radiniai
Atsitiktinai rastas juostinis žalvarinis žiedas, kuris pridatuojami XVI a.
mena vestuvinius (VDKM, in. nr. 1685:33). Jo skersmuo
Kape Nr. 2 rastas žalvarinis žiedas paplatinta rom- – 2,2 cm, plotis – 7 mm, storis – 1,5 mm (18 pav.).
bo formos priekine dalimi, susikeičiančiais galais (17:5
pav.). Priekinė dalis dekoruota 2 eilėmis susikertančiomis
Kiti radiniai
įkartomis. Žiedo skersmuo – 2,1 cm, priekinės dalies ploRasta geriamojo rago angos žalvarinių briaunuotų
tis – 1,7 cm (ŠAM, in. nr. A-L 10:38). Datuojamas XVI a. apkaustų dalis. Angos skersmuo – 6,6 cm, apkaustų pjūPanašūs rasti tyrinėtame Šapnagių senkapyje.56
vis – šešiakampis, skersmuo – 0,7 cm (19 pav.). Jie turėtų
Likusieji žiedai yra uždari.
būti datuojami XI–XII a.66
Kapuose Nr. 9 (2 vnt.), 12 ir atsitiktinai rasti 4 žalvaSu apranga yra susijusios kapuose Nr. 6 (2 vnt.), 11 rasriniai žiedai paplatinta priekine dalimi, dekoruota įmuš- tos 367 geležinės I tipo (pagal E. Svetiko tipologiją) apskritomis duobutėmis (IV tipo 2 variantas pagal E. Svetiką) tos diržo sagtys. Kape Nr. 6 rastosios skersmuo – 3,7 cm,
(17:4, 7–9 pav.). Jų priekinė dalis pakraščiuose nelygi – lankelio skersmuo – 0,5 cm (ŠAM, in. nr. A-L 10:10). To-
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kios formos sagtys aptinkamos XIV a. – XVI a.
pradžios Lietuvos senkapių kapuose.68 Rukuižių
radiniai turėtų būti datuojami XVI a.
1956 m. tyrinėjimų metu rastos 9 sidabrinės
XV a. antrosios pusės – XVI a. pirmosios pusės monetos (20 pav.). Tai kape Nr. 9 aptiktas
Lenkijos karalystės Kazimiero (1447–1492)
pusgrašis (ŠAM, in. nr. A-L 10:18), kapuose
Nr. 1, 5, 6 ir atsitiktinai – Aleksandro denarai
(atmainos A, A-B) (ŠAM, in. nr. A-L 10:8, 9,
12), kape Nr. 9 – Lenkijos karalystės Žygimanto Senojo 1507 m. pusgrašis (ŠAM, in. nr. A-L
10:19), kape Nr. 6 – Livonijos Talino Valterio
von Pletenbergo (1494–1535) (ŠAM, in. nr. A-L
10:14) ir Rygos Hermano von Bermingėjaus
(1535–1549) 1539 m.69 šilingai (ŠAM, in. nr.
A-L 10:13) bei kapuose Nr. 6 (ŠAM, in. nr. A-L
10:15), 8 (neišliko) – po 1 tiksliau nenustatytą
monetą70 (1 lent.).
Monetos mirusiesiems buvo padėtos įvairiose vietose: kairės rankos alkūnės vietoje (kapas
Nr. 5), dubens kaulų vietoje (kapas Nr. 6), juosmens vietoje (kapas Nr. 8), kairėje galvos pusėje (kapas Nr. 9).71 Monetų dėjimas į mirusiųjų
kapus aiškinamas įvairiai. Kai kurie tyrinėtojai
teigia, kad tai – pagoniškų papročių reliktas. Tačiau labiausiai tikėtina pastaruoju metu išsakyta
mintis, kad jos laikytinos krikščionišku atributu
15. Žalvarinės apyrankės: 1 – storėjančiais galais,
2, 3 – juostinės trikampio pjūvio, 4 – trikampe iškilia briauna.
ŠAM, in. nr. A-L 10:35, 36, 37, 4. I. Maciukaitės piešinys.
16. Žalvarinė apyrankė trikampe iškilia briauna.
VDKM, in. nr. 1685:1.

– į kapus buvo dedamos tam, kad mirusysis galėtų susimokėti šv. Petrui už įleidimą į Dangaus karalystę.72
Keletas pastabų kai kuriais diskusiniais
regiono istorijos klausimais
Dauguma Rukuižių kapinyno radinių yra atsitiktiniai
ir, kaip jau buvo minėta aukščiau, 1956 m. tyrinėjimų
ataskaita nebuvo parašyta – ši aplinkybė gerokai apsunkina tikslesnį kapinyno datavimą, nesuteikia duomenų apie
laidoseną. Pagal atliktą radinių analizę galima teigti, kad
Rukuižių kapinyne buvo laidojama VI–XIII a. ir XVI a.
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Panaši padėtis, kai po ilgesnės pertraukos pradedama laidoti XVI–XVII a., pastebėta ir kituose Žiemgalos kapinynuose (Jauneikiai, Kurmaičiai–Linksmėnai, Pavirvytė–
Gudai, Šukioniai, Valdomai ir kt.).
Anot archeologės Ilonos Vaškevičiūtės, iš rastų dirbinių – ginklų (plačiaašmeniai kovos peiliai-kalavijai,
įmoviniai ietigaliai karklo lapo plunksnomis), papuošalų
(antkaklės su kabliuku ir kilpele, smeigtukai kryžine ir
žiedine galvutėmis, apyrankės trikampe iškilia briauna)
bei kitų73 matyti, kad Rukuižių kapinyne buvo palaidoti
žiemgalių genties žmonės. Panašios įkapės aptinkamos ir
kituose tyrinėtuose Lietuvos ir Latvijos žiemgalių kapi-

18. Žalvarinis žiedas. VDKM, in. nr. 1685:33.
19. Žalvarinių geriamojo rago apkalų fragmentas. ŠAM, in. nr. A-L 10:34.

17. XVI a. žalvariniai žiedai. Kapas Nr. 1 [10], Nr. 2 [5], Nr. 3 [2],
Nr. 8 [1], Nr. 9 [6, 8, 9], Nr. 12 [7], Nr. 13 [4], ats. [3]. ŠAM, in. nr.
A-L 10:16, 7, 23, 22, 38, 39, 21, 17, 40, 6. I. Maciukaitės piešinys.
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nynuose (Diržių, Jauneikių, Jaunsaulės Silinių, Lieporų,
Linksmučių, Pamiškių, Stungių, Balių–Škerstainių, Drengerų–Čunkanų, Mežuotnės ir kt.).
Rukuižių kapinyno VI–XIII a. radiniai yra būdingesni
vakarų Žiemgalai. Jame buvo palaidoti vienos vakarinių
žiemgalių žemės Žagarės arba Silenės (pagal upių baseinus labiausiai tikėtina, kad Silenės – apima dalį Vilkijos ir
Švėtelės baseinų)74 apygardos bendruomenės (tikriausiai
centrinio kaimo) atstovai. Iki šiol nėra lokalizuota kapinyne palaidotos bendruomenės gyvenvietė.
Kyla klausimas, ar Rukuižių kapinyne, kaip ir daugelyje kitų, buvo laidojama iki XVI a.? Atlikus istorinės
Žiemgalos regiono senkapių analizę nustatyta, kad daugelyje vietų laidosena nutrūko XIII a. pabaigoje pasibaigus
kryžiaus žygiams. Tačiau dalyje senųjų kapinynų vis dar
buvo laidojama. Tai patvirtina šalia Rukuižių esančių Žagarės (Žvelgaičių)75 ir Budraičių76 kapinynų atsitiktiniai
ir 2009 m. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio papėdės gyvenvietės tyrinėjimų metu77 surinkti XIV–XV a. radiniai.
Tiek lietuviškoje, tiek latviškoje Žiemgalos dalyse
senkapių ypač pagausėjo nuo XVI a.78 Tai tyrinėtojams
leido teigti, kad regionas intensyviau apgyvendinti pradėtas nuo XVI a. Tačiau staigus senkapių kiekio padidėjimas turėtų būti susijęs su laidosenos pokyčiais, kurie buvo
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įtakoti nuo XV a. pabaigos – XVI
a. trečiojo–ketvirtojo dešimtmečių
pietinėje Žiemgaloje plintančios
krikščionybės. Minėtoji kiauraraštė
rato formos segė, nudilusio kryžinio
smeigtuko galvutė-kabutis (atstojęs
kryželį), monetos bei Joniškio parapijos įsteigimas Vilniaus vyskupo
Jono iniciatyva kalba apie krikščioniškų laidojimo papročių, artefaktų
buvimą Rukuižių (kaip ir kituose)
kapinyne. Krikščioniška ideologija griežtai reglamentavo laidosenos papročius: mirusieji turėjo būti
laidojami nedeginti, aukštielninki,
galvomis orientuoti į vakarus, dažniausiai sudėtomis ant dubens ar
ištiestomis palei šonus rankomis,
su negausiomis įkapėmis (monetos,
20. Monetos: 1 – LDK, Aleksandras, denaras, 2 – Lenkijos karalystė, Kazimieras, pusgrašis,
kiti krikščioniški simboliai, darbo
3 – Lenkijos karalystė, Žygimantas Senasis, 1507 m., pusgrašis, 4 – Livonija, Talinas, Valteris von
79
aprangos detalės, darbo įrankiai).
Pletenbergas, šilingas, 5 – Livonija, Ryga, Hermanas von Bermingėjus, 1539 m., šilingas.
Kapas Nr. 6 [1, 4, 5], kapas Nr. 9 [2, 3]. ŠAM, in. nr. A-L 10:12, 18, 19, 14, 13.
Taip mirusieji laidoti plačiau tyrinė80
81
21. Rukuižių kaimo vaizdas (2005 m.). ŠAM, neg. AA nr. 19/32, 2008.
tuose Šapnagių , Mažeikių , PaE. Vasiliausko nuotraukos.
82
virvytės–Gudų senkapiuose.
Tad iki krikščionybės įsitvirtinimo tiek šiame, tiek kituose
Žiemgalos kapinynuose turėjo būti
laidojama alternatyviais laidojimo
būdais, kurių archeologiškai nustatyti neįmanoma.83 Kitaip sunkiai
paaiškinamas staigus pietinės Žiemgalos regiono apgyvendinimas per
trumpą 25–50 m. laikotarpį. Turint
tai omeny, nagrinėjant regiono apgyvendinimo raidą reikėtų atsargiai
naudoti senkapių medžiagą. Tiesa,
nereikia ignoruoti ir to, kad ryškesniems teigiamiems demografiniams
pokyčiams Europoje (taip pat ir vakarinėje LDK dalyje) didelės įtakos
turėjo XV a. pabaigoje – XVI a.
pradžioje įvykę esminiai ekonominiai pokyčiai, sąlygoti didžiųjų geografinių atradimų, technikos raidos,
(1702–1801 m.)85 monetų lobiai, o 2005 m. „Versmės“ leigeopolitinės padėties pasikeitimo84 bei kitų veiksnių.
XVI a. Rukuižių II kapinynas sudaro kompleksą su ne- dyklos organizuotos kraštotyros ekspedicijos metu – akmuo
tyrinėtu I senkapiu (radinių iš jo nėra žinoma, todėl chro- su smailiadugniu dubeniu.86 2004–2007 m. žvalgant ir tyrinologija lieka neaiški) ir išlikusiu gatviniu kaimu (500 m nėjant Šiaurės Vidurio Lietuvos kaimavietes nustatyta, kad
į pietryčius) (2, 21 pav.). Jame ar jo aplinkoje aptikti du toje vietoje, kur aptinkamas akmuo su smailiadugniu dubeXVII a. pabaigos (1699 m.) ir XVIII–XIX a. pradžios niu, buvo ir XVI–XVII a. kaimavietė.87
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Išvados
Rukuižių kapinyno radiniai datuojami dviem laikotarpiais – VI–XIII a. ir XVI a. Surinkta medžiaga panaši į
kitų to laikotarpio tyrinėtų šiaurės vidurio Lietuvos laidojimo paminklų radinius.
VIII–XIII a. kapinyne buvo palaidoti vakarinių žiemgalių Žagarės arba Silenės žemės vienos apygardos bendruomenės atstovai.
XVI a. kapinyno radiniai kalba apie vieną to laikotarpio šiaurės vidurio Lietuvos kaimo materialinę kultūrą.
Kapinynas kartu su kitu senkapiu ir kaimaviete sudaro
bendrą kompleksą.
Kai kurie XVI a. radiniai (kiauraraštė rato formos
segė, kryžinio smeigtuko galvutė-kabutis, monetos) suteikia papildomų duomenų apie istorinio Žiemgalos regiono
pietinės bei centrinės dalies (Žagarės apylinkės) apgyvendinimo raidą, plintančią krikščionybę.
SANTRUMPOS:
JIKM – Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
KPM – buv. Kuršo provincijos muziejus (Jelgava).
LII – Lietuvos istorijos institutas.
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas.
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus (Vilnius).
MMT – Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba.
ŠAM – Šiaulių „Aušros“ muziejus.
ŠAM AS – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus archyvas.
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus (Kaunas).
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Findings of the Rukuižiai
(Joniškis district) Cemetery
Ernestas VASILIAUSKAS
There are many researched cemeteries of the Iron Age in
Žiemgala. Some of them, including Rukuižiai (Joniškis District, Žagarė Region), have provided valuable archaeological
findings, 123 of which have ended up in museums. Some of
them accidentally and some after research carried out in 1956
(13 graves researched).
Rukuižiai II cemetery is on the left bank of the spring Švėtelė
(Lat. Rukuiže), on a slope, next to the eponymous village.
Findings of the Rukuižiai cemetery (tools, weapons,
jewellery, coins and other metal works) are dated back to the
6th -13th and the 16th centuries. The data resembles the data
found in other North-Central Lithuanian cemeteries. From
the 8th to 13th centuries, members of the central village of one
district of Western Semigallia, the lands of Žagarė or Silenė
(judging by catchment areas, most probably Silenė, because
it covers parts of Vilkija and Švėtelė catchment areas) were
buried at Rukuižiai cemetery.
Old cemeteries from the beginning of the modern era have
not been widely researched in North-Central Lithuania. The
most comprehensive research has been carried out by Pavirvytė.
She looked at Gudai, Mažeikiai, Meldiniai, Plaučiškiai, and
Šapnagiai. Old cemeteries at the central part of the historic
Žiemgala Region have been researched even less.
The 16th century data from the Rukuižiai cemetery is revealing of the material culture of the time in one North-Central
Lithuanian village, the development of the population in the region and its Christianisation. Due to the absence of any research
description, nothing is known about the manner of burying in
the Rukuižiai cemetery. The cemetery together with another old
cemetery and a village area make up one complex.
Šiaulių universitetas, Istorijos katedra, P. Višinskio g. 38,
LT-76352 Šiauliai, el. p. ernestas@inbox.lv
Gauta 2011-03-10, įteikta spaudai 2011-06-22
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Daugialypė kultūrų jungtis:

apeiginės rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos
dainų melodijos
Aušra ŽIČKIENĖ
Straipsnis inspiruotas naujausių lietuvių ir baltarusių lyginamųjų kultūros tyrimų, suaktyvėjusių minint
grafo Konstantino Tiškevičiaus 1857 metų Neries-Vilijos ekspedicijos 150 metų sukaktį. Jame nagrinėjamos
pietryčių, rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos
apeiginių dainų melodijos. Pasitelkiami tipologijos,
kartografijos, istorinės analizės metodai. Straipsnyje išryškinami skirtingi apeiginės melodikos sluoksniai, kurie atspindi tiriamojo regiono vientisumą arba, priešingai, leidžia jį skaidyti. Daroma išvada, jog aptariamas
regionas galėjo formuotis vieningo etnoso pagrindu.
Kita vertus, melodijų sluoksniai liudija vykus sudėtingus
istorinius, etninius pokyčius. Taigi iki mūsų dienų išlikęs
apeiginės muzikos elementų derinys gali būti skirtingų,
bet giminingų genčių paveldas, patyręs įvairių įtakų ir
istorinių transformacijų.
Prasminiai žodžiai: apeiginė melodika, lyginamieji tyrimai, šiaurės vakarų Baltarusija, rytų Lietuva,
Vilija-Neris.
Lietuvių ir baltarusių muzikinio folkloro ryšiai, bendrumai, kilmės klausimai tyrinėtojams rūpi nuolatos.1
Teigiama, kad apeiginė muzika (kalendorinių švenčių
ir darbų ciklo dainos) itin glaudžiai susieja pietryčių ir
rytų Lietuvą su šiaurės vakarų Baltarusija, ir čia pastebimi ryškūs vientiso regiono požymiai.2 Taip pat pastebima, kad šioje teritorijoje buvo paplitusi brūkšniuotoji
keramika (II tūkst. iki m. e. – III m. e. a.), tad galima
kalbėti apie baltišką bendrų muzikinių reiškinių kilmę.3
Benigna Skalauskienė, išnagrinėjusi Baltarusijos dainuojamąją tautosaką ir įsigilinusi į jos regioninius požymius, užsimena ir apie tai, jog „rytų ir šiaurės rytų Lietuvoje bei vakarų Baltarusijoje fiksuojamas labai mišrus
etnomuzikos stilius rodo, kad šioje teritorijoje susipynė
įvairių kultūrų palikimas“.4 Pasak autorės, tikėtina, jog
šiam regionui įtakos turėjo ir senosios finų-ugrų kultūros kaimynystė.5
Kultūra daugialypė ir kintanti. Tokią poziciją pamažu įtvirtina naujausi kompleksiniai Lietuvos ir Balta-
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rusijos tyrimai, kurių padaugėjo, artėjant grafo Konstantino Tiškevičiaus ekspedicijos Nerimi 150-osioms
metinėms,6 o šiandien prie jų grįžtama, pajutus labai
realų pavojų – Gervėčių krašto lietuvių kultūros istorijos pabaigą.7
Tokią nuostatą patvirtina ir šis apeiginių melodijų
tyrimas.8 Medžiaga jam kaupta dalyvaujant Neries-Vilijos aukštupio kompleksiniuose tyrimuose, susipažįstant
su rūpimo regiono dainuojamąja tautosaka Minske (išanalizuota apie 500 dainų, baltarusių studentų ir mokslininkų užrašytų 1971–2005 m. Dokšicų, Lioznos, Valožino, Astravo, Lagoisko, Vileikos, Naugarduko, Ivijos
rajonuose; šių įrašų kopijos saugomos LTRF). Naujai
užrašyti ir esami dainuojamosios tautosakos pavyzdžiai
leidžia dar kartą grįžti prie lietuvių ir baltarusių melodikos sąsajų aptarimo ir atkreipti dėmesį į rytų Lietuvos ir
šiaurės vakarų Baltarusijos apeiginės melodikos specifiką.9 Dėl istorinių aplinkybių šis regionas padalytas politine siena, kuri skiria ir etnosus,10 ir skirtingas kultūras.
Vilija-Neris yra tarsi šio regiono gamtinis ir kultūrinis
stuburas. Ji ir jungia, ir skiria.11 Tad jos pakrančių kultūros (taip pat ir muzikinės) tyrimai – labai svarbūs šio
regiono istorijai pažinti.
Kodėl apsiribojama tik apeiginiais dainuojamosios
tautosakos žanrais? Etnomuzikologai ne kartą yra pastebėję, jog apeiginė melodika neperduodama vieno etnoso
kitam.12 O neapeiginių, ypač pastaraisiais šimtmečiais
gimusių dainuojamosios tautosakos žanrų melodijos
nebepaiso jokių etninių suvaržymų ir plinta tiek slavų,
tiek baltų teritorijose arba toli „prasibrauna“ į kaimynų
žemes. Istorijos, archeologijos, kalbotyros duomenys
siūlo ir į dainuojamąją tautosaką pažvelgti kaip į sudėtingą reiškinį, turintį skirtingus istorinius sluoksnius. Tai
ir siekiama atskleisti šiame straipsnyje, turint omeny ir
ankstesnius etnomuzikologinius darbus, ir jau per šimt
metį persiritusią kompleksinių tyrimų istoriją.
Atskaitos taškas – K. Tiškevičiaus 1857 m. surengta ekspedicija Vilijos-Neries upe. Ši kelionė, įamžinta
Drezdene 1871 m. išleistoje knygoje Wilija i jej brzegi13
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(to meto Europoje populiaraus „upių istoriografijos“
žanro), ir šiandien atrodo didinga. Stebina jos autoriaus
patriotiškumas, žingeidumas, pažinimo džiaugsmo kupina dvasia. Įspūdingiems grafo tyrimams, kuriems jis
atsidavė visa širdimi trūko vieno – dėmesio Neries pakrančių muzikai. Kita vertus, jis aprašo aplankytų vietovių sodiečių dainas, dainavimą, šokius, mini liaudies
dainų užrašinėjimo ir skelbimo istorijos faktus.14 Tiškevičius užrašinėjo ir dainų tekstus, apie 100 jų paskelbė savo knygoje. Tekstus sugrupavo pagal pakrančių
gyvenvietes (taip, kaip buvo plaukta, minimi kaimai ir
pavietai), ir pagal dainų funkciją, matyt, nurodytą dainininkų: vestuvių (5 dainos iš Vileikos pavieto, 8 – iš
Švenčionių pavieto, Daniušavos k., 6 iš Vilniaus pavieto, Bystricos k., 3 iš Vilniaus pavieto, Nemenčinės
parapijos, 2 iš Trakų pavieto), krikštynų (1 iš Vileikos
pavieto, Švedų k., 1 iš Švenčionių pavieto, Daniušavos k.), lalauninkų (7 iš Borisovo pavieto), rugiapjūtės
(1 iš Trakų pavieto, 1 iš Kauno pavieto), Joninių (6
iš Vileikos pavieto, Švedų k., 1 iš Švenčionių pavieto,
Daniušavos k., 2 iš Vilniaus pavieto Bystricos k., 1 iš
Trakų pavieto), Petrinių (2 iš Borisovo pavieto), 4 persirengėlių dainos (zapustne; Borisovo pavieto), šokių
Kozioł ir Czumak aprašai, pridainavimai (Borisovo pavieto), talalinės (przyśpiewki; ypač didelis jų pluoštas
– net 32 – užrašytas Borisovo pavieto), įvairios dainos
(pieśni rozmaite, 2 iš Borisovo pavieto, 23 iš Švenčionių pavieto, Daniušavos k., 2 iš Vilniaus pavieto, Bystricos k., 18 iš Vilniaus pavieto, Nemenčinės parapijos,
13 iš Trakų pavieto, 9 iš Dūkštų apylinkių, 7 iš Kauno
pavieto). Iš Vileikos pavieto Švedų kaimo užrašytas
retas sielininkams skiriamos dainos tekstas.15 Detalūs
pateikėjų duomenys neskelbiami.
Nėra žinoma, kaip dainos buvo renkamos. Tikriausiai tekstai užrašyti diktuojant pateikėjams, o melodijos,
deja, liko neužfiksuotos. Tikėtina, jog teirautasi apie
svarbiausias metų ir šeimos švenčių dainas, o pateikėjai dainavo tai, kas tuo metu atėjo į galvą, arba mėgstamiausias, viename ar kitame kaime populiariausias
dainas. Dar neprasidėjus tautinių sąjūdžių epochai,
nacionalinis patriotizmas nebuvo „madingas“, tad tikėtina, kad dainos fiksuotos bešališkai.16 Vienintelė kliūtis – kalbos barjeras. K. Tiškevičius nemokėjo lietuvių
kalbos, tad leidinyje neatsispindi, nuo kurios Neries pakrantės vietos dainuojama ir baltarusiškai, ir lenkiškai
ar lietuviškai, kur vien ar daugiausia lietuviškai ir t. t.,
nors kalbinių zonų ribas autorius fiksavo labai tiksliai.
Vis dėlto, padedamas sekretoriaus Jurgio Šantyro, jis
užrašė ir kelis lietuviškų dainų tekstus. Pirmieji lietu-

viški tekstai, žvelgiant nuo Neries aukštupio, užrašyti
Nemenčinės parapijoje. Tai išsamus rugiapjūtės, poros
posmelių Kalėdų (abu – apeiginiai!) ir trumputis, vos
posmelio, vaišių dainos tekstas.17 Dar pora lietuviškų
dainų užrašyta Trakų ir Kauno pavietuose (abi dainos
skirtinos „įvairioms“, o pagal LLDK – meilės dainų poskyriui). Visos kitos dainos padainuotos baltarusių kalba
ar Vilniaus krašto baltarusių ir lenkų kalbų dialektais.
Tarp jų – nemažai apeiginių, daugiausia – vestuvinių ir
rugiapjūtės dainų. Artimose vietovėse užrašyti šių dainų
variantai ir skambėti galėjo panašiai – apeiginė melodika ypač stabili ir itin mažai pasiduodanti inovacijoms.
Laikui bėgant, ji saugoma pasyviojoje kelių kartų atmintyje, kol visiškai išnyksta (t.y., jai nebūdingi kitimai
ir transformacijos).
Iš repertuaro pokyčių matyti, kad apeiginės dainos
jau sparčiai nyko iš aktyviosios vartosenos. Įplaukus į
Vilniaus kraštą ir žemiau Vilniaus, Karmazinuose, grafas išgirdo niekur kitur negirdėtas „mazurkos sudarkytas“ dainas, o netoli Kauno žmonės tiesiog bijojo dainuoti dėl draudimo.18 Besiformuojančiuose lenkakalbių
plotuose atsirandantys draudimai (pvz., kunigų draudimas dainuoti liaudies dainas ir jas diktuoti tautosakos
rinkėjams19), besikeičianti savimonė greitino apeiginių
dainų žanrų nykimą.
Po 150 metų, 2007-aisiais archeologo dr. Vykinto
Vaitkevičiaus surengta ekspedicija Vilija-Nerimi atskleidė nepaprastai įspūdingą ir daugialypę natūralaus
upės gyvenimo ir jos pakrančių gyventojų kultūros
simbiozę. Dainuojamoji Vilijos-Neries pakrančių tautosaka yra tik vienas iš šio krašto daugialypės kultūros
dėmenų, bet jis taip pat daugiasluoksnis. Svarbu, kad
apeiginių dainų melodikos ypatumai leidžia kalbėti
apie tam tikrą istoriškai susiklosčiusį regioną, nustatyti
jo teritoriją.
Vilijos aukštupio, Vitebsko srities Dokšicų rajono,
Minsko srities Vileikos ir Lagoisko rajonų paribio kaimuose teko lankytis dar 2005 m. rugsėjį.20 Pusamžiai ir
vyresni žmonės čia dar prisiminė dainavimą per pagrindines kalendorines metų šventes – nuo advento, Kalėdų iki rugiapjūtės bei per šeimos šventes. Visi apklausti žmonės prisiminė žaidę kalėdinį žaidimą Ciareškos
vestuvės (Жанiцьба Цярэшкi, цярэшкаўскiя песнi),
daugelis prisiminė dainavimą per Jurgines (юраўскiя
песнi), Velykas (валачобныя), Jonines (купальскiя),
Petrines (пятроўскiя), pjaunant rugius (жнiўныя), vasarojų (восеньскiя), vestuvėse (на вяселле), krikštynose (хрэсбiныя). Kai kurias dainas ar tik jų pradžias
vyresni žmonės dar atsiminė, paliudijo, jog dar visai
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daro istoriškai vėlesnė, naujoviška tautosaka – baladės,
meilės romansai, talalinės (čiastuškos), humoristinės
dainos, – ją gana gausiai fiksavo ir K. Tiškevičius.
Lauko sąlygomis tyrėme dalį (beveik centrinę)
ryškiomis muzikinėmis dainų savybėmis pasižyminčio Baltarusijos šiaurės vakarų regiono. Baltarusijos

1 žemėlapis. Tipų samplaika „Sėdi jaščeras ant krėslelio“
(LLDK Kl 248), „Яшчур“.

2 žemėlapis. „Kad užtekėjo šviesi saulutė“ (LLDK V 1289),
„Не кур, не вей“.

1. KLF 154(24), Marcinkonys, Varėnos rajonas.
2. Беларуская народная творчасць. Зимовыя песнi, с. 594,
№ 178 (be metrikos).

3. LTR 3011(34), Galalaukio kaimas, Tverečiaus parapija.
4. Беларуская народная творчасць. Зимовыя песнi, p. 588,
Nr. 163 (be metrikos).

neseniai moterims būtina buvo apraudoti mirusius artimuosius. Nuostabu, jog apeiginė tautosaka gyvybinga
ir po daugybės istorinių pokyčių, net kataklizmų. Beje,
šiose vietose prieš šimtmetį dar būta lietuviškų salų, o
baltiškos kultūros ženklai net ir nelabai įgudusiam tyrėjui nesunkiai pastebimi tiesiog kiekviename žingsnyje.21
Vilijos aukštupio dainuojamajame folklore yra išlikusių vadinamųjų klasikinio tautosakos sluoksnio dainų.22 Be abejonės, šiuo metu didelę repertuaro dalį su-
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3 žemėlapis. „Tu kiškeli, lelimo“ (LLDK Kl 186),
„Ясен месяц, каляда“.

5. LTR 2847(56), Druskininkų kaimas, Raitininkų valsčius.
6. Беларуская народная творчасць. Зимовыя песнi, с. 589,
№ 165, в. Чучалицы Мядзельскага р.

dainuojamoji tautosaka, jos regioniniai savitumai, istorinė raida nemažai tyrinėta, daugelis muzikinių reiškinių net kartografuoti, naudojantis XX a. pradžioje
sukurta ir vėliau ištobulinta jų sisteminimo metodika,
besiremiančia melodijų dermių arba muzikinės erdvės
organizavimo, formos, metroritmo bruožais.23 Taip
atskleisti stabilūs tipiški melodijų dariniai, vadinami
melodijų tipais. Pastebėta, jog tam tikri melodiniai tipai, turintys apibrėžtą funkcinę priklausomybę (būtent
apeiginės melodijos, pvz., vestuvių, didžiųjų kalendorinių švenčių, rugiapjūtės pabaigtuvių ir kt.) ir vieningą stilistiką, gali būti siejami su konkrečiais etniniais
dariniais ir žymėti jų tapatybę.24

Daug informacijos teikia kartografavimo metodu
susisteminti muzikiniai duomenys. Tad vietinių melodinių tipų ar tipų samplaikų25 paplitimui iliustruoti pasitelksime žemėlapius, o aptariamus melodijų tipus ar jų
samplaikas iliustruos po vieną melodijos, dainuojamos
lietuviškai ir baltarusiškai, variantą. Tie patys melodijų
tipai dažnai siejami su keletu ar net daugybe skirtingų
poetinių tekstų, o tipui įvardyti pasirinktas būdingiausio, labiausiai paplitusio teksto (išskirto LLDK) pavadinimas. To paties tipo melodijos gali skambėti skirtingų
kalendorinių ir/ar šeimos švenčių metu (pvz., per baltarusių Kalėdas skamba tos pačios melodijos kaip lietuvių
vestuvėse ir pan.). Tai lemia kelios priežastys: daugelio apeigų datas keitė, koregavo skirtingi krikščioniški
kalendoriai bei krikščioniškosios šventės, prie kurių
šliejosi senosios, ikikrikščioniškosios; kita vertus, metų
ir žmogaus gyvenimo ciklo apeigos, turėję tą pačią paskirtį, dažnai yra ir panašios struktūros, tad lydimos tų
pačių melodijų-simbolių (pvz., gali sutapti melodijos,
skambančios per vestuvių apeigas, susijusios su vaisingumo užtikrinimu, ir žiemos švenčių metu, atliekant
analogiškas apeigas). Todėl kartais tie patys melodiniai
tipai siejami su skirtingomis funkcijomis.
Advento-Kalėdų švenčių dainuojamoji tautosaka. Šiaurės vakarų Baltarusijoje apeiginės šio laikotarpio dainos populiarumu, užrašymų skaičiumi,
atrodo, gerokai nusileidžia Ciareškos dainoms (apie
jas dar bus kalbama). Tikslių skaičių nei baltarusių tyrinėtojai, nei šaltinių parengėjai neskelbia. Vis dėlto,
skirtingai nei Ciareškos dainos, kai kurie šio regiono
advento-Kalėdų dainų tipai paplitę ir pietryčių Lietuvoje, pavyzdžiui, „Sėdi jaščeras ant krėslelio“ (žr. 1
žemėlapį26, 1, 2 melodijas). Pažymėtini funkciniai persipynimai. Antai baltarusių melodinis tipas „Не кур,
не вей“ (žr. 2 žemėlapį ir 3, 4 melodijas, taip pat žr.
pastraipą apie vestuvių dainas) su refrenu „Калядa“
apibūdinamas kaip tipiškas kalėdiniam laikotarpiui.
Tuo tarpu Lietuvoje to paties melodinio tipo dainos tik
vestuvinės. Tipas „Ясен месяц, калядa“ – „Tu kiškeli,
leliumai“ visoje jo paplitimo teritorijoje yra kalėdinis
(žr. 3 žemėlapį, 5, 6 melodijas).
Velykų lalauninkų dainos. Baltarusių tyrinėtojai
tvirtino, jog velykinės kiemų lankymo dainos – išskirtinis baltarusių tautosakos reiškinys, kuris, kaip ir Cia
reškos vestuvės, niekur kitur neaptinkamas.27 Tačiau,
naujesniais duomenimis, analogiški ar panašūs pavasariniai kiemų lankymo papročiai buvo paplitę beveik visoje Lietuvos teritorijoje, žinomi ir Mažojoje Lietuvoje,
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9. LTR 5574(46), Akvieriškės km. Švenčionių raj.
10. Беларуская народная творчасць. Валачобныя песнi,
с. 446, № 29. З-пад Дзiсны.

4 žemėlapis. Tipų samplaika „Anta kalnelio, anta žvyrinėlio“
(LLDK Kl 489), „Вiно вiно ж зеляно“.

7. LTRF pl. 885(5), Babriškių kaimas, Varėnos valsčius.
8. Беларуская народная творчасць. Валачобныя песнi,
с. 447, № 31, в. Iжа Вiлейскага р.

rytų Lenkijoje, Latvijos Kurše, Rusijos Pskovo srities
pietuose.28 Šiuos papročius lydėjo dainos, tarp kurių pažymėtini kompaktiškoje pietryčių ir rytų Lietuvos, šiaurės vakarų Baltarusijos, Rusijos Pskovo srities pietinių
rajonų, šiaurės rytų Lenkijos, su ja besiribojančioje šiaurės Ukrainos teritorijoje paplitę to paties ar artimų melodinių tipų kūriniai su priedainiais Vynelis vyno žaliasai, Duok man vyno žaliausio, Rūtelė rūta žalioji, Вiно
вiно ж зеляно, Вясна красна на ўвесь свет, Хрыстос
васкрэс, сын(а) Божы, Явар явар зялёны ir kitais29
(žr. 4 žemėlapį, 7–10 melodijas). Šioje teritorijoje paplitę ir tapatūs teksto tipai. Kiemų lankymo dainos, kuriose
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linkima šeimininkams laimės, o merginoms – ištekėti,
tekstų simbolika labai artimos Kalėdų meto dainoms.30
Jurginių dainos. Jos susijusios su pavasarinėmis
žemės, vandens žadinimo apeigomis, pirmuoju – apeiginiu – gyvulių gynimu (5 žemėlapis, 11, 12 melodijos).
Lietuvoje šių dainų užrašyta nedaug, gali būti, kad jos
sparčiai nyko po paskutinio kalendoriaus „perstūmimo“
(1915 m.), kai pirmasis gyvulių išginimas, anksčiau
sietas su Jurgio, gyvulių globėjo, diena, buvo dirbtinai
paankstintas. Gyvulius išginti per „naująsias“ Jurgines
per anksti, tad papročiai, o su jais ir dainos, pamažu išnyko.31 Baltarusių Jurginių dainų repertuaras kur kas
turtingesnis.
Vasaros-rudens ciklo dainos. Šio laikotarpio dainų
melodijas galima skirstyti į dvi pagrindines – skirtingos
stilistikos grupes. Dalis melodijų yra tęstinės, siauro
ambitaus, Lietuvos folkloristikoje jos ilgą laiką buvo
laikomos ne apeigų, bet darbo palydovėmis. Tokia nuostata jau senokai ginčijama, o tęstinės rugiapjūtės dainos
nagrinėjamos kalendorinio ciklo apeigų kontekste.32 Vis
dėlto tęstinių rugiapjūtės melodijų stilius ir paplitimas
verčia kalbėti apie jas ne vien kaip apie rytų Lietuvos ir
šiaurės vakarų Baltarusijos savastį, bet ir kaip apie kur
kas didesnėje teritorijoje paplitusį reiškinį (prie šio klausimo dar grįšime).
Kitokios stilistikos – platesnio garsaeilio, aiškios
pulsacijos ritmo formulių, neretai refreninės, silabinio
teksto ir melodijos santykio melodijos. Jos labai dažnai
apipina kone visas apeigas ir etnomuzikologės Galinos
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Kutyriovos-Čubalios vadinamos „sezoninėmis“, „palydovinėmis“.33 Melodinis tipas, kurį čia pavadinome
„Vai ta ta, laukely buvau“ (6 žemėlapis, 13, 14 melodijos), Baltarusijoje siejamas su Jurginių ir Joninių apeigomis, jis „migruoja“ ir Lietuvoje. Baltarusijoje šio
tipo melodijos skamba ne tik per Jurgines, Jonines, bet
ir per Petrines, lankant laukus,34 pjaunant vasarojų, o
Lietuvoje, remiantis poetiniais tekstais, jos skiriamos
ne tik vasaros ciklo (Joninių – Petrinių, Sekminių) apeigoms, bet ir advento – Kalėdų ciklui, neapeiginėms
darbo (ganymo, skalbimo) dainoms, o su tekstais

6 žemėlapis. „Vai ta ta, laukely buvau“ (LLDK Kl 608),
„То то то“.

13. LTR 707(107), Kuksų kaimas, Tverečiaus parapija
14. MEFI, 20 fondas, 72 aprašas, 25 a. byla, в. Мильча
Вiлейскага р.
5 žemėlapis. „Jurgi, geras vakaras” (LLDK Kl 425),
„Юр`я, устань рана“.

11. LTR 1221(51), Gėliūnų kaimas, Gervėčių valsčius.
12. Беларуская народная творчасць. Веснавыя песнi,
№ 163, в. Закорье Браслаўскага р.

apie oželį – vaikų dainoms35 (atskirame moksliniame
straipsnyje buvo argumentuotas pastarųjų priklausymas kalendorinių apeigų dainoms36).
Sąlyginei javapjūtės dainų grupei galėtų būti skiriami ir dar du „klaidžiojantys“ melodijų tipai (7 žemėlapis, 15, 16 melodijos, 8 žemėlapis, 17, 18 melodijos).
Jų melodijos skamba rugiapjūtės, avižapjūtės, grikių bei
linų rovimo metu, tos pačios melodijos „įsibrauna“ ir į
Baltarusijoje vadinamų rudeninių dainų repertuarą, Lietuvoje jos dainuojamos mėšlavežio metu.
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būdingų požymių (siauras ambitus, sekundos, tercijos ar
kvartos atrama, formulinė ritmika), šiuos tipus dar sieja
dviejų dalių (AA) forma, dviejų pasikartojančių eilučių
teksto posmas ir kadencijų ritmo formulė
. Šio krašto vestuvių melodijų tipai paplitę ir šiaurės rytų kryptimi
(žr. 2 žemėlapį, 4 melodiją, 9 žemėlapį, 19, 20 melodijas, 10 žemėlapį, 21, 22 melodijas).

7 žemėlapis. „Užsileido raudona saulelė“ (LLDK D 454),
versija „Atajoja jaunas jaunikaitis“, „Перапёлка“.

15. Lietuvių liaudies dainynas, t. 6, p. 463, 76 tipas,
2 melodija. Pakalniškių kaimas, Tverečiaus valsčius.

8 žemėlapis. „Tamsioj girelėj“ (LLDK D 447), „Ў цёмным
лесе“.

16. Беларуская народная творчасць. Жнiўныя песнi,
№ 224, в. Туркi Докшыцкага р.

17. Lietuvių liaudies dainynas, t. 6, p. 449, 52 tipo II versija,
17 melodija. Pakalniškių kaimas, Tverečiaus valsčius.
18. Беларуская народная творчасць���������������������
.��������������������
Восеньск�����������
i����������
я i�������
��������
талочныя песнi, с. 446, № 25., в. Лiбоўшчына Докшыцкага р.

Vestuvių dainos. Apeiginės Švenčionių, Ignalinos
rajonų vestuvių dainos pasižymi ypatinga melodikos
vienove. Nors intonacijų išsidėstymas leidžia išskirti nemažai melodijų tipų (Daiva Vyčinienė nurodo net
2837), jie nepaprastai artimi. Be kitų apeiginei melodikai
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Čia eksponuoti melodiniai tipai, slavų tyrinėtojų manymu, yra slaviškos kilmės (nors matant jų paplitimo
teritoriją, akivaizdus jų išskirtinumas). Lietuviškos medžiagos kontekste jie taip pat gražiai pritampa, liudija,
kad šios teritorijos melodika yra sudėtingų susisluoksniavimų padarinys.

9 žemėlapis. „Veda mergelę tikri broleliai“ (LLDK V 726),
„Ой, борам борам“.

10 žemėlapis. „Siūdi liūdi epušėlė“ (LLDK V 794),
„Пачынаем вянкi вiцi“.

19. LTR 2920(46), Paliesiaus kaimas, Mielagėnų parapija.
20. Беларуская народная творчасць. Вяселле. Песни,
кн. 1, с. 51, № 6, в. Спрынды Браслаўскага р.

21. Adutiškio kraštas, Nr. 17. Gudelių kaimas, Adutiškio apylinkė.
22. Беларуская народная творчасць. Вяселле. Песни,
кн. 2, с. 604, № 6, в. Кураполле Пастаўскага р.

Apibendrinant galima pasakyti, jog pristatyti toli
gražu ne visi apeiginių melodijų tipai, paplitę rytų Lietuvoje ir šiaurės vakarų Baltarusijoje. Sąrašą būtų galima
tęsti, aptariant vestuvinių, Užgavėnių, Velykų sūpuoklinių, pavasarinio laukų lankymo ir dar daugelio kitų dainų melodijas. Jų paplitimas leistų kalbėti apie tam tikrą
vieningą etnosą ir žymėti jo teritoriją.38 Tačiau melodijų paplitimas, tam tikri jų sluoksniai, antsluoksniai ar
posluoksniai rodo ir kultūrų, epochų, etnosų migracijų,
transformacijų, istorinių pokyčių ženklus.
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kiais.39 Jose dalyvaudavo visas vedybinio amžiaus jaunimas ir vyresni žmonės, o žaidimas galėjo trukti net
kelias dienas. Tai išskirtinis, daugiau niekur neaptinkamas šiaurės vakarų Baltarusijos folkloro reiškinys (žr.
11 žemėlapį ir 23 melodiją).

11 žemėlapis. Tipų samplaika „Ciareškos vestuvės“, duomenys
kartografuoti iš: МОЖЭЙКО, З. Я. Календарно-песенная
культура Белоруссии, p. 628.
23. MEFI, 8 fondas, 2 aprašas, 62 byla, 1 sąsiuvinis,
в. Лiтвiчы Лагойскага р.

Kitų šioje nemažoje teritorijoje ryškėjančių apeiginės melodikos tipų paplitimo arealas gali tęstis ir į rytus ir, kiek mažiau, – į vakarus nuo tiriamojo regiono.
Ši melodika sunkiai nusakoma vienu terminu, tad teks
verstis sąlyginiu posluoksnių terminu. Tokie posluoksniai ne jungia, o padalija regioną. Vienas iš posluoksnių
– jau minėtas kalėdinis žaidimas Ciareška. Net ir dabar
pagyvenę žmonės, paklausti, ką veikdavo Kalėdų švenčių metu, atsako, jog vesdindavo Ciarešką („Жанiлi
Цярэшку“). „Ciareškos vestuvės“ – tai ištisas draminis
vyksmas su muzika, dainomis, improvizacijomis, šo-
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Manoma, jog Ciareška – Polocko krivičių palikimas.40 Iš tiesų tai vienas iš pastebėtų šiaurės vakarų Baltarusijos senojo sluoksnio apeiginės muzikos reiškinių,
jo paplitimo teritorija baigiasi ties lietuvių gyvenamomis
vietomis, tarsi nukirsta. Bandymai rasti Ciareškos vestuvių melodinių tipų atitikmenų lietuvių tautosakoje buvo
nesėkmingi. Pavienių labai panašių melodijų aptiktume,
tačiau viso reiškinio – ne.41 Ciareškos melodijos iš tiesų
stilistiškai gerokai skiriasi nuo daugumos šiame straipsnyje pateiktų pavyzdžių. Nors iki šiol niekas nesiėmė
detalios lyginamosios analizės, norisi prasitarti, jog šiame regione tai vėlesnio laikotarpio antsluoksnis nei didžioji dalis apeiginių melodijų.
Tą patį norėtųsi pasakyti ir apie kitą reiškinį – Velykų lalauninkų dainas, kurios ne tik stilistiškai skiriasi
nuo daugumos apeiginių melodijų (lygiu maršo pulsacijos ritmu ir išskirtinėmis „kiemų lankymo“ melodijų
intonacijomis, priešingai nei vestuvių, rugiapjūtės, pavasarinių dainų ir/ar raudų masyvai, kuriuos sieja bendras intonacinis žodynas). Tai aptariamo regiono darinys, tačiau kaip reiškinys (kelių skirtingų melodinų
tipų kompleksas ar samplaika), yra būdingas kur kas
didesnei teritorijai. Ir vėl norėtųsi manyti, jog kažkuriuo laiku (paplitimo teritorija sufleruoja LDK laikus),
po kažkokio postūmio, jos plačiai išplito ir įsitvirtino.
Lijos Matvejevnos Salavei nuomone, ko gero iš Baltarusijos šiaurės, šiaurės vakarų ir centrinės dalies (ši
teritorija atitinka senosios Polocko krivičių kultūros,
daugmaž sutampančios su Polocko kunigaikštystės
ribomis, teritoriją) lalauninkų repertuaras išplito plačiau, kone po visą etninę Baltarusiją.42 Pasak autorės,
galima numanyti, jog minėtoje teritorijoje klasikinės
raiškos lalauninkų repertuaras jau buvo susiklostęs
apie XIV–XVI a.43
Tęstinės rugiapjūtės dainos tolygiai paplitusios
visoje Baltarusijoje ir pietryčių Lietuvoje, jų kilmės
klausimas labai ilgai buvo atviras.44 Paskutinių tyrinėjimų duomenimis,45 išskirtas tipiškų, baltarusiškų rugiapjūtės melodinių tipų kompleksas – tai, suprantama,
ilgo vystymosi padarinys, kurio savybės pakinta ties
Lydos–Vileikos–Naručio ež.–Šarkovščinos–Verchnedvinsko linija. Į vakarus nuo jos šio komplekso požymiai išnyksta.46 Galina Kutyriova-Čiubalia, tyrinė-
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jusi rugiapjūtės melodiką ne tik sinchroniniu, bet ir
diachroniniu metodu, nustato 3 galimus šio apeiginių
melodijų tipų komplekso kilmės židinius, praarealus,
etninius archetipus, kuriuos kartografuoja ir, palyginusi su archeologijos duomenimis, mano esant baltiškos
(rytų baltų) kilmės.47 Išskiriamos Nemuno ir Dvinos
baseinų, t. y., šiaurės vakarų Baltarusijos intonacinės
semos.48 Iš melodijų kadencinės formulės, jų ritminės
struktūros – vieno iš tipologijos, melodinio invarianto elementų – matyti, jog tipiniai bendrojo rugiapjūtės
melodijų arealo požymiai vakarinėje ir pietinėje Baltarusijos dalyje pakinta, tai – pereinamosios zonos.
„Eilutė transformuojasi, atsiranda transformacija, kaip
periferinės zonos norma“49 (išskirta knygos autorės).
Mokslininkė įvardija ir galimų migracijų, įtakų, persipynimų, slaviškojo melodikos antsluoksnio požymius
rugiapjūtės melodikoje.50 Trumpai tariant, akivaizdu,
jog rugiapjūtės melodijų kompleksas formavosi vykstant kultūriniams istoriniams mainams, tai – daugia
sluoksnis reiškinys, o šiaurės vakarų Baltarusija yra
vienas iš archetipinių reiškinio šaltinių. Deja, šis tyrimas apsiribojo tik Baltarusijos teritorija.
Grįškim prie kalėdinių dainų. Regione iš tiesų žymus
bendras jų sluoksnis. Tačiau įvertinę rytų Lietuvos ir
šiaurės vakarų Baltarusijos žiemos ciklo dainų masyvus
greitai pastebėsime, jog egzistuoja du labai stilistiškai
giminingi, bet vis dėlto skirtingi (tiek, kad neatrastume
nė vieno tapataus melodinio tipo) jų posluoksniai, vienoks – vakaruose, kitoks – rytuose, nusitęsiantis į Rusiją. Vienas iš į rytus gerokai nusitęsiančių melodinių
tipų – tai Lietuvoje, Prienų, Alytaus, Varėnos, Ignalinos,
Švenčionių rajonuose paplitęs žaidimas, LLDK skiriamas Kalėdų laikotarpiui („Mes pasėjom grikelius“, Kl
247, melodija dainuojama ir su kitais kalėdiniais tekstais51), o Baltarusijoje – pavasario ratelis (хоровод
«Проса»). Baltarusiški žaidimo variantai gausiai paplitę
visoje šalyje.52
Krikštynų dainos taip pat vertos atskiro komentaro.
Keistas dalykas: nepaprastai populiarios Baltarusijoje,
jos labai menkai teužfiksuotos Lietuvoje. Lietuviškosios
nepasižymi išskirtiniais apeiginės melodikos požymiais,
tai naujesnių laikų, neapeiginės stilistikos melodikos atstovės. O Baltarusijoje (taip pat ir šiaurės vakarų) išlikęs
senesnis apeiginės melodikos sluoksnis, artimas vestuvinių dainų (taip pat ir lietuviškų) melodikai. Deja, tokių istorinių melodikos gyvavimo vingių priežastys ir
pasekmės kol kas visiškai nebuvo nagrinėtos.
Švenčionių, Ignalinos, Vilniaus rajonų ribos su Baltarusija taip pat yra ir „siena“, ties kuria baigiasi išskir-

tinio daugiabalsumo reiškinio – sutartinių (ar, tiksliau,
joms artimų formų) paplitimas.
Pietrytinis ir rytinis Lietuvos pakraštys savo muzikinėmis senųjų (daugiausia apeiginių) dainų savybėmis
ir jų neįprastu daugiasluoksniškumu tiesiog klaidina
tyrinėtojus, nepavyksta sutarti dėl vieningo jų skyrimo
vienam ar keliems muzikiniams dialektams.53
Regiono, kuriame pastebėjome daug bendrų ar artimų muzikinių reiškinių, daugiasluoksnė melodika
galbūt formavosi skirtingose, bet giminingose etninėse grupėse. O galbūt mums pavyko užfiksuoti dar išlikusią ilgai gludintą, tobulintą apeiginės melodikos,
melodijų ženklų ir simbolių sistemą, kuri yra kadaise
susiformavusio etnoso, kuris stiprėjo, plito, migravo,
asimiliuodamas silpnesnius etninius darinius, palikimas. Šios sistemos sluoksniai ar posluoksniai gali būti
ir įvairių įtakų pasekmė, ir tiesiog istorinių transformacijų pėdsakai.
Pamažu šio regiono dainuojamosios tautosakos
samprata kinta. Ankstesniais melodikos tyrimais buvo
bandoma tiesiog nustatyti pastebėtų bendrumų kilmę,
skiriant juos baltų arba slavų genčių kultūros paveldui, o dabar užduotis sunkėja. Faktai atskleidžia didelį
sudėtingos melodinių sluoksnių, kurie tarsi priklauso
tam tikram istorijos tarpsniui, kai etninius darinius
identifikavo apeiginių melodijų-ženklų sistemos, sampynos nevienalytiškumą. Kaip nepacituoti Vykinto
Vaitkevičiaus, subtiliai raginančio giminingus mokslus integruotis ir tik tokiu būdu siekti idėjų proveržio:
„<...> dviejų, trijų ar net keturių šalių mokslininkų
pastangos pasidalinti kalbinį, archeologinį, tautosakinį ir etnografinį paveldą Baltarusijos teritorijoje, ypač
vidurinėje ir vakarinėje jos dalyse, nėra pamatuotos.
<...> Kultūros elementų ar realijų, būdingų skirtingoms etninėms (pirmiausia, matyt, kalbinėms) grupėms, gyvavimas vienoje vietoje verčia tyrinėti jų koegzistavimo faktą, pobūdį ir pasekmes, užuot taikius
įprastus modelius“.54 Vienas iš dvilypumo (ar daugialypumo) ženklų – Neries-Vilijos, seniai jungiančios
skirtingas kultūras – pavadinimas, tik gerokai praplėtus akiratį, pamažu praskleidžia savo paslaptį.55 Galima pridurti, jog iškalbingi nevienalyčio, bet giminingo
vietos substrato liudijimai yra gausūs, turtingi vakarų
baltų laidojimo paminklai, atsiradę regione apie XI
a. pabaigą – XII a. pradžią (juose laidota dar ir XVII
a.).56 Be to, čia identifikuota ir prūsiškų jotvingiškų
upėvardžių, Neries-Vilijos intakų: Milčia, Servečė.57
Negali būti, kad gausi ir ilgalaikė populiacija nepaliko
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pėdsakų muzikinėje kultūroje. Vakarų baltų muzikos
įtaka mūsų tiriamam regionui turėjo būti netgi ypač
stipri, tačiau tai – ateities tyrimų klausimas. Šiandien
bandant vakarų baltų kultūros įtakos faktus susieti su
dainuojamąja tiriamojo regiono tautosaka, pirmiausia
šauna į galvą lalauninkų dainų priedainiai (lalo, lalym
ir pan.), šių kiemų lankytojų pavadinimas (lalauninkai ir atitinkamai tos pačios šaknies baltarusiški bei
lenkiški žodžiai), taip pat dainų apie šventuosius, dirbančius įvairius ūkio darbus, tematika. Visa tai kol kas
nepaaiškintu būdu sieja Mažojoje Lietuvoje, Lietuvos
pietų ir rytų dalyse, Baltarusijos šiaurės vakaruose ir
Lenkijos šiaurės rytuose (Palenkės regione) užfiksuotus papročius ir dainas.
Išvados. Seniausių apeiginės dainuojamosios tautosakos struktūrų, kanoninių melodijų-simbolių paplitimas Minsko srities šiaurrytinius rajonus, Vitebsko
srities pietvakarinius rajonus, Gardino srities šiaurinę
ir šiaurrytinę dalį, taip pat Lietuvos Švenčionių, Ignalinos rajonus, dalį Šalčininkų, Varėnos rajonų bei pietinę
Zarasų rajono dalį susieja į vientisą teritoriją. Galima
teigti, jog čia atpažįstamomis stilistinėmis priemonėmis buvo paženklinti visi svarbiausi metų virsmo taškai ir žmogaus statuso pakeitimo (kitaip – perėjimo)
ritualai. Tai leidžia kalbėti apie daugiau ar mažiau vieningo etnoso palikimą. Vis dėlto toje pačioje teritorijoje pastebima ir daugybė apeiginių dainų melodikos
posluoksnių, kurie rodo, jog čia būta etninio maišymosi ir ilgalaikio sambūvio epochų. Apie tokį reiškinį,
jo pėdsakus leidžia svarstyti ir kitų, artimai susijusių
mokslo šakų (archeologijos, kalbotyros) duomenys.
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SKAITYMAI

Kaip galima būti lietuviu
Baltarusijoje?
Aliaksejus DZERMANTAS
Monteskjė „Persų laiškuose“, kuriuose autorius pramanyto persų keliautojo vardu griežtai kritikuoja tuometinės Prancūzijos tvarką, vienas iš personažų nuoširdžiai
stebėdamasis klausia: „Kaip galima būti persu?“ XVIII a.
prancūzams buvo sunku suvokti, kaip žmogus išvis gali
būti persas ir dar kritikuoti pačią pažangiausią Europos
šalį. Panašus nerimas, o kitąsyk net išgąstis ir priešiškumas
girdėti kai kuriuose pastarųjų laikų samprotavimuose apie
lietuviškumą, tolydžio pasigirstančiuose baltarusių intelektualinės bei viešosios erdvės apyrubiuose.
Sutrikimas, kurį sukelia įvairūs lietuviški projektai,
verčia pabrėžti, jog „šių projektų ideologams bei atlikėjams sąvoka лiцьвiн ‘lietuvis’ seniai yra atsiskyrusi nuo
‘baltarusiškosios registracijos’ ir tapusi alternatyviu baltarusiškajam nacionaliniu (su pretenzijomis į etniškumą)
projektu“.1 Tolesnis atsargumas remiasi šio lietuviškumo
keliama grėsme Baltarusijai kaip konstantai, privalančiai
turėti visuotinai priimtą nacionalinę metateoriją, kuri išmokytų mus „ne tik skirti šitoje gėrimo stiklinėje visus skonio atspalvius, bet priimti ir galiausiai pamilti šį kokteilį,
nebeketinant jame ko nors atsisakyti ar iš jo pašalinti“.2
„Saldžiarūgščio“ kokteilio metafora įvairiais pavadinimais
tarp šiuolaikinių baltarusiškosios idėjos protagonistų yra
gana populiari: tai ir Aliaksejaus Baciukovo „metateorija“, ir Valiancino Akudovičiaus „Baltarusijos diskursas“.
Tačiau šių idilinių „visuomeninio susitarimo“ variantų mes
detaliai nesvarstysime, o pamėginsime apibrėžti alternatyvą jiems realaus „idėjų karo“ sąlygomis ir sutelksime dėmesį į tai, kam ir kuo lietuvybė taip bado akis.

Slavai versus baltai
Kovoti su lietuvybe Baltarusijoje paprastai pradedama
iš toli – nuo senųjų etninių bendruomenių. Tarkim, siekiama visaip sumenkinti baltų substrato įtaką baltarusių
etnogenezei, supaprastinti baltarusių tautos etnokultūrinę
genealogiją, suvedant ją vien į slaviškąjį dėmenį. Šitaip
žiūrint, galiausiai vien slaviškasis dėmuo pripažįstamas
turintis ryšį su šiuolaikinių baltarusių kilme, o baltiškasis
į šią schemą išvis nebeįsitenka. Visa, kas baltiška, sutapatinama vien su lietuviais, o baltarusiams lieka vien tai, kas
yra slaviška.

Būtent tokios strategijos laikosi istorikas Igaras
Marzaliukas, savo knygoje, skirtoje baltarusių atgimimo istoriografijos mitams, su demaskuotojo įkarščiu užsipuolęs
baltiškojo paveldo Baltarusijoje tyrinėtojus, tarp jų ir šių
eilučių autorių. Marzaliukas paprasčiausiai išsisuko nuo
mūsų mokslinės argumentacijos svarstymo, ir suprantama,
kodėl: mūsų pasitelkiama literatūra, skirta baltų temai baltarusiškajame kontekste, viršija šimtą pavadinimų iš kuo
įvairiausių mokslo sričių – lingvistikos, archeologijos,
antropologijos, etnografijos, mitologijos ir kt. – ir jai paneigti vienos plonos brošiūrėlės žinovui iš Mogiliavo niekaip neužtektų. Užtat jis ir nusprendė apsiriboti išimtinai
ideologiniais kontrargumentais. Mums prikišama nei daug,
nei mažai – tautos išdavystė: „Jų atveju mes turime reikalą
su sena baltarusių inteligentų liga – nacionaline frustracija,
polinkiu atsižadėti realiai gyvuojančios tradicijos, vadinasi, ir savo baltarusiškojo paveldo, ir bandymą susitapatinti
su sėkmingesniu, aukštesnį socialinės satisfakcijos laipsnį
pasiekusiu kaimynu. Užvakar jie virto lenkais, vakar – rusais, šiandien darosi baltais. Iškabos skirtingos, bet esmė ta
pati: nacionalinė renegacija, bėgimas nuo pačių savęs…“.3
Jeigu Marzaliukas būtų norėjęs išlikti istorijos mokslo, o
ne savo ideologijos pozicijose, tai būtų pastebėjęs, kad
šitoks „virsmas“ etnokultūrinius bei kalbinius procesus
mūsų krašte lydėjo bene visą pastarąjį tūkstantmetį: baltų slavinimas bei rusinimas krikštijant pagal Rytų apeigas,
senosios etninės tapatybės – krivičių, lietuvių, jotvingių,
radimičių ir t.t. – keitimas į rusiškąją, paskui rusėnų aukštuomenės tapatybės per konversiją į katalikybę pakeitimas
į lietuviškai lenkišką, paskui „vakarų Rusijos“ atsiradimas
bei sutapatinimas su „neatskiriama visos Rusijos dalimi“
ir to padarinys – masinis rusinimas. Tokioje perspektyvoje
visai nesuprantama, kodėl vietinės tradicijos atskaitos tašku imamas tik vienas iš visos „virsmų“ linijos taškų – virtimas rusais.
Integrali nacionalinė tradicija turi apimti ir kitus dėmenis, juoba kad jų vaidmuo buvo toli gražu ne menkas. Mūsų tradicijos neįmanoma įsivaizduoti be baltiškojo pagoniškojo ir lietuviškojo katalikiškojo dėmenų.
Pažymėtina, jog I. Marzaliukas „katalikų neišskiria iš baltarusių etnogenezės, jis paprasčiausiai laikosi visuotinai
priimtos lietuvių, lenkų ir baltarusių (M. Grynblato darbai)
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etnologinėje literatūroje nuostatos, jog šiuolaikinių baltarusių katalikų branduolys yra lietuvių kilmės“.4 Taip pat
istorikas iš Mogiliavo modernizacija laiko teiginį, kad jau
XIV–XVII a. šie gyventojai kalbėjo baltarusiškai, o baltų
(lietuvių) kalbinis baltarusėjimas Vakarų Baltarusijoje baigėsi tik XX a.,5 nors, tiesą sakant, jis nesibaigė ligi šiol.
Šiandien mūsų krašto vakaruose gyvena apie milijoną baltarusių katalikų (vadinamųjų senkatalikių palikuonių), ir
nieko nuostabaus, jeigu tarp jų bunda susidomėjimas savo
lietuviška kilme, pasireiškia polinkis laikyti save lietuviais.
Jų prigimtas lietuviškumas turi tokią pat teisę į gyvenimą
kaip ir baltarusiškumas.
Be to, pabrėšime, jog tiesioginį ryšį su baltiškuoju,
lietuviškuoju paveldu turi ne tik baltarusiai katalikai bei
Lietuvos lenkai, bet ir viduramžių rusėnų palikuonys – baltarusiai stačiatikiai. Neseniai kai kurie alternatyvūs tyrinėtojai pasisakė už būtinybę peržiūrėti tradicinę nuomonę,
esą Lietuvos krikštas XIV a. nubrėžė tikslią ribą tarp lietuvių katalikų ir rusėnų stačiatikių. Akademikas Zigmas
Zinkevičius, remdamasis lingvistinės medžiagos – lietuvių
ir baltarusių kalbų dialektų, toponimijos, antroponimijos,
bažnytinės terminijos – analize, priėjo išvadą, kad Rytų
krikščionybės banga buvo labai intensyvi ir paliko gilius
pėdsakus. Jau vos jai prasidėjus naujosios kultūros elementai ėmė plačiai smelktis į baltų gentis. Jau tuomet baltai
pradėjo masiškai perimti daugelį asmenvardžių, gaunamų
kartu su krikštu, o kartu su slaviškosios raštijos atėjimu
prasidėjo ilgas ir sudėtingas prigimtosios baltų kalbos keitimas į rytų slavų kalbą.
Z. Zinkevičius mano, jog centrinės ir rytų Baltarusijos
gyventojai savo kilme irgi „iš esmės buvo tie patys lietuviai, tik kita kalba kalbantys (slavakalbiai lietuviai) ir
kitos tikybos, jau nebe gamtameldžiai. Jie sudarė didelę
Lietuvos valstybės gyventojų dalį. Tuo būdu nuostabą keliantis ano meto Lietuvos valstybės labai didelis išplitimas
nebuvo joks ‘stebuklas’ (kaip šiandien ne vienam gali atrodyti), padarytas vien lietuviškai kalbėjusių lietuvių. Nors
lietuviakalbiai lietuviai vadovavo valstybės sukūrimui,
tačiau buvo stipriai remiami slaviškai kalbėjusių tėvynainių. Pastarųjų indėlis buvo svarus“; „Jie buvo ne mažesni
Lietuvos valstybės patriotai už lietuviškai kalbančius tėvynainius. Ypač tai pasakytina apie būsimuosius gudus (baltarusius), kurių teritorija anksčiau negu kitos slavų (suslavintų baltų) žemės pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Jie
atkakliai gynė Lietuvos valstybę nuo Maskvos, vėliau ir
Lenkijos užmačių. Skaudžiai išgyveno tos valstybės žlugimą. Jos atminimas ir dabar gudų sąmonėje tebėra gyvas.
Tautiškai nusiteikę Gudijos žmonės Lietuvos valstybę gerbia, ja didžiuojasi ir neretai save tebevadina lietuviais (gudiškai licvinais, t.y. litvinais)“.6
Tarp kitko, šis požiūris kone sutampa su I. Marzaliuko
teiginiu apie tai, jog baltų krikštas į „rusų“ tikėjimą galų
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gale nuvesdavo juos prie mentalinės ir kalbinės rusifikacijos,7 tik šio proceso pradžią reikia nukelti į daug ankstesnius laikus, o jo arealas, iš visko sprendžiant, apėmė
visą būsimą etninių baltarusių teritoriją (X–XIII a. periodu esama žinių apie didelius baltų anklavus aplink Pinską,
Minską, į pietvakarius nuo Magiliavo, aplink Smolenską, į
pietvakarius nuo Vitebsko, į pietus nuo Polocko ir kitur8).
Pažymėtina, jog „lietuvių“, „Lietuvos“ sąvokos nurodytu
periodu faktiškai virto metaetnonimu, kuris rusų raštininkų
buvo taikomas baltų etninėms bendruomenėms toli į rytus
nuo „metraštinės“ Lietuvos.9
Iš čia išeina, jog baltų (lietuvių) etninis substratas gali
būti domėjimosi lietuvių tradicija ir lietuviškosios tapatybės
pagrindas toli gražu ne tik tarp baltarusių katalikų. Ir jeigu
lietuvybė staiga vėl paskelbia apie save baltarusių lūpomis,
tai visai ne nuostabu, nes atitinkami procesai natūraliai
vyksta ir Vakarų Europos kraštuose. Antai etniškumo reiškinių tyrinėtojas Aleksandras Mylnikovas pažymi, jog senieji
etnosai visiškai neišnyksta, bet įeina į naujų bendruomenių
sudėtį, kaip „keltai Didžiojoje Britanijoje bei Prancūzijoje,
slavai Šiaurės Vokietijoje, alanai Kaukaze“, o jų kultūrinių
tradicijų rudimentai „arba, tarkim, jų istorinė atmintis, susidarius palankioms sąlygoms, gali atgyti (arba būti atgaivinta). Vienas iš šio reiškinio pavyzdžių gali būti staigus
kultūrinio regionalizmo judėjimų augimas pastaraisiais dešimtmečiais Vakarų Europoje, kurį vokiečių mokslininkas
D. Herdesas pavadino ‘provincijos sukilimu’. […] Šiuos
procesus Herdesas aprašo pirmiausia Bretanės, Korsikos,
Elzaso, Aksitanijos bei kitų Prancūzijos, anksčiau atrodžiusios tokia monoetniška, regionų pavyzdžiu. Tačiau daug kuo
panašūs reiškiniai, kai naują gyvenimą įgauna, regis, seniai
nuo istorijos scenos pasitraukusių tautų etnonimai, pastebimi ne tik Vakarų Europos kraštuose“.10 Baltiškojo ir lietuviškojo paveldo aktualizavimas Baltarusijoje – tai iš esmės
analogiškas atsigręžimas į vietos kultūrinę tradiciją, todėl
I. Marzaliuko priekaištai dėl jos atsižadėjimo atrodo absurdiški. Tai tiesiog atsigęžimas į jos ištakas. O tokiu atveju
renegatas, bėgantis pats nuo savęs, kuris sąmoningai menkina baltiškąjį / lietuviškąjį baltarusių kilmės dėmenį ir netgi,
sprendžiant iš pavardės, tolimas savo paties baltiškąsias šaknis, veikiau yra patsai I. Marzaliukas.11

Rusėnai versus lietuviai
Lietuviškosios ir rusiškosios tradicijų mūsų žemėse
sąveikos, o neretai konfrontacijos istorija siekia jau per
tūkstantmetį. Pradžioje tai buvo kultūriniai bei kariniaipolitiniai ryšiai tarp rusų kunigaikštysčių ir Lietuvos,
po to – santykinai taikus šių kunigaikštysčių perėjimas
Lietuvos valdžion, paskui – lietuvių ir rusų nobiliteto
kova už dominavimą valstybėje (Žygimanto Kęstutaičio
pilietinis karas su Švitrigaila), po kurio prasidėjo laisvas
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abiejų partijų atstovų konsolidacijos į vieną politinę tautą
procesas.12 Reikia atsižvelgti ir į šios konfrontacijos išorinį politinį matmenį – geopolitines ir karines Lietuvos
varžybas su Maskvos valstybe dėl dominavimo regione ir
teisės į konsolidavimą aplink save andainės Rusios žemių.
Tarpvalstybinė konfrontacija pasibaigė XVIII a. pabaigoje
Žečpospolitos teritorijos okupacija ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės išnykimu iš politinio žemėlapio. Nuo to
laiko lietuvių tradicija mūsų žemėse tolydžio išstumiama
iš sąmonės bei vietos žmonių istorinės atminties, o jos vietoje realizuojamos įvairios rusiškosios tapatybės atmainos.
Vienam iš jos variantų – „vakarų rusizmui“ susikryžminus
su vietiniu lietuvių-lenkų aristokratijos patriotizmu, galų
gale ir iškyla baltarusių tautinė idėja.13
Savo ruožtu akivaizdu, kad lietuviškumas iki šiol priklauso šiai tautinei idėjai kaip jos dėmuo, o konkurencija
tarp dviejų tradicijų iki šiol tęsiasi politinių bei kultūros
veikėjų ginčuose, publicistiniuose bei mokslo tyrimuose.
Galima išvardyti keletą tyrinėtojų, su tam tikromis išlygomis atstovaujančių „lietuviškajai“ (Alesius Smaliančukas,
Sviatlana Kul’-Sialvèstrava, Alesius Belas) ir „rusiškajai“ (Igaras Marzaliukas, Alegas Latyšonakas, Georgijus
Galenčanka) isorijos mokslo srovėms. Prie pastarųjų dar
pridursime gana gausius „vakarų rusizmo“ šalininkus,
pasižyminčius aštria lietuviškumo kritika bei atmetimu.14
Pastarojo laiko mokslinės publikacijos irgi revizuoja populiarią, tačiau supaprastintą ir istoriškai nekorektišką praeities viziją, kai su Žemaitija LDK sudėtyje tapatinama visa
šiuolaikinės Lietuvos teritorija, su Lietuva – vien šiuolaikinė Baltarusija, o su Rusia – šiuolaikinė Ukraina. Tokių
pasenusių interpretacijų pagrindu buvo sukurpta „nacionalistinė“ koncepcija apie tai, jog LDK iškilimas bei raida
– kone išimtinai „baltarusių“ istorijos reiškinys, kuriame
šiuolaikinių lietuvių („žamoitų“, „lietuvisų“) vaidmuo buvęs minimalus. Tuo tarpu istorinių šaltinių, senosios kartografinės medžiagos analizė rodo, kad XVI–XVII a. Lietuvą
sudaro šiuolaikinės Lietuvos rytinė dalis ir bene visa vakarų Baltarusija, Rusią regionine prasme – rytinė Baltarusijos
dalis, o Žemaitija atsiduria Lietuvos Respublikos vakaruose.15 Be to, gefioninis choronimas Lietuva reiškė patį LDK
teritorijos branduolį ir, matyt, asocijavosi su baltų dispersinio paplitimo erdve,16 kurios rytinėje dalyje vyko palaipsnė baltiškai kalbančių gyventojų asimiliacija.
Kita vertus, atsirado tendencija hiperbolizuoti rusiškąjį
veiksnį baltarusių etninėje istorijoje lietuviškojo sąskaita.
I. Marzaliukas, sekdamas G. Galenčanka,17 baltarusių protėviais laiko vien stačiatikius rusėnus ir dargi teigia, esą
terminas „Lietuva“ XIV–XVI a. vartotas keliomis prasmėmis: 1) kaip politonimas, arba visos LDK valstybės pavadinimas; 2) kaip choronimas, arba Lietuva siaurąja prasme
– istorinis valsybės centras, apėmęs vakarų Baltarusijos ir
rytų Lietuvos žemes; 3) etniškai baltiška Lietuva.18 Tačiau

visos šios prasmės yra tiesiogiai susiję su šiuolaikinių
baltarusių (kaip ir lietuvių) protėviais ar bent jau žymia
jų dalimi, todėl negalima sutikti, neva vien tik terminai
„Rusia“, „rusėnas“, „rusų“ sudarė jų bendrą endoetnonimą ir vien tik stačiatikybė buvo tradicinė jų religija.19 Tokį
prieštaringą teiginį lengva paneigti, priminus, jog ir pats
Marzaliukas iš baltarusių etnogenezės neišskiria katalikais
pakrikštytų baltų (lietuvių). A. Latyšonakas, regis, irgi
pastebėjo šį akivaizdų prieštaravimą, rašydamas, jog „tie
tyrinėtojai, kurie – kaip Galenčanka ir Marzaliukas – baltarusių ir ukrainiečių protėviais laikė tik rusėnus, irgi kardinaliai klysta. Istoriniai šaltiniai, liečiantys visą tą teritoriją,
kurioje vėliau susiformavo baltarusiai, drauge su rusėnais
mini ir etninius lietuvius“.20
Tyrinėtoja Liubovė Liaušun, analizuodama „lietuviškumo“ sampratą XIV–XVII a. LDK rašytinėje kultūroje,
konstatuoja jos daugiareikšmiškumą ir gana sudėtingą
kultūrologinį kontekstą. Sąvokose „lietuvis“, „Lietuva“ ji
mato politonimą, etnonimą ir ideologemą ir su jomis sieja
baltarusių tautos, kaip trijų etnokultūrinių bendruomenių
konglomerato, kilmę. Baltarusių tautą sudaro: 1) andainykščių „lietuvių“ palikuonys stačiatikiai, tapatinantys
save su rytų slavų visuma ir Slavia Orthodoxa apskritai;
2) „lietuvių“ palikuonys, kurie iš esmės netapatina savęs
nei su Slavia Orthodoxa, nei su Slavia Latina, t.y. atmeta
tiek rytų, tiek vakarų orientaciją; ir 3) „lietuvių“ palikuonys, kurie jaučiasi priklausantys prie Slavia Latina ir prie
Vakarų civilizacijos.21 L. Liaušun siūloma schema kelia
prieštaravimų, ypač toje dalyje, kur ji teigia antrosios ir trečiosios grupės atstovus esant marginalius bei „atsilikusius“
bendrame rytų slavų ir Vakarų Europos fone. Neangažuotas
politinių bei kultūrinių šių kategorijų „lietuvių“ siekių
įvertinimas kaip tik liudija jų brandą ir gana aukštą lygį
palyginti su Rytų Europa, nė nekalbant apie Rusiją. Mintis
apie postlietuvių nepriklausėlių ir vakarininkų „marginalumą“, „sektantizmą“ bei „kompleksuotumą“, paremta
Jakavo Traščanko citata, išduoda dar ir ryškią ideologinę
nuostatą prieš baltarusių nacionalinį judėjimą, mažai ką turinčią bendra su mokslu. Netikrumą dėl savo kultūrinės pozicijos ir per konfesiją – stiprią priklausomybę nuo išorinių
veiksnių (imtinai ligi antivalstybinio separatizmo bei kolaboravimo) galima įžvelgti kaip tik pirmojoje kategorijoje – tarp „litvinų“ stačiatikių arba, tiksliau sakant, rusėnų,
kurie LDK laikais nesukūrė savo visavertės ideologemos,
o Rusijos imperijoje pateko stačiatikių slavofilų įtakon ir
buvo priversti kurti naują – periferinę baltarusišką tapatybę
vien iš etnografinių „reliktų“.
Grįžtant prie aukščiau nurodyto prieštaravimo
I. Marzaliuko bei kitų autorių pažiūrose priežasčių, tai jos
susijusios su etniškumo samprata. Baltarusiškasis etniškumas vulgaraus primordializmo dvasia jų yra laikomas
praamžiu, „griežtai“ apibrėžtu reiškiniu, o baltarusių kalba
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arba stačiatikių tikyba tik liudijanti akivaizdžią, neperžengiamą ribą tarp baltarusių ir lietuvių. Vienareikšmis supratimas „rusėniškumą“ reiškiant tautybę, o ne konfesinę
priklausomybę, irgi nelabai korektiškas pastarųjų mokslo
tendencijų kontekste.22 Toks požiūris iškreipia realią lingvistinę bei etnokultūrinę situaciją srityje tarp Vilniaus ir
Minsko bei Breslaujos ir Bresto, o gal ir dar plačiau, kur ilgą
laiką būta baltų–slavų dvikalbystės. Esama ir konkrečių jos
pavyzdžių: dokumentuotų paliudijimų, kad ir paprasti kaimiečiai, ir valdininkai gerai kalbėjo tiek senąja baltarusių,
tiek lietuvių kalbomis.23 Kalbiškai raina veikiausiai buvo
ir etninė saviidentifikacija, galėjusi priklausyti nuo kuo
įvairiausių situacijų bei aplinkybių. Ją vykusiai apibūdina
Genadzius Saganovičius: „LDK, manau, tuo pat metu galima buvo būti ir ‘lietuviu’, ir ‘rusėnu’ – to meto sąmonėje
tai nekėlė konflikto, ir tik industrinėje visuomenėje priklausymas iškart kelioms tautoms tapo nebeįmanomas“.24
Panašia vaga svarstė ir iškilusis baltų–slavų santykių žinovas Vladimiras Toporovas: „riba tarp baltų ir slavų ėjo
ne tik erdvėje ir laike, bet ir per vieną ir tą pačią tautą, per
vieną ir tą pačią kultūrą, netgi per vieną ir tą patį žmogų,
kuris lygiai buvo ir baltas, ir slavas ir skirtingomis aplinkybėmis galėjo skirtingai aktualizuoti savo etninę, kultūrinę,
kalbinę hipostazę, panašiai kaip vėlesniais laikais tie patys
žmonės, miestai, kaimai galėjo būti ir ‘lietuviški’, ir ‘rusiški’“.25 Priminsime, jog dar XIX a. baltarusiškai kalbantys
Vilniaus ir Gardino sričių gyventojai, tiek katalikai, tiek
stačiatikiai, neretai įvardydavo save litvinais / lietuviais.26
XX a. etnonimas „litvinai“ etnografų užfiksuotas etninių
grupių kontaktų zonose vakarų Polesėje, o geografinė sritis „Litva“ rytų slavų areale sutampa su šiuolaikine šiaurės
vakarų Baltarusija.27
Kur kas adekvatesnė etnokultūriniams procesams aprašyti mums atrodo konstruktyvistinio ir simbolinio požiūrių
jungtis, sulig kuria, etninės tapatybės pasireiškimas visuomet priklausė nuo konkrečios situacijos, todėl ji gali būti
tiksliai apibrėžta kaip „situacinis konstruktas“. Tai reiškia,
kad skirtingomis aplinkybėmis vienas ir tas pats žmogus
galėjo tapatinti save su skirtingomis grupėmis ir reikštis
kaip jų narys. Saviidentifikacijos pagrindas buvo tam tikras
pasaulėvaizdis, kiekvieno žmogaus savitas, pasireiškiantis
mituose bei tikėjimuose, kurių jis laikėsi, ir atitinkamai
įprasminantis žmones, materialinės kultūros elementus bei
visuomenės institutus, šitaip pasidalijančius į „savus“ bei
„svetimus“. Etninių skirtumų konstravimas yra glaudžiai
susijęs su socialinių grupių, institutų, politinių struktūrų,
pretenduojančių į ypatingą padėtį, atsiradimu, su jų ideologiniu turiniu, reikalaujančiu savo atžvilgiu vienaip ar kitaip pagrįsti savo būtį ir veiklą. Tačiau susidarant grupėms,
svarbų vaidmenį atliko ne tik ši „politika“, bet ir „tradicija“, kurios patį branduolį sudaro mitas apie bendrą kilmę,
turintis suvienyti ir po viena vėliava išrikiuoti skirtingos

44

kilmės žmones. Tradicijos nešėjas dažniausiai būdavo
santykinai nedidelis kolektyvas, paprastai – karinis elitas,
saugojęs ją ir perduodavęs kitoms į formavimosi procesą
įtrauktoms gupėms.28
Tokio etninės identifikacijos mechanizmo pavyzdys
gali būti mitas apie lietuvių aristokratijos romėnišką kilmę, turėjęs pabrėžti jos skirtingumą nuo lenkiškosios bei
rusėniškosios. Rusėnų kilmės bajorija tolydžio įsitraukė į
bendros politinės tautos po lietuvių egida formavimąsi ir
galiausiai ėmė suvokti save lietuviais. Tuo pat metu Abiejų
Tautų Respublikoje formuojasi bendra Lenkijos politinė
tauta, kurios sudėtyje lietuvių bajorija išsaugojo savo etninį išskirtinumą ir istorinę sąmonę. Lietuvių-rusėnų-lenkų
aristokratų sintezė ir lėmė tai, kas paskui baltarusiškame
kontekste tapo pavadinta „litvinų kultūrine tradicija“. Ji
pasižymi keletu būdingų bruožų: lietuviškasis patriotizmas, LDK istorijos idealizavimas; daugelio šios tradicijos
atstovų katalikiška (unijatų) tikyba; tolerancija kitos padėties, etnoso, konfesijos atstovams; lenkų kalba (be to,
susidarė savotiškas lenkų kalbos variantas – polszczyzna
kresowa).29
Šiuolaikinių tyrinėtojų ir publicistų nesutarimai kyla
būtent iš tradicijos turinio, jos realių ir mitinių dėmenų, jų
hierarchijos skirtingo supratimo. Mokslo bei ideologijos
priemonėmis jie kovoja už teisę apibrėžti jos turinį ir atitinkamai formuoti baltarusių tautinę tapatybę. Lietuviškasis
mitas andai buvo nugalėjęs, nes rusėnai, nepajėgę sukurti patrauklaus, stipraus saviškio, persiėmė lietuviškuoju.
Todėl galima sutikti su Valeru Bulgakavu, jog „lenkiškosios arba lietuviškosios tradicijos perėmimas tik eilinį
kartą paliudija autentiškos rusiškosios silpnumą arba chimeriškumą“.30 Tačiau ši taikli išvada reikalauja perstatyti
akcentus. Apie lietuviškąją bei lietuviškai lenkišką tradiciją pasakyti „perėmimas“ – nekorektiška, nes žymiai daliai
baltarusių ji ne mažiau sava nei rusiškoji. Savo pralaimėjimą ideologinėje konkurencijoje atskiri buvusio rusėniškojo LDK elito atstovai galėjo kompensuoti jau tik šiai valstybei žlugus – visokeriopa savo veikla Rusijos imperijos
vyraujančios ideologijos vagoje: „asimiliacinių procesų
Baltarusijoje spartos negalima paaiškinti vien kolonijinių
naratyvų agresyvumu – didele dalimi juos lėmė kultūrinių bei istorinių veiksnių nulemtas LDK rusiškojo elito
pasirengimas kolaboruoti su Rusijos imperijos valdžia“.31
Būtent tame galima matyti pagrindines „vakarų rusizmo“
atsiradimo prielaidas.

Baltarusiai versus litvinai
Dar viena pastebėtina tendencija – bandymas susvetiminti, priešpriešinti baltarusiškumą ir lietuviškumą po ištikimybės baltarusybei priedanga. Visiškai skaidriai apie
tai kalba A. Latyšonakas: „baltarusių nacionalinė idėja ru-
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tuliojosi ideologinėje kovoje su lietuvių nacionaline idėja.
Žinoma, neapsieita čia be abipusių įtakų. Tačiau baltarusių
nacionalinė idėja savo ‘grynu pavidalu’ yra visiškai nesuderinama su lietuviškąja, nes šiodvi idėjos remiasi skirtingomis dvasinių, kultūrinių bei istorinių vertybių sistemomis“.32 Kas gi tuomet yra toji gryna baltarusiškoji idėja?
Išvardysime pagrindinius jos dėmenis, iškylančius baltarusybės ideologinių puristų darbuose: slaviškumas, rusiškoji genealogija, stačiatikybė, kalba. Akivaizdu, kad tokie
dėmenys būtų labai artimi bet kuriam prorusiškajam nacionalistui, gaila tik, kad baltarusių kalbą reikia pripažinti
savarankiška kalba, o ne rusų kalbos tarme. Bet iš tiesų tai
neesminis dalykas, visos kitos vertybės sutampa.
Esminis dalykas – lietuvybės neigimas, kaip kad
A. Latyšonakui apibūdinant „lietuviškąjį mitą“: „Jis labai
paplitęs, Ir jo šalininkai aršiai atmeta bet kokią kitą tradiciją. Tikrieji mitai atitinka giluminę tiesą, tačiau šiuo
atveju lietuviškasis mitas – apgaulingas ir žalingas baltarusybei“.33 Sprendžiant iš rusiškosios baltarusių nacionalinės idėjos kilmės šalininkų tekstų, būtent jie aršiai atmeta
bet kokią kitą tradiciją, o konkrečiai – lietuviškąją tradiciją, nors daug teisingiau būtų pripažinti, kad baltarusybė
kaip tokia, kaip nepriklausomas dydis, susiformavo kaip
lietuvių ir rusų simboliška simbiozė. Ir kiekvienas vietinis
žmogus dėl savo regioninės kilmės, tikybos, kultūros, estetinių bei ideologinių polinkių ras ją labiausiai sau tinkamą.
Bandymą priversti pamilti viską urmu, taip pat ir tai, kas tolima, todėl vargu ar gali tapti tikrai sava, mes pavadintume
ne lojalumu kuriai nors nacionalinės kilmės versijai vienybės vardan, o intelektualiniu bolševizmu. Atsiribojimas
nuo lietuviškosios tradicijos ir primetimas rusiškosios kaip
vienintelio teisėto baltarusiškosios nacionalinės idėjos pagrindo primena ketinimus „išvalyti“ kultūrinę atmintį nuo
„svetimtaučių“ elementų. Tikrieji istoriniai pagrindai ir
nuo seno gyvuojantis tarp baltarusių „lietuviškasis mitas“,
augantis susidomėjimas juo bei jo šalininkų skaičius – geriausi jo atitikimo „giluminei tiesai“ įrodymai. O kas tikrai
kenkia nacionalinei idėjai, tai trumparegiška kova su juo.
Deja, tai supranta toli gražu ne visi. Pasirodo net ypačių
„antilietuviškų traktatų“,34 kuriuose lietuviškosios tradicijos šalininkams prikišamos kokios tik įmanoma nuodėmės
– nuo postmodernizmo ligi baltarusių kalbos vartojimo.
Kaltinimas postmodernizmu grindžiamas tariamu baltarusiškojo nacionalistinio metanaratyvo atmetimu, šizofrenija
ir netgi sąmoningu „asmenybės žlugdymu“. Čia verta kai
ką patikslinti. Nuoseklūs „litvinai“, apeliuojantys į savą
tradiciją ir kalbantys apie jos aktualumą Baltarusijai, nacionalistinį metanaratyvą kritikuoja ne siekdami atmesti
metanaratyvą kaip tokį, o pasisakydami už jo hierarchiškumą bei legitimumą. Konstatuojama akivaizdi nacionalistų sukonstruotos klasikinės baltarusiškosios idėjos bei
tapatybės krizė, abejojama jų išskirtinumu ir bandymais

uzurpuoti visuomeninę nuomonę šalies istorijos atžvilgiu.
Kaip priemonė prieš negatyvius jų netvarumo bei galimo
suirimo padarinius iškeliama lygiagreti „koordinačių sistema“, sudaryta iš lietuviškosios tradicijos elementų, ir
atitinkama nauja kultūrinė hierarchija. Kultūrinės erdvės
hirarchizavimas kaip tik gali būti vaistas nuo tikrosios šizofrenijos – baltarusių visuomenės suskilimo į „sąmoninguosius“ ir „nesąmoninguosius“ nacionalistinio naratyvo
atžvilgiu. Šiuo požiūriu „litvinizmas“ – reiškinys, visiškai
neatitinkantis esminių postmoderno kategorijų, o adekvačiausiai atliepiantis sąvoką „konservatyvioji revoliucija“
kaip antiegalitarinę, fundamentalistinę alternatyvą modernizmo bei postmodernizmo nuostatoms,35 apeliuojančią į
Tradicijos plačiąja prasme autoritetą. Autoriteto bei hierarchijos pripažinimas gali būti išeitis ir asmeniui, ir vedanti visai ne į „asmenybės žlugimą“, o į vidinį charakterio
perversmą, nusikratant pagaliau parazitavimo bei negalios
komplekso, persekiojančio baltarusiškąjį judėjimą visą
pastarąji šimtmetį.
„Litvinams“ metami ir formalūs priekaiškai, kaip
kad sąmoningumo ir tapatybės kategorijų supainiojimas:
„Litvinai painioja arba tyčia pamaino sąmoningumą tapatybe. Bajorų politinės tautos arba vakarų Baltarusijos
gyventojų (arba ir vienų, ir kitų) savimonė iškeliama kaip
‘tikroji’ baltarusių tapatybė… Šią tapatybę išaiškino etnografai bei etnologai XIX a., o gyvavo ji, kaip jau sakyta,
maždaug nuo XII–XIII a. Pasirodė, kad Panemunės slavakalbiai litvinai savo kalba ir kultūra identiški ne lietuviams, o Padneprės bei Padauguvės baltarusiams, taip pat
ir vakarų polesėnai. Ir jau šio atradimo pagrindu ėmėsi formuotis baltarusių nacionalinis judėjimas“ (kiek anksčiau
buvo paaiškintas skirtumas tarp savimonės ir tapatybės:
„savimonė – tai atrodyti sau, tapatybė – būti“).36 Vadinasi,
tapatybę sudaro ne kokia uždara savyje savimonė, o tai,
kas iš anksto gali būti paliudyta išorinio stebėtojo – ne veltui juk „antilietuvis“ apeliuoja į anuometinių kalbinių bei
etnografinių realijų paliudijimus. Tačiau bet kuris paliudijimas – tai iš dalies ir tam tikra interpretacija, o iš esmės
– tiesiog vienokio ar kitokio konteksto konstravimas, kurį
vykusiai pailiustravo I. Marzaliukas: „kaip tik tie ‘pikti’, ‘sumaskolėję’ baltarusių miesto intelektualai pirmieji
pasitelkė kalbos argumentą – gimtąją gyventojų kalbą –
nustatant jų nacionalinę priklausomybę. Būtent jie, o ne
kilmingieji ‘kraštiečiai’, į baltarusių tautos gretas įtraukė
vakarų Baltarusijos gyventojus katalikus, daugiausia baltų kilmės“.37 Istorikas iš Magiliavo ne sykį pripažino, kad
vakarų Baltarusijos (istorinės Lietuvos) gyventojai savo
kilme yra veikiau baltai (lietuviai), tačiau sukurtas „vakarų
rusų“ kontekstas, kuriame kalba paversta lemiamu ir bene
vieninteliu etniškumo kriterijumi, visiškai atėmė iš jų savito vietinio lietuviškumo (slavakalbės Lietuvos) perspektyvą, nors interpretacijos, paremtos tikyba, savimone arba
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tradicine kultūra bei toponimija galėtų ten paliudyti žymų
lietuviškąjį bei lenkiškąjį kontekstą.38
Tą pat metodologiją pritaikius šiuolaikiniams baltarusiams, pasirodys, kad jų tapatybę irgi derėtų apibrėžti ne pagal realią kalbinę situaciją, nes didelė dauguma
Baltarusijos gyventojų šiandien kalba rusiškai ir tokiu
atveju turėtų save laikyti rusų tautos dalimi (kaip tai dažnai
ir daroma, ypač mūsų rytinių kaimynų), o pagal savimonę.
Taigi išeina, kad rusakalbis baltarusis – visai tikra tapatybė,
o štai baltarusiakalbis lietuvis – tai jau tik postmodernistinė savimonė. Akivaizdu, jog tai ir yra sąvokų painiojimas
bei manipuliavimas jomis savosios interpretacijos naudai,
taigi būtent tai, kuo „antilietuviškojo traktato“ autorius kaltina savo oponentus.
Beje, kai kurie baltarusių intelektualai, regis, sąmoningai taiko tokias retorines priemones, plg. Siargejaus
Dubaveco pareiškimą: „Baltarusis – tai pavadinimas, už
kurio stovi žygdarbis, ir legenda, už kurios – kultūra. Už
litvino šiandien nieko tokio nėra – dar tik reikia atlikti
žygdarbį, sukurti legendą ir kultūrą“.39 Įdomu, koks konkretus žygdarbis už šio pavadinimo čia turimas omeny?
Atsigręžus į jo istorinę kilmę, pasirodys, kad „baltarusiškojo valstybingumo idėjos atsiradimas susijęs su baltarusių pulkininko Konstantino Poklonskio asmeniu, kurį tad
tenka senso stricto pripažinti pirmuoju baltarusių politiku… Konstantinas Poklonskis buvo žinomas priešgina.
Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jonui
Kazimierui jis priešginiavo Zaparožės karvedžio Bogdano
Chmelnickio naudai, šiam priešginiavo Didžiosios bei
Mažosios Rusios caro Aleksejaus Michailovičiaus naudai.
Savo ruožtu carui jis priešginiavo grįždamas lenkų-lietuvių pusėn…“.40 Kaip matyti, pirmojo baltarusių politiko
„žygdarbį“ sudaro nuolatinis priešginiavimas. Ar ne todėl
P. Vasiučenka ir V. Akudovičius atkreipia dėmesį į tai, kad
„priešginos kompleksas“ bene iš prigimties yra susijęs su
baltarusybe ir netgi įžvelgia tame vieną iš jos išgyvenimo
prielaidų.41
O kokios gi už jos esama legendos ir pirmapradės
prasmės? Baltarusiškojo nacionalizmo tyrinėtojas Valeras
Bulgakavas gana dorai atsako į šį klausimą: „Baltoji Rusia,
geriau žinoma nei Baltarusija, – tai literatūrinis kūrinys, metraščiuose pirmiausia pavartotas XIII a. (Incipiunt descriptiones terrarum), matyt, šiuolaikinio Rusijos–Karelijos paribio atžvilgiu. Vėliau šis parazitinis klajojantis pavadinimas
buvo taikomas įvairioms Ukrainos sritims, visai Maskvos
valstybei, šiauriniam Pajuodjūriui bei Paazoviui, Pskovo
apskričiai bei kitoms Rytų Europos teritorijoms. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikais rusiškosios jos žemės
valstybiniuose dokumentuose niekuomet nėra pavadintos ‘baltarusiškomis’. Tik 1555 m. terminu ‘Baltoji Rusia’
iš išorės buvo imta vadinti tam tikrą Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės dalį. XVI a. 8-ojo dešimtmečio pabaigo-
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je jis perkeltas Ivano Žiauriojo 1563 m. okupuotai LDK
daliai“, o vėliau, šalį okupavus Rusijos imperijai, „terminai ‘Baltarusija’ ir ‘baltarusiai’ ilgą laiką buvo kolonijinės
administracijos, o ne tautos atgimimo agitatorių reikalas.
Konservatyvi kaimo gyventojų masė sutiko juos su nepasitikėjimu, o kai kuriose Baltarusijos srityse, pasižyminčiose ypatinga konfesine situacija, jie taip ir neprigijo
ligi šiol“.42 Prie panašių išvadų priėjo ir etnologas Pavalas
Ceraškovičius: „informacinė politika, kurią XIX a. antrojoje
pusėje atliko rusų administracija kovodama su polonizmu,
turėjo tikslą sukonstruoti ‘regimą Baltarusiją’ – istorinį, folklorinį ir etnografinį vienetą, kurio anksčiau niekuomet nebuvo… Aš visiškai aiškiai ir besąlygiškai suvokiu, kad ‘baltarusiškumas’ valdžiai reiškė krašto ‘prigimtąjį rusiškumą’.
Tačiau be valdžios pastangų šia kryptimi savito nacionalinio
baltarusiškojo projekto sukūrimas vargu ar išvis būtų buvęs
įmanomas. Dar daugiau, kolonijinė informacinė politika
nė nepaliko nacionaliniam judėjimui galimybės pasirinkti
etnonimą. Jo aktyvistams teko susitaikyti su silpna, bet jau
įprasta tapusia lytimi ‘Baltarusija’, nors kiti variantai, labiau
atitolinantys nuo Rusijos, kaip antai ‘litvinai’ ar ‘krivičiai’,
potencialiai buvo įmanomi“.43
Taigi galima pagrįstai sakyti, kad baltarusiškumas, kaip
kolonijinės informacinės politikos produktas, tam tikru
laiku iš tikrųjų pasidarė labiausiai paplitusia vietinės tapatybės forma. Tačiau jokių ypatingų priežasčių, kad dėl to
būtų galima pūstis bei girtis kaip S. Dubavecas, aš nematau, nes kad ir kaip nacionaliniai ideologai bei aktyvistai
stengėsi pripildyti baltarusiškumą nekolonijinio turinio, jų
nacionalinės idėjos varianto skubotumas aiškiai atskleidžia
pagrindinį tikslą – įtvirtinti ir išlaikyti politinę bei kultūrinę
valdžią. Į tai atsižvelgdamas pamėginsiu pasakyti griežtai:
„vakarų rusiškasis“ baltarusiškumo variantas pasirodė gyvybingesnis bei labiau atliepė poreikius ne tik dėl nuolatinio administracinio bei ideologinio palaikymo, bet ir dėl
to, kad geriau atitiko pirminio baltarusiškojo projekto kaip
tokio tikslus bei perspektyvas.
Litvinai taip pat dar kaltinami „parazitavimu“ ant baltarusių kalbos, šitaip kone neigiant jiems teisę vartoti jos
literatūrinį variantą. Kalbos argumentas iš tikrųjų yra absurdiškas, nes, kaip žinoma, baltarusių literatūrinės kalbos
kodifikavimas buvo įvairių kultūrinių tradicijų – lietuviškosios-lenkiškosios, vakarų rusiškosios, savos baltarusiškosios – atstovų reikalas. Kam nors iš šiuolaikinių šių tradicijų šalininkų prikabinti „parazito“ etiketę vien dėl baltarusių kalbos vartojimo primena veikiau paranojinį kliedesį.
Ir užmiršti, kaip daug šios kalbos kodifikavimo labui yra
nuveikę tie, kas labai kritiškai atsiliepė apie pačią baltarusiškumo sampratą, pavyzdžiui, Vaclavas Lastouskis arba
Janas Stankevičius, – tai apgailėtina nepagarba jų kruopščiam darbui. Be to, dar neaišku, kas ant ko iš tikrųjų parazituoja: prisiminkime kad ir tą milžinišką vaidmenį, kurį
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atlieka lietuviškojo valstybingumo vaizdinys baltarusių
itorinėje atmintyje, arba spekuliacijas apie senosios baltarusių kalbos statusą didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje,
pagaliau „Vyčio“ herbą, kurį, kaip nacionalinį simbolį, baltarusiai paveldėjo būtent iš LDK. Be to, baltarusiškumas,
atsikratęs lietuviškumo atspalvio, savaime virsta chimera
– provincialia rusiškumo atmaina. Pastarieji penkiolika
metų „delituanizuotos“ Baltarusijos Respublikos – puikus
to pavyzdys.

Lietuvos samprata
Lietuva – tai pirmapradis baltiškas etnokultūrinis
bei politinis darinys, metropolija, iškilusi maždaug tarp
Minsko ir Kauno, viduramžiais išplėtusi savo valdžią į
milžiniškus plotus, virtusi viena iš galingiausių ano meto
valstybių – Lietuvos, Rusios, Žemaičių ir kt. Didžiąja
Kunigaikštyste.
Keitusi, amžiams bėgant, savo ribas, kultūrinį bei kalbinį landšaftą, Lietuva ne tik išlaikė savo etninį branduolį,
bet ir paliko turtingą paveldą, kurio paveldėtojais save gali
laikyti kelių šiuolaikinių tautų atstovai: pirmiausia lietuviai, baltarusiai ir Lietuvos lenkai. Litvinai, lietuviai – tai
ir etnonimas, ir politonimas, visus juos skirtingais atžvilgiais jungiantis. Skirtingais laikais šio pavadinimo reikšmė ir turinys nebuvo vienodas, ir dėl to esama dviejų strategijų: visaip stengtis juos vienus nuo kitų atskirti ar net
supriešinti arba, priešingai, rasti bendrą pagrindą, visuotinį pamatą, iš kurio išaugo visos lietuviškumo atmainos.
Būtent antrąją, integralią viziją demonstravo, pavyzdžiui,
vienas iš bajoriškos politinės LDK tautos palikuonių, siekęs suvienyti „kraštiečių“ judėjimą, Boleslovas Jaloveckis,
rašęs: „Palangos, Kauno, Vilkmergės, Švenčionių arba
Vilniaus, Gardino, Naugarduko ir net Minsko gyventojas
yra lietuvis, nepriklausomai nuo to, ar jis kalba lietuviškai, lenkiškai ar baltarusiškai. Visa jo gyvenimo sankloda
ir papročiai, pati jo būties prasmė visur tokia vienoda, kad
sunku aptikti kokį nors kitą skirtumą, išskyrus kalbą. O tai
patvirtina, kad visoje Lietuvos erdvėje gyvena viena tauta,
per šimtmečius sulydyta bendro lietuvių, lenkų ir baltarusių kraujo“.44 Panašų požiūrį yra išsakęs ir Mečislovas
Davainis-Silvestraitis: „Lietuvių tautą sudaro pirmiausia
gyventojai, …kalbantys trimis kalbomis… Tuos, kurie kalba lietuviškai ir šią savo kalbą teigia kaip savo tautiškumo
išraišką, pavadinkime lietuviais liaudininkais. Tuos, kurie
kalba lenkiškai arba baltarusiškai, o lietuviškai nemoka,
bet laiko save lietuviais ir prijaučia tautiniam atgimimui,
pavadinkime lietuviais-patriotais. Tuos, kurie laiko save
lenkais ir baltarusiais, bet siekia sutarimo su lietuviais liaudininkais bei lietuviais patriotais, dirbdami jų gimtosios ir
pamiltosios Lietuvos kultūros bei ekonomikos labui, pavadinkime lietuviais piliečiais“.45

Nežiūrint į tai, kad formuojantis šiuolaikinėms tautoms
šis ryšys daug kur tapo nutrauktas, o buvusios LDK teritoriją daug kartų per gyvą audinį raižė ir draskė valstybių sienos, kurių anksčiau niekuomet nebuvo, ši vienybė tebegyva ir įvairiomis lytimis prisikelia, tarp jų ir kaip „tuteišių“
lietuviškumas. Todėl kur kas produktyvesnis atrodo kelias
LDK paveldą suprasti ne kaip dingstį tolesniam susiskaidymui ir abipusėms pretenzijoms, dažnoms šiuolaikinėse
nacionalinėse istoriografijose bei populiariose diskusijose,
o kaip bendrą nedalomą mūsų praeities lobyną ir pagrindą
jį paveldėjusių tautų tapatybei.
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra puikus realios
kolektyvinės tapatybės, darniai jungiančios visas etnines
bei religines grupes, pavyzdys. Turint omeny šią mentalinę bei sociokultūrinę mūsų erdvės specifiką viduramžiais
bei Renesanso epochoje, visiškai teisėtai galima teigti, jog
LDK regionas yra vientisas organizmas, turintis realią, o
ne sukonstruotą istoriją. Taigi „LDK regioną“ galima laikyti mūsų bendra Tėvyne. Būtent apie tai kalbėjo aukščiau minėtieji „kraštiečiai“. Viena iš judėjimo ideologių
– Konstancija Skirmuntaitė „kraštiečių“ esmę aiškino taip:
„Kraštiečių idėja – tai trijų praamžių mūsų krašto tautinių
stichijų darna: lietuvių (kartu su latviais), lenkų ir rusėnų
jų praamžėje tėvynėje Lietuvoje ir Baltarusijoje. Tai šių
stichijų santarvė vieningame pilietiniame darbe bendram
labui, kiekvienai iš jų kultūriškai vystantis laisvai ir savarankiškai“.46 Tai bene ir bus adekvačiausia formulė baltarusių bendranacionalinei „metateorijai“. Kraštietiškas
patriotizmas, atsigręžimas į bendras tradicijas, baltarusių
kalbos kaip bendros kraštui vertybės, kartu su lenkų ir lietuvių kalbomis, pripažinimas – štai kas galėtų tapti pamatu
skirtingų srovių bei partijų atstovų tarpusavio supratimui.
Tarp kitko, šiuolaikinėmis kultūrinėmis, geopolitinėmis,
ekonominėmis sąlygomis konservatyvus „krašto“ idėjos
variantas galėtų būti tikras išsigelbėjimas kartu europietiškajai, regioninei bei etninei tapatybei. Jos pagrindu galima
būtų nusikratyti ir tų absurdiškų tarptautinių nesusipratimų, kurie šiandien, globalizacijos tendencijų fone, primena
tiesiog savižudišką kvailumą.
Iš esmės, nepaisant to, kad LDK išnyko iš politinio
žemėlapio, ligi XX a. pradžios šiuolaikinės Lietuva ir
Baltarusija tebebuvo vienos etnokultūrinės bei geopolitinės erdvės dalys, o mūsų tautos sudarė vieną sociokultūrinę visumą, priklausė vienai dvasinei, metafizinei Tėvynei.
Prisiminkime Franciško Baguševičiaus, baltarusiškumą
mačiusio senosios Lietuvos ribose, žodžius: „O pačiame
Lietuvos vidury, kaip tas riešuto branduolys, buvo mūsų
žemelė“.47 Bandymai regiono istorijoje aptikti ką nors išimtinai baltarusiška arba lietuviška šiuo požiūriu atrodo
kaip nepagarba tiek daugiabriaunei LDK kultūrai, tiek ir
šiuolaikinėms tautoms kaimynėms, nes sociokultūrinės
Didžiosios Kunigaikštystės struktūros yra dabartinių naci-

47

SKAITYMAI
onalinių valstybių atžvilgiu pirminės ir sau pakankamos.
Iš čia kyla poreikis užčiuopti, tyrinėti ir kultivuoti tai, kas
baltarusius, lietuvius ir Lietuvos lenkus jungia: bendras
etnines šaknis, tradicinę kultūrą, istorinę praeitį. Šia prasme dabar kaip tik ir reikalingi tokio pašaukimo lietuviai,
apie kokį kitados kalbėjo ponia Skirmuntaitė, kreipdamasi į mūsų aristokratiją: „pirmiausia mes gyva Lietuvos ir
Baltarusijos istorinės visuomenės dalis, turinti bendras nacionalines vertybes ir įsipareigojimus jos atžvilgiu… mes
esame kultūros ir istorinės tiesos vertintojai, bendrų tradicijų saugotojai“.48
Nesunku suprasti, kad aršūs ginčai dėl kiekvienos iš
mūsų tautų vaidmens bendroje istorijoje iš tikrųjų ne padeda išaiškinti tiesą, bet kursto priešiškumą, naudingą tik
išorinėms jėgoms.49 Jau vien dėl to verta atisakyti nieko
nevertų priekaištų lietuviškajai pusei ir vietoj jų pradėti
palankų dialogą, kartu mėginant kitaip suvokti save, savo
kraštą ir tautą. Baltarusiai, kuriems iš tikrųjų rūpi LDK paveldas, turi ne tuščiai reikalauti to, ką neva kažkas neteisėtai iš jų „atėmė“, o pirmiausia rasti tikrą lietuvį savyje –
etnine, regionine, pilietine prasme. Teigti, esą lietuviai, „litvinai“ Baltarusijoje sudaro atskirą tautą, „mikroetnosą“, ir
visomis jėgomis stengtis atsiriboti nuo baltarusių – mūsų
požiūriu, absurdiška ir antiproduktyvu. Kur kas perspektyvesnė atrodo nuostata, pagal kurią lietuvis – tai pirmiausia
vietinis lietuviškosios tradicijos atstovas, sąmoningai ją
kultivuojantis ir tęsiantis. Ir reali lietuviškoji tapatybė gali
remtis keliais pagrindais:
– įsisąmoninta baltiškoji (lietuviškoji) savo kilmė, nepriklausomai nuo baltų (lietuvių) kalbos mokėjimo (kaip
antai buvo lenkakalbių „litvinų-kraštiečių“ atveju): gente
Lithuani natione Albarutheni;
– teritorinė priklausomybė pagal kilmę istorinei Lietu
vai, lokalizuojamai maždaug tarp Minsko ir Kauno;
– „istorinis“ patriotizmas Lietuvos Didžiajai Kuni
gaikštystei arba „LDK regionui“, prisirišimas prie jo tradicijų ir kultūros (plg. kunigaikščio Motiejaus Radvilos
žodžius, pasakytus neseno vizito į Baltarusiją metu: „visai nesvarbu, kas aš pagal pasą – lenkas, lietuvis ar baltarusis. Svarbiausia, kad širdyje aš jaučiuosi esąs Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės pilietis“50).
Šiuos tapatybės pagrindus dar galima papildyti ir
„lietuviškojo pasaulio“ vizija – Pax Lithuanica, kuri galėtų apimti kur kas platesnę erdvę. Skirtingai nuo Britų
sandraugos arba frankofoniškojo pasaulio, esminis priklausymo kriterijus čia būtų ne kiekybinė politinė priklausomybė ir ne bendra vartojama kalba, o bendra istorinė atmintis, valstybinė ir kultūrinė tradicija. Tokiam
„lietuviškajam pasauliui“, be šiuolaikinių Lietuvos ir
Baltarusijos, kurios sudarė LDK branduolį, galima būtų
priskirti dar ir Lenkiją, Ukrainą, vakarines Rusijos sritis,
Latviją, Moldaviją.
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Lietuviškoji tradicija
Pamėginkime bendrais bruožais nusakyti, kame gi
šaknyja lietuviškoji tradicija. Visų pirma, tai milžiniškas
baltarusių-lietuvių krašto pagoniškosios kultūros klodas.
Ir nors krikštas perskėlė jį į dvi dalis, stačiatikiškąją ir
katalikiškąją, būtent ikikrikščioniškais laikais mes čia
galime rasti daug bendra. Bendra pagaliau ir tai, kad,
nepaisant formalios christianizacijos, mūsų kraštas ligi
šiol tebėra praamžių tikėjimų bei vaizdinių draustinis.
Tame rasi ir slypi Lietuvos ypatumas ir unikalumas, kad
didžiausią galybę ji pasiekė būdama pagoniška valstybė,
pagoniškoji imperija…
Kai kurie autoriai netgi mano, kad Lietuva turi savitos civilizacijos bruožų, gyvavusios dar pagoniškaisiais
laikais.51 Gintaras Beresnevičius tarp jos požymių iškelia
darnų santykį su vietos gamta, gamtos ir kultūros dermę:
„Civilizacija, kuriai mes priklausome, nėra miestų, metropolių, mūro anei rašto civilizacija. Ir vis dėlto ji turi
visus civilizacijos požymius. Tačiau ji grindžia save kitais pagrindais. Betarpiškas stichijų ir pirminių elementų
suvaldymas, tai jos esmė. Ir natūros, gamtos daiktų bei
elementų panaudojimas civilizcijos statybai. Tai stichijų
civilizacija. Ne gamtinis būvis, kuriame stichijos ir daiktai, žvėrys ir priešai užgriūva kaip neišvengiama duotybė
ir gentis išgyvena reaguodama, priešindamasi, ieškodama
nišos, prieglobsčio girioje, medžioklėje, ar stepėje, nomadinėje gyvulininkystėje. Ar žemdirbystėje – ten, kur yra
irigacija ar derlingą dumblą kasmet nešantys potvyniai.
Mes darėme kitaip. Mes iš gamtos elementų kūrėme civilizacines plytas. Tai ekologiška civilizacija, jeigu norime.
Jos plytos buvo medis, jos cementas samanos ir žemė ir
smėlis. […] Mes turėjome savo civilizaciją, nes turėjome tuos pačius polius, arba mūsiškai pilis. Virš antikinio
miesto, polio, kilo akropoliai, virš mūsų gyvenviečių –
pilys ir šventvietės“.52
Šitokį Lietuvos įvaizdį, per šimtmečius transliuojamą
tradicijos ir nepriklausomai nuo laikmečio atpažįstamą
kuo įvairiausiomis lytimis, galima įžvelgti bene visų mąstytojų, menininkų, rašytojų, netgi politikų darbuose, kurie tik išsiskiria ypatingu jautrumu savo Tėvynės dvasiai.
Pavyzdžiui, pasak Tomo Venclovos, jis ryškiai juntamas
Adomo Mickevičiaus poezijoje, kur „tuometės Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės žemės sudarė ypatingą chronotopą, simbolišką miškų bei ežerų erdvę, persmelktą
dvasios srovių, kuri tiesiogiai ribojosi su anuo pasauliu.
Tai buvo ilgesio ir stebuklų, paslapties ir siaubo, melancholijos ir nerimo pasaulis…“.53 Panašiai apie šį „Lietuvos
dainių“ svarsto I. Marzaliukas: „Senosios Lietuvos įvaizdis Adomui Mickevičiui – vienareikšmiai baltų valstybės
įvaizdis. […] ‘Savi’ dievai – tai baltų dievai, lietuvių kalba
– baltų kalba, savos dainos – vaidelotų dainos“.54 Iš tiesų
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su tuo galima sutikti. Su kuo sutikti negalima, tai kad baltarusiai su baltiškuoju Lietuvos paveldu neva neturi nieko
bendra. Kaip matyti, Adomo Mickevičiaus lenkiškumas
netrukdė jam sava laikyti lietuviškąją tradiciją, todėl neturėtų čia būti kliūčių ir baltarusiui.
Rytų Europos christianizavimo tyrinėtojai irgi atkreipė dėmesį į religinę situaciją Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje, kuri ligi Krėvos unijos formaliai buvo
pagoniška valstybė. Tačiau tai nė kiek nekliudė jai visavertiškai gyvuoti nei tarptautiniuose santykiuose (neatėmė galimybės taikiai sugyventi su kaimyninėmis krikščioniškomis valstybėmis, sudarinėti su jomis sąjungas, nekėlė vien
nuolatinės nesantaikos), nei viduje (netrikdė abipus naudingo politinio bei karinio lietuvių pagonių bei pagoniškosios Lietuvos elito bendradarbiavimo su jos gyventojais
krikščionimis).55 Ši aplinkybė kartu su daugybe įvairiausių
pagoniškos kilmės baltarusių kultūros elementų paneigia
I. Marzaliuko žodžius apie tai, kad „už krikščionybės ribų
baltarusių tautos nėra, nėra jos aukštosios kultūros, nėra istorijos, rašto, meno, literatūros, nėra viso to, kas daro mus
realiai priklausančius europietiškajai civilizacijai su trimis
didžiosiomis jos krikščioniškomis tradicijomis – stačiatikių, katalikų ir protestantų“.56 Be didingo pagoniškojo antikos paveldo, kurį sudaro senovės graikų filosofija ir menas, romėnų teisė ir politika, nebūtų nė jokio šiuolaikinio
Europos civilizacijos kanono, o krikščionybė taip ir būtų
likusi viena iš judėjų sektų.
Žinoma, lotyniškoji kultūra padarė reikšmingą įtaką tolesnei civilizacijos raidai Lietuvoje, kuri nulėmė vietines
architektūros, muzikos, raštijos, švietimo lytis. Tačiau atsižvelgiant į šios įtakos religinį matmenį (katalikybės paplitimą), mums nederėtų jo absoliutinti ir išleisti iš akių ypatingą čia susiklosčiusį religingumą, kuris irgi iškilo kaip
etninės tradicijos ir krikščionybės elementų sintezė, iki
šiol itin ryški vadinamojoje liaudies krikščionybėje kaime.
Juoba kad šia dvasine sinteze buvo persiėmę ir aukštuomenės luomų atstovai, kaip kad vienas iš paskutiniųjų „LDK
piliečių“ Česlavas Milošas: „Mane pakrikštijo mažoje medinėje bažnytėlėje, vienoje iš tų, kokios nuo seno statytos
Lietuvos širdyje. Bažnytėlę supo seni ąžuolai. Tie ąžuolai,
galimas daiktas, dar nešė savy senąją pagoniškąją dvasią,
nes Lietuva – paskutinė Europoje pakrikštyta šalis. Šiaip
ar taip, aš ligi šiol giliai širdy išsaugojau tikėjimą medžių
mitiškumu“.57 Kalbėdami apie katalikybę kaip tokią sintezę, pirmiausia turime omeny jos romėniškąją esmę, ne
visuomet sutampančią su grynosios krikščionybės esme.58
Romėniškosios santvarkos, kaip vieno iš aukščiausių indoeuropiečių kultūros pasiekimų, branduolį sudaro valstybės
ir hierarchijos, autoriteto ir tvarkos idealas, klasikinis valdymo bei pavaldumo stilius, kosmoso viršus prieš chaosą,
tai šventas heroinis pasaulis, kuriame puoselėjama drausmė, drąsa ir garbė, saiko jausmas ir stilistinis bei psicho-

loginis santūrumas.59 Gal ne veltui lietuvių aristokratija
apeliavo į savo kilmės „romėniškąjį mitą“, nes jos etosas
išties daug kuo sutapo su senųjų romėnų etosu. Pagaliau ir
viduramžių riterystės institutas, kaip mano tyrinėtojai, daugeliu savo elementų (dvasinė karo samprata, įšventimas į
riterius, ištikimybės etika, netgi heraldika) siekia ikikrikščioniškuosius laikus.60 Lietuva istoriosofine prasme – tai
baltų-slavų ir romėniškojo paveldo, materijos ir dvasios,
gamtos ir kultūros, „miško“ ir „bažnyčios“ lydinys: miško
kaip alko ir miško kaip miesto bažnyčių baroko.
Kitas lietuviškosios tradicijos dėmuo, be abejo, yra
aristokratizmas. Jam būdingas etosas ir laisvė tapo svarbiais valstybingumo veiksniais. Būtent tai turėjo omeny vienas iš garsių Lietuvos karių palikuonių – Juozapas
Giniotis-Pilsudskis, kalbėdamas apie mūsų bendrą sostinę
Vilnių: „Nepaprasta pagoniškosios Lietuvos didvyrių valia, sukūrusi didžią šalį nuo jūros ligi jūros, nuo Maskvos
mūrų ligi Vyslos krantų, didžių riterių valia, savo santarvėje didžių Kęstučio ir Algirdo, savo nesantaikoje didžių
Vytauto ir Jogailos valia pastatė šias sienas, iškėlė mūsų
miesto mūrus, padarė jį sostine…“.61 Lietuvos valstybė
iškilo kaip senosios indoeuropiečių karių tradicijos tąsa.
Lietuvių elitas ne tik sėkmingai suvienijo po savo valdžia
pagrindines tuometinio baltų arealo žemes, bet ir sumaniai pasinaudojo jau turėtomis valstybinės organizacijos
formomis, taip pat gretimų rusų kunigaikštysčių kultūros
pasiekimais. Senosios Lietuvos aristokratų luomas buvo
užgrūdintas daugybės karų, aukštas jo kultūros lygis susiformavo geriausių Europos švietimo, mokslo, meno pasiekimų pagrindu. Šiuolaikinė baltarusių visuomenė to labai
stokoja, nes kariško kilnumo ir narsos vietą užėmė profaniškas nuolaidumas ir prisitaikėliškumas. Dėl to lietuviškumą galima suprasti ne tik kaip reiškinį, tiesiogiai kylantį
iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karių apsisprendimo,62 bet ir kaip idėją, kurios vienas iš svarbiausių pamatų
yra aristokratinės vertybės.
Taigi lietuviškumo formulė turi apimti abu dėmenis:
„Lietuva turi dvi puses – tai ir kaimo kultūra, išsaugojusi
ikikrikščioniškuosius papročius, bet kartu tai ir riterių valstybė, pastatyta ant kariško kilnumo ir aristokratiško vyriškumo principų. Du Jano veidai sudaro nedalomą vienį“.63
Tačiau koks gi šios tradicijos santykis su kitomis? Kodėl gi
mes kalbame apie lietuviškumo prioritetą ir deramos vietos
jam baltarusių visuomenėje sugrąžinimą?
Italų tradicionistas Julius Evola taikliai pažymėjo: „Ne
visose istorinėse tautose apie ‘tradiciją’ galima kalbėti vienoda prasme […]. Bemaž visuomet tautoje per šimtmečius
besirutuliojantys procesai yra kompleksiški ir veikiami
skirtingų veiksnių bei įtakų, galinčių tiek papildyti viena
kitą, tiek ir, priešingai, viena kitai prieštarauti bei viena kitą
slopinti. Veiksniai, kurie šiuo momentu vyrauja, po kurio
laiko gali pereiti į latentišką būvį, ir atvirkščiai, todėl vien
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pasenęs ‘istorizmas’ tebemėgina visą šį sudėntingą procesą
suvesti į tiesinį vystymąsi […] Atviresnis žvilgsnis konkrečios tautos istorijoje gali įžvelgti skirtingas, kitąsyk net
priešingas galimybes, kurios tam tikra prasme iliustruoja
skirtingas ‘tradicijas’ […]. Reikalas pasirinkti tradiciją išlyla būtent lūžių, krizių metu, kuomet iš susiskaidžiusių ir
nepastovių tautos jėgų pareikalaujama veiksmo, sugebėjimo valdyti, susitelkimo apie pagrindinę idėją. Tuomet savo
praeityje ir reikia surasti idėją, labiausiai priimtiną tiems
žmonėms, kuriems tokiu metu yra lemta tapti naujo ciklo
pradininkais“.64
Kaip tik lūžių, krizių metu lietuviškoji tradicija mums
tampa itin aktuali ir reikalinga. Tarp kitko, tai nepaprastai taikliai pajuto ir poetine forma išreiškė Maksimas
Bagdanovičius savo eilėraštyje, pavadintame „Vytis“
(Пагоня), kuris pasirodo pavojaus bei nujaučiamos grėsmės metu:
Толькi у сэрцы трывожным пачую
За краiну радзiмую жах, –
Ўспомню Вострую Браму святую
I ваякаў на грозных канях.
Ў белай пене праносяцца конi, –
Рвуцца, мкнуцца i цяжка хрыпяць…
Старадаўняй Лiтоўскай Пагонi
Не разбiць, не спынiць, не стрымаць
Vos tik širdy sunerimstu
Dėl gimtojo krašto likimo, –
Prisimenu Aušros vartus šventus
Ir raitelį ant nartaus žirgo.
Žirgas putoja, prunkščia, nenustygsta
Ir veržiasi, ir šuoliais pasileidžia…
Tai Lietuvos praamžės Vytis –
Neįveikiamas ir nenusileidžiantis.
(Versta D. R.)
Atrodo, jog tokie jausmai visai ne atsitiktiniai, bet veda
mus į archetipinį sąmonės lygmenį. Herbas „Vytis“ – balto raitelio su iškeltu kalaviju raudoname lauke atvaizdas,
kaip lietuviškosios tradicijos bei valstybingumo simbolis,
savo šaknimis siekia indoeuropietiškąjį mitopoetinį pasaulėvaizdį. Jis simbolizuoja, viena vertus, tam tikrą žmogaus
vidinę būseną, kurią galima apibūdinti kaip kilnaus kario,
riterio dvasią, o antra vertus, su šia žmogaus būsena susijusį, ją grindžiantį savotišką antžmogišką, antgamtinį (=
užsąmoninį, archetipinį jungiškąja prasme) veiksnį, kuris
kokio nors proceso – paprasčiausios perkūnijos, sunkios
ligos, kautynių, karo, viso žmogaus gyvenimo, sudėtingo
istorijos periodo, ištiso kosminio ciklo – kritiniu, lūžio,
„agonijos“ momentu įsikiša kaip „pagalbininkas iš aukščiau“, lemiantis „agonijos“ pabaigą ir laimingą baigtį.65
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Šio simbolio ir tos tradicijos, kuriai jis atstovauja,
tąsą galima įžiūrėti ir visuomeninėje politinėje plotmėje.
Lemiami baltarusių tautinio tapsmo momentai dėsningai
yra susiję tiek su išorinėmis jų apraiškomis (valstybinė
simbolika, bendras istorinis bei kultūrinis naratyvas), tiek
ir su vidinėmis (sąmoninga ir pasąmoninga lietuviškumo
manifestacija tarp baltarusių). Kaip tik čia ir yra takoskyra,
kuri įgalina mus kalbėti apie lietuviškosios tradicijos autentiškumą ir vakarų rusiškosios chimeriškumą. Pirmoji iškilo kaip sintezė, kompromisas pirmiausia su rusėniškąja,
o paskui ir su lenkiškąja valstybės sustiprinimo ir politinio
stabilumo vardan, be to, ji leido gyventi įvairioms konfesijoms, etnosams bei tapatybėms – skirtingai, tarkime, nuo
Maskovijos kultūrinių realijų. Nepaisant konfrontacijos
epizodų, rusybė senojoje Lietuvoje iš tikrųjų klestėjo, o
jos nuosmukis daugiausia yra susijęs su problemomis paties LDK rusėnų elito viduje. Antroji mito religiniu separatizmu ir lojalumu Rusijai, kuri paprasčiausiai sunaikino
LDK, okupavusi Abiejų Tautų Respubliką, priešiškumu
„nerusiškiems“ elementams, šovinizmu, pakirtusiu šalyje
etninę bei socialinę pusiausvyrą. Iškalbinga ir sutuacija,
susiklosčiusi XX a. pirmojoje pusėje: „vakarų rusai“ su
nedidelėmis išimtimis nematė jokios galimybės baltarusių
tautai gyvuoti nepriklausomai nuo Rusijos, tuo tarpu „litvinai“ aktyviai bendradarbiavo su baltarusių nacionaliniu judėjimu ir veikė kartu su juo siekiant politinės nepriklausomybės. Pagaliau ir šiandien lietuviškumo aidas geriausiai
girdimas tarp baltarusių „nepriklausomybininkų“, o „vakarų rusiškos“ pažiūros daugiausia paplitusios prorusiškoje
visuomenės dalyje. Lietuviškoji tradicija, kaip baltarusių
tautinės tapatybės dėmuo, yra stipriausias veiksnys prieš
visų didžiausią grėsmę – totalinę rusifikaciją, o štai „rusėnai“ bei „vakarų rusai“, kaip rodo istorija, deja, neturi
pakankamo imuniteto nuo kolaboravimo su rytų kaimynu.
Imperijos metafora
Išvedžiojimai apie rizomatišką66 „Baltarusijos diskursą“
arba „saldžiarūgštį kokteilį“, mūsų apžvelgti šio straipsnio
pradžioje, primena pasidavėliškos egalitarinės filosofijos
apraiškas. Tautinė, valstybinė idėja visuomet turi ir privalo
turėti savo atraminę ašį – idėjinę, kultūrinę bei politinę terpę,
kuri sutelktų apie save visus kitus tūrius. Baltarusiškumas
gimė kultūrinių, religinių, geopolitinių įtakų kryžkelėje,
o tai, matyt, ir lėmė jo prieštaringumą, neišreikštumą, fragmentiškumą. Iš šios padėties galimos kelios išeitys. Viena
iš jų – pamėginti pamėgti šį neskanų kokteilį ir įkandin
V. Akudovičiaus pareikšti, jog „Baltarusija niekuomet nebus vien baltarusių!“, šitaip delikačiai pripažįstant savo
neįgalumą arba, priešingai, šališkumą žiaurioje kovoje už
teisę apibrėžti baltarusiškumo turinį bei akcentus imtinai ligi
pretenzijų į hegemoniją jos kolonijose. Pastarąjį variantą
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matome dabar, nes mūsų valstybėje vyrauja pakantus „vakarų rusiškumas“, prie kurio iš kito flango šliejasi žinomi
„rusėniškieji“ istorikai bei publicistai, įvairiomis priemonėmis siekiantys išvis atimti iš lietuviškumo teisę būti. Galima
konstatuoti, kad lietuvybė mūsų šalyje de facto yra represuota ir marginalizuota. Šiomis aplinkybėmis į lietuviškumą
reikia žiūrėti ne kaip į būrelio romantikų bandymą sutvirtinti
savo tapatybę, o kaip į vieną iš kovos už istorinę atmintį ir
vietą kultūros politikoje apraiškų, taip pat kaip į pasipriešinimą „smegenų plovimui“, kurio tikslas – galutinai išnaikinti
mūsų šalyje lietuviškąją tradiciją.
Į Rusiją orientuotiems „vakarų rusams“ lietuvybė nepriimtina jau vien tuo, kad ji yra, nes tai „svetima“ – tai,
kas gadina vietinės liaudies slaviškąjį rusiškąjį „grynumą“.
Kai kuriems baltarusių nacionalistams ji – „akligatvis“,
„kenksmingas“ mitas, jėgų eikvojimas ir t.t. Tačiau norint
suvokti tikrąjį jos vaidmenį baltarusių tautos kilmėje bei
raidoje, vietoj „diskurso“, „kokteilio“ bei „archipelago“
mes siūlytume imperijos metaforą. Vienas iš būdingiausių
imperijos požymių yra politiškai, socialiai arba ekonomiškai valdanti metropolija (centras) ir jai pavaldi periferija,
kuri tuo pat metu gali išsaugoti savo skirtingumą bei autonomiją. LDK laikais teritorine metropolija buvo Lithuania
Propria, arba istorinė Lietuva, o Rusia ir Žemaitija – periferija.67 Socialiai metropoliją „įkūnijo“ ir valstybingumo
ašį sudarė lietuvių kilnuomenė, ilgainiui tapusi bajorų politinės tautos branduoliu, kuri savo ruožtu buvo gana heterogeniška tiek konfesiniu, tiek etniniu atžvilgiais.
Ekstrapoliavus imperijos įvaizdį į baltarusių visuome68
nę, kad ir suvokiant tam tikrą tokio požiūrio riziką, pamatysime, kad jis atsirado ir vystėsi kaip šios hierarchijos
apvertimo padarinys. Iš tikrųjų, Baltarusijos kaip savito
etnografinio bei kalbinio Rusijos imperijos regiono sampratos labui daugiausia pasistengė intelektualai „vakarų
rusai“ – LDK periferinių socialinių luomų palikuonys.
Prorusiškoji orientacija daugeliui iš jų buvo savotiškas
bandymas emancipuotis nuo dar gyvos LDK ir Abiejų
Tautų Respublikos tradicijos, nuo lietuviškojo mito, o ištikimybe jam kaip tik pasižymėjo patriotai „kraštiečiai“. Kai
kurie vakarų rusiškosios partijos atstovai su „antiponiškomis“ nuostatomis (pavyzdžiui, Michailas Kalianovičius69),
remdamiesi į vietinius valstiečius kaip į „kenksmingos“
lietuvių-lenkų įtakos mažiausiai paveiktą „praamžės rusų
liaudies“ dalį, ypač prisidėjo formuojant „mužikišką“ baltarusių kompleksą. „Rusėniškasis revanšas“ iš esmės tapo
tuo, ką galėtume pavadinti ressentiment jėgomis, kaip tai
suprato Nietzsche. Pasekmės buvo tragiškos, nes XX a. pirmojoje pusėje baltarusiškais judėjimas iš esmės susipriešino su vietos elitu imtinai ligi jo fizinio naikinimo atvejų
(prisiminkime kad ir tragišką Romano Skirmunto baigtį).
O galiausiai tai privedė prie pačios baltarusiškosios idėjos
bolševizavimo ir sovietinės baltarusių tautos sukūrimo.

Per pastaruosius pusantro šimto metų lietuviškosios
tradicijos vieton daugiau mažiau sėkmingai bandė įsitaisyti daug pretendentų: vakarų rusai, socialistai, komunistai, nacionalistai, internacionalistai, postmodernistai ir t.t.
Lietuviškąjį veiksnį buvo ir tebėra stengiamasi išstumti
administracinėmis, ideologinėmis bei mokslo priemonėmis. Pridėjo prie to ranką ir tie, kuriems neva rūpi tikroji
baltarusių kilmė. Priešingai jų įsitikinimui, norimoji tautos vienybė, juolab po unifikuojančia genealogijos vėliava,
neturėtų būti savitikslė. Tikrasis tikslas, galų gale, vienas
– kad mūsų tauta ir jos kultūra Dievo jai duotoje žemėje
pati būtų savo likimo šeimininkė. Šio tikslo vardan verta
pasinaudoti visomis priemonėmis, tarp jų ir tomis istorijos tiesomis, kurios galėtų gerokai sustiprinti mūsų tautos
subjektą. Lietuviškumas šiuo atžvilgiu anaiptol nenusileidžia rusiškumui nei savo kūrybiniu potencialu, nei juolab
etniniu bei istoriniu teisėtumu. Tai pats ryškiausias mūsų
savitumo dėmuo, ir dėl to privalo būti bet kokios nacionalinės idėjos pamatas. Ir ne tik pamatas – jis gali padėti
susigrąžinti prarastą kultūrinės „metropolijos“ statusą, o
tai reiškia, kad „suvokimas save esant Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės paveldėtojus ir suvokimas LDK buvus ilgiausią, pagrindinį, kertinį mūsų istorijos etapą turi tapti
Baltarusijos Respublikos gyventojų tautinės bei valstybinės tapatybės pamatu ir dirva“.70
Lietuvybė, lietuviškoji idėja (jei patinka – mitas) pasirodė besanti napaprastai gaji, nes ir XXI a. pradžioje ji
tebegyvuoja, įkvepia, žadina, kelia diskusijas, o tai, mūsų
manymu, tik patvirtina jos autentiškumą ir nemirtingumą.
Todėl norisi nuoširdžiai palinkėti jos oponentams liautis
kovojus su tuo, ko neįmanoma – juolab visai nereikia! –
nugalėti, bet nukreipti savo įkarštį bei pastangas į pozityvų,
kūrybinį darbą, kurio su kaupu užteks dar ne vienai baltarusybės aistruolių kartai.
Taip pat verta eilinį sykį priminti, jog baltarusių istorija
ir tradicija, kaip dvi šaknys, yra persipynusi su lietuvių – jų
neįmanoma atidalinti, nepažeidus pirmapradės gyvybinės
darnos. Senasis Lietuvos ąžuolas metė giles, o iš jų išaugo Baltarusijos medis, kurio kamienas jau kitas, atskiras,
jis veržiasi dangun savaip. Vis dėlto abu ažuolai prisikėlė
ir auga kartu, po tuo pačiu dangumi, drauge sudarydami
šventąjį gojų. Lietuva yra šita bendra šventovė, ir kiekvienas, kas ją gerbia, – lietuvis.
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How is it possible
to be Lithuanian in Bielarus?
Aliaksej DZERMANT
The article thoroughly discusses the relationship between the two national identities currently prevalent in contemporary Belarus, Lithuanian and pro-Russian, and the
history and ideological argumentation of that relationship.
The Lithuanian identity is based on two sources: firstly, the
substratum Baltic origin of the majority of the inhabitants
of Belarus that has been proved by contemporary science
and secondly, the historical heritage of the Grand Duchy
of Lithuania, which makes it possible for even the Russian speaking descendents of the former GDL to consider
themselves Lithuanians (Litvins). The other, pro-Russian
identity is based on the language close to Russian and the
Orthodox Church. However, the Baltic tribes residing further East were over the previous thousands of years gradually transformed into Slavic tribes precisely because of the
influence of the Orthodox Church prevalent in Belarus. The
landmark between contemporary Slavic and Baltic speaking inhabitants of contemporary Belarus firstly coincided
with the division between those baptised into the Christianity of the East and the pagans. Later, after the GDL had accepted the Western Christianity, the division coincided with
the rupture of the Orthodox and the Catholic, the latter of
whose identity was subjected to a heavy Polish influence.
Thus, although today the larger part of the inhabitants of
Belarus speak the Eastern Slavic language which is close to
Russian, in terms of their ethnic origins and historical heritage of the GDL they have no less and possibly even more
reason to think of themselves as „Slavic speaking Balts“ or
even Lithuanians.
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„Druvis“ – tiltas tarp Lietuvų
Etnokultūrologą, filosofą, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos
Filosofijos instituto mokslo darbuotoją, aktyvų Etnokosmologijos centro „Kryuja“
narį, almanacho „Druvis“ vyriausiąjį redaktorių, portalo <kryuja.org> redaktorių,
vieną iš etninės kultūros festivalio „Crivia aeterna: archaika ir dabartis“
organizatorių (ir, pridurkime, vieną iš „Liaudies kultūros“ autorių)
Aliaksejų DZERMANTĄ kalbina Geistys GEČIAUSKAS.
Aliaksejus Dzermantas gimė 1979 m. Minske, ten
ir augo. Baigęs Vadybos akademiją prie Baltarusijos
Respublikos prezidento, įstojo į Filosofijos instituto
doktorantūrą. Jo mokslinių interesų sritis – baltarusių
ir baltų mitologija, baltarusių etnogenezė, sakralinė
geografija, geopolitika, Baltijos regiono ir LDK etninė bei politinė istorija, tradicionalizmo filosofija. Jau
daugiau kaip dešimt metų jis tyrinėja baltarusių ir lietuvių etnokultūrinius ryšius, jų bendrą dvasinės kultūros, mitologijos ir pasaulėžiūros paveldą, jo publikacijų paskelbta Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos
moksliniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose.
Pasak Aliaksejaus, baltiškojo paveldo tyrinėjimai
Baltarusijoje visuomet buvo lydimi tam tikrų, daugiausia – ne mokslinio pobūdžio, problemų. Pavyzdžiui,
1973 m. Minske turėjusią įvykti baltarusių etnogenezės klausimams skirtą mokslinę konferenciją, kurios
parengtuose pranešimuose buvo ryškus „baltiškasis
akcentas“, valdžios struktūros tiesiog uždraudė. Ne
ką geresni Baltarusijos akademinio mokslo reikalai ir
šiuo metu. Siekiantiems mokslinės karjeros baltarusiams „baltiškoji tema“ tebėra tarytum „neparanki“
ir „neperspektyvi“. Jų tyrinėjimuose vyrauja nuostata niveliuoti bei įsprausti į kuo siauresnę geografinę
erdvę tas archeologijos, kalbotyros, etnografijos ir
istorijos realijas, kurias galima būtų interpretuoti kaip
„baltiškas“ arba „lietuviškas“; tuo tarpu analogiškas
„slaviškas“ (iš esmės – rusiškas) realijas stengiamasi
atrasti kuo didesnėje Baltarusijos teritorijos dalyje ir
kuo ankstesniais istoriniais laikais.
Siekdami ištaisyti tokią padėtį, XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje filosofas Siargejus San’ko ir
dailininkas, muzikantas bei intelektualas Todaras
Kaškurevičius įkūrė Etnokosmologijos centrą
„Kryuja“ (Kryўja, Крыўя), kurio veiklos pagrindinė
kryptis susijusi būtent su iki tol nepakankamai įvertinto baltarusių kultūros baltiškojo dėmens ir baltarusių
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ikikrikščioniškosios religijos bei mitologijos tyrinėjimais. 2004 m. išleistas S. San’ko redaguotas enciklopedinis žinynas Беларуская міфалогія („Baltarusių
mitologija“; 2006 ir 2010 m. pasirodė pakartotiniai leidimai). T. Kaškurevičius tyrinėja ir bando gaivinti LDK
žemėse gyvavusią dūdmaišių muzikavimo tradiciją.
Etnokosmologijos centro veikla išsiliejo į judėjimą, kurio dalyviai – studentai, mokslininkai, menininkai, muzikantai ir šiaip entuziastai – siekia išsaugoti ir prikelti
naujam gyvenimui Baltarusijoje baltiškąjį paveldą ir
baltiškąją tapatybę.
A. Dzermantas dažnai lankosi Lietuvoje, ypač
mėgsta Vilnių, kurį laiko mūsų bendra istorine sostine.
Palaiko itin glaudžius ryšius su atitinkamų sričių lietuvių tyrinėtojais, ieško bendraminčių, kuriems rūpėtų
baltarusių ir lietuvių ryšiai, bendrumo stiprinimas ir
bendradarbiavimo plėtojimas. Kartu su savo bendraminčiais jis savo ruožtu pristato lietuvių kultūros ir atitinkamų mokslo sričių laimėjimus baltarusiams.
Esate almanacho „Druvis“ vyriausiasis redaktorius.
Papasakokite, kaip atsirado šis žurnalas, kokia jo koncepcija, kokios svarbiausios jame publikuojamų straipsnių temos?
Mūsų žurnalo idėjos autorius yra Todaras Kašku
revičius, kuris, būdamas profesionalus dailininkas,
sukūrė originalų žurnalo dizainą, be to, pasiūlė ir jo
pavadinimą: Druvis. Tai senas prūsų kalbos žodis,
reiškiantis ‘tikybą, tikėjimą’, tačiau senąja, ikikrikščioniškąja šios sąvokos prasme, t.y. religinį tikėjimą, neatsiejamą nuo simboliško Pasaulio medžio įvaizdžio.
Toks žurnalo pavadinimas savaime rodo, kad mūsų
leidinyje vyrauja baltiškoji tematika. Man teko užsiimti tiesioginiu praktiniu šio projekto įgyvendinimu,
žurnalo koncepcijos parengimu bei jame skelbtinų
tekstų paieškomis.
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Kiekvienas mūsų leidinio numeris – tai gana storas
A4 formato lapų sąsiuvinis, kuriame pateikiami moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai bei esė, vienaip ar kitaip gvildenantys įvairius mūsiškosios pasaulėžinos bei pasaulėvokos aspektus. Daug dėmesio skiriame leidinio išvaizdai, todėl kiekviename „Druvio“
numeryje gausu originalių ir kokybiškų iliustracijų.
Indoeuropietiškoji tradicija, baltiškasis baltarusių
etnogenetinis substratas, baltarusių ir lietuvių mitologijos bei tradicinių apeigų paralelės, lietuviams
ir baltarusiams bendras LDK istorinis paveldas, tautinių religijų atgimimo Europoje, Baltijos šalyse ir
Baltarusijoje perspektyvos – tokios yra pagrindinės
mūsų leidinio puslapiuose nagrinėjamos temos.
Esame išleidę jau du almanacho numerius: vieną
skirtą „krivičių“, kitą – „lietuviškajai“ temai; netrukus
turėtų pasirodyti ir trečiasis, skirtas „dvynių mitologijai“ bei Baltarusijos kaip Baltijos jūros regiono sudėtinės dalies koncepcijai. Artimiausioje ateityje planuojame išleisti numerį, skirtą Vilniui kaip savotiškai
LDK regiono dvasinei sostinei, taip pat „jotvingiškąjį“
žurnalo numerį.
Leisdami mūsų žurnalą mes siekiame vietoje
vyraujančio dirbtinio „stačiatikių slavų Baltosios
Rusijos“ įvaizdžio formuoti kitokį – pagoniškos baltiškos Krivijos–Lietuvos–Jotvos įvaizdį. „Druvis“ – tai
mūsiškis mūsų Tėvynės regėjimas ir suvokimas. Šiuo
suvokimu norime įkvėpti ir žurnalo skaitytojus, kviesdami simboliškai tapti kol kas tik įsivaizduojamos, bet
mūsų bendromis pastangomis galinčios tapti tikrove
šalies piliečiais.
Kokių kyla problemų leidžiant ir platinant šį žurnalą?
Bene pagrindinė žurnalo leidybos problema yra
finansinė. Žurnalą rengia vien entuziastai, ir tai jie
daro iš esmės savo lėšomis. Vis dėlto, nors žurnalo
leidimo visiškai neremia jokia Baltarusijos valstybės
institucija, mes esame kupini ryžto jį leisti ir toliau,
mat žurnalas išties turi paklausą, jau yra žinomas ne
tik Baltarusijoje, bet ir už jos ribų. Kartais netgi galima
išgirsti sakant, esą „Druvis“ jau yra tapęs „kultiniu“
leidiniu.
Kita problema yra susijusi su potencialių žurnalo
autorių paieška. Jie turėtų būti ir pakankamai kompetentingi, kad galėtų rašyti mums rūpimomis temomis,
ir pakankamai plataus akiračio, ir pritapti prie ką tik
nusakyto mūsų žurnalo konteksto.
Dar viena problema – tai žurnalo platinimas
Lietuvoje. Norėtume, kad kiekvienas, kuriam yra įdo-
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mus tokio pobūdžio leidinys, galėtų jį įsigyti bent jau
didžiausiuose Vilniaus ir Kauno knygynuose. Be to,
labai pageidautume netrukus po trečiojo žurnalo numerio pasirodymo surengti Vilniuje didelį žurnalo pristatymą, kuriame visi norintys galėtų susipažinti su jo
turiniu ir kūrėjais bei autoriais.
O šiuo atveju iškyla dar viena problema: deja, dabartinis „vizų režimas“ bei su juo susijusios finansinės išlaidos ne visiems iš mūsų leidžia nuolat lankytis
Lietuvoje ir tiesiogiai bendrauti su lietuvių kolegomis.
Kita vertus, norime pareikšti nuoširdžią padėką Edmino
Bagdono vadovaujamai Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijos Respublikoje už mums pastaruoju
metu teikiamą pagalbą šiuo klausimu. Ambasados darbuotojai bent jau suvokia mūsų problemas ir stengiasi,
kiek leidžia galimybės, mums padėti.
Ar Jūsų žurnalas palaiko kokius nors ryšius su lietuvių autoriais?
Mes siekiame kuo intensyviau bendradarbiauti su
lietuvių autoriais, versti ir publikuoti kuo daugiau jų
straipsnių. Savo skaitytojams mes jau esame pateikę
Gintaro Beresnevičiaus, Nijolės Laurinkienės, Daivos
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Vaitkevičienės, Jono Trinkūno, Tautvydo Petriko, Jono
Laurinavičiaus tekstų. Išties bičiuliški santykiai mus sieja su Dainiumi Razausku, kuris labai domisi Baltarusija,
savo tyrinėjimuose remiasi baltarusiškąja medžiaga.
Beje, su pasididžiavimu pažymėsiu, kad jo kapitalinis
darbas apie Vyčio herbo simboliką pirmiausia buvo
paskelbtas būtent „Druvyje“ ir būtent baltarusiškai,
ir tik po to išleistas atskira knygele Lietuvoje lietuviškai. Savotišku šio darbo temos tęsiniu turėtų tapti
D. Razausko straipsnis apie Gediminaičių stulpus, kurį
numatyta paskelbti trečiajame žurnalo numeryje.
Savaime suprantama, mes norėtume dar labiau
išplėsti mūsų žurnale skelbiamų lietuvių autorių ratą,
taigi – kviečiame bendradarbiauti.
Papasakokite apie Baltarusijos pagoniškuosius judėjimus, žymesnius jų dalyvius.
Baltarusijos pagoniškasis sąjūdis nėra vienalytis.
Viena vertus, mūsų krašte veikia nedidelės vadinamųjų rodnoverų (gimtatikių) grupės, paprastai inspiruotos atitinkamų rusiškųjų. Būdingiausi jų bruožai –
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panslavizmo ideologija, rusofilija bei visiškas savosios
tradicijos neišmanymas ar net ignoravimas. Ją šių grupių nariams atstoja įvairiausi falsifikatai, pateikiami
kaip „sakralioji žinija“. Tos grupės nesudaro vieningo
judėjimo, yra ganėtinai dogmatizuotos ir, mano manymu, neturi jokių rimtesnių kultūrinės nei dvasinės
raidos perspektyvų.
Kita vertus, pastaruoju metu pas mus tolydžio
plečiasi etnografinio pobūdžio pagoniškasis judėjimas, kuriam priklauso daugiausia jauni žmonės,
savosios tapatybės pagrindu laikantys senąsias
gimtosios žemės tradicijas bei tikėjimus. Be kita ko,
tarp jų gana populiari baltarusių tautos baltiškosios
kilmės idėja, puoselėjama mūsų Etnokosmologijos
centro bei pagrindžiama žurnale „Druvis“. Šios ir
panašių idėjų vienijamos vietinės bendrijos jau yra
susiformavusios ne tik Minske, bet ir kai kuriuose kituose Baltarusijos miestuose – pavyzdžiui, Gardine,
Vileikoje, Breslaujoje, Polocke, Mogiliove, Breste. Šio
judėjimo autoritetas T. Kaškurevičius yra, anot baltarusių patarlės, „ir šiaučius, ir kriaučius, ir dūdmaišiu
goja“ (і шавец, і кравец, і на дудзе ігрэц). Šis žmogus, be jokios abejonės, laikytinas savotišku visos
Baltarusijos simboliu. Būtent jis iš esmės savo vieno
pastangomis prikėlė iš nebūties baltarusių ir lietuvių
dūdmaišį, atkreipė visuomenės dėmesį į šio muzikos
instrumento sakralinę reikšmę. Jo suburtos ritualinio
folkloro grupės „Essa“ veikla ilgainiui išvirto į savotiškas apeigas, atgimstančias jau ir baltarusių tradicinių
švenčių bei pagoniškų šventų vietų lankymo metu.
Vienas didžiausių mūsų pagoniškosios tradicijos ir
mitologijos žinovų bei teoretikų yra Siargejus San’ko.
Jis ne tik užsiima baltarusiškojo mitopoetinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcija, bet ir įveda baltarusių
tradicijos duomenis į platų indoeuropietiškąjį kontekstą, taip suteikdamas jiems visiškai naują reikšmę.
Siargejus – vienas iš tų retų tyrinėtojų, kurie atpažįsta, įžvelgia baltarusių tradicinėje kultūroje kuo įvairiausias jos baltiškojo substrato apraiškas.
Kokie „pagoniški“ renginiai vyksta Baltarusijoje, ar
gausiai jie lankomi?
Kartu su kolegomis ir bendraminčiais mes stengiamės švęsti visas tradicines metų šventes. Lankome
šventuosius akmenis, šventąsias versmes, kitas
šventvietes. Viena lankomiausių iš kalendorinių švenčių yra Kupolė (Купалле), pastaruoju metu rengiama
vieno Šiaurės Baltarusijos ežero saloje. Ten atvyksta
po kelis šimtus žmonių, ir tas renginys atrodo išties
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įspūdingai. Jame gali tiesiog juste pajusti, kaip šventės dalyviams atsiskleidžia autentiškoji Šventybė,
kaip persimaino jų sielos.
Taip pat jau tradicija mums tapo švęsti Baltų vienybės dieną. Ant nepaprastai vaizdingo Minsko piliakalnio susirenka visi, norintys pagerbti savo protėvius
baltus, jų garbei sukuriama ugnis, kuri paskui nešama
į keturias pasaulio šalis – taip simboliškai pažymint visas baltų genčių kitados gyventas žemes.
Koks, Jūsų nuomone, šiuo metu turėtų būti baltarusių ryšių su Lietuva stiprinimo ir baltarusių tautinės
savimonės gaivinimo santykis?
Mano manymu, Baltarusijos ir Lietuvos tarpusavio
ryšiai turėtų būti ne tik draugiški, kaimyniški – mūsų
šalis turėtų sieti ir sąjunginiai, ir netgi giminiški ryšiai.
To iš mūsų tiesiog reikalauja bendra mūsų etninės kultūros kilmė, bendras mūsų istorinis paveldas. O „lietuviškasis veiksnys“, mano supratimu, buvo ir tebėra
vienas iš pačių svarbiausių formuojantis baltarusių
nacijai ir tapatybei.
Vaizdžiai tariant, baltarusių ir lietuvių istorija bei
tradicijos savo šaknimis yra taip persipynusios, kad
jų tiesiog neįmanoma perskirti nesuardant jų natūralios pirmapradės dermės. Iš senojo lietuviško ąžuolo
gilės sudygęs stiebiasi į dangų Baltarusijos medis. Jo
kamienas jau atskiras, dangaus jis siekia irgi savaip.
Tačiau abudu ąžuolai, kas pavasaris atgydami, remiasi bendromis šaknimis, auga į vieną ir tą patį dangų
mūsų bendrame šventame gojuje. Didžioji Lietuva
mums ir yra toji šventa giraitė, šventasis alkas.
Dėl to man atrodo, kad mums labai stinga gyvo
bendravimo, tarpusavio pažinimo bei supratimo, ir ne
tik tarpvalstybinių institucinių kontaktų, bet paprasčiausių žmogiškų ryšių. Man ne sykį yra tekę matyti,
kaip baltarusiai ir lietuviai, vos pradėję artimiau vieni
kitus pažinti, netrukus savaime, laisva valia ir be jokio
tuščio patoso aptinka gausybę įvairiausių bendrumų
bei panašumų.
Pavyzdžiui, visai neseniai mūsų surengto etninės
kultūros festivalio „Crivia aeterna“ metu pasirodė
viena geriausių lietuvių folkroko grupių „Donis“ ir
žavi dainininkė Rasa Serra. Koncertas pavyko puikiai,
jo pasižiūrėti susirinko gausybė žmonių, o baltarusių
labai šiltai sutikti muzikantai buvo maloniai nustebinti
ne tik publikos reakcijos, bet ir viso to, ką jie išvydo
Minske ir Baltarusijoje. Štai šitaip – per meną ir pažinimą, per bendrą kūrybą – mums ir derėtų vieniems
prie kitų artėti.

Ar daug baltiško paveldo išliko Baltarusijoje?
Dažnai gali išgirsti sakant, esą Baltarusija – tai savotiška baltiškumo ir slaviškumo, lietuviškumo ir rusiškumo simbiozė. Tačiau kuo labiau giliniesi į baltarusių kultūros ir tradicijų ištakas, tuo aiškiau imi suvokti,
kad mums šiandien akivaizdi mūsų baltiškojo paveldo
dalis tėra „ledkalnio viršūnė“. Tas paveldas tebeaidi
pačios žemės kalboje – Baltarusijos vietovardžiuose, vandenvardžiuose, amenvardžiuose. Ir baltarusių
kalboje, kad ir slaviškoje, yra išlikę gana daug leksikos bei sintaksės baltizmų. Negana to, manoma, kad
būdingiausios baltarusių kalbos fonetikos ypatybės
– „akavimas“, „jakavimas“ ir „dzūkavimas“ – irgi yra
būtent baltų kalbinės įtakos padarinys.
Be to, fizinės antropologijos ir genetikos tyrimai
parodė, kad baltarusiai yra savo žemės autochtonai,
jų fenotipo ir genotipo ypatumai susiformavo kur kas
anksčiau už hipotetinį „slavų atėjimą“, o tai reiškia, kad
mes, nepaisant įsigalėjusios pas mus slavų kalbos, iš esmės esame vietinių baltų palikuonys. Tokia išvada – tai
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Kupalas škulė Baltarusijoje.

ir atsakymas į klausimą, kodėl baltarusiai ir lietuviai priklauso tam pačiam fizinės antropologijos tipui.
Man žinoma, kad lietuviai jaučia gilius sentimentus kitai senovės baltų žemei – Prūsijai. Prūsų
tema artima ir mums – ir dėl to, kad šiuolaikinės
Baltarusijos teritorijoje kitados kūrėsi nuo kryžiuočių okupacijos pasitraukę prūsai, ir dėl to, kad nemažoje mūsų krašto dalyje yra gyvenę artimi prūsų
giminaičiai jotvingiai. Tiesa, pačioje Prūsijoje, dėl
tragiškos jos istorijos, vietos gyventojų neliko; o štai
Baltarusijos gyventojų sudėtis iš esmės nepasikeitė
– pasikeitė tik kalba. Tačiau tai, kad mes praradome
savo baltiškąją kalbą, dar nereiškia, jog su ja netekome ir savo baltiškųjų šaknų. Anaiptol: juk tai, kad
patys baltarusiai dabar vėl pradeda atrasti savo baltiškąsias šaknis, tik patvirtina, kad jos vis dėlto išliko. Tas „šaknų ieškojimas“ veikiausiai ir yra mūsų
Etnokosmologijos centro veiklos savaiminis akstinas
bei aukščiausiasis tikslas.
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Sakralinė simbolika, papročiai, dainos, šventės – kas
dabartinių baltarusių ir lietuvių pagoniškajame pavelde panašu, o kas skiriasi?
Baltarusių ir lietuvių tradicinės kultūros panašumas yra stulbinantis. Tautiniai drabužiai, ornamentika, muzika (antai ir Lietuvoje, ir Baltarusijoje, ir
Latgaloje paplitęs tas pats dūdmaišio tipas), šokiai,
dainos. Žinomi netgi ištisi blokai lietuvių ir baltarusių liaudies dainų (pavyzdžiui, kupolinių, javapjūtės ir
kt.), kurios, nors Lietuvoje dainuojamos lietuviškai, o
pas mus – baltarusiškai, tačiau savo melodija sutampa. Labai panašios baltarusių ir lietuvių tradicinės
šventės, ypač tos, kurios susijusios su protėvių pagerbimu – Vėlinės, Vėlių Velykos (Дзяды, Радунiца; esama nuomonės, kad pastarasis pavadinimas yra kilęs iš
lietuvių kalbos žodžio rauda).
Kaip išskirtinę baltarusių–lietuvių mitinę paralelę
galima paminėti vadinamuosius akmenis „kriaučius“
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(siuvėjus) ir akmenis „šiaučius“ (batsiuvius) (atitinkamai камяні-краўцы ir камяні-шаўцы). Baltarusių
ir lietuvių apie šiuos akmenis pasakojami padavimai
sutampa kone žodis žodin. Tarp kitko, vieno iš tokių akmenų, esančio ties Neries ištaka, pavadinimą
„Steponas“, baltarusiškai Сцёп-камень, kai kurie tyrinėtojai mano esant perinterpretuotą lietuvių kalbos
žodį stabas (plg. lie. staba-kūlis), o pačios Neries baltarusiškąjį pavadinimą Вялля ar Вялляна sieja su lietuvių deivės Veliuonos vardu. Ir bene įtikinamiausia dalies baltarusių protėvių etnonimo krivičiai etimologija
jį kildina iš baltų žynio pavadinimo krivis ar krivė.
Aišku, yra ir baltarusius nuo lietuvių skiriančių dalykų – lygiai kaip yra skirtumų tarp lietuvių ir latvių
tradicinių kultūrų. Beje, baltarusių mitologijoje gali
būti išlikę ir visai unikalių indoeuropietiškosios senovės reliktų: antai viename baltarusių atsiradimą aiškinančiame padavime, neturinčiame analogų nė vienos
gretimos tautos mitologijoje, tyrinėtojai išskiria net
kelias archajiškas mitologemas, kurioms artimiausios yra atitinkamos senovės indų mitologemos. O
štai baltarusių ir lietuvių apeiginis velykinis lalavimas
(валачобны абрад) turi atitikmenų senovės hetitų
tradicijoje.
Ką manote apie „pagoniškuosius“ judėjimus
Lietuvoje, taip pat apie jų ir atitinkamų judėjimų
Baltarusijoje bendros veiklos perspektyvą?
Atidžiai seku viską, kas šioje srityje Lietuvoje vyksta. Bendravau ir bendrauju tiek su „Romuvos“ vadovais (Jonu Trinkūnu, Jonu Vaiškūnu) bei nariais, tiek
su lietuviais „pagonimis“, nepriskiriančiais savęs jokiam konkrečiam judėjimui. Gerbiu ir vienų, ir kitų veiklą bei pažiūras. Tačiau labiausiai mane domina visas
Lietuvos kultūrinis gyvenimas apskritai, mat Lietuvoje
ne tik veikia organizuotas pagonių religinis judėjimas,
bet visa nacionalinė kultūra persmelkta „pagonybės“
dvasia – ir dailė, ir muzika, ir literatūra, ir mokslas, ir
net politika. Daugelis lietuvių, būdami nuoširdūs katalikai, kartu didžiai gerbia ir savo senąją tautinę religiją.
Manau, kad tai puiku.
Savo nuostatomis dėl „pagoniškosios“ senovės
išsaugojimo baltarusiai yra gana panašūs į lietuvius,
tačiau mūsų „nacionaliniame kanone“ toji senovė
užima toli gražu ne tą vietą, kuri jai priderėtų. Tokią
padėtį nulėmė stačiatikių ir katalikų bažnytinių organizacijų veikla: pirmoji nuo seno yra rusifikacijos laidininkas, antroji ilgą laiką skatino ir tebeskatina polonizaciją. Kaip tik dėl to „pagoniškoji“ kultūra dabar

vertintina kaip neišsemiamas savitos baltarusiškosios
tradicijos atgimimo šaltinis. Gaivindami ir puoselėdami tą tradiciją mes galėtume daug ko pasimokyti iš
lietuvių. Tačiau rekonstruojant kitados gyvą visumą,
kaip „trūkstamas dėmuo“ praverstų ir mūsiškė pagoniškoji tradicija.
Todėl, mano manymu, baltarusių ir lietuvių „pagonims“ vertėtų visokeriopai plėtoti bendrą mokslinę,
kultūrinę, religinę-apeiginę veiklą. Pavyzdžiui, galėtume imti ir išleisti lietuvių ir baltarusių kalbomis patrauklų pažintinį albumą „Šventieji Didžiosios Lietuvos
akmenys“.
Ką dar pabaigai norėtumėte pasakyti mūsų skaitytojui?
Pirmiausia norėčiau padėkoti „Liaudies kultūros“
redakcijai už suteiktą galimybę papasakoti jūsų skaitytojams apie mūsų Etnokosmologijos centro narių
veiklą bei pažiūras. Viliuosi, kad daugelis iš perskaičiusių šį interviu tikrai bus sužinoję kažką naujo ir įdomaus. Dar norėčiau pasakyti, kad mes būtume laimingi galėdami dažniau bendrauti ir visokeriopai bendradarbiauti su mūsų bendraminčiais Lietuvoje. Mums
galima rašyti adresu: <kryuja@gmail.com>.
ACQUAINTANCES

Druvis – Bridge between Lithuanias
Geistys GEČIAUSKAS talks to Aliaksejus DZERMANTAS, the ethnoculturologist, philosopher, and
researcher at the Belarusian National Academy of Science, active member of the ethno-cosmology centre
Kryuja, editor in chief of the almanac Druvis, editor of
the internet portal <kryuja.org>, one of the organisers
of the ethnic culture festival „Crivia aeterna: Antiquity
and the Present“, and, let us point out, one of the contributors to the “Folk Culture”. Dzermantas is one of
the Belarusians who understands his Baltic roots and
accepts responsibility for the heritage of the Grand
Duchy of Lithuania. He talks about how he came to develop such self consciousness, and about how he with
a group of similar minded people started publishing
the almanac Druvis (entitled after the Prussian word
druvis “religious belief”) designed to reflect their
ideas and shares the difficulties that they encounter
publishing it. Dzermantas also talks about his collaborations with Lithuanian authors, contemporary pagan
movements in Belarus, and about resuscitating and
looking after the ancient, pre-Christian traditions and
the Baltic heritage as well as much more.
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Žemės gyviai ir paukšteliai
Su savamoksliu medžio drožėju Jonu KNIEŽA kalbasi Juozas ŠORYS
Medžio drožėjo Jono Kniežos (g. 1929 m.) iš Mosėdžio (šiuo metu – iš Vydmantų) kūriniai į parodų viešumą išniro tarsi iš tirštų kuršių/žemaičių pajūrio ūkanų.
Rodos, braukšt – ir tapo matomi bei iškart įvertinti rinktinės, baltais muileliais, prausylais ir netgi černylais išsitatinusios, gal ir drūčiai liaudies meno ir tautinės kultūros srityje pasikausčiusios publikos per Lietuvos nacio-

Jonas Knieža dukters Laimos namuose Vydmantuose.
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nalinio muziejaus surengtos parodos „Žiemos virsmas“
atidarymo iškilmę. Jie deramai sužmogino rengėjų aktualizuotą kalendorinį tarpsnį nuo pusiaužiemio iki pirmųjų pavasario ženklų, kai sučyruoja savi ir „emigrantai“
paukštukai, suliuoksi skeltalūpiai zuikiai, sukruta urvuose ir kitur laukinis bei naminis žvėrinčius… Nors daugel
į ką iš parodos rengėjų pateiktos empirinės paprotinės
medžiagos ten buvo galima pasiveizėti ir pasigėrėti,
dėmesį ypač patraukė savita primityvia (naivistine) maniera savamokslio žemaičio išdrožtų gyvūnų ekspozicija. Veltui salėje žvalgėmės pačio meistro – sunku būtų
anam vienam iš tokios napadalijos atbraukti, be to, ir
bent jau neįpareigojančiu, mandagiu pakvietimu, anot
žemaičių, – dėl visa ko „primestu žodžiu“ atvykti ir kaip
lygiam stoti prieš kultūros elitą organizatoriai nepasirūpino… Daugelio lankytojų vaizduotėse, matyt, todėl jis
buvo tolimas ir paslaptingas, nes bedirbdamas, atrodo,
geba susikalbėti su mūsų broliais medžiais ir senaisiais
dievais, leidžiančiais išskobti vienetinius užvaldančios
nuotaikos tvarinius. O juk ir tarp puikių dabartinių medžio drožėjų bei skulptorių su prestižinių parodų ar
konkursų titulais ir „aukso vainikais“ dabar reta sutikti talentingą meistrą, tęsiantį ilgaamžes savaimingai
besiplėtojančio liaudies meno tradicijas, drožiantį „iš
savęs ir pačiam sau“. Vadinamieji dabartiniai visiems
žinomi primityvistai neretai jau „pagadinti“, nes kuria
dairydamiesi į menų aplinką, norėdami įtikti rinkai ir komisijoms, todėl vadintini antrojo ar kažkelintojo ryškio
ar (pa)šaukimo, anot paplitusių krepšininkų (ir menininkų) terminų. Atrodo, didžiųjų geografinių atradimų
ir spontaniškų, lyg perlai savitų regioninių sričių etnokosmoso vandenynų dugne iškutėjusių ir sunkią lemtį
išgyvenusių meistrų radybų laikai pasibaigė, bet… vis
dar pasitaiko netikėtumų.
Visai be pastangų, atsitiktinai vyniojosi paprastų ir
jaukių Jono Kniežos drožinių viešinimas. Neapsieita be
dukters vilnietės Mildos išsitarimų apie gyventi po mylimos žmonos netekties padedančią tėvo aistrą. Kartą
apie tėvo drožinius šiaip sau kalbantis teatre pasirokavo
su kurso drauge Maryte Slušinskaite, dirbančia minėto
muziejaus Etninės kultūros skyriuje, kuri savo ruožtu
pakutrino jais pasidomėti ir vedėją Elvydą Lazauskaitę,
parodydama iš draugės gautas nuotraukas. Abejonių
nebuvo, net į menotyrininkus kreiptis nereikėjo, todėl
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Su giminaičiais Sibire. Stovi antras iš dešinės Jonas Knieža su žmona Veronika. Apie 1953 m.

galbūt tada ir nuskambėjo lemtingas verdiktas: „Į parodą!“ Nepraėjo nė striukas šviesmetis, kai į dabartinių J.
Kniežos namų Vydmantuose (Kretingos r.) duris pabarbeno fotomenininkas Arūnas Baltėnas, minėtosios muziejininkės M. Slušinskaitė ir E. Lazauskaitė. Dar vėliau ir
kitam kalbintojui, migruojančiam tenbuviui, pavyko pas
J. Kniežą nukakti ir subraukti vyrišką žemaitišką rodą,
kurios fragmentus (vertimą) ir išguldome.
Iš kur kilusi ir kuo vertėsi Jūsų giminė, šeima?
Mano tėvas buvo kilęs iš Kniežų kaimo (Kretingos r.).
Jie buvo keturi broliai, turėjo ir seserį. O žemės neturėjo.
Biedni buvo. Seniau sakydavo, kad tokie žmonės – rendoriai. Eidavo įnamaudami, rendavodavo žemę, ją dirbdavo ir iš to gyveno. Mano senelis, mamos tėvas, gyveno
Vaineikių Medsėdžiuose (Kretingos r.), turėjo 31 hektarą
žemės ir keturias dukras. Kniežų kaime buvo keturi vyrai,
o ten – keturios mergaitės… Tėvas mislijo, kaip reiktų jas
apžanindinti, atiduoti arba, sakydavo, išleisti už vyrų. Prižadėjo: tekėkit, atiduosiu jums visą žemę ir gyvenimą, o

pats nusipirksiu žemės ir gyvensiu kitur. Taip ir išėjo. O
jo žemė buvo geroje vietoje – tarp Kretingos ir Vaineikių miškų. Per laukų vidurį ėjo kelias, tekėjo Akmena;
ten buvo mano senelio žemės. Ir dabar, kai neseniai važiavom, matėm, kad buvusioje mūsų žemėje tebestovi
drūktas ąžuolas. Kai vyko melioracija, jį paliko netoli kelio… Nedrįso išrauti. O upėje seniau, iki melioracijos, kiek
vėžių ir žuvies būdavo! Tas opalis vietomis būdavo gilus,
bet vasarą beveik visai išdžiūdavo, likdavo tik sietuvos.
Kai vanduo vasarą liob nuseks, vagoje likdavo kaip kokie
prūdeliai, tai susiedai paimdavo patalų užvalkalą, du mietus, sumiešdavo vandenį ir griebdavo žuvį rankomis…
Varydavo į tą užvalkalą. Gaus raudų, lydekų, ešerių, vėžių. Dėdavo į kibirus, kitos pačios subėgdavo į tą užvalkalą… Atmenu, kai eidavom maudytis, žuvys žolėse lyg
dideli kirminai apie kojas raitės.
Kam dabar ta giminės žemė priklauso?
Žemę pardaviau. Pirma ją nuomodavosi toks nesugriuvęs prie darbo žmogus – eigulys Milius. Vėliau
naudos iš jos nebeturėjau, o mokesčiai vis pareina, tai
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pasidalijom žemę po lygiai trys broliai Kniežai ir pardavėm. Tada pigiai tegavom – po 1500 litų už hektarą, bet
tokios buvo kainos. O dabar tas eigulys, sako, tą žemę
užsėjo sėkliniais javais ir gerai verčiasi, ūkininkauja.
Gal girdėjot, kodėl Jūsų senelio gyvenvietę vadino
Kniežų kaimu?
Kodėl taip vadino – nežinau, bet kitaip žmonės niekada nevadino, tik Kniežų kaimas. Ten šaknis turėjo tėvo
broliai. Vėliau jie gyveno Vaineikiuose, Kretingsodyje, o
sesuo – Grūšlaukėje (buvo ištekėjusi už Peldžiaus).
Susiraizgo žmonių keliai – iki šio ryto Jūsų nepažinojau, o va paminėjote ir mane „kliudančias“ svarbias
giminės vietas – mano senelis Juozapas buvo kilęs nuo
Grūšlaukės, atrodo, iš netoli nuo to bažnytkaimio esančio Peldžių kaimo. O Peldžiai kilę nuo pelėdos. Kai pirmą
kartą naktį miško keliuku su draugais važiavome Grūšlaukės link, mus sustabdė dvi tamsoje žibančios beveik signalinės lempelės – apakintos pelėdos akys. Teko išjungti
šviesas, ramiai tyloje palūkuriuoti, kol nakties medžiotoja oriai įsileido į savo valdas.
O kai mano tėvas važiuodavo „į pamiliją“, ir aš
stengiausi važiuoti kartu. Jei tik imdavo… Norėjau

pats viską matyti ir žinoti. Tada turėdavom gerų kriaušių, liobdavom tada jas kitaip vadinti – dūliai. Tokie jie
atrodė velniškai dideli… Kartą vėliau nuvažiavom –
kai vėjas smarkiau papučia ir juos plūcina, jie krenta
ant žemės ir pūkšt – išsiskleidžia… Tokie ištręšę dūliai.
Giminėms patikdavo.
Ar vėliau nenorėjote Vaineikių Medsėdžiuose likti gyventi?
Kur nenorėsi, ten buvo gera vieta, bet kitaip išėjo…
Kai parvažiavom iš Sibiro, norėjau ten apsistoti, bet kol
chozo valdžia specialiai liepė nugriauti visa, kas buvo
likę, kad tik ten neapsigyventume. Nors ten ir gimėme,
augome… O 1948 m. mama, brolis, sesuo ir aš buvome
išvežti į Sibirą. Tėvas anksčiau buvo šešiems metams
patekęs į kalėjimą už samagono darymą, nes, kai tvėrė
kolchozą, valdžia viską atėmė ir nebebuvo iš ko gyventi. Sakė, nebėra ką daryti, reikia samagoną virti, reikia
juk imtis kažkokio pragyvenimo. Per tą kalėjimą jo kartu
su mumis ir nebeišvežė. Rašėm vėliau jam laiškus, kad
atvažiuotų pas mus, bet visi žmonės baidė, ar tau galvoj
negerai, kur tu pats važiuosi į Sibirą, jei jau neišvežė, tai
ir nekišk galvos į kilpą. O mes ten pravargom beveik

Jono Kniežos šeima Mosėdyje. Apie 1966 m.
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Su giminėmis per festivalį Mosėdyje. 1969 m. Nuotraukos iš dukters Mildos Kidykienės asmeninio archyvo.

dešimt metų. Vėliau jau ir ten buvom prasigyvenę, bėdos nebebuvo.
Tėviškės sodyboje, prie kurios, kaip sakėt, visai greta
buvo miškai, turbūt matydavot visokių žvėrių, gyvių...
Ten pamiškėse ir net netoli namų vaikščiojo daug
stirnų… Briedžių nemačiau, nors, rodos, turėjo būti. O
stirnos daugiausia pavasarį vaikščiodavo, kai miške dar
būdavo sniego, o laukai jau nutirpę. Pamiškėje būdavo
pasėti mūsų rugiai, veizėdavom, kada saulei leidžiantis
ten pradės rodytis stirnos. Mums, vaikams, buvo taip
įdomu, bėgsim arčiau paveizėti… Kai mus pamatydavo, baltus užpakalius tik švyst į viršų, uodegą tik pariečia ir bėga į mišką ar toliau kur į krūmalius.
O gyvulius vaiku būnant ar daug teko ganyti?
Kur tau neteks – daug metų gyvulius ganiau. Pirmiausia ir paukštelius pradėjau drožti ganydamas. Ir
vuotegus nusivydavom iš linų. Juk tėvas sėjo linus. Ir
rovė, ir mynė, ir mano mama iš jų audė, ir verpė. Visų
kelnės ir kiti drabužiai buvo lininiai, namų darbo. Taip ir
išėjo, kad ganydamas pradėjau drožinėti. Ganai ganai,
sėdi kur pakrūmėje ar ant kelmo ir nėra ką daryti. Peilį buvau pasirišęs apareliu, kad nepamesčiau. Paimsiu
medį, daugiausia alksnį, jų buvo pilni krūmai aplinkui,
ir drošiu. Drožiau paukštelius. Jie man tiko ir gerai išeidavo. To beveik nebūdavo, kad bedroždamas neįsipjaučiau pirštą... Visi rankų pirštai buvo nuraižyti. Kai

išdroždavau, paukštelį reikdavo būtinai nudažyti. Kad
gražesnis būtų. Dar skylelę apačioje padarydavau, šakelę nupjaudavau, pamaudavau tą paukštelį ant jos ir patupdydavau prie tako. Jau prie tako mano paukšteliais
būdavo apstatyta… Liobdavo vaikai juoktis radę. Buvo
patenkinti ir kalbos turėjo. O man kas? Visi žinojo – prie
tako sutupdyti Kniežos paukšteliai. Visaip ir visur juos
tupdydavau – ir prie tako, ir prie kelalio.
O kodėl taip darėt?
Man taip buvo įdomu ir gražu. Išdrožiu ir pats džiaugiuosi. O namo retai tenešdavau, galvojau, kad tegu jie
geriau lieka laukuose, prie kelalių, kur žmonės vaikšto ir
mato. Išdrožiu paukštelį, įsmeigiu į išurbintą skylutę nupjautą šakelę ir įduriu į žemę... Numargindavau ir pats
džiaugdavaus – koks puikus paukštelis! Matai, vienas
paukštelis yra taip margas, o kitas – visai kitaip, tai ir
dažiau kitaip, kad būtų skirtingi.
Ar po daug jų ten sutūpdydavot?
Visaip. Ir po daug, ir mažiau, kaip išeidavo. Susmeigdavau į žemę ir palikdavau. Ir niekas jų nesaugodavo.
Jei kam patikdavo, pasiimdavo, bet kaime visi žinojo,
kieno tai darbas. Visaip būdavo – kiti ir į namus parsinešdavo, išdykę vaikai juos kartais išmėtydavo aplinkui,
bet neėmiau į galvą, vėl droždavau. Ir mamai žmonės
papasakodavo – ar žinai, kokius paukštelius Juonis išdrožė? Lyg būčiau iškart du darbus dirbęs…
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Dirbtuvėje.

Kiek Jums tada buvo metų?
Pradėjau ganyti, kai dar ir į mokyklą nereikėjo eiti.
Pirmiausia pradėjau ganyti avis. Iš kūtės pavasarį, kai
dar maža žolelė, jas išvarydavau ir ganydavau. Buvo
toks aptvaras, ganiau tada dar mažas kelias avis su ėriukais. Kai buvau jau didesnis, ganiau ir didelius gyvulius
– karves, arklius. O kaip baisu būdavo ganyti po miškus!
Dėl ko baisu?
Kartais ir paklysdavau beganydamas. Paklysti ir nebežinai, į kurią pusę gyvulius bevaryti. Ypač klaidu būdavo, kai nebūdavo saulės. Kai visai nebežinodavau ką
daryti, paleisdavau gyvulius likimo valiai. Jie žinodavo
laiką, kada juos varydavau namo, ir patys patraukdavo
link namų, o aš paskui juos… Gyvuliai išveda. Randa
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namus. O kartais išsivarydavau per mišką į visai kitą
pusę, Kretingos link. Tik išlindęs iš miško suprasdavau,
kur atsidūriau ir kiek nutolau nuo namų. Kartais išlįsdavau net ties Rugių kaimu (ten buvo ir mokykla). Kai
į tuos laukus išsivarydavau, nors ir toli, bet bent jau
lengviau atsipažindavau.
O dėl žvėrių ar kokių gyvačių nebuvo baugu?
Žvėrių nebijojau; tada vilkų jau nebuvo girdėti, prabėgs tik koks zuikis, lapė. Įdomu buvo pamatyti, norėdavom tykiai prie jų prieiti ir iš arčiau pamatyti. Aišku, ir
sugrobti… Kur tau! Tik daugiau sušlamėsi, jie ir nubėga,
tiek ir tematysi. Tik luzgančias ausis ir uodegas.
O kodėl vaikystėje nedrožėte žvėrelių ir kitokių gyvių,
tik avis ganydamas – paukštelius?
Tada lengva buvo ganyti, niekas perdaug nerūpėjo,
be to, turėjau ūpo drožti paukštelius, nes gerai išeidavo, o varantis gyvulius per miškus retai kada pavyksta
ramiau atsisėsti.
O jau į senatvę kaip vėl ėmėte drožti? Atminėte vaikystę?
Kai mirė žmona, pasidarė taip skaudu gyventi, taip
vieniša… Gyvenu dabar pas dukterį Laimą Vydmantuose, lyg ir įsikibęs į jos gyvenimą. Visi užsiėmę, išeina į
darbą, į mokyklą, o aš nebeturėjau kuo užsiimti, ašaros
tik bėga nuo prisiminimų, o gyventi nieko neveikdamas
nemoku.
Susirgo kartą proanūkis, pakilo temperatūra, dar
kas ten jam nutiko – nebėjo į darželį. Paprašė manęs,
kad jį priveizėčiau. Piešdavom su juo, rašydavom raides, vienu tarpu jis pamatė pro langą lekiant paukštelį.
Jis mane vadina tėveliu (ir anūkai, ir vaikai mane taip
vadina), tai ir sako: „Tėveli, nupiešk man tą paukštelį“.
Ėmiau ir nupiešiau jam paprastą paukštelį. Vėliau piešėm ir karpėm abu kartu, bet pieštas ir lieka pieštas,
toks plokščias kaip blynas, o dar ant lapo… Įsinešiau
paskui malkų kurti pečių, tai jis ir sugalvojo – tu man
išdrožk paukštelį iš medžio. Pasijaučiau nei šiaip, nei
taip… Pasiėmiau peilį ir iškart išdrožiau. Išėjo toks lyg
žąsinėlis… O žąsinas kartais būna piktas, nori pribėgti ir įgnybti. Vaiką gąsdina. Padirbau kitą – mažą kaip
pirštelis žąsinėlį. Taip ir pradėjau drožti, nes sergantis
vaikas vis pageidavo – išdrožk tą arba kitą. Ir višteles, ir
žąseles, ir kitokius paukštelius. Paskiau pradėjau drožti
ir žvėrelius, pirmą, atrodo, išdrožiau zuikį. Kuo toliau,
tuo daugiau…
Sūnus dirbo prie medžio apdirbimo. Paimdavau
kokią pliauską, bet kartais sunku būdavo drožti kietą
medį – beržą ar kitą kokį, tai sūnus atvežė man liepos medienos, likusios dirbant baldus. Liepa – žymiai
minkštesnė drožti. Nepalyginsi, ar zuikelius išdrožti iš
beržo, ar liepos. Va, du ožiai ant liepto surėmė ragus.
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Juos išdrožiau iš pušies, nes tuo
metu po ranka neturėjau geresnės
medienos. Pušis – geltonas, kietas
medis, nesu įpratęs iš jo drožti, tai
sunkiai ėjosi, bet vis tiek išdrožiau.
Papasakokite, kaip pradedate
drožti?
Iškart popieriuje nusipiešiu, ką noriu išdrožti. Kartais dar ir vėliau papiešiu, kad būtų aiškiau ir lengviau drožti.
Lyg pasidemonstruoju sau, ką noriu
padaryti. Va nusipiešiau du ožius iš pasakos, kurie surėmė ragus ant liepto
ir neduoda vienas kitam praeiti. Paėmiau lentą, kiek ten buvo platumo
– įtalpinau ir tuos ožius. Be piešinio
būtų sunku nutaikyti, neužmiršti kokių dalių, pagražinimų. Droži, urbini,
dailini ir maždaug padarai, kaip nori.
Kai nori ką nors iš didesnių žvėrių išdrožti, reikia gerą pagalį turėti. O mažiems gyviams drožti gerai tinka liepos šakaliai. Praeitais metais turėjom
žiemai liepinės malkos, susiskaldžiau
ir turėjau iš ko drožti. Dariau iš jos zuikelius, šunelius… Ir va tas baltas kengūras. O šiemet drožiu iš juodalksnio,
prisiruošiau atsargų, nors kartais ir pagalvoju – o rast΄ (gal) nebgyvensiu…
Bet vis tiek kaupiu medieną ir drožiu.
Drožiu ir drožiu.
Ką iš žvėrių ir naminių gyvūnų labiausiai mėgstate drožti?
Gaila, kad nematai, kiek tų gyvių
šiame kambaryje anksčiau buvo.
Vienus išsivežė į Vilnių, į muziejų, kitus išdovanojau. Ko tik čia nebuvo
– arkliai, jaučiai, stumbrai, briedžiai,
žirafos, kupranugariai, drambliai…
Va čia – kengūros, ir visos su vaikais
sterblėse, atrodo, kad tarp rietų
(blauzdų) laiko suspaudusios… O va
čia – lyg vilkas kauktų miške. Pritaikiau papuvusį medį. Kai iškrito šaka
– vėl įstačiau ir pritaisiau, kad būtų ta
pati. Nenorėjau išmesti. Zuikelis nusiminęs stovi. Šalia –
krokodilas ir drakonas trimis galvomis. Visi sutelpa.
O kitoje lentynoje kas ten, sukišę nosis?..
Katinas, arklys, dramblys… Sudėjau juos bet kaip,
netaikydamas. Yra ir raganosis. O kaip be kiaulių? Vienos iš jų kuproje įtaisiau skylutę – išėjo taupyklė. Buvau

Išdrožti gyviai ant pečiaus.
Ožiai ant liepto ir kiti drožiniai..

pridirbęs daug jaučių, stumbrų, raganosių… Išsivežė į
muziejų žmonėms parodyti. Ir gerai, tegu paveizi.
O dideli ožiai kartais badosi lyg jaučiai, juk ožys šoka
iš viršaus ir duria su didele jėga. O jaučiai stumia atsirėmę… Dirbau ožių ragus taip, kad jiems išeitų gerai susiremti… Išėjo tokie lyg susiraukšlėję, bet kitaip iš pušies
nepadarysi.
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Kokius Jūsų drožinius muziejininkės išsivežė į Lietuvos
nacionaliniame muziejuje surengtą parodą?
Paliko man popierių, ką paėmė, kai baigsis paroda,
žadėjo grąžinti. Tris, sakė, norės pasilikti. Išsivežė boružės dėžutę, vėžlių, gandrų, šunų, žiurkių, šernų, avinų,
stumbrų, jaučių, kiaulių, briedžių, katinų, pelėdų ir dar
visokių kitokių.
Vienus drožinius padažot, o kitų – ne. Kaip čia išeina,
kodėl tokia „nelygybė“?
Kaip įeina į galvą, taip ir padarau. Kartais, jei turiu
dažų, padažau, o kartais ir ne. Ir tie iš Vilniaus atvažiavę
mane kamantinėjo, kodėl dažau… Ką aš žinau, kodėl.
Vieniems reikia dažo, o kitiems ne. Jei dažau, pasirenku
spalvą, kokia man tinka.
Vienur viena spalva padažot, kitur keliomis pamarginat…
Kitus reikia pamarginti – va čia gyvis panašus į katiną
išėjo, bet iš tikrųjų tai – tigras. Pamarginau jo kailį, kitaip nesuprasi, ką norėjau išdrožti. Ir proanūkis padėjo
dažyti.
O kaip darėt šitas dvi beveik tikro didumo briedžio
galvas?
Išdrožiau, kaip mokėjau; jų ragai yra dėtiniai. Juos
išsidrožiau atskirai ir vėliau pritaisiau prie briedžių gal-

vų. Vėliau jas pridėjau prie kambario durų staktų. Tegu
saugo…
Pastebėjau, kad ant kai kurių drožinių dedate tokius
lyg meistro ženklus?
Taip sugalvojau, kad būtų lengviau atskirti. Ant vienų drožinių dedu tokį antspaudą su metais, ant kitų nededu. Ne visus teštampuoju…
Matau žveją su žuvim, už save didesne…
Ką darys žmogus – jei gaudyti, tai gaudyti! Sugavo
tokią drūktą, maktingą žuvį, tokius juodu ir reikėjo išdrožti. Užsimetė ant kupros ir nešasi.
O kaip paprastai drožiat – iš vieno medžio gabalo ar iš
kelių ir paskui sumontuojate?
Galima sakyti, kad visi mano drožiniai yra iš vieno
medžio, tik retkarčiais pridedu kokius ragelius ar dar
ką. Aišku, paukštelius sustatau ant šakų – jų ir šakų iš
vieno medžio neišdroši. Va ten zuikiai prie tvoros rauna
morkas, nori graužti, išalkę, o varna į juos nuo tvoros
veizi. Visi kartu gyvena.
Padarėt lyg paveikslą iš kelių zuikių, varnos, tvoros,
morkų lauko…
Norėjau, kad daugiau jų vienoje vietoje būtų, norėjau skirtingai juos išdrožti. O va čia jau višta su vištyčiais, o gaidys gieda… Ten – parlekia žąsinai. Dar

Drožinių virtinės lentynoje.
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išdrožiau lekiančią žuvėdrą, jos sparnai kumpi. Iš to
galima atskirti.
Matau visur Jūsų išdrožtų dėžučių. Kam jos skirtos?
Pridrožiau visokių dėželių. Galima sudėti smulkius
dalykėlius. Bet ne visos dėželes yra mano drožtos. Pačias mažiausias išdrožė proanūkis Ignas, aš tik padėjau
skyleles išgręžti. Išsipiliavojo kaip mokėjo, labai stengėsi
vaikas. Seniau esu daręs širdelės formos dėželes, moterims tokios patinka auskarams ar žiedams susidėti. Dar
esu padaręs gulbės formos dėželių – sparnus nutrauki
ir pasidaro dėželė, kai nebereikia – vėl sparnais uždarai.
O čia retesnės tarp Jūsų žvėrių meškos…
Viena meška nešasi medų, o kita meška pamatė, bet
jai neduoda užvalgyti, tai mietą išsitraukusi tą gobšę
genasi… Tokia lyg pasaka.
O čia išdrožiau velnią – tokį kaip žvakidę. Žmonės
juokėsi – velnias žvakės tikrai neneš… O tas velnias
sėdi ir ant kojų, ir ant uodegos, ant trijų atramų – kitaip
pastatyta žvakidė nesilaikys, nuvirs ant šono.
Ant šitos lentynos – šventieji, angelai…
Kaip matai – kiti meldžiasi rankas sudėję, kiti – angelai
su sparnais. Visokių yra – mažų ir didesnių, dažytų ir nedažytų. Vieną angelą dar 2002 m. padariau užsidengusį
rankomis veidą – anūkui, dėl kažko prasižengusiam, sakiau, kad jis nė nenori tavęs matyti, kai toks negeras esi.
Vaikas net kriokti (verkti) pradėjo – tegu angelas veizi,
tegu veizi į mane… Sakau – nieko negaliu padaryti, jau
taip išdrožiau, stovi jis sparnais užsidengęs akis.
Ar dažnai drožiat ir kodėl Jums to reikia?
Kai troboje vienas sėdžiu, visko prisigalvoju, negera
ant širdies pasidaro, noriu ko nors imtis dirbti. Kai sėdi
be darbo, tada ir galvą nuolat skauda, ir taip blogai viskas atrodo… Išeinu tada į malkinyčią. Pradedu drožti
ir visi blogumai praeina, galva nebeskauda, taip lengva
ant širdies pasidaro. Nebėra laiko galvoti ko nereikia –
tik galvoji, kaip čia geriau padaryti.
Ne kiekvienas taip gali – esat nagingas žmogus, ko
imatės, tą ir padarot.
Negaliu skųstis. Daug metų gyvendamas Mosėdyje (Skuodo r.), buvau pasidaręs traktorių, nes arklio
laikyti tada kolchozas neleido. Kiti sako – nežinočiau,
nuo ko reiktų pradėti ir kaip drožti. Aš prieš pradėdamas apgalvoju, ką ir kaip darysiu. Prieš droždamas zuikius, juos išsipiešiu popieriuje ir pagal tai žinau, kaip
drožti. Kai esi toks bemokslis, reikia mokėti pasitobulinti… Turi medį ir prašo manęs – padaryk arklelį. Jei
droši neapgalvojęs, kojelės bus tęvos ir greit nutrūkinės, todėl reikia sugalvoti, kaip padaryti, kad jie gerai
laikytųsi. Be to, reikia saugotis, kad medis neskiltų,
nesueižėtų. Kai darau didelius žvėris ar gyvius (žirafas
ilgais kaklais, didelius katinus), tai ir medienos reikia

Jonas Knieža su drožiniu, vaizduojančiu šeimą, virtusią paukšteliais.
Arūno Baltėno nuotraukos.

nemenkos. Įsiverži į varstoto spaustuvą, pirma apsibraižęs pieštuku, ir pradedi kapoti, nuiminėti, ko nereikia, o paskui jau iš lėto dailiau pjauni, droži, urbini,
grauži…
Nematau nė vienos Užgavėnių kaukės… Kodėl nedarot?
Dėl anūko. Jis taip bijo tų kaukių, kad šiemet net mokytojai pasakė į ausį, kad rytoj per Užgavėnes neateis į
mokyklą. Ta klausia: „Kodėl?“ Sako: „Bijau „žydų““. Ir
namo parėjęs pasakė, kad rytoj neis į mokyklą, nes jau
ir mokytojai pasakęs, jai buvo netikėtumas ir ji nieko nebepasakė… Kiek kartų esu jam rodęs, kaip iš laikraščio
iškirpus akis, nosį, burną galima padaryti paprasčiausią
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kaukę, rodžiau – juk už jos esu aš, bet jam vis tiek baisu
tos kaukės. Vis tiek savo varo: „Nenoriu tos ličynos!“
Kai per Vydmantų kaimą eina žmonės su kaukėmis, sėdi
užsirakinęs antrame aukšte.
Matyt, kažkas dar mažą jį išgąsdino. O Jūs jaunas ar
eidavot „žydais“?
Seniau dar kaip ėjom per Užgavėnes per kaimus! Paimi, liob, avies kailio, išsikerpi „ličyną“, plaukus apkarpai, kad būtų panašus į žydą. Oi kiek privaikščiojom! Tik,
būdami vaikai, bijodavom vyresniųjų – tie pagavę nuimdavo „ličyną“ ir primetę prie žemės prikišdavo kelnes
sniego. Jiems kad tik pasišaipyti iš mažųjų būrelių, ir dar
norėjo, kad nebūtų konkurentų, kad daugiau prisirinktų. Vis tiek kiekvienais metais sudarydavom savo būrį
ir eidavom per kaimo kiemus. Aš eidamas pasiimdavau
butelkėlę, ją prisirišdavau po švarku kiek žemiau ir įtaisydavau žarnelę, kad, kai geri samagoną, jis nutekėtų
į tą butelį. Man šnapšė netiko nuo pat mažens, todėl
ir sugalvojau, kaip ją per Užgavėnes nutekinti į atsarginį butelį. Tėvas, kai virdavo samagoną, liepdavo man
prinešti sausų medžių – eigulys pykdavo, jei kas žalius
nupjaudavo. Tėvas vėliau duodavo man butelį ar guminę pūslelę degtinės kaip vaikiui, kuris eidavo į šokius.
Pats šokiuose jos negerdavau, kartais parduodavau
tiems vyresniesiems, kurie trūks plyš jos užsinorėdavo.
Nubėgu į tamsą, įpilu iš tos guminės pūslės, kuri įtaisyta
mano antyje, ir visi būdavo patenkinti, dar ir man įpildavo pakaštavoti (paragauti). Ir tėvas manim likdavo
patenkintas, sakydavo – Juonis yra protingas vaikis, išeina į šokius, bet ne tik grįžta negirtas, dar ir su pinigais
pareina. Aš ir dabar degtinės neieškau – išgeriu tik per
šventes ar kai reikia pakalbėti su žmogumi, kad liežuvis
„atsirištų“.
Kokiais įrankiais drožiate? Gal turite įsigijęs gerų kaltų, peilių?
Visi mano įrankiai – paties darbo. Peilius esu pasidaręs iš pjūklo, iš stalinių peilių pasidirbau kaltelį ir
skaptelį. Žmona buvo pripirkusi daug stotkų ir stalo
įrankių, tai aš dabar naudoju. Ant dujinės pakaitinu,
sulankstau ir pasidarau, ko man reikia. Mano instrumentai tokie – namų darbo. Priprasti. Kažkur mėtosi
ir fabričnų, bet jie nelimpa prie rankos. Turiu gudelę
– jei reikia, perbraukiu, turiu diskelį – pridedu akuoto,
pazulinu, kad aštrūs būtų.
Ar drožiat parduoti?
Nepardavinėju savo drožinių. Daugiau dovanoju.
Kiek visko esu pridrožęs! Anksčiau angelų daug droždavau, daug kas jų prašė. Gal mada buvo užėjusi? Ir
zuikelių, gandrelių kiek pridovanojau. Gandrus laikiau
ir šio savo namelio Vydmantuose priemenėje, bet tiek
jie buvo galvas nunarinę, vis veizėjo į savo kojas… O
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koją apkabinusi buvo varlė. Klausdavo manęs, kaip čia
išeina? Varlė prašosi gandro, kad daugiau mūsų neknapotumėte…
Ar teko anksčiau matyti meniškų kitų drožėjų darbų?
Ne šaukštų ir pjaustymo lentelių amatininkų.
Ne, tokių pas mus nebuvo. Teko matyti tik meistrus,
kurie darė kubilus, tekinius. Nemačiau, kad kas žaimotųsi, drožtų dėl savęs. O aš kai pamatau per televizorių
kengūrą ar žirafą, greit jas nusipiešiu ir išdrožiu, jei noriu. Sakai, šaukštai… Ir gerą šaukštą kruopynei pasrėbti
ne taip lengva išskobti…
Kartais pagalvoju, kad norėčiau kieme pastatyti
briedį visu ūgiu, su dideliais ragais, tvirtai stovintį. Bet
kažin ar darysiu – didelis darbas, ir medienos geros reiktų ieškotis.
Kaip galvojat, kokie turi būti vykę medžio drožiniai?
Jie turi būti tikri, kad visi atpažintų, ką norėjau išdrožti. Bet kokie išeina, tokie ir geri. Pavyzdžiui, mano
zuikiai tokie, kokius žemaičiai mėgsta – trumpi, drūkti.
Žemaičiai ir apie stiprius, tarsi liemeniu, krūtine ir pečiais išvien suaugusius žmones sako – tikras durtinis. Lyg
iš nekrentančių į akis raumenų sudurtas. Tokie durtiniai
man atrodo ir kai kurie Jūsų išdrožti žvėrys ir gyvūnai... O
ką dabar drožiat?
Visą laiką ką nors drožiu, kai užeina noras ir neturiu
ką veikti. Dar ir malkas susiskaldau, nors esu gimęs 1929
m. Skambina vaikai, teiraujasi: „Tėvai, kas tau šiemet
malką suskaldys, pats nebevark.“ Kas? Sakau, praeitais
metais susiskaldžiau, tai ir šiemet pabandysiu. Per savaitę ir supėriau.
Neseniai pažiūrėti drožinių buvo atėję vaikai su mokytoja. Parodžiau jiems, ką esu išdrožęs. Sugalvojau seniau išdrožti ir mūsų šeimą. Išdrožiau žmoną, save, penkis vaikus ir visus sukėliau ant atskirų medžio šakų, tik
mes su žmona kartu… Mokytoja aiškindama vaikams
pasakė: „Šeima paliko paukšteliais“.
ACQUAINTANCES

Creatures of the Earth and Birds
In this interview Juozas ŠORYS introduces Jonas
KNIEŽA, a self taught wood carver from Samogitia,
Mosėdis (Skuodo district) now living in Vydmantai (Kretinga District). His naturally folk-like, richly primitive wood
carvings reminiscent of naïvistic style occupy a distinct
place in the contemporary folk art scene. Knieža works
with self made tools and is hardly related to the popular
folk art tradition. He loved carving birds as a child, in his
shepherd years, but later the hardships of life (deportation to Siberia, work at a post-war kolkhoz) made him
give abandon his artistic disposition. He turned back to
wood carving after losing his wife, in search of a distraction and out of inability to stay still. As a result, he started carving original local and exotic animals and birds.
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Izidoriaus ŠIMELIONIO
(1919-09-28 – 2011-06-03) atminimui
važiavę į Vilnių mokytis ir sėdėję menkai dar šildomose
patalpose Pelesoje.
Prieš 12 metų mano sudarytoje knygoje „Etninių
žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje“ rašoma:
„Pelesos krašto lietuvybės labui daug sumanumo ir
energijos atidavė broliai Izidorius ir Motiejus Šimelioniai. Izidoriaus iniciatyva sukurtas lietuvių kultūros
centras Pelesoje. Pedagogo Motiejaus Šimelionio
vardu pavadinta lietuviška vidurinė mokykla Lentvaryje“ (p. 144).
Broliai Motiejus ir Izidorius užaugo lietuviškame
Dubinių kaime, kuris, važiuojant iš Vilniaus ir Rodūnios, yra prieš pat Pelesą dešinėje kelio pusėje.
Motiejus buvo 1937 m. atkurtos Dubinių lietuviškos
mokyklos mokytojas, vėliau dirbo Rytų Lietuvoje ir,
kaip minėta, Lentvaryje. O Izidorius tuo metu mokėsi
Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, ir taip pat atliko darbus tautiškumui išlaikyti. 1963–1988 m. dirbo
Izidorius Šimelionis.
1954 m. Vilniuje, Jeruzalėje, su žmona Jadvyga,
dukra Nijole ir broliu Motiejumi.

Su Izidoriumi, „Vilnijos“ draugijos garbės nariu, nebespėjome
aptarti svarbių reikalų, kuriuos
dar reikia padaryti Tautos labui…
Iškeliavo prieš Lietuvos Sąjūdžio
22-ąjį gimtadienį…
O prieš 99 metus 66 pelesiškiai
pasirašė laišką popiežiui Pijui X,
kad Rodūnios bažnyčioje sudarytų galimybę melstis gimtąja kalba.
Prieš 98 metus jie pasistatė namą
lietuviškai mokyklai. Prieš 22 metus atšventinta Pelesos bažnyčia,
prieš 19 metų atkurta lietuviška
mokykla, į kurią pirmiausia užsirašė
T. Raginytė, S. Vaitkūnas, M. ir O.
Žiegždrinytės ir dar 4 pasiryžėliai,
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rius. Po to jo iniciatyva Vyčio kryžiaus ordinu buvo
apdovanotas 1900 m. Pavalakėje gimęs ir gyvenęs
Jonas Radziulis. Jis 1918 m. ten organizavo šaulių būrį
nepriklausomai Lietuvai atkurti (už tai vėliau Sovietų nuteistas 25 m. laisvės atėmimo). Apdovanojimo
iškilmėse, be Izidoriaus, dalyvavo ir akad. A. Tyla, R.
Ozolas, A. Sakalas, kun. V. Aliulis.
Visais tais metais draugijos veikloje aktyviai dalyvavo ir senieji vilniečiai. Buvęs Izidoriaus mokytojas
Vincas Martinkėnas, Kazimieras Umbražiūnas, Antanas Vengris, kurio šimtmetį kitąmet minėsime, Stasys Abramauskas, Birutė Fedaravičienė, Marija Burokienė ir daugelis kitų. Jų vaikai dabar yra įregistravę
Vilniečių ainių klubą. Malonu, kad Izidorius visą laiką
prisiminė palaikęs Draugijos kūrimo idėją, padėjęs ją
organizuoti.
Mes stengėmės įamžinti Pelesos kraštą globojusių akad. Tado Ivanausko, Marijos Kruopienės atminimą. Dabar tenka pasirūpinti ir Izidoriaus, kuris buvo
savotiškas Pelesos ambasadorius Vilniuje, atminimu.
Turėtų būti sutvarkytas jo kultūrinis palikimas, galėtų
būti parengta jo raštų bibliografija, kur būtų per 100
straipsnių, 2 knygos. Gimtuosiuose Dubiniuose turėtų būti pastatytas paminklinis akmuo. Tarsimės dėl
Pelesos kultūros centro, mokyklos vardų.
Kazimieras GARŠVA,
„Vilnijos“ draugijos pirmininkas
I. Šimelionis su anūke Beatriče Pelesoje
prie atstatytos bažnyčios. 1992 m.

Lietuvos radijo ir televizijos komiteto žurnalistu, vis
primindamas apie Pelesos kraštą ir gyvendamas jo
rūpesčiais.
1988 metų pradžioje baigėme kurti ir „Vilnijos“
draugiją, kurios svarbiausiu tikslu pradžioje laikėme
Gudijos lietuvių kultūros išsaugojimą. Tuo užsiėmė ir
apie 30 iš tų vietų kilusių ir daugiausia Lietuvos Respublikoje gyvenančių draugijos narių, padedami visų
kitų. Izidorius buvo atsakingas už Pelesos bažnyčios,
mokyklos atkūrimą ir su tuo bene sėkmingiausiai
susitvarkė. Kaip draugijos tarybos narys jau 1992 m.
buvo išrinktas Lietuvos kultūros fondo pirmininko
pavaduotoju, o Fondas, prie kurio pradžioje veikė ir
„Vilnijos“ draugija, buvo Pelesos lietuviškos mokyklos steigėjas.
1993 m. sausio 6 d. įvyko Pelesos lietuviškos mokyklos atidarymo iškilmės, kurioms vadovavo Izido-
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In Memory of Izidorius ŠIMELIONIS
(28-09-1919 – 03-06-2011)
This year on 3 June we lost Izidorius ŠIMELIONIS, a
distinguished Lithuanian of the so called Vilnija Region,
the ethnic Lithuanian lands that are now the territory
of contemporary Belarus. He contributed greatly to
preserving the Lithuanian identity and culture in that
region. Izidorius Šimelionis was born in Dubiniai village,
not far from Pelesa, studied in Vilnius, at the Vytautas
Didysis gymnasium and for over twenty years worked
as a journalist at the Lithuanian Radio and Television.
After the “Vilnija“ society was established in 1988 he
put a lot of effort in trying to preserve Lithuanian culture. He was made responsible for restoring the Pelesa
church and school and coped with the task wonderfully.
To quote the head of the “Vilnija“ society, Kazimieras
Garšva, “it is now time to endeavour to commemorate
Izidorius Šimelionis’ memory in the same fashion as he
endeavoured to commemorate the memory of many
distinguished Lithuanians from Pelesa.”

ŽMONĖS PASAKOJA

Burtininkės per Jonines
rugius melždavo...
Rita BALKUTĖ
Pateikiu pluoštą paskutiniaisiais metais surinktos
medžiagos, iš kurios atsispindi gyvoji Joninių burtų ir
tikėjimų tradicija.
Jadvyga Belevičienė (Trakų r., Onuškio mstl.) papasakojo, kaip jos dukra išsibūrė būsimąjį vyrą. Ji
pynė vainikus ir žymėjo skirtingomis gėlėmis, kad atskirtų, koks vainikas kokiam vaikinui priklauso, o vieną paliko su užrašu nepažįstamas. Paleidusi vainikus į
tvenkinį ryte pamatė, kad prie jos vainiko priplaukęs
nepažįstamojo, su kuriuo ji netrukus ir susipažinusi,
vainikas. Įdomus Stefos Mažeikienės (Plungės r., Žemaičių Kalvarijos mstl.) pasakojimas, kaip mergaitės
burdavusios būsimąjį mylimąjį. Tam imdavo šiaudus,
juos sukarpydavo ir pasidėdavo po pagalve, o ryte
traukdavusios, kokio dydumo jaunikį gaus: aukštą ar
žemą.
Išsiskiria keletas pasakojimų apie paparčio žiedą.
S. Mažeikienė pasakojo, kad per Jonines paparčio ieškojo tam, kad surastų jaunikaitį ar mylimąją, o Marytė Jarmalavičienė (Trakų r., Onuškio mstl.) sakė, kad
žiedo ieškojo tam, kad jei jį turėsi, tai viską žinosi. Ji
pasakojo, kad paparčio žiedas yra velnio žiedas, o per
Jonines velniai vestuves daro. Paparčio žiedo ieškoti
eidavo į mišką. Tam, kad ji gautų, buvo reikalinga šv.
Antano juosta. J. Belevičienė pasakojo, kad, norint
rasti paparčio žiedą, reikia turėti šventintos trejų metų
Trijų Karalių dienos kreidos, kuria reikia išpaišyti tokį
lanką ir atsisėsti in tą lanką, užsidegti žvakę, ir tas žiedas iš kur tai nukris tau. Kreida reikalinga tam, kad apsisaugotum nuo piktųjų dvasių, kurios visaip gąsdina
ir šumina, ir krenta, lyg tai paukštis, lyg tai vėjas tokis.
Neatskiriama nuo Joninių švenčių magija, susijusi
su pieno atėmimu. Iš užrašytų tekstų labiausiai išsiskiria Vandos Šidlauskienės (Trakų r., Grendavės k.)
pasakojimas. Ji sakė, kad pienas prapuola todėl, kad
raganos Joninių naktį eidavo į rugius ir į kibirą melždavo rugių žiedus. Ona Blažonienė (Trakų r., Žuklijų
k.) prisiminė, kad jos pusbrolis, ardydamas raganos
namą, rado įvairių privoliotų karvių šerių kamuoliukų,
o žmonės pasakoję, kad saulei netekėjus ji, užsidengusi paklode, jodavusi ant „kačergos“ (žarsteklio).

Joninių rytą kaimynę, apsižergusią šluotą iš žagarų,
matė ir Ona Karvelienė (Prienų r., Užuguosčio k.).
Antanas Adamonis (Prienų r., Užuguosčio k.) prisiminė, kad kunigo brolis pasakojo matęs kaimynes raganas Joninių naktį melžiant vadeles. Vlado Glėbaus
(Trakų r., Gruožnykų k.) tėvui Joninių naktį pačiam
pasisekė atimti iš karvių pieną sukant rasoje kantarą. Pakabinus tvarte iš kantaro pradėjo bėgti pienas.
Be tradicinių gydymo būdų šventintais žolynais ar šv.
Agotos duona (A. Šidlauskienė), gydydavo ir žmogaus mėšlu, kurį reikia sugirdyti savo karvei, kad raganos karvės pienas prasmirstų (Bronė Makaveckienė, Trakų r., Onuškio mst.). Apie archajišką gydymą
papasakojo Stanislava Glėbienė (Trakų r., Gruožnykų
k.) – jos anyta, norėdama atgauti karvės pieną, badė
koštuvį, padėtą ant slenksčio. Panašų gydymo būdą
papasakojo ir Jonas Baškevičius (Elektrėnų sav., Bagdanonių k.) – ubagas (elgeta), atitaisydamas karvei
pieną, žegnojo ir verbos šakele daužė slenkstį. Viena
seniausių pateikėjų Janina Zabarauskienė (Trakų r.,
Aukštadvario mstl.) papasakojo apie unikalią patirtį
gydant karves, iš kurių buvo atimtas pienas. Jos kaimynė parodė žoles, tinkamas pienui atgauti. Su jomis
ji turėjo užmaišyti ir iškepti duoną, kurią reikėjo padėti po tvarto slenksčiu, kad ant jos užkristų Joninių
rasa. Tokią duoną sumaitinus karvėms pienas vėl sugrįždavo. Apsisaugoti nuo raganų buvo naudojama
rupūžė. M. Jarmalavičienė sakė, kad jos reikia duoti
karvei suėsti, Marijona Truncienė (Varėnos r., Ūtos
k.) sakė, kad ją reikia pakasti po tvarto slenksčiu, o
Bronė Karpičienė (Varėnos r., Genionių k.) pasakojo,
kad jos kaimynė mamą mokiusi Joninių rytą įsidėti
rupūžę į kibirą. Janina Klimaševska (Varėnos r., Sarapiniškių k.) prisiminė, kad jos mama Joninių naktį
bidonėlį su pienu visada apdėdavusi dilgėlėm ir taip
pieną apsaugodavusi nuo raganų, pasivertusių rupūžėm. Labai įdomų apsaugos būdą papasakojo O. Blažonienė. Ji sakė, kad žmogus, norėdamas apsaugoti
karves nuo apkerėjimo, užbėgdamas raganai už akių
apvertė akmenį. Dėl to raganai pasidarę labai bloga.
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Norėdamos apsaugoti pieną,
moterys nešdamos jį uždengdavo.

Per šv. Joną reikia ieškoti paparčio žiedo
ir burti iš vainikų
Sakydavo, kad per Jonines eina paparčio žiedo ieškot?
A nė jo yra, a nė jis buvo, a nė jis bus.
Bet sakė?
A taip nuo patapo tas paparčio žiedas žydi [čia ir toliau pateikėjų tekstuose kursyvu žymimi medžiagos užrašinėtojos įterpti žodžiai], bet jo niekur nėra ir niekas jo
nerado. Čia tokios tik linksmybės. Kadaise ne tokios jau
Joninės buvo puošnios, ten vakarėlį padaro, jaunimas
pajuokauja, o dabar tai kur čia...
Bet sakydavo, kad kažkur miške žydi paparčio žiedas,
jei surasi, kažkas tai bus?
A... Jeigu surasi, tai jau viską žinosi, kas pasauly darosi, jau būsi tokis protingas tą žiedą radęs. Tai buvo viena
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tokia legenda paleista, kad vienas ajo ieškoti paparčio
žiedo ir jam in batą inkrito. Kadaise tokie su autais batai
buvo iki klupsčio... Inkrito in tą batą tas paparčio žiedas,
nu ir jis nematė, koją ištraukė ir tas paparčio žiedas liko
tam bate. Kai jis apsiauna tą batą, jis viską žino, kai basas – nieko nežino. Nežinojo, kad tas žiedas jo bate yra!
Kiba čia teisybė! Čia legenda paleista, kad žmonėm juokingiau būtų gyvent.
O kaip jis, įdomu, žydi, ar baltas, ar raudonas koks
nors?
Tas papartis? Baltas lygnai sakė. Baltas.
Kaip jį paimt, kaip jį surast?
Taigi sakė: reikia turėti kreidos, ka šventina kunigas
an Trejų Karalių. Ale kad kreida būtų trejų metų. Ir tą patį
gabaliuką reikia šventyt kasmet. Turėt gabalą kreidos,
va, šiemet pašventint tą gabalą ir kitais metais, ir trečius
metus. Paskui reikia apie dvyliktą valandą nuveiti kur pamiškėj, atsisėsti ir ta kreida išpaišyti tokį lanką, ir atsisėsti in tą lanką, užsidegti žvakę, ir tas žiedas iš kur tai nukris
tau. Ale nei niekas ten nesėdėjo, nei tas žiedas nukrito.
O kam ta kreida apsivesti?
Kad piktos dvasios neprieitų, piktos dvasios gundo, o!
Kaip jos atrodo?
Piktos dvasios? Nu jų nematai, ale jie va visaip gąsdina ir šumina, ir krenta, lyg tai paukštis, lyg tai vėjas tokis,
lyg tai kas, va teip jau. Matai, gąsdina, jau jų nepamatai,
nėra jų. Nu tai tokios legendos.
O žvakė kam?
Žvakė reikalinga tam, nu kad tos dvasios tavęs neišneštų iš to lanko.
Tai pamiškėj reikia kur atsisėst?
Nu tep kur.
Tai nukrenta kažkur tas paparčio žiedas?
Nu tai, sako, nukrenta tas žiedas, ale aš nežinau, už
mano atminties niekam neinkrito.
Bet eidavo ieškot?
Teip kalbėjo tėvai ir aš teip kalbu, bet niekas neiškrito.
O per tą šv. Joną laužą kūrė?
Laužo kadaise nekūrė, darė vakarėlius. Buvo vakarėliai kaimuose. Per šv. Joną būdavo vakarėliai, tai susirenka, šoka, dainuoja, nu, ir paskui išeina apie dvyliktą
valandą po laukus, pavaikšto tenai, kokių žolių prirenka, tai vainikus mergom nupina, an galvų užsideda, nu,
tai paskui ateina, jau gražios, puikios, žiedo neradęs, nu
ir vsio.
O ar sakydavo, kiek ten žiedų reikia suskinti iš vieno, iš
kito lauko?
Čia tai ne, čia tai reikėjo vainikus pint. Tai jeigu nori žinoti, koks bus tavo vyras, tai reikia pinti, pinti vainikus ir
visokius vardus minėti, o vieną vainikėlį nupinti ir inkišti
kortelę su užrašu – nepažįstamas. Matai, tu jo nepažįsti,
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nežinai, nu ir paskui ryte atsikėlus reikia eit žiūrėt. Reikia
leist an šodžiaukos ar an upės tuos vainikus. An upės tai
nuneš, an šodžiaukos, an kokios balos daugiausia leidžia,
ir ryte reikia nuveiti pasižiūrėti. Ir sau reikia nupinti vainiką, ir tą savo, ir kiekvieną pažymėti kitokia gėle, kad tu
sužinotai, koks vainikas kam paskirtas. Nu ir kokis vardas
prie tavęs stovės, už tokio vyro ištekėsi.
Per naktį jau ten laikai, tada ryte eini...
Tie vainikai laukia per naktį, o ryte nuvejus žiūri, kurio vaikino vainikas prie tavo vainiko priplaukė. Tai, žinot,
mano dukra vieną kartą pynė, nu ir ji ten draugavo su tokiu bernaičiu. Tai, žinot... Atsistojo prie jos vainiko nepažįstamas vainikas, ji nepažinojo, o tas, kur ji draugavo, to
berniuko vainikas tai taip dingo, kad nei toj upėj nerado,
nežinia kur dingo, skradž žemei nuvejo ir, žinot, greitai
jis mirė.
Nesurado to vainiko?
Ne. Sako: „Kur jis dingo, tas vainikas, nieko nežinau“.
Ir ištekėjo už nepažįstamo?
Už nepažįstamo, ir stovėjo nepažįstamas vainikas
prie jos vainiko.
Tai čia teisybė...
Taip, tie vainikai teisybė. <...>

Ar kas nors rado tų žiedų?
M. J. Nu tai būna. Kaip šitos čeraunykės, tai juodas
knygas turi.
O kaip jis žydi, kokia spalva?
M. J. Aš nežinau.
Sako, būna, kad iškrenta?
M. J. Nu tai vat, kaip nečajnai ainant per tuos paparčius ir inkrenta tas žiedas į batus.
O kas čia per švento Antano juosta, iš kur ją paimt?
M. J. Aš nežinau, iš kur ją paimt, tai čia reikia iš bažnyčios.
Tai kur šv. Antanas būna apjuostas ta juosta?
M. J. Nu aš nežinau, sako, švento Antano juosta apjuost tą papartį ir būt prie jo.
Papartį reikia apjuost?
M. J. Čia, va, papartis ir aš prie jo turiu stovėt, o ta
juosta apjuost ir neit prie krašto, ba tave velniai pagriebs.
Ir kiek laiko ten būt?
M. J. Tai aš nežnau, ty gal greit, ty greit per dvyliktą
valandą jis pražysta.
O jei in batus inkrenta, tai kas tadu būna?

Jadvyga Belevičienė-Mečkauskaitė, g. 1921 m. Trakų r.,
Onuškio apyl., Danbinos k., gyv. Trakų r., Onuškio apyl.
ir mstl. Užrašė Rita Balkutė.

Jei nori rast paparčio žiedą, reikia dvyliktą
valandą apsijuost švento Antano juosta
O paparčio žiedas yra?
M. J. Nu tai sako, kad yra.
Kaip jis atrodo?
M. J. Tai aš nežinau, kaip jis atrodo, ale ty reikia ait 12
valandą ir vienam, kur yra paparčių, tai reikia švento Antano juosta apsijuost ir neit prie tos juostos krašto, vidurij stovėt. Nu, pavyzdžiui, stalas, apjuosta juosta, tai neateit in kraštą, ba velniai kaip nugriebs, tai bus tau, būk
vidurij. Baisumas darosi! Ty velniai vestuves daro. Velnio,
reiškia, žiedas tas.
Ir kas būna tada? Ar pamatai tų žiedų?
M. J. Nu tai aš šito dalyko nežinau, bet kaip kalbėdavo, kad jei eini to žiedo, tai vienintelis... Ir 12 valandą nakties, Joninių nakties, reikia eit ir apsijuost švento Antano
juosta, tik neik prie krašto, kad nepagriebt velniai. O ty
sakė, kas ty daros aplink tą, tai ty milijardas velnių!
Nu tai jie gąsdina, ką jie ten daro?
S. J. Nu tai gąsdina. Bet jei paimtum žiedą...

Norėdamos apsaugoti karvę, kaimietės prie ragų rišdavo
raudoną mazgelį su druska ir šventintos duonos gabalėliu.
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M. J. Nu tai jis tada mato, viską žino.
S. J. Nu kiek tu čia gali meluot... <...>
M. J. Žiūrėk, kaip sako, paparčio žiedo ieškai, tai vienas turi eit dvyliką valandą nakties ir apsijuost... Kai prie
paparčio žiedo stovėsi, tai apsijuosk juostą švento Antano, o ty velniai, ką jie ty daro, vestuves kelia...
S. J. Tai tu apsijuosęs būsi, o velniai vestuves daro?
<...>
M. J. Ne tu apsijuosęs, o tvoriukę padarai, kad jis, velnias, negriebt tave. <...>
S. J. Nu, aš tai netikiu, kad jokio paparčio žiedo nėra,
nebuvo ir jo nebebus!
M. J. Yra, yra, jeigu legendos yra, tai ir yra!
S. J. Nu, tai legenda tokia paleista, nu, tai, Dzieve...
M. J. Ale tai ty yra velnio žiedas, už tai, kad jei jį turėsi,
tai viską žinosi.
S. J. Tai koks ty velnio žiedas? Jei būtų velnio žiedas,
tai nebūtų Joninių šventės... <...>
M. J. Aj, tu...
S. J. Čia reikia Dievo...
M. J. Kad velnias didesnę galybę turi kaip Dievas.
S. J. Aik tu...
Bet jau kaime jūsų nebuvo, kad rastų?
M. J. Ne.
S. J. Kad aš nežinau, ar mūsų apskrity surado kas nors
kadu savo gyvenime. Jau man, ačiū Dievui, 83 metai...
Marytė Jarmalavičienė-Žilinskaitė, g. 1930 m. Trakų r.,
Onuškio apyl., Kęstučių k., gyv. Trakų r., Onuškio apyl.
ir mstl.; Stasys Jarmalavičius, g. 1927 m. Trakų r., Onuškio
apyl., Babrauninkų k., gyv. Trakų r., Onuškio mstl.
Užrašė Nijolė Laurinkienė, Rita Balkutė.

Papartį eiškuoj par Juonėnės
Papartį eiškuoj par Juonėnės, jei surasi, surasi jaunikaitį ar mylimąjį. Paskiau pasided ilgynių: supjausta a 12,
a mažiau, 6 kokias, supjausta, supjausta ir pasided pu
pagalviems mergatės. Tai daugiausia liob girdiesio. Tik
aš tun girdiejau, kad padies pu pagalvies ton Juonėnių
naktį goldama, es golt – padies, ryta meta... Padėrbs
veiną ėlgą, kėtą trumpesnį, kėtą da trumpesnį, veizies,
kokį ištrauks, koks tas jaunikaitis bus, ar uns didelis
bus, ar mažas bus. Ton dėrba, dėrba. Ilgynės iš šiaudų,
sutaisys ilgyneles – visokių supjaustys, su žirkleliem
sukarpys, sukarpys. Keik an maždaug žėnuojė, keik tų
simpatijų yra, pritaikys ir paveizies, ar tas mažasis, ar
tas dėdelis bus. Muona omžiou pasitaikė, kad bova,
kad iš tuo būrėma susirada, kad atspiejė. Ta legenda ej,
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kad tėkra tep bova. A tep bova, a nebovo, bet kad ton
šiaudą ištraukei, kad toks bova, kad atsitėks, ton jau aš
girdiejau.
Stefa Mažeikienė-Kuncytė, g. 1923 m. Plungės r., Žemaičių Kalvarijos apyl., Kontaučių k., gyv. Plungės r., Žemaičių Kalvarijos apyl. ir mstl. Užrašė Rita Balkutė.

Šimonienė per šv. Jonų rauna žolį nuo svecimo lauko ir neša savo karvei
O būna, kad karvėm pienas prapuola?
A. Š. O kų aš pasakysiu, buvo čerai koki. Buvo, buvo,
vaikeli.
O kadu prapuola jisai?
L. M. Sakydavo – prieš Jonines.
A. Š. Prieš Jonines, aha. Nu tai irgi kreipėsi in čeraunykus, kad atgaut. Tai irgi kreipėsi.
O tai kaip tuos čėrus padaro?
A. Š. Nu, kas žino, kas žino. Aš tik vienų dalykų prisimenu. An šv. Jono <...> tai skaitos tas, katras nori, va, jau
mano karvei padaryt... Va dabar, skaitos, kaimynė šitos
pusės ar anos, tai aina iš to daržo ir rauna žolį, ir peni
savo karvį. Tai šitų tai aš tikrai jau atsimenu. Tai sako:
„Pilniok“. Ba pas mus buvo tokių, katrie daug kalbėdavo – toj ir toj tokia ir tokia jau. Šitos Šimonienės gi anyta
pasakojo, kad tep darė. Tai pasakojo, močiutės jau seniai
nėra, bet <...> sako: „Šimonienės jau pilniokit“. Prieš tų
šv. Jonų aina po svecimus laukus ir neša savo karvei, ir
jau pas tų pragaišta pienas, o jau pas jų dar daugiau atsiranda. O kokių buvo žmonių, buvo! Tai atsimenu, kai
pasakojo, tai kaimynas kaimyno pilnina.
Ir matė kada, kaip tai daro?
A. Š. Ir matė, ir žinoj, kad jau žmonys tep daro, tai jau
jiej saugojo savo gyvulius.
O kap pagydyt, kai prapuola?
A. Š. O negaliu pasakyc. Ko negaliu, tai negaliu, ko
negirdėjau.
L. M. Ar nerūkino, baba, karves?
A. Š. Rūkino, rūkino.
L. M. Man atrodo, tu sakydavai, kad rūkino karves.
Degino ir rūkino aplink...
A. Š. Aha, rūkino, rūkino žolalėm.
O su kokiom žolelėm? Verbu gal?
A. Š. Šventom panašiai.
Tai karvį rūkydavo ar tvartų?
A. Š. Karvį ir tvartų. Va matai, man galvon atajo. Tos
žolalės, kai buvo Žolyninės, Devintinės, kap šventina.
L. M. Ir man atrodo, ar tu nesakydavai, kad duodavo gert šv. Agotos duonos? Man regis, sakydavai, kai
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dingdavo karvei pienas, tai duodavo šv. Agotos duonos
šitos, šventytos, gert karvei.
A. Š. Skaitosi, kad numalšytų tuos burtus. Žolalas tai
tikrai atsimenu. Darė, darė tokius šventus daiktus, kad
tuos čėrus nuimt. Ir toj karvė tadu... Buvo tokiai vienai
padaryta, tai toj karvė sublogo, sukūdo, tokia pasidarė,
tai jau, sako, matyt, kad ji apčėravota labai.
Tai sublogsta?
A. Š. Man pasakojo.
O tai dėl ko taip atsitinka?
A. Š. Nu tai, skaitos, jeigu jau nuog jos pienų ima, tai
jau apčėravota ir jau kūsta. Tai buvo tokios patarlės, kad
jau, sako: „Kūdos karvės nepirkit, ba jau ji, matyt, apčėravota“. Vieni kitiem patardzinėjo. Kap jau čėrai ciej
buvo, tai jau Joninės, tai jau, skaitosi, gyvuliam blogai.
Dabar tai nežino, nežino. Kų jis daris, kad jis nežino, tas
žmogelis, o kadaise vaikai žinojo nuog vaikų. Mama tep
darė, tėvai tep ir vaikai, o dabar... Dabar bendrai tos karvės ganė ir nebuvo tų čėrų. Aš paci piemenė buvau, ganiau, nebuvo girdėc, kad dabar taip daryt, bet pasakojo,
kad anksciau tep buvo. O kokių buvo!
Antosė Šidlauskienė-Blažonytė, g. 1922 m., g. ir gyv.
Trakų r., Grendavės apyl. ir k. ; Lina MalakauskienėKaružaitė, g. 1973 m. (A. Šidlauskienės anūkė), g. ir gyv.
Trakų r., Grendavės apyl. ir k. Užrašė Rita Balkutė.

Burtininkės per Jonines atimdavo iš karvės
pieną: kažką kalbėdavo, eidavo su kibiru ir
rugius melždavo
<...> Rugiai rasoja prieš Jonines?
V. Š. Taip, per Jonines. Kadaise, va, sakydavo, kad būdavo tokių burtininkių, kurios atimdavo pieną iš karvės.
Tai per Jonines, kai gydavo gyvulius laukan, būdavo tokių
moterų, kurios mokėjo kažkokius ten burtus, užkalbėdavo. Kažką tai kalbėdavo ir eidavo su kibiru, ir tuos rugius
melždavo [V. Šidlauskienė, tardama šituos žodžius, pradėjo imituoti karvės melžimo judesius. – R. B.].
Rugius melždavo?
V. Š. Taip, tą rasojimą.
Tą rasojimą?
Kas melždavo?
V. Š. Ta burtininkė. Ji nubraukdavo, nubraukdavo [V.
Šidlauskienė dar kartą imituoja karvės melžimo judesius.
– R. B.] tuos rugius ir kažką tai kalbėdavo, kažkokią turėdavo maldą ar keiksmažodžius ir, va, jei ji norės nuo
kaimyno atimt pieną – atims.
A, tai ji melžia tuos rugius, kad pieną atimtŲ?
V. Š. Ji ten turėjo kažkokius burtus, nu, ir viskas.

Pateikėja Ona Karvelienė (Prienų r., Užuguosčio k.).

Tai ji ten braukia ir sako kažką?
V. Š. Taip, taip, taip.
Nuo rugių?
V. Š. Nuo rugių, nuo rugių ir per Jonines.
O kur deda?
V. Š. Jau aš nežinau, kur ji paskui deda.
Nu, bet kur ji, sakot, braukia, tai į kažką deda?
V. Š. Į kibirą, į kibirą, į kibirą ar į kokį krepšį, va, taip va.
Ir kas matė čia taip?
V. Š. Nu tai matė, buvo, sakydavo, tokių būdavo.
O tai kaip čia suprast, dėl ko tuos rugius taip melžia,
kas ten tokio pasidaro? Melžia, ir kas tada?
V. Š. Nu ir ji ten kažką, ten burtus turėjo ir paskui aš
nežinau, kur ji padėdavo, nematydavo žmonys. Ji stengdavosi, kad nematytų žmonys, ji anksti ryte eidavo. Nusižiūri, kad man nepatinka kaimynas, tavo karvės geros.
A, tai ne savo lauke ji taip darydavo?
V. Š. Ne, ne. Kam nori ji padaryt, kad nebūtų pieno.
Tai ar ten buvo tiesa ar netiesa, tai aš nežinau. <...>
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Vc. Š. Ne, ne, ne, ne, melžt nemelžia, tiktai va taip va daro, paskui pienas dingsta iš karvių. <...>
O kaip atidaryt?
Vc. Š. Paskui kažkaip sugrįžta
tas pienas.
Gal eidavo pas kažką?
V. Š. Pas šeptūnus eidavo, kad
sugrįžtų pienas.
Vc. Š. Šito nežinau. Čeraunykės turėjo savus žodžius, slaptažodžius. <...>
Tai pavojingas metas Joninės
ar ne?
V. Š. Dabar tai ne. Mano amžiuj tai mes taip nedarydavom.
<...>

Pateikėja Janina Zabarauskienė (Trakų r., Aukštadvario mstl.).

Ale tai kaip tas pienas prapuola?
V. Š. Nu tai kalbėjo, mūs laikais tai mes netikėjom, o
jau amžiną atilsį mama sako: „Per Jonines ar jūs uždarot
karves?“ Sakau: „Ne“. „O aš, – sako, – tai uždarau karves
į tvartą, kad neateitų“. <...>
O kaip jinai atrodydavo?
V. Š. Paprasta moteris.
O tai kaip ji apsirengusi?
V. Š. Paprastai, kaip ir visi. <...>
Vc. Š. Nu kad aina su balta paklode apsisupus. <...>
V. Š. Ir kažkokį indą nešasi ir va taip va traukia tuos
rasojančius rugius. O taip va braukia, braukia [V. Šidlauskienė dar kartą imituoja karvės melžimo judesius. – R.
B.] į kibirą ar į ką, nu, ir tas visas rasas ir nubraukia. <...>
Vc. Š. Šitos, skaitos, ir būdavo, kurios pieną atimdinėdavo iš karvių, sako, čeraunykės.
V. Š. Per du kaimus, per tris kaimus vieną tokią įtarinėdavo.
O iš kur atsiranda tos čeraunykės?
Vc. Š. Čia nuog senų senovės.
V. Š. Nuo seniau, gal tėvų tėvai.
Vc. Š. Buvo jos tokios gal palikuonys.
V. Š. O kaip čigonės – kalba, kalba su tavim ir ištraukia
pinigus. <...>
Tai jos ateina ir išmelžia tą pieną?
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Vanda Šidlauskienė-Narvydaitė,
g. 1943 m., g. ir gyv. Trakų r., Grendavės apyl. ir k. ; Vaclas Šidlauskas, g. 1943 m. Trakų r., Onuškio
apyl., Kazokiškių k., gyv. Trakų r.,
Grendavės apyl. ir k. Užrašė Rita
Balkutė ir Nijolė Laurinkienė.

Jarmalavičienės motina balta paklode
užsisupa ir per rasą aplinkui karves laksto
O seniau sakydavo, kad raganos karvėm pienų acima?
Buvo buvo. Pienų acima, tai jau ir man čia, Onušky,
acėmė šita Jarmalavičienė. Aš jau jai ir akysna pasakius
net. Mes kai atvažiavom čianais ir mes gyvenom toliau.
Ten yra girininkijos namas, ba mes – ne kolūkiečiai, tai
aš dirbau ligoninėj, o vyras miške dirbo. Nu ir ten prie
revo karvės pririštos buvo. Tai jau, sako, per Jonines
acima pieną. Tai pareinu namo, dar vyras sako: „Karves
parvesk arčiau namų, ba Joninių naktis“. Aj, aš ir pamiršau tas karves parvest, ale ainu ir žiūriu, kad niekad
nebuvo Jarmalavičio karvių pririšta, o dabar ten jos karvės pririštos. An rytojaus užsikėliau, atvažiavo dar girininkas tenais, ainu aš melžti ir sakysiu: „Nu jau šiandien
mano karvės tai bus pamelžtos“. Ale tep, žiūrau – pareina visas tabūnas, tuščias tešmuo ir nieko negalėjau
padaryt iki kol apsiveršiavo, nieko negalėjau padaryt,
nors dariau, ką man nurodino. Paskiau užrodino, sako:
„Žinai, ar tu tep pieno nevalgai, ar tep, tu žmogaus
mėšlų bonkon išplak ir supilk panevali gerklėn karvės,
tai jie pieno nevalgis savo“. Paskui girdžiu, kad Jarmalavičius pridavė savo karvį maistan. Nu tai va, man
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pačiai taip buvo! Paskui ožką nusipirkau, vyras pamirė,
tai ožką nusipirkau, tai tris litrus davinėjo pieno. Taigi
ateina irgi tų rūškynių, renka tas rūškynes, apie tą ožką
vaikščioja, vaikščioja ir vaikščioja. Nu, tai nepasakysi,
nu, nenori bartis, nenori pyktis su žmonėm. O paskui
toj ožka kap dratan bliauna, nei ėda, nei nieko, užtrūko
mano toj ožka visai ir viskas. <...>
O ką ji ten darė prie tų karvių?
O kas ją žino, sako, atseit jos motina tep darė, tos Jarmalavičienės <...>. Ryte rasa, tai balta paklode užsisupa,
tai čia vietoj kurie žmonės gyveno, tai žino, aš nežinau,
sako, apsisupa ir per rasą aplinkui karves laksto, gi per tą
rasą. Ir ką ji daro, tai Dievas žino, ir atima pienų, man tai
tep pačiai buvo. <...>
Bronė Makaveckienė-Makselytė, g. 1933 m. Varėnos
r., Perlojos apyl., Moliadugnio k., gyv. Trakų r., Onuškio
apyl., Onuškio mst. Užrašė Rita Balkutė.

tavo karvės neatims pieno.
O tai kuri čia rupūžė turėjo pieno savy?
M. J. Nu, rupūžės kiekviena turi.
Grietinės, sakėt?
M. J. Kiekviena! Pavyzdžiui, didelė rupūžė, tai, va,
dabar suspauskit, tai per tą groblėtą visą odą tai bėga
grietinė. <...>
S. J. Tai, klausyk, mama, tu per vėlai pasakei. Dabar
krizės metai, toks sunkus pragyvenimas, karvės nelaikom, reikia eit in tą krautuvę, pirkt tą sviestą, pirk tą sūrį,
pirk tą grietinę, tai aš mačiau rupūžių dačerta. Davai, rupūžę suspaudei ir valgom sočiai, ir vaistas, ir maistas...
M. J. Iš rupūžės tai neprisispausi...
Darė kas taip?
M. J. Nu, aš nežinau, ar mama kada darydavo, ar ne,
aš taip nedarydavau.

Jei sušersi savo karvei rupūžę, tai
čeraunykė pieno neatims
S. J. Žinau tiktai, kad karvėm rupūžę duodavo.
Karvėm?
S. J. Taip, tada čeraunykės tos, kur čėravojo, pieną atimdinėjo, pieno neatims.
M. J. Nuo tos karvės čeraunykė jau neatims pieno.
S. J. Pasgauna tą rupūžę ir sušeria savo karvei. Ale ją,
rupūžę, paspaudei, tai iš jos pienas ir bėga.
M. J. Smetona. <...>
S. J. Tai pienas iš jos aina.
M. J. Ne pienas, o gryna grietinė!
S. J. Nu, ką aš žinau, ale baltas.
M. J. Grietinė!
S. J. Aš tai neuosčiau ir nelaižiau, ar ten grietinė, ar ne.
M. J. Tai, sako, jei sušertum, tai nuo tos jau pieno neatims.
Tai sušerdavo rupūžę?
M. J. Nu. Pavyzdžiui, duosi savo karvei rupūžę, tai jūs
nė viena karvė neatims nuog mano karvių pieno. <...>
Suverdi, duodi, tai jau nuog jos pieno neatims. O paskui
dar kaip kas sako, kad kenkia, pavyzdžiui, mano karvė
būna apšerta rupūže, o jūs ne, nieko nedaryta, tai jūs
karvei kenkia. Ty kas būna: ar neskanus pienas, ar kas
tai, nu kažkas tai.
Kada sušert ją reikia, kokią dieną?
M. J. A bet kadu, kadu pagauni.
Maniau, gal per šv. Joną sušert?
M. J. Ne, kadu pagauni. Galima net kadu pavasarį, kai
neišleista karvės būna, apšeri, jau ir tu abespačnai, jau

Pateikėja Janina Klimaševska (Varėnos r., Sarapiniškių k.)
rodo, kaip jos mama per Jonines pieno bidonėlį
apdėdavo dirgėlėmis.
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O tai dėl ko ateina skolyt?
V. G. Nu, reiškia, kad jai gera
būtų kas nor.
O kas?
S. G. Nu jau jai, išeina, jai bus
pienas riebus, jau jai daug karvės
pieno duos, va, šitep.
A. G. Matyt, sėkmę pavogt.
O tai kaip, sakėt, pienų atima,
tai ką ten padaro?
S. G. Nu, tai tadu... Nu, nieko
nepadaro. Dar, sako, Šimo Vladziai... Kas matė, kad ėmė rasų?
V. G. Tas Velička Juozas matė.
O kaip ėmė?
V. G. Reiškia, šitas kai an šv.
Jono anksci ryti, tai moteriškės
dukra su motina...
S. G.... su žiūrstu...
V. G.... su žiūrstu, va, te, va,
rasų žeria [rodo dviem rankom į
savo pusę – R. B.] ir tan žiūrstan
žeria nuog žolės rasų.
Taip in tų žiūrstų?
Pateikėjos Marijona Truncienė (Varėnos r., Ūtos k.) ir Elena Balkienė
V. G. Nu, nu...
(Varėnos r., Meškučių k.).
S. G. In žiūrstą – išeina, jau matai, karvė daug duos pieno jos.<...>
Tik pasakojo?
V. G. Po Joninių rasa kaip būna, tai, skaitos, dukra ir
M. J. Tik pasakojo. Aš tai niekad taip nedariau. <...>
su mamu nuvejo an pievos ir, va, taip, va, rankom žiūrsMarytė Jarmalavičienė-Žilinskaitė, g. 1930 m. Trakų r., tan rasų tų braukė an savi, skaitos.
S. G. Ir sakė: „Man pilnų, man pilnas...“
Onuškio apyl., Kęstučių k., gyv. Trakų r., Onuškio apyl. ir
V. G. Tai kitas tynai. Tai vat.
mstl.; Stasys Jarmalavičius, g. 1927 m. Trakų r., Onuškio
Ir kų tada? Žmogus tas pamatė?
apyl., Babrauninkų k., gyv. Trakų r., Onuškio mstl.
V. G. Žmogus pamatė tas, prie to kaimyno taip daryUžrašė Rita Balkutė ir Nijolė Laurinkienė.
davo, ir tas žmogus pamatė ir visiem paskelbė, kad tokios moterys darė taip ir taip.
A. G. Reikia sudegyt, inkvizicija...
Jei per šv. Jonų acima pienų,
V. G. Jau nėr tų žmonių an svieto.
an slankscio bado koštuvį peiliu
O dėl ko jos taip darė, tą rasą taip?
V. G. Kad jų karvės pieno daug duot.
V. G. Dar, skaitos, šv. Jono rytą negydavo karvių
O ką tada su ta rasa daryt? Prisrenki žiūrstų tos rasos ir...
anksti, skaitos. Kadu jau rasa nukrinta, tada jau karves
A. G. Simboliškai tik taip...
išlaidzia.
V. G. Gal karves prausė ar kap tuo rasu?
S. G. Išeina raganiai, tep sakė, jau pienų acima, seniau
S. G. Simboliškai, nu. Nu, ką darė, nežinom.
kap buvo, ale aš nežinau, aš tai to nepripažinau.
Aš galvojau, gal tą rasą kur reikia nunešt, padėt?
Kap suprast – acima pienų?
S. G. Kad nežinia, kad jį svieto, o gal ir padeda kur.
S. G. Nu, paskui jau karvės neduoda pieno. <...> Jo
L. G. Fragmentus mato žmonės, kaimynai.
mama pripažino, kad netolimi, kaimynka – vis sakė, išeiO kaip ten „Man pilnų...“, kam ten buvo taip?
na, būna kokia mecinė šventė, ten šv. Jono ar kokia neV. G. A, tai čia buvo gretimam kaimi, mano bendrabūt, tai ateidavo pas jo mamų skolyt kažko tai. O, sako,
jei neduoda, tai kų nor vis ciek nusiskina eidama, tai tep darbis buvo.
A. G. Kavaliauskas?
sakė, ale aš nežinau...
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V. G. Kavaliauskas.
S. G. Sakė, jis ir buvo biskį zbitkininkas...
V. G. Sakė, jisai an pievos irgi buvo, tai, sako, nuog
arklio tos pavadžios kur buvo...
S. G. Kantaras.
V. G. Kantaras buvo, tai, sako, suka ir sako: „Man
pusį, man pusį, man pusį, man pusį...“
Tas Kavaliauskas jau suka?
V. G. Ne, ne, ne, ne...
S. G. Kitas...
V. G. Kitas, kaimynas...
A, kaimynas suka.
V. G. „Man pusį, man pusį, man pusį, man pusį...“ An
pievos, an žolės, o mano tėvas irgi biskį mokėdavo, tas
sako: „O man, sako, visų, o man visų, sako, o man visų...“
Tai, sako, parejo namo tėvas ir pakabino kantarų, ir iš
kantaro pienas pradėj bėgt.
A tai tėvas irgi suko?
V. G. Sako, mano tėvas ir žinojo biskį, bet jis kitiem
nedarė, bet, sakė, kai parsinešė kantarų, pakabino ir pienas bėga iš to kantaro.
A, tai visų jau pasiėmė pienų?
S. G. Kad jau net bėgo, cha cha cha cha... Stebuklas!
O kaip čia dabar suprast, kaip jis čia tą pieną susėmė?
V. G. Nežnau.
S. G. Ir mes nesuprantam.
Tai jau an kieno lauko daro, jei prapuola pienas?
V. G. Nu, tai būk tai, būk tai visai neprapuola, bet...
S. G. Klausykit, seniau nebuvo ganiavų, kokios buvo
tos ganiavos. Mes laikėm pacys dzvi karves jau visų gyvenimų, kap jauni buvom, ir, va, cia buvo tokia bala prieky...
A. G. Buliaraiscis.
S. G.... tai karves pririšam an to kraštelio, tai karvės
išėda tų dzykų šėkų. Tai nuveini karves melžč, tai dzvi
karvės pusį kibiro pieno duoda, o dabartės vienos kibirų
primelži ir dar tris kartus!
V. G. Daug žmonių buvo, daug karvių laikė, arklių laikė, tai iš kur to pieno bus daug...
O po šv. Jono jau pienas...
S. G. O būna labai daug tų vabzdžių, varmų, tai sukramto tas karves, negali priėsc, prastas ėdalas, dar reikia vaikyci.
A. G. Ir kūdos tos karvės buvo.
S. G. Ir kūdos.
O kaip apsisaugoc nuo tų, va, tokių? Gal tvartuosna
dėdavo?
V. G. Nieko ty nedėdavo, nieko ty neapsisaugosi, prigimtis buvo tokia, kad daryc kas nors blogai. Ar ty kų padarė, ar nepadarė.
A. G. Žmonės priežasties ieškojo, kap pateisint. Karvė
susirgo ir vizualiai nesimato, dėl ko serga.

O ką darydavo, kad tą pieną atgauti?
S. G. Nu, tai aš nežnau. Va, mano anyta tai darydavo
an slankscio. Va, padeda koštuvį, kur košia pienų ir peiliu, va, te, va, badė. Cha cha cha cha...
Matėte, parodyt galite?
S. G. Nu, tai aš būsiu burtininkė. <...> Va šite, va, bado,
bado, bado, būdavo. <...>
O ką čia reiškia, kaip čia suprast?
S. G. Jau išeina, jei „padarė“, acėmė tų pienų, tai kap
pabado, tai, išeina, jau bloga būna tam žmogui, kuris atėmė pieną. <...> Nu, nežinau, žinot, aš gyvenimi nedariau.
Stanislava Glėbienė-Legetavičiūtė, g. 1932 m., g. ir
gyv. Trakų r., Onuškio apyl., Gruožnykų k.; Vladas
Glėbus, g. 1928 m., g. ir gyv. Trakų r., Onuškio apyl.,
Gruožnykų k; Albinas Glėbus, g. 1969 m. Trakų r.,
Onuškio apyl., Gruožnykų k., gyv. Vilniuje; Laima
Glėbienė-Burškytė, g. 1974 m., g. ir gyv. Vilniuje.
Užrašė Rita Balkutė ir Nijolė Laurinkienė.

Pateikėja Bronė Karpičienė (Varėnos r., Genionių k.).
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Pateikėjai Marytė Jarmalavičienė ir Stasys Jarmalavičius
(Trakų r., Onuškio mstl.) ir Rita Balkutė.

Pas kaimynę už to pečio rado visokių
šerščių karvių privoliota ricimėlių
Sakydavo, kad raganų seniau tai buvo, ateidavo per šv.
Jonų, čeravodavo?
Nu, tai būdavo, kas mokėjo čeravot, tai būdavo. Va,
mūs netoli kaimynė, tai kaip jau an sklypų išejo, tai už
pečio, kaip seniau pečius buvo ne iš plytų, bet iš molio
pastatytas... Ir grindų nebuvo, žemė sumušta ir grindzymai buvo kluonuose iš molio padaryta... Tai už to
pečio buvo tokis iki sienos tarpelis, tai visokių šerščių
karvių privoliota, va, tokių ricimėlių. Nu, tai sakydavo,
kad per Jonines užsidengus paklodi an kačergos jodydavo saulai netekėjus.
Kas tokia?
Nu toj moteris, kas tai matė.
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Tai ji kaip ten, ateina pas kaimynų karvį, paima šerščies tos...
Ne, ne, nieko... Nu, tai ji ten an lauko kur arba tvarti
prisitaikius prisipeša. Tai karves uždarydavo, tai karvei
tešmuo sutindavo, kap pasiutį būna gyvuliai.
Tai ji pas kaimynus aina tvartan ir prispešioja šerščies?
Nu, kų tai darė vis ciek. Va, šitas jau, amžiną atilsį, jau
numirįs, tai per Kūcias... Sako, toj paci dziena ir Kūcia,
kaip seniau sakydavo, ir Joninės. Tai per Kūcių tadu dar
buvo ir karvės pririšta, tai kaip palakstė, tai jau ji žinodama palakstė, tai paskiau ir išsimetė karvės, ir teliukai
buvo netikį, pusė gyvulio, pusė nežinia kokis buvo.
Taip užčėravojo, kad nesuprasi, kaip atrodė?
Kaip atrodė... Tai jau tikrai, kad buvo ji ragana. Gal
prieš kokį 20 metų tas buvo.
Kokia jos pavardė buvo?
Kačėnienė.
Tai ji ateina per šv. Jonų, naktį?
Naktį, sakė, matė kas tai su paklodi, kaip ji lakstė apie
karves.
Ką ji ten sako?
Nu, nežinau, brangioji, nu, negaliu pasakyt, ką ji sako,
bet „padaryt“ tai tikrai „padarydavo“, ir pienas prapuola.
Ir išsimeta karvė?
Ir išsimeta, ir visaip būna.
O pas jų tai jau daug pieno būdavo?
Būdavo visko, bet jau ji niekam kitam ir neduodavo
nieko.
Tai ji atrodė kaip ragana kokia?
Ne, moteris kaip ir visos, normaliai tep atrodydavo.
Bažnyčion eidavo. <...>
Tai nevesdavo per šv. Jonų karvių laukan?
Nu, kaip nežinojo, tai vesdavo, o kas žinodavo, tai
maždaug pasisaugodavo.
O tai ką ji ten darydavo?
Nu, kų nor ji darydavo, apie jas lakstydavo, ar ji tynai
žegnojos, ar poterius kokius kalba, vis tiek kų nor darydavo an kačergos. <...>
Tai matė?
Matė žmonės. Va, Jankavicuose vienas žmogus, važiuodamas fermon matė. Važiavo žmogus ir matė, kap
moteris su paklodi apsisupus lakstė apie karves. Tai jis
greit priešais užbėgo ir akmenį pervertė, tai, sakė, ko
nepasiuto toj moteris, kap jau jai bloga buvo! Jis turbūt
žinoj ką nors. Prieš jų užbėgo, kap jau ji tykojo, skrido, tai
jis prieš jų ir akmenį apvertė. Kap jau pro tų akmenį kur
pervertė, perėjo, tai ko nesusdraskė, kap jai buvo bloga.
Nu, tai žinodamas žmogus padarė.
Tai ji su paklodi ir su kačergu skraidžiojo...
Lakiojo. Nu, tai vis tiek su kokiais nor privitkais, kaip
sako, su poteriais kokiais kų nor darydavo.
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O tai ką jis padarė?
Akmenį prieš jų pervertė. <...> Pervertė an kitos pusės, tai jai labai paskui bloga buvo. <...> Pervertė ir paskui pro tų akmenį ji praėjo, tai jai paskui labai bloga buvo,
galėj, sako, susdraskyc ir kas jai buvo, tai apsaugok, Dieve. Tai va dar ir šiandien, jeigu nepamirįs, Jankavicuose
Labanauskui taip buvo, Kaziui. Gal ir šiandien tas žmogus gyvas, kap jis pasakodavo. Jis važiavo fermon...
O kur tas akmuo gulėjo?
Nu, nežinau, an to kelio ar an to lauko, bet jis pasistengė, kad prieš ją užbėgo pavažiavįs ir pervertė akmenį prieš jų, o paskui ji pro tų vietų ar an kačergos, ar taip
perėjo, tai labai bloga buvo. <...>
Ona Blažonienė-Lenkevičiūtė, g. 1928 m., g. ir gyv.
Trakų r., Onuškio apyl., Žuklijų k. Užrašė Rita Balkutė
ir Nijolė Laurinkienė.

Mano mama kai per Jonines stato pieną,
tai dzirgėlėm uždeda bitoną
Sakydavo, kad karvėms pienų atima per šv. Jonų?
Tep sako, tai jau teisingai, po Joninių tai jau pienas
sumažėja. Tai, būdavo, mano mama, amžiną atilsį, jau
pieną stato, tai dzirgėlėm uždeda bitoną tą, tai šitų atsimenu. Išeina, kad neacimt, kap seniau sakė, nuo senų senovės, vaikščiojo ragana ir pienų acima. Tai va kap dabar,
tai aš nedarau, aš nekreipiu dėmesio, bet būdavo tai tep.
Jau, žiūrėk, kur pienas pastacytas, tai dzirgėlėm apkaišyta. Ir po Joninių dingsta. Dzirgėlių yra dviejų rūšių: yra
tos mažos, kur kalakutus šeria, [tai tas didesnes]. Geriau
prisimenu, kai mama an to bakelio apdėdavo Joninių
naktį dzirgėlas. Nakčiai palikdavo, o ryti jau nuimdavo,
tai šitų tai jau gerai atsimenu.
O paskui numeta tas dirgėlas?
Numeta. Tų pienų naudoja. O dažniausiai kap? Jeigu rupūžės... Rupūžės – geras gyvuliukas. Tai, būdavo,
mama sakydavo: jeigu kur pienas būna [padėtas], bitonėliai kaip kaime, jei pamatei rupūžį, tai, žinok, kap seniau vadzino... Seniau, dar tai tų raganų nėra... Jau atsiuntė. Tep sakydavo, ar tep būdavo, ar ne.
O kaip jos atrodo, kur jos būna?
Iš kur aš galiu žinoc, tep sakydavo. <...>
O kaip tas pienas prapuola, kas ty pasdaro?
Ot jūs man pasakykit, kas ten pasdaro. Būna, kap
sako, vadzino čeraunykės kokios, kažką varažina, kažkų padaro, tikrai atsimenu, būna, būna, užtrunka karvė.
<...>
O jei pienas prapuola, ką daro?
Ot negaliu pasakyc.

O kap ten apie tas rupūžes... Per šv. Jonų ateidavo to
rupūžė?
Per Jonines, kad ir taip – be Joninių, tai šitų tai jau gerai žinau. Mama sako: „Jau atajo pieno“. Ir tas bitonėlis
stovi, viedrelis, dar bitonėliai, o tada viedreliai buvo, jei
rupūžė ataj, jau atajo pieno acimc. Bet kap darydavo...
Tai to ragana atsiųsdavo?
Nu kažkas tai buvo.
O an ko kalbėjo, kad moka raganauc?
Nežinau. Pas mus tai nežinau.
Janina Klimaševska-Arlauskaitė, g. 1944 m. Varėnos
r., Sarapiniškių apyl., Radžiūnų k., gyv. Varėnos r.,
Sarapiniškių apyl. ir k. Užrašė Rita Balkutė.

Pažiūro an gyvulio ir jau nuog to
gyvulio pienų acima
Miguicionyse buvo tokia moteriškės karvė, tešmuo
kaip viedras ir kūda karvė, ir pieno daug duodavo. Tai
visi vis pasakojo, kad sako: „Čeiglienė atėmė iš karvių
pieną“. O kap ty būdavo, tai nežinau. Gal ji kų kalbėc mokėjo, nežinau. Apsisaugot an ragų rišdavo raudonų siūlų.

Pateikėja Vanda Šidlauskienė (Trakų r., Grendavės k.).
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Ne tik karvėm, bet ir arkliam pririšdavo pas ausukį raudonų kutosiukų, kad nebot akių.
Elena Balkienė-Saulynaitė, g. 1930 m. Varėnos r.,
Sarapiniškių apyl., Miguičionių k., gyv. Varėnos r.,
Sarapiniškių apyl., Meškučių k. Užrašė Rita Balkutė.

Per Petrines saulė išeina iš po žemės ir vėl
nuveina, negalima gyc gyvulių, raganos
tųsosi, karvėm pienų acima
Sako, kad per šv. Jonų gyvulių neveda laukan?
Tai per Petrines. Per Petrines negalima anksci gyc
gyvulių, ba: „Vaikai, žiūrėkit, jei saulė dar netekėjus,
išgysit, pažiūrėkit, kap saulė šoka”. Sako, per Petrines
saulė šokinėja. Nu kur ty šokinėja toj saulė, dzievuliau
mano!
O kaip ji šokinėja?
Nu, išeina iš po žemės ir vėl nuveina. Kiba ty prauda,
cik taip sakydavo.
O kodėl negalima anksci gyc gyvulių?
Nežinau, kas tai. Tai pienas kokis negeras būna paskiau, tai karvės greit užtrūksta. Tai jau reikia kap ovaš
saulė, rasa nukrinta, tada gyc karvės.
Tai per Petrines neleisdavo gyc?
Per Petrines.
O kaip ten sakydavo, kokios ten raganos tųsosi, pienų
acima karvėm?
Nu tai sakydavo seniau.
O kada jos tųsydavosi?
Sakydavo seniau, kad buvo tokios, kad acima pienų ir
nuo Petrinių sumažėja pienas. „Jau acėmė ragana pienų
nuo karvių“. Nei ty gal buvo tep, nei nieko.
Pastaikė taip?
Ne, neatsimenu, ale tep sakydavo.
O kap ty acima, kų padaro?
Nu kas jį žino, gal kas ir turėjo kokių magijų, nežinau.
O kap pataisyt, kad vėl būtų?
Nežinau, kap ty darydavo. Gal karvei duodavo ko
gerc ar ko. Kerėciažolių buvo, tai kerėciažolas šutino,
girdzydavo karves nuo apkerėjimų.
Jau kap apkeri, tadu?
Jau kap sumažėja pienas, tai sako: „Jau karvį apkerėjo, nedaug pieno visai“. Ty toj karvė gal nepriėdė
ar in veršį pakilo, tai pieno neduoda..., cha cha cha...
Seniau visokių dalykų buvo, daug buvo, ale ne viskų aš
atsimenu.
Ona Blažonienė-Bubelevičiūtė, g. 1934 m., g. ir gyv.
Varėnos r., Dusmenų apyl. ir k. Užrašė Rita Balkutė.
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Reikia pagauc rupūžė ir po slanksciu
tvarto apkasc, tai rupūžė tadu jau
išgelbėja nuog tokių
M. T. Buvo tokių, kad raganom vadzino, kad iš karvių
pienų acimdė.
E. B. Nu tai būdavo.
M. T. Pas mus Ūtoj tai buvo tokia.
E. B. Buvo?
M. T. Vaclo motka. <...>
M. T. Nu jos kų tai darydavo, ar pažiūro, sako, blogai.
E. B. O Miguicionyse buvo tokia ragana Čiglienė.
M. T. Tai dar, atsimenu, mano mama kap sakydavo:
reikia pagauc rupūžė ir po slanksciu tvarto apkasc, tai
rupūžė tadu jau išgelbėja nuog tokių visokių tų jau akių.
Nuo akių ar nuo pieno atėmimo?
M. T. Nuog to pieno atėmimo. Tai tas pieno atėmimas irgi gal akys, nežinau, o gal jos kų darydavo. <...>
Marijona Truncienė-Blencaitė, g. 1922 m., g. ir gyv.
Varėnos r., Sarapiniškų apyl., Ūtos k.; Elena BalkienėSaulynaitė, g. 1930 m. Varėnos r., Sarapiniškių apyl.,
Miguičionių k., gyv. Varėnos r., Sarapiniškių apyl.,
Meškučių k. Užrašė Rita Balkutė.

Alenula, insidėk rupūžukį ir būk rami, ir
laisk karvį pro patamsio, pieno neatims
O, sakydavo, kokios ten čeraunykės buvo, pienų acima?
Ypač per Jonines. Per Jonines nelaisdavo gyvulių
laukan. Kiekvienas kaimo žmogus stengdavosi kuo vėliau išlaist gyvulius. Pažiūro, kad dar kito nėra gyvulių
– ir aš nevesiu. Tai daugiausia per Jonines šitos čeraunykės, sakydavo, kad acima pienų. Arba <...> šito bobulė
per Jonines... <...> Čia buvo jų žemė, žvyras buvo vienas, jokios žolės nebuvo, tai jie ten tolyn miškelin vesdavo gyvulius, nu, tai jie neparvesdavo gyvulių namo.
Tai kap eina per Jonines pasmelžč, tai dėdavo rupūžį.
Seniau tai tų rupūžių ropojo tai aplink. Tai rupūžį insideda viedran, atsimenu kaip šiandien. Insideda rupūžiukį
viedran ir nešas, tai su rupūži neužkerės, reiškia.
Kad jos pieno neužkerėt?
Kad jos pieno neužkerėt, jinai melžt eidama insideda
rupūžį ir melžia an rupūžės, tada jokie kerai neima. Tai
atsimenu, kap ji eidavo, Moliejienė tokia buvo. Bet ji ir
paci tokia, žinai...
Iš kur jinai?
Va buvo šitam name, kaimynė. Bet ji jau seniai mirus,
jų ir vaikų nėra.
Matėte, kad jinai neša?
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Ji dar mano mamai sakydavo: „Alenula, insidėk rupūžukį ir būk rami, ir laisk karvį pro patamsio“. Ogi sakau
– apsižvalgo, kad vėliau gyvulius laidzia laukan. Arba ir
paci Marytė pasakojo. „Vaikeli, kokių turiu bėdų! Pienas
– tualetas“.
Smirda?
Smirda ir nemožna gerc ir grynai žmogaus tualetu.
<...> Tai paskui jai kažkas darodė, kad insiberk druskos
pienan ir paskui praejo.
O dėl ko taip smirda?
Nu, tai jau ji sakydavo, kad irgi keras, kad irgi čėravota.
O an ko jos čia taip čėravojo?
O velnias jas žino. Dabar va moksliškai sakytum, kad
karvė sirgo kažkuom. Kap dar ir mastitai, ir viskas, ir gal
karvės skonis paskeitė. <...>
Bronė Karpičienė-Balkutė, g. 1944 m., g. ir
gyv. Varėnos r., Sarapiniškių apyl., Genionių k.
Užrašė Rita Balkutė.

Kunigo brolis matė, kad vadelės karo
ir melžia raganos tas vadelas
Per šv. Joną, sako, varažina kokios čeraunykės?
A. A. Nu, tai aš pas gaspadorių tarnavau, tai sakė
jisai. Ale jis Marcinkonyse da gyveno, kunigo brolis Palapiškėj, tokis Jazukevičius, nusipirko žemį. <...> Ir jo
kaimynystėj buvo, kai vadino, raganos kokios. Tai, sakė,
vadelės karo, kur arklį veda, ir melžia jos tas vadelas.
Sako, tiesiog ir aš pats matau, kad, sako, pienas bėga
iš tų vadelių.
O. A. Nu, tai kas ty padėj tas vadelas?
A. A. Nu, jų karoj vadelės, o jos pieną gi karvių atimdinėj.
Tai ji jau svetiman tvartan inėjus?
A. A. Ne, lauke kabojo tos vadelės.
O. A. Nu, tai kada, per Jonines?
A. A. O karvės buvo uždarytos, o anksti ryte da tik
prašvysdinėjo.
Ir bėga pienas iš tų vadelių?
A. A. Iš vadelių pienas bėgas, <...> tas kunigo brolis
matė.
Tai Marcinkonyse taip buvo?
A. A. Marcinkonyse.
O tai iš kur tas pienas bėga, kaip čia suprast?
A. A. O kas ty žino.
O. A. Čia gal tiktai pasakos, negali tep būt. Atimtie
tai, sako, kad atima, jei kokios raganos pereina. Žinai, toj
rasa anksti, žmonės miega... Mes tai šito nigdi nepatyrį ir

nevaražinom nigdi, ar vesti gyvulius į namus. A, ir nieko
nebuvo.
A. A. Nu, ale atima paskui pienų! Nebūna... <...>
Ona Adamonienė-Adamonytė, g. 1933 m.
Trakų r., Aukštadvario apyl., Palapiškių k., gyv. Trakų r.,
Aukštadvario apyl., Užuguosčio k.; Antanas Adamonis, g.
1934 m. Trakų r., Aukštadvario apyl., Palapiškių k.,
gyv. Trakų r., Aukštadvario apyl., Užuguosčio k.
Užrašė Rita Balkutė.

Per Jonines mačiau, kaip ant šluotos per
rasą, sauliukė da netekėjus, grįžta atgal
ir dingsta karvei pienas
Sakydavo, kad karvėm ir pienas prapuola?
Tai sakydavo, ką aš žinau. Aš čia kaip atėjau, tai ir su
mano karvėm visko buvo čianai.
O nuo ko jis prapuola?
Bijau sakyt. Nu, atseit apraganauna. Bet per Jonines
pati mačiau, kaip ant tokios šluotos per rasą patamsy,
sauliukė da netekėjus, jau grįžta mano kaimynė atgal, ba
netoli gyveno.
Ant šluotos an kokios?
Žagarų tokių apsižergus ir grįžta. Buvo ir man visko
su karvėm.
Per rasą tįsia...
Iš kur ji pareidavo ir ką ji darydavo, tai nežinau.
Tai prie jūsų kaimynė kažkokia buvo? Kaip jos pavardė?
Nesakysiu geriau.
Ten Gojuose?
Ne, čia, Užuguostyje, aš kap atėjau.
Joninių ryte eidavo?
Visada. Aš matydavau pati ir visi šnekėjo, kad ji „padaryt“ mokėdavo, bet aš da netikėjau, paskui per Jonines kai pamačiau su tais žagarais parjojant, tada jau
patikėjau.
Tai čia ryte kažkada?
Joninių rytą.
Tai ji svetimam lauke ar savo lauke?
Aš tik matydavau, kap ji pareidavo namo jau ant tų
žagarų. Apsirišus galvą tep kap ragana ir joja.
Tai ji taip tarp kojų apsižergus tuos žagarus ir joja?
Tarp kojų ir eina, <...> ten žagarų susilaužiusi.
Ir tada kaip ir užraganuoja tas karves, ir prapuola tas
pienas?
Jos karvė buvo visada labai gera, tešmuo gražus.
O su kuo ji taip padarydavo – ar žolių kokių užduodavo?
Mes telyčią vieną turėjom ir labai bliaudavo. Bliaut
kap pradėjo, nenustojo rėkus. Tai jau nežinau – negėrė
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ir neėdė. Tai ji klausė, klausė, paskiau atej, sako: „Ateik,
padarysiu nuo akių“. Tai padarė vandenuko apipraust,
atsigert, nuo tos dienos ta mano telyčiukė pradėjo gert ir
ėst. Supratau, kad kažkokios galios yra pas ją.
Tai ji padarė jums vandens?
Jo. Jai nusibodo gal ir klausyt jos bliovimo.
Tai jūs kaimynystėj gyvenot?
Čia, čia buvo vietoj pas mus.
O ką ji darė su tuo vandeniu?
Užkalbėjo. Virtuvėn nuvėjo, ten pasikavojus užkalbėjo.
Tai ten švarus vanduo ar dėjo kokių anglių?
Ne, tik duonukės indėta ir liepė duot gert ir nupraust.
Į vandenį įdėjo duonytės?
Į vandenį indėta duonytė. Sakau, ji turėjo kažkokios
galios. <...>
Ona Karvelienė-Žarnauskaitė, g. 1941 m. Trakų r.,
Aukštadvario apyl., Gojaus k., gyv. Trakų r., Aukštadvario
apyl., Užuguosčio k. Užrašė Rita Balkutė.

Užminkyk duonos tešlos, padėk prie tvarto,
kad užkristų rasa, sušerk karvėm,
tai neatims pieno
Girdėjau, kad jūsų kaime į duoną dėdavo kažkokių žolių, karvėm duodavo?
Girdėjau, girdėjau. Dar ir girdėjau, dar ir dariau.
Papasakokite.
Tai čia karvėm tokią duoną davinėjo atseit laumės
kaip seniau. Nu, ne laumės, tokios pačios moterys, bet
jos darė, kad atimti nuo karvių pieną. Ar ten tiesa, ar ne
tiesa, bet mane mokino tokia kaimynė, kaip aš atėjau į
Aukštadvarį gyventi, tokia Verseckienė. Ji mane pamokino, kaip daryt ir ką daryt, bet aš padariau ir išsigandau, ir
daugiau nuo to laiko nedariau.
Kaip ten buvo?
Aš pasakysiu, kaip buvo. Aš čia jauna atėjau, buvo dvi
karvės – dingo pienas. Vasaros metu pats pienas – nėra,
tiesiog prileidžiu dviejų karvių du tris litrus. Nu ir galvoju: gal aš šeiminykė durna ar ką, nemoku. Iš mažų dienų
prie tokio darbo ir aš nieko nemoku? Aš tris metus jauna
buvau, šeiminykė buvau, žinot, pas tėvelį, ne kur. Tai aš
jau mokėjau tokius dalykus, viską daryt, bet čia atėjau ir
galvoju: kas čia dabar gali būt? Aš kaip atėjau čianai, tai
čia pas mane buvo vyras ir jo tėvelis, ir sesuo. Bet sesuo
ankščiau ištekėjo, o aš vėliau atėjau. Pas mane... Prižiūrėjau daržus, pas mane svogūnai buvo dideli, burokai,
tiesiog ėjo pas mane pažiūrėt. Aš čianai atėjau, žinot, 21
metų, tai čia dar jauna, bet aš iš mažų dienų viską dirbau, nes atlikau nuo mamos 7 metų. Tėvelis trečią kar-
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tą apsivedė. Ir jis... Pas mus buvo daug vaikų, nes mano
mama buvo ištekėjus už našlio, antra žmona, o paskui,
kai mirė, jauna mirė ir staigiai mirė, tai jis apsivedė dar
trečią kartą, tėvelis mūsų, ir buvo jau daug vaikų. Buvo
pirmos žmonos du, antros žmonos keturi ir dar pirmos
žmonos duktė buvo ir vaikas. Tai kiek jau vaikų! Apsivedė
trečią kartą, paėmė dar našlę su trim vaikais ir dar tarp
jų buvo vienas, tai kiek buvo mūsų! Tai neįsivaizduojat,
ponia, kaip mes gyvenom. <...>
Tai kaip ta moteriškė išmokė jus tą duoną daryti?
Ot papasakosiu nuo A iki Z. Nu ir, žinot, čia aš atėjau,
pirmus gal nieko, antrus metus – dvi karvės, dingo pienas,
tikrai dingo. Aš ir taip, aš ir taip galvoju: turbūt dėl to, kad
pripjoviau dilgėlių, ten, kur žydi baltai, <...> ir paprastų dilgėlių, ir aš pašėriau tas karves, tai turbūt nuo tų. Nu, tai
vieną dieną nuo to, antrą dieną, vis tiek nedidėja pienas,
o mažėja. Nu ir dabar aš jau... Šešuoras buvo, vyras ir aš.
Šešuoras sako: „Matai, tu gal jauna...“ Jau taip nueina,
kad aš nemoku tvarkytis, šeimininkaut. Aš sakau: „Aš nuo
mažų dienų gyvenau ir viena, ir su pamote, nu, su mama
tai mažai, tai,– sakau,– aš jau moku tvarkytis su visu ūkiu“.
Nu, nieko. Jis pradėjo važinėt, vaikščiot pas moteris tokias
senas, kurios, kaip sako, laumės, varažbitkos. Ir jam viena išvaražino, kad, reiškia, kaimynė paskolint atėjo ko ten
pas mus... Aš paskui prisiminiau, ji nieko ten tokio paskolint atėj[o]. Ir ji tuo momentu, daviau jai ten ko, ir nuo to
pas karves pienas prapuolė. Ne, ne taip buvo. Jos karvė
apsiveršiavo. Tai aš pasakysiu, kaip buvo. Apsiveršiavo jos
karvė, čia mūsų kluonas buvo, čia jos, kaip tik per keliuką
karvė stovėjo. O jos karvė, gera karvė, apsiveršiavo vasaros metu, ir ji atėjo, ir man sako: „Tai žinai, vaikeli...“ Va čia
kaimynė, visai artima. „Gal tu turi...“ Pataikė, kada vyrų
nėra, o aš jauna, durna, tokių dalykų aš niekad negirdėjau,
nes pas mus to nebuvo. „Gal tu turi, vaikeli, kaip nors man
karvutę pašert, apsiveršiavo vakar, – ji su dukra gyveno ir
sūnum,– ir neturiu aš jai ką duot“. Nu, čia buvo birželis gal,
karšta, nu, man kažkaip tai pasidarė gaila tos moteries,
taip verkia, ateina, verkia, aš ją pamaitindavau, o čia be
reikalo, ji ne blogiau gyveno kaip ir aš. Aš galvoju: yra akselio pripjauta, aš jai duosiu, tai karvei. Ir aš nuvedžiau ją į
tvartą, į kluoną, ir aš jai pripyliau to akselio. Buvo pripjauta, nežinau, kiek, nu, nedaug, maišelį, gal du, tris kokius
tuos kašikus, kaip vadina, ir ji nusinešė. Nuo to laiko pas
mus dingo pienas, o buvo dvi karvės. Bet man tai nešovė
į galvą. Dingo ir dingo, aš kaip nemelžiu, nu, primelžiu tris
litrus pieno iš dviejų karvių. Nu, paskiau taip buvo, buvo,
ir mes turėjom tas karves parduot, nieko nebuvo. Kokia
pas mus karvė nebūtų tam tvarte, pieno nebuvo. Ir mum
pasakė ten tokios būrėjos, kad kokią karvę tam tvarte nelaikysit, jūs pieno neturėsit. Nu ir pasakė, [kad] ten yra pas
jus kažkur tokia, ten kažkas ten... Nu, dabar aš... Taip mes

gražiuoju gyvenom, aš niekad žmogui neiškalbu, nes aš
nežinau už ką, gal ten netiesa. Ir vieną kartą, gal po metų,
gal po dviejų, aš ir sakau... Dar pasakysiu prieš tai. Pas
mane augdavo čia labai svogūnai. Aš juos apravėdavau,
kruopščiai žiūrėjau, vieną po kito... Čia jauna atėjau kaip
už šeimininkę, gėdinausi, kad pas mane bus žolė ar ten...
Aš tvarkiau ūkį gerai. Ateidavo žydai, ateidavo visi žiūrėt
į mano daržą. Man net nepatogu, ko jos ateina. Sako...
Čia tokia žydauka artima buvo: „Vaikeli, mum sakė, kad
tavo labai gražus daržas, viskas auga, atėjom pažiūrėt“.
Aš tiesiog net nustebau. Sakau: „Nieko čia ypatingo, kaip
ir visur“. „Va tavo svogūnai kokie dideli“. Mano svogūnai
buvo gražūs kasmet. Tiek tos. Mane skaitė ragana, kad
svogūnai pas mane dideli. Taip, ponia, buvo, bet aš jokių
raganavimų nežinojau, nemokėjau! Vieną kartą aš taip jai
sakau... Ji ateina pas mane... Karvę turi labai gerą, ateina...
Su dukra tik gyveno... Sako: „Pavelyk tu man puodelį bulvių išvirti“. Nu, pas mane plyta kūrenasi, kodėl ne, prašau.
Aš tokia buvau...
Negailėjot...
Negailėjau ir nieko negalvojau. Karvė jos labai gera
buvo. Tai ji išverda ten kokį puodelį bulvių, atsisėda ant
slenksčio ir tas bulves valgo pas mane, bute pas mane.
Aš ir sakau: „Močiute, tu gi turi tokią karvę, negali puodelio pieno pasiimt“. „Ai, vaikeli, man gyvent reikia, aš
primelžiau puodynėlę, tai nenoriu pradėt“. Nu, galbūt,
aš patikiu jai. Ji, žinot, viena senutė, su dukra gyveno,
čia menkai gyveno. Aš jai savo karvės pieno inpilu, duodu – gerk, man negaila, taip iš mažų dienų pripratus. Nu
ir nieko. Paskui ji man vieną kartą paaiškino, kaip daryt,
kad nuo karvių nedingtų pienas. Jau nieko kito paimt tai
ne, bet nuo savo karvės, kad nedingtų pienas, ji man pasakė. Nu kaip ten aš su ja gerai sugyvenau, senutė jau.
„Žinai,– ji man pasakoja,– prieš Jonines aš tave pamokysiu, kad tavo karvės ne tai kad padidėtų, pas tavo karvių
nedingtų pienas“. „O jej,– sakau,– gerai, močiute, gerai“.
Jau aš taip sutikau. Nu tai, o prieš pačias Jonines… ar per
Jonines? Žinot, jau ir pamiršau. Nu, paleiskim prieš pačias
Jonines reikia prieš saulės tekėjimą nueiti... Reikia, kad,
reiškia, nebūtų saulės... „Aš tave nuvesiu, parodysiu tokių žolyčių, kad nuo tavo karvių neatimtų niekas pieno“.
Aš sakau: „Gerai, tetule, eisim“. Nu ir taip prieš pačias
Jonines... Kaip jau ryt Joninės, kaip šiandien ar ryt, vienu
žodžiu ji atėjo: „Ainam, – dar saulė netekėjus, – ainam“. Ir
einu. Mes čia nuvejom pamiške, miško dar čia to nebuvo,
čia mažiau kaip dabar, apejom tuos visus dirvonus, ten
tokį paieškojo, tokį paieškojo: „Reikia surast šaknyčių,
vaikeli, tai čia tau bus žolė, iš kurios pienas bėga.“. Paskui
parodė tokių kaip papartis, bet tokios mažytės: „Čia va
vėl...“ Kaip ten, kas ten, vienu žodžiu, ji man pasakojo,
daug, daug prirodė tų žolių... Ji tas žoles rinko ir pasako-

Pateikėja Stanislava Glėbienė (Trakų r., Gruožnykų k.)
rodo, kaip prapuolus pienui jos anyta gydė karvę –
pasidėjusi ant slenksčio koštuvį, jį badydavo peiliu.
Ritos Balkutės nuotraukos
jo, in ką jos priklauso. Tai va: „Šita žolytė, – taip pralaužė,
– žiūrėk, iš jos pienas bėga, iš tos žolytės, – nu, kaip bėga,
varva, laša ten po biški, – tai vat aš tave pamokysiu. Rytoj,
prieš Jonines, – ponia, dėmesiai paklausyk, – supjaustyk
tas žolytes. Pripilk miltų, pamaišyk tas žolytes, – aiškino
taip man, – pamaišyk tokią bandelę ir išmaišyk. Čia ją išlygink, o tą žolytę supjaustyk, sudėk į tą bandelę, ją padaryk kaip duonos bandelę (kaip kepa vaikams, nedidelę tokią)“. Ale reikia duoną kept, nu, kur tu ją iškepsi ir iš kur...
Kai tik teko man duoną kepti. Nu gerai, ji paaiškino, aš
paėmiau kaip yra duonkubilis, užraugta duona ir kryžius,
kaip kadaise... Turbūt prisimenat ar neprisimenat, kad
statė ant to duonos minkymo kryžių? „Kaip yra kryžius,
paimk, va, taip, reiškia... Čia kryžius, daleiskim, o tu paimk
va čia, va taip, va [abiem rankom] iš vienos pusės skersai
to kryžiaus, iš kitos pusės išilgai to kryžiaus biški tešlos ir
paimk, padaryk tokią bandelę, bet tas žoles, kur mes pririnkom, supjaustyk smulkiai ir tą duoną, raugalą išlygink
visą, tas žolytes įdėk į tą jau duoną, sudėk, tokią bandelę
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padaryk ir...“ Daleiskim, tvartas yra, tai prieš Jonines reikia, kad ryt būt Joninės, tai šiandien mane mokina. „Padaryk tokią bandelę ir šiandien, gerai, kad kepi duoną, tu
tą duonos gabaliuką įdėk į pečių, bet ne į pečių, bet tik
kaip pečius yra, – nu, jūs gal nežinot tų senoviškų pečių,
kaip ten buvo, – padėk [ją pradžioj pečiaus] ir paskui savo
duonos kepalus daryk ir kad ta bandelė būtų pečiuj, bet
netoli, kad netrukdytų duonos kepti... Va čia, daleiskim,
pečius, tai tu čia ją padėk, o čia duoną kepk“. Nu aš taip
ir padariau. „Paskui, kai jau duoną iškepsi, tą bandelę pasiimk ir nunešk ten, kur yra tavo gyvuliai [tvarte], iš lauko
pusės prieš duris, vienu žodžiu, kad duryse būtų, padėk
tą bandelę iš vakaro arba prieš rytą, kada saulė netekėjus, kad puola rasa...“
Kur padėt?
„Padėk prie tvarto durų iš lauko pusės, padėk tą bandelę, – nu kokią ten bandelę, tokią nedidelę, – ir kad pernakt jį būtų, kad galėtų kristi rasa“. Tai vat aš ir dabar
atsimenu. Aš ir padariau tą bandelę, kaip tik duoną kepiau tą dieną, ir nunešiau, nunešiau tą bandelę į tvartą,
padėjau ir tvarte, ir parėjau namo, ir pasakiau savo vyrams. Kaip jie mane išbarė, jūs neįsivaizduojat: „Ragana
tu, – sako, – tai tu su ragana kartu“. Aš jau tyliu, nieko nesakiau, aš eisiu ir pasiimsiu tą duoną. Paėmiau, išėmiau ir
išmečiau. Ir aš niekam nieko nedariau. Tai vat. Tai man,
reiškia, reikėjo tą duoną, ji man taip aiškino. Paimt tą kepaliuką, an trijų gabaliukų padalyt...
Ant trijų dalių padalinti?
Padalint ant trijų dalių ir karvėm sušerti, ir viskas, jau
čia būtų viskas baigta.
O ant tos mažytės duonos irgi kokį kryželį dėjot ar ne?
Ne, jokio kryželio nedėjau, tik tokį kepaliuką padariau.
Ir kaip per naktį pabūna, tai tada reikia sušert...
Aš dieną jau kepiau duoną, bet jau, reiškia...
Tai per naktį ji pabūna [prie tų tvarto durų]...
Ne tik, kad per naktį pabūtų, svarbu, kad an jos kristų, rasa turi prieš rytą. Bet mūsų, pavyzdžiui, dar nebuvo
tvarto, buvo pas mus ten sklypas, ant sklypo gyvuliai, tai
aš nelėksiu naktį, aš iš vakaro padėjau tą duoną, bet ryte
nuvėjau ir, žinot, su tokiu išgąsčiu aš už tos duonos, nunešiau ir išmečiau ją į pamazgas.
O reikėjo sušert savo karvėm?
Taip, reikėjo sušert man karvėm.
Ir tada kas bus, sakėte?
Nu, tai būtų pieno daugiau, bet aš išsigandau labai,
kad gali būt visai ir be pieno. Nu, va, durną kaip mokino,
sako, durną ir bažnyčioj muša.
O kokia jos pavardė buvo?
Verseckienė, ar ji buvo Marytė, ar ji buvo Magdalena
– jau neatsimenu. Jos nėra dabar čia, jos ir vaikų.
Ji tuose Beižionyse gyveno?
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Ne, ne, ji va čia pas mus, Aukštadvaryje, aš jau čia buvau,
aš jau šeiminykė buvau pati. A Beižionyse tokių nebuvo.
O kokios ten, teta, žolytės? Sakėte, kad vienos šaknelės, iš kurių pienas bėga. Kaip jos žydi, kokia jų spalva? Kai
pienas bėga, tai kaip ji atrodo?
Tos šaknelės kaip jos žydi, tai neprisimenu, gal ji man
nesakė, bet tokia, kaip išrauni, kaip pienas bėga iš jos.
Aukšta, neaukšta?
Nu, o tokia, gal 20 cm. Bet vietomis, nebelekur auga.
Pamiškėj, sakėt?
Kažkur ten dirvonuose, mane vedžiojo, vedžiojo po
tuos visus laukus, aš paskui...
Ji nežydėjo, kai jūs išrovėte?
Ne, nežydėjo, ne, ne. Paskui kitas buvo panašiai kaip
papartis. Bet papartis, jis auga aukštas, o ten buvo maži
ir va toki paparčiukai, ir maži toki lapeliai, kaip papartis.
Gal jie ir auga didėlesni, bet kaip ji man rodė, tai jie buvo
va tokie mažiukai. Kaip ji man sakė, jie auga, tik ne visur.
Kada ji ten žinojo kažkur tai dirvonuose, ji mane nuvedė
rodyt, bet aš tą dieną pamačiau ir daugiau niekur nėjau,
ir nežiūrėjau, ir likau burtininkė.
Tai ji mokėjo, žodžiu...
Ji kažką tai žinojo.
Tai kažkokius žodžius reikėjo sakyt, kai duoną kepi ar
kai darai tą kepaliuką?
Žodžių nežinau. Mano nuomonė tokia buvo: kaip ta
karvė... Ji man taip sakė: „Duonytę padėk iš lauko pusės
prie durų ar ten kur nors, kad būtų arti, kad ta duona
gautų rasos, o ryte reikia prieš saulės tekėjimą tą duoną
paimti, – kiek pas mane, daleiskim, dvi ar tris karvės, –
padalinti tuos gabaliukus ir nunešt, karvėm sušerk“. Aš
nešėriau tų karvių ir tą duoną, aš nežinau, ar išmečiau,
ar kiaulėm atidaviau, aš neatsimenu. Tai matot, kokia aš
buvau burtininkė.
O nuo ko, teta, prapuldavo tom karvėm pienas kitiems,
iš ko taip pasidaro?
Nu, nežinau, nežinau, vaikeli, aš nebuvau burtininkė,
bet nuo ko... Nu, matyt, kažkas tai... Taip sakydavo... Sakydavo, bet aš taip nedariau, nežinau. Kaip apsiveršiuoja karvė, ateina kažkas tai paskolint, nu, kas, nei jūs, nei
aš, mes nežinom, atseit kas žinojo tokių dalykų. Tai ot
paskolink man šiandien ten tą ar tą... Aš nežinau, kad ji
žino, kad mano karvė apsiveršiavo. O sako, taip žmonės
pasakojo, kad ji žino.
Pas tą, pas ką karvė apsiveršiuoja, ateina pasiskolinti?
Pas mane ateina ir nuo mano karvės eina pienas pas
ją. Tiesa netiesa, negaliu pasakyt.
Tai kai pas jus pasiskolino, tai gal taip ir prapuolė tas
pienas?
Aš taip ir jaučiau nuo to laiko, kad prapuolė pienas. Ir
ne tai kad, bet prapuolė, kad nebuvo melžt kas.
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O tai ta močiutė, kuriai jūs duodavot bulvių išsivirt, šita
atimdavo?
Šita, šita, ji tik to ir norėjo. Ir ką ji dar vieną kartą padarė. Aš čia kaip atėjau, aš tokių dalykų nežinojau, nes pas
mus ten nebuvo.
Tai šita pati ir mokė?
Šita pati ir mokė, šita, bet jau ji po to mane mokė. Aš
jum pasakysiu. Mes augom, mes gailindavom visų. Tai ji
ateina ir galvoju: ji neturi iš ko gyvent, karvę tai turi ji ir su
dukra gyvena, dukra nevedusi buvo. Galvoju, vyro neturi,
turi pusantro ar ten pusė hektaro žemės, ji neturėjo, iš
ko tos karvės pašert, karvė apsiveršiavo, vasara, man pagailo žmogaus, o aš nežinojau, kuo ji kvepia. Ji atėjus verkia, verkia tiesiog: „Vaikele, ar tu gal turi akselio, gal ko.
Mano karvutė apsiveršiavo...“, – ir sako taip. O čia mūsų
tvartas ir jos tvartas, ir taip va, taip va, keli žingsniai. Man
pagailo, aš sakau: „Aš nieko neturiu, tik akselio“. <...>
O paskui padalinti tą duonelę į tiek gabaliukų, kiek yra
karvių?
Kiek gyvulių.
Tai ne tik karvėm, bet ir gyvuliam duoti?
Ne, čia tik melžiamom karvėm.
Tik melžiamom karvėm?
Nu, tai pienas dingsta nuo melžiamų karvių. Ir tą kepaliuką, nu tai, žinot, kokį ten darai kepaliuką, kaip kumštis, tai kiek pas mane buvo – dvi karvės, tai aš padalinau
paskui jį pusiau ir daviau vienai, ir daviau kitai. Ir paskui
pati išsigandau. Tai matot, kaip buvo.
Tai davėt savo karvėm?
Daviau tą kepaliuką, pusiau padalinau ir daviau, jau
pradėjau ir baigiau. Bet ar ten buvo gerai ar blogai, tai aš
nežinau. Taip, ponia, visko buvo.
Janina Zabarauskienė-Ogulevičiūtė, g. 1917 m. Trakų r.,
Semeliškių apyl., Beižonių k., gyv. Trakų r., Aukštadvario
apyl. ir mstl. Užrašė Rita Balkutė.

Atimtą pieną atitaisė žebrokas:
išlaužė verbos šakelę, su ja žegnojo ir
daužė slenkstį
S. B. Sako, kad labai iš akių jai pasidaro.
J. B. Ir nugaišta, ne tik.
S. B. Pagiria ar ką.
O ką jūs ten sakėte, dėdė…
J. B. A, tai dėdė bajno man. Mes tai nuo Žiežmarių ten,
mūsų giminės, tėvukas ten lietuvys. Atėjo pas juos, kaip
kadaise vaikščiojo, žebrokas. <...> Davė čia ceta pavalgyt
jam, paėmė, pienuko pripylė, paėmė į burną: „Um… Ką
jūs čia valgot!? Jūs čia vandenį valgot, ne pienuką. Tuoj

aš jum padarysiu, kad nevalgysit to vandenio“. Mes ir
žiūrim su žmona, ką jis čia darys. Nuvėjo į lauką, ten sode
buvo verbų pasodinta prie tvorų, keletą štukų, paėmė
išlaužė verbos tą šakelę ir ant prago [= slenksčio], kaip
einam per duris…
Ant slenksčio?
J. B. Aha, ant slenksčio ir su kryžium ten žegnojo, ir
ten daužė su ta verbos šakele. Sako: „Turi ta jūsų ponia
atlėks ko nors paskolint pas jumi“.
Su tom šakelėm daužė ant to slenksčio?
J. B. Ant to slenksčio…
Ir žegnojo…
J. B. Ir žegnojo… Saka: „Tuoj ateis ką nors paskolint,
tik, žiūrėkit, nieko neduokit, ani nieko, ba jei duosit, vis
tiek neturėsit pieno, vandenį valgysit!“. Sako, ir atbėgo
kaimynė! Atbėgo, sako, vyras sumušė. Aha. Sudaužius,
kraujuota [sako]: „Paskolink, – saka, – tu, Kazimierai,
miltų man kiek ten biškį“. Saka: „Neturim dabar, seniai
jau malūne buvau“. Nu, tai paskui išeidama žolės kokios
paėmė į ranką ta boba. Tai diedas sako: „Mesk, ibut vaj
mat, čeravnyca tu, svoločius, mesk tą žolę“.
A, ji vis tiek turi kažką paimti?
J. B. Vo! Vis tiek norėjo paimti. Aha. Išmetė tą žolę ir
išėjo, ir nuo to ir pripažino, kad ji čeravnyca ir, sako, kiek
ji gyveno, tiek darė tokius šposus, nu, mokėjo ji.
O pienas atsitaisė?
J. B. Atsitaisė.
Stasė Baškevičienė-Sinkevičiūtė, g. 1930 m. Elektrėnų
sav., Semeliškių apyl., Daugirdiškių k., gyv. Elektrėnų
sav., Semeliškių apyl., Bagdanonių k.; Jonas Baškevičius,
g. 1933 m., g. ir gyv. Elektrėnų sav., Semeliškių apyl.,
Bagdanonių k. Užrašė Rita Balkutė.
PEOPLE TELL

On Midsummer Night
Sorceresses Milked the Rye
Rita Balkutė
This publication is part of the material that Rita
BALKUTĖ collected on the Midsummer period all over
Lithuania in recent years. Presenters say that their neighbours sorceresses would steal cows’ milk at the Midsummer’s. They also talk about how girls used to read
from floating wreaths who they will marry, and how
they looked for the bracken blossom and that it gave the
power to understand everything. Among other things,
they also share secrets on how to protect oneself from
spells. Presenters’ attitudes towards their knowledge
is clearly transformed. Many say that they have learnt
it from their parents or grandparents and admit to not
believing in it themselves.
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