Kas yra etninė kultūra?
Nūdien, svarstydami įvairius kultūros dalykus, susiduriame su sąvokų painiava, /> todė/
nemaža klausimų: kaip turėtume apibrėžti lietuvių etninę kultūrą, /coAs
/os turinys,
struktūra? koks santykis su lietuvių tradicine kultūra, tapusia jau kone tik istorijos objektu?
su vadinamąja liaudies kultūra?pagaliau su šiuolaikine lietuvių profesionaliąja kultūra bei
Lietuvos kultūra apskritai? Kaip šios sąvokos susiję tarpusavy - viena kitoje telpa ar viena
kitą papildo?
Etnologe
prof, habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ:

Lietuvių etninė kultūra: samprata, turinys, santykis su
profesionaliąja kultūra
Kalbėdami apie tautos kultūrą dažnai pasiklysta
me tiek pačios sampratos, tiek apibrėžčių įvairovėje.
Daugiausia neaiškumų šiandien kyla dėl etninės kultū
ros. Ji įvairiai suprantama, įvairiai traktuojama. Yra
netgi ją laidojančių, kaip atgyveną, kaip tariamą kliu
vinį taip nesulaikomai įsigalinčiai vakarietiškajai kos
mopolitinei kultūrai, pavergiančiai savo išoriniu bliz
gesiu, triukšmingumu ir nežabota „laisve“.
Lietuvių Kultūros kongresui 1996 m. rengtuose do
kumentuose etninė kultūra tapatinama su tradicine
kultūra: „Etnokultūrą sudaro lietuvių ir kitų Lietuvo
je gyvenančių tautų tradicinė kultūra. Ji yra svarbiau
sias visos kultūros vientisumo, savitumo ir stabilumo
šaltinis. Globodama šią kultūrą, valstybė palaiko tau
tos identitetą, jos orumo jausmą, stiprina savimonę,
priešinasi kosmopolitizmui, snobizmui, kultūrų unifikacijai“ (Lietuvos kultūros politikos nuostatos).
Kyla klausimas, kas gi sudaro kultūros tradicišku
mą ir iki kolei jis reiškiasi? Kas yra tos tradicinės kul
tūros kūrėjas, kadangi tautos susideda iš įvairių socia
linių sluoksnių žmonių. Yra žemdirbiai, amatininkai,
pirkliai, fizinio ir protinio darbo darbininkai, yra val
dantieji ir valdomieji, bet visi jie, gyvendami, pasak An
tano Maceinos, tam tikroje erdvėje ir laike, yra gam
tovaizdžio ir istorijos sujungiami į savitą bendriją, t.y.
į tautą - etnosą. Filosofo Juozo Girniaus teigimu, kaip
tik tautos istorija paverčia jos gyvenamą kraštą tėvyne
- istorine tautos šventove. Tad ir tautos etninė kultūra

yra istorinė kategorija: ji atsirado ir išsivystė kartu su
tautos savimonės atsiradimu. Joje pasireiškia tik tai
žmonių bendrijai savitas gyvenimo būdas, pasaulėjau
ta, kalba, papročiai, tautosaka, tautodailė, muzika, cho
reografija, gamybos įgūdžiai ir įpročiai, buities, dra
bužių, maisto ir maitinimosi ypatumai ir kt.
Lietuvių etninės kultūros lopšys yra Lietuvos kai
mas su jo savita kasdienio ir šventinio gyvenimo san
kloda, gamtinių geografinių bei istorinių sąlygų nulem
tais žmonių charakterio savitumais, mąstysenoje ir dva
sinėje saviraiškoje įsitvirtinusiu ikikrikščioniškosios bū
ties ir krikščioniškojo paveldo sinkretizmu. Kadangi
iki pat XX a. pradžios daugiau kaip 85% visų krašto
gyventojų sudarė kaimo gyventojai, tad ir lietuvių tra
dicinei etninei kultūrai tai suteikė žemdirbiškosios kul
tūros atspaudą. Vis dėlto visais laikais joje buvo aki
vaizdžiai juntama ir kitų tautos socialinių sluoksnių gy
ventojų, neišskiriant ir aukštuomenės, visuomet grei
čiau pasisavinančios civilizacijos naujoves; įtaka. Lie
tuvoje nuo neatmenamų laikų yra gyvenusios ir įvai
rios tautinės mažumos - žydai, lenkai, rusai, totoriai,
karaimai, čigonai ir kt. Negalima paneigti ir jų dides
nės ar menkesnės įtakos lietuvių etninės kultūros rai
dai, kaip ir lietuvių kultūros jiems.
Turėdami visa tai prieš akis, galėtume tarti, jog et
ninė kultūra yra visų tautos (etnoso) socialinių sluoks
nių istorijos eigoje sukurta, istorine savimone parem
ta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atsinauji
nanti materialinės ir dvasinės veiklos vertybių visuma,
padedanti išlaikyti tautinį tapatumą ir atverianti gali
mybę kūrybiškai dalyvauti pasaulio tautų bendrijoje.
Vadinasi, etninė kultūra yra visos tautos kūrinys ir
nuosavybė. Ji yra gyvas organizmas, nuolat atsinauji
nanti, atsisakydama atgyvenusių veiklos formų bei ele
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mentų, ir įsisavinanti laiko dvasią atitinkančias, etni
nės savimonės neužgožiančias naujoves. Tad klysta tie,
kas etninę kultūrą suplaka vien su tradicine, tarsi jau
atgyvenusia, archajiška ir nekritiškai graibstosi sveti
mybių. Kiekviena tauta pasauliui įdomi tiktai savitu
mu - savitais, originaliais papročiais, liaudies menu,
dainomis, šokiais, žaidimais, tautiniu kostiumu, savita
virtuve, o svarbiausia - tautinio orumo samprata. Bet
tam yra būtina išlaikyti savo istorinę atmintį, nes ji yra
vienas svarbiausių tautinės savimonės požymių.
Pastebima tendencija kartais etninę kultūrą, daž
nai vadinamą liaudies kultūra, supriešinti su tariamai
aukštesnės kategorijos profesionaliąja kultūra, kurią
sudaro grožinė literatūra, mokslas, menas, religija,
filosofija, muzika ir kt. Nevertėtų tačiau pamiršti, kad
patys iškiliausi profesionaliosios, arba klasikinės, kul
tūros kūrėjai yra savo tautų vaikai, kūrybai syvų sėmęsi iš giliausių savo etninių šaknų. Imkime mūsų,
lietuvių, dailės, muzikos, grožinės literatūros klasiką
- kokia ji liaudiška savo turiniu, dvasia. Pagaliau liau
dis - tai nėra kažkas žemo, vulgaraus, vergiško. Liau
dis - tai laisvų žmonių visuomenė, o jos kultūra - tai
įsisąmonintos savigarbos, orumo, sąžiningumo, doru
mo, darbštumo, meilės savam kraštui, gimtajai kal
bai, papročiams, visam protėvių palikimui įkūnijimas
ne tik praeityje, bet ir dabartyje, nes be dabarties ne
bus ir ateities. Tautos ateitis mūsų pačių rankose. Ji
didele dalimi priklausys nuo to, kiek šiandieninė šei
ma, visuomenė, mokykla sugebės priaugančiosios kar
tos sąmonėje išugdyti teisingą etninės kultūros ver
tės supratimą.
Filosofas doc. dr: Krescencijus STOŠKUS:
Kad lengviau susikalbėtume
Klausimai, kuriuos čia keliate, nėra lituanistiniai.
Visose kultūrose susiduriama su tam tikru šių
p o p u l i a r i ų sąvokų - „etnosas“, „liaudis“, „tau
ta“, „tradicinė kultūra“, „profesionalioji kultūra“, „na
cionalinė kultūra“ - šliaužiojimu, t.y. įvairiais jų paki
timais, susipynimais, persigrupavimais ir pan. Priežas
čių, dėl kurių tai vyksta, yra labai daug. Svarbiausias iš
jų pabandysiu trumpai aptarti.
Pirma, teoriškai nenormuojamas, masinis, publicistiškas tų sąvokų vartojimas yra situacinis, t.y. kiekvie
nu atveju individualus ir priklausomas nuo daugelio
atsitiktinių aplinkybių. Tam tikru istoriniu laikotarpiu
į masinę apyvartą iš mokslo atėjusios sąvokos pakrin
ka, praranda savo pradinį apibrėžtumą, ištyžta, kitaip
sakant, darosi padrikos, neaiškios, mažai ką sakančios.
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Smarkiai plintantis raštingųjų diletantizmas, pozuoja
ma visažinystė, snobizmas spartina visai laisvą, prastai
nuskaitytą, neatsakingą tų sąvokų vartojimą: „kaip pa
vadinsi - nepagadinsi“. Kiekvienas mano galįs pasa
kyti vienodai svarią nuomonę apie tuos dalykus, kurie
čia Jūsų klausimuose yra išvardyti. Nesvarbu, kad nė
ra specialiai jų studijavęs. Jis juos „žino“ iš savo patir
ties, pats savaime, nes pats yra „kultūros kūrėjas“: laik
raštininkas, dailininkas, muzikantas... Jam rodos, kad
tai yra daugiau negu kokios nors studijos, tyrinėjimai.
Antra, jūsų minimų sąvokų apibrėžimui, jų struk
tūrai įtakos turi politinė konjunktūra, ideologinės nuo
statos. Kaip žinia, tarybiniais laikais buvo vengiama
vartoti „tautos“ ir „tautinės kultūros“ terminus. Jų vietą
užėmė „nacija“ ir „nacionalinė kultūra“. „Tauta“ per
daug aiškiai skyrė etninius kultūros požymius, žymėjo
tradicines kultūros šaknis. „Nacija“ į pirmą planą iš
kėlė bendravalstybinius kultūros požymius. Be to, pa
togiau buvo ją atsverti „internacionalizmo“ reikalavi
mais. Lietuvių nacionalinė kultūra galėjo būti tik Lie
tuvos respublikos kultūra, nacionalinė savo forma ir
socialistinė turiniu.
Ideologiškai reikšmingiausia tų laikų sąvoka buvo
„liaudis“. Ji galėjo reikšti ir tradicinę kultūrą išsaugo
jusius žmones, ir paprastus, neprivilegijuotus žmones,
gyvenančius luominėje bei klasinėje visuomenėje, ir
visus tarybinius žmones. Galų gale, liaudis buvo ir „is
torijos kūrėja“. Liaudinė ideologija buvo laikoma de
mokratine, internacionaline, socialistine, o tautinė nacionalistine, buržuazine.
Žinoma, tautos sąvokos visai išvengti nebuvo įma
noma. Nuolatos verčiamas rusų kalbos žodis „narod“
turi dvi reikšmes, - kartais jis reiškia liaudį, o kartais tautą. Su tuo skirtumu nebuvo galima nesiskaityti. Ta
čiau marksizmo vadovėliai pripažino tik „tris istorines
žmonių bendrumo formas“ - gentį, tautybę ir naciją.
Tautos sąvoka, vienijanti visas šias bendrumo formas,
buvo ignoruojama. Uoliai įrodinėjama, kas šitas for
mas tarpusavyje skiria, ir beveik visai nekalbama, kas
jas jungia. Susidarė paradoksali situacija: nors publi
cistikoje dažnokai pasirodydavo tauta, net egzistavo
specialūs tautinės kultūros tyrinėjimai (lituanistika, fol
kloristika, etnografija ir pan.), tačiau politinėje ideo
logijoje ir socialinėje teorijoje jos iš viso nebuvo arba
ji buvo traktuojama kaip savotiškas buržuazinis mitas.
Iš tikrųjų neegzistuojanti nei vieninga tautos istorija,
nei vieninga tautos kultūra. Vieninga gali būti tik liau
dies valstybė, naikinanti savo nacionalinius skirtumus.
Šiuo metu Lietuvoje išryškėja dvi ideologinės
orientacijos: europocentrinė ir tautinė. Europocentristai (radikalesnioji atšaka kartais įvardijama „kos
mopolitizmu“) iš esmės tęsia šiek tiek modifikuotą

internacionalizmo ideologiją. Tik vietoj liaudies ju
dėjimų jie siūlo tautinį uždarumą griaunančius pro
fesionalų elito kultūrinius sąjūdžius (klubus, žurnalus,
draugijas). Rūpinimąsi tautos kultūra, jos identitetu,
siūlymus liberalizuoti, modifikuoti, net apgalvoti vals
tybės kultūros politiką jie vadina „jėgos žaidimais“,
„konservatyviuoju nacionalizmu“, „fundamentaliz
mu“, „sentimentalizmu“, kliudančiu modernios visuo
menės atsiradimui, laisvam kultūros funkcionavimui.
Tik profesionalų elitai galį būti pakankamai intelek
tualūs, modernūs, progresyvūs, kritiški ir savikritiški,
blaivūs, subtilūs, skeptiški, pajėgūs apsaugoti visuo
menę nuo anomijos, tarpininkauti įvairiems žmonių
sluoksniams, kultūroms ir 1.1.
Tautinė kryptis su nepasitikėjimu žvelgia į euro
pocentrizmą bei kosmopolitizmą, čia matydama iš es
mės tokią pat grėsmę, kurią kadaise nešė tarybinis
internacionalizmas. Skirtumas tarp jų esąs tik tas, kad
internacionalizmas buvo diegiamas administracinė
mis ir politinėmis priemonėmis, o europocentrizmas
- daugiau ekonominėmis. „Tautos“ sąvoka šiai kryp
čiai yra svarbiausia ir plačiausia. Ji suima į save ir
etnosą, ir liaudį, ir naciją, ir tradiciškumą, ir profe
sionalumą, tuo išreikšdama jos vienijamąjį pobūdį.
Tautininkams rūpi išsaugoti susidariusį kultūros sa
vitumą, unikalumą, senąsias tradicijas ir pagarbą
joms, palaikyti tik tas kūrybos formas, kurios negriau
na susiklosčiusių tradicijų.
TVečia, aptariamų sąvokų santykiams įtakos turi
esama humanitarinių ir socialinių mokslų būklė. Sa
kysime, šiuolaikinė etnologija, skaidydamasi į skir
tingas mokyklas, duoda ir nevienodas etnoso sampra
tas. Viena iš jų orientuojasi į giminines bendruome
nes ir tradicinę liaudies kultūrą (Volkskunde), kita
(social anthropology, cultural anthropology) etnoso
turinį išplečia iki modernių tautų kultūros. Pagaliau
kiekvienos mokslo šakos specialistas, užsiangažavęs
savo tiriamajam dalykui, paprastai daugiau reikšmės
suteikia savo mokslo sąvokų svoriui ir apimčiai. So
ciologų, politologų darbuose platesnę reikšmę įgyja
„tautos“, „nacijos“ sąvokos, etnologų - „etnoso“,
„tradicijos“, o meno tyrinėtojų darbuose - „profesio
nalumo“ sąvoka.
Ketvirta, istoriškai keičiasi mūsų sąvokomis apibrė
žiamų objektų turinys, - susidaro galimybė ne tik keis
tis sąvokų tarpusavio santykiams, bet ir išstumti vienai
kitą. Luominėje visuomenėje liaudį sudarė visi privi
legijų neturintys, iš savo darbo gyvenantys žmonės. Se
novės Graikijoje, be to, liaudis (dėmos) reiškė tautos
susirinkimą, tautos valdžią, valstybės sritį. Luominei
visuomenei suirus, liaudis pradedama atriboti nuo tur
tingųjų sluoksnio.

***
Kiekvienam, kuris bandys atsakyti į Jūsų pateiktus
klausimus, bus privalu žinoti ir atsargiai stebėti visas
šias įtakas, kad iš viso dedamos pastangos nenueitų
niekais. Juk neužtenka tik išrikiuoti sąvokas savo su
manyta darnia tvarka; svarbu, kad toji tvarka atitiktų
dabartinę mokslų ir pačios kultūros būklę, kad ji mums
šiandien padėtų bent šiek tiek geriau tarpusavyje susi
kalbėti.
Pradėkime nuo etninės kultūros. Jau minėjau, kad
etnologijoje egzistuoja dvi etnoso sampratos.Viena iš
jų linkusi apsiriboti giminine, paprotine bendruome
ne (tą ypatumą ir išreiškia graikiškas žodis ethnos gentis, tauta). Kita suartėja su istorine tautos sąvoka.
Šie skirtumai sąlygoja ir dvi etnokultūros sąvokos ap
imtis. Vienai iš jų etnokultūra iš esmės sutampa su tra
dicine kultūra, o kitai - su tautos kultūra. Kadangi toks
dviprasmiškumas sudaro sunkumų, matyt, „etnokul
tūros“ terminu nereikėtų piktnaudžiauti; arba kiekvie
nu atveju vertėtų nurodyti, kokia prasme šitas žodis
yra vartojamas. Jeigu galų gale etnografija ir etnologi
ja pavirs kultūrine antropologija, absorbuojančia tau
tos kultūros turinį, tada, žinoma, tradicinė kultūra su
darys tik vieną etnokultūros (arba „tautos kultūros“)
aspektą, atskiriamą nuo inovacinės civilizacijos kultū
ros, nuo miesto kultūros arba moderniosios kultūros.
Šita tendencija sparčiai plinta, ir, tikriausiai, moksli
nis „etnoso“ terminas ims net publicistikoje konkuruoti
su „tauta“.
Jeigu įsitvirtins šita tendencija, tada lietuvių etno
kultūra galėsime laikyti visą lietuvių sukurtą ir perim
tą (paveldėtą, adaptuotą savo patirčiai ir reikalams)
tautos kultūrą, funkcionuojančią ne tik Lietuvoje, bet
ir visur kitur, kur gyvena lietuvių bendruomenės.
TVadicinė kultūra šiuo metu yra bene aiškiausiai
apibrėžiama, ją priešpriešinant civilizacijos istorinei
kultūrai. Tai toji, C. Levi-Strausso žodžiais tariant,
„mechaninė“, vienodų gyvenimo ciklų (žmonių kar
tų ir darbų) ritminiu atkartojimu pasireiškianti, kaip
dievų ir protėvių kūrinys mitiškai įsisąmoninta, iš kar
tos į kartą perimama ir nuo inovacijų uoliai saugoma
paprotinė, sinkretinė gimininės bendruomenės kul
tūra, egzistavusi iki miestų ir valstybės atsiradimo, o
vėliau išliekanti kaip civilizacinės kultūros dalis bei
aspektas tautos simboliuose, kalboje, foklore, papro
čiuose ir kitur. Tradicinė kultūra sudaro atskirą kul
tūros tipą, skirtingą nuo civilizacijos. Bet kadangi ci
vilizacija, įformindama istorinį inovacijų prasiverži
mą, suskaidydama kultūrą į daugelį sričių (meną,
mokslą, religiją, politiką ir 1.1.) ir sukurdama miestą,
išlaikė nemaža tradicinės kultūros bruožų (tų bruožų
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ryškumas yra labai nevienodas skirtingose kultūros
srityse, skirtingose žmonių grupėse bei sluoksniuose,
skirtinguose šalių ir pasaulio regionuose), atsiranda
galimybė tradicinę kultūrą priešpriešinti ne tik visam
civilizaciniam kultūros tipui, bet ir išsiskiriantiems civilizuotumo pasireiškimams pačios civilizacijos vidu
je. Šiuo atveju galima kalbėti apie kaimo (tradicija)
ir miesto (inovacija), religijos (tradicija) ir mokslo (ino
vacija), Rytų (tradicija) ir Vakarų (inovacija), liaudies
(tradicija) ir profesionalų (inovacija) kultūrą.
Labiausiai šiandien neaiški „liaudies“, taigi ir „liau
dies kultūros“ sąvoka. Tai nėra nei tradicijomis gyve
nančios kaimo bendruomenės kultūra, atskiriama nuo
miesto kultūros, nei varguomenės, „tamsuomenės“,
prastuolių kultūra, priešpriešinama turtingųjų, „švie
suomenės“, aristokratų kultūrai. Negali ji sutapti nė su
daugumai kuriama ir jos vartojama masine kultūra. Sa
kydamas „nėra“ ir „negali“, aš neginčiju istorinės to
termino „liaudies kultūra“ prasmės. Tik sakau, kad
šiandien paprasti žmonės, žmonių dauguma nesudaro
tokio savarankiško kultūros subjekto, kokiu anksčiau
buvo. Liaudies kultūrą savo gyvenimu kūrė, naudojo ir
išsaugojo patys ž monė s (sen. si. ljudbje), ne istori
nės asmenybės. Dabar jie daugiausia tik naudoja kitų,
profesionalų, sukurtas gėrybes. Vienodo gyvenimo bū
do liaudį pakeičia heterogeniškų žmonių masė, liau
dies kultūrą - masinė kultūra. Žinoma, joje išlieka tam
tikros tradicinės liaudies kultūros salelės, spontaniško
kūrybiškumo prasiveržimai, kartais nustebinantys net
profesionalus. Atsiranda judėjimai, palaikantys tradi
cines gyvenimo formas, mėgėjų kūrybinį aktyvumą. Bet
visi šie dalykai traukiasi į žmonių gyvenimo periferiją.
Keičiantis „liaudies“ sąvokos turiniui, išlieka gali
mybė liaudies kultūra vadinti visas neprofesines kūry
bos ir kultūros adaptavimo formas. Tačiau tokią kul
tūrą reikėtų aiškiai skirti nuo tradicinės liaudies kul
tūros: tradicinė liaudis gyvena universalų tradicinį gy
venimą, o mėgėjų liaudis - specializuotą, profesionalizuotą, vadinasi, šių žmonių neprofesionali veikla lie
ka tik laisvalaikio užsiėmimu, arba hoby. Šiandien tie
patys žmonės vienu atžvilgiu yra profesionalai, o kitu
- mėgėjai, - riba tarp tų žmonių grupių nusitrina. Bet
paaštrėja įtampa tarp profesionalumo ir diletantiškumo, tarp originalumo ir standartiškumo, tarp inovaci
jų ir banalybių.
Profesionalioji kultūra sudaro opoziciją tiek tradi
cinei, tiek ir liaudies kultūrai: tradicinei - savo nova
toriškumu, autoriškumu, liaudies kultūrai - individu
alumu, asmeniškumu, originalumu. Bet tai nereiškia,
kad profesionalioji kultūra visada pašalina, sunaikina
tradicijas. Veikiau atvirkščiai: ji išauga iš tradicijų, mo
difikuoja jas, perprasmina, atnaujina, renkasi, mėg
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džioja, turtina ir t.t. Visos inovacijos galų gale yra vie
naip ar kitaip perdirbtos ir įveiktos tradicijos. Galbūt
tai, kas čia pasakyta, labiau tinka civilizacijos istorinei
tradicijai, tačiau visos istorinės tradicijos galų gale ky
la iš etninės tradicijos, dažnai grįžta prie jos.
Tradicija ir inovacija - du tos pačios kultūros as
pektai: pirmasis išreiškia kultūros išliekamumą kartų
kaitoje, antrasis - jos kūrybiškumą. Abu tie aspektai
išlieka ir susiklosčiusiuose didžiuosiuose kultūros ti
puose - tradicinėje kultūroje ir civilizacijoje. Nors tra
dicinė kultūra ginasi nuo naujovių, atrodo sustingusi,
inertiška, tačiau ji nėra nekintanti ir negyva. Kai ku
riais atžvilgiais ji net judresnė už civilizaciją. Bet jos
pokyčiai kitokie. Tradicinė kultūra neturi fiksuotų, ra
šytinių tekstų, todėl jos formos variantiškos, niekada
neįgyjančios griežtai kanoniškų bruožų, kiekvienąsyk
atsinaujinančios žmonių lūpose ir rankose. Užrašyta,
fiksuota tradicinė kultūra jau nėra tradicinė griežta et
nologine to žodžio reikšme. Sustingdyta dvasia - civi
lizacijos vaisius. Dėl to sustingdymo atsiranda galimy
bė fiksuoti istorinių įvykių sekas, kurti autorizuotas
mokslo teorijas, kanonizuoti religines doktrinas. Civi
lizacijoje profesinės inovacijos - tai atsispyrimai nuo
fiksuotų būsenų. Tradicinėje kultūroje naujovės atsi
randa be aiškesnio atsispyrimo ir tarsi prieš žmonių
valią. Jos judesiai ne linijiniai, progresyviniai, o grei
čiau brauniški virpesiai.
Visas anksčiau minėtas kultūros formas, atmainas
ir aspektus drauge su tautine bei etnine šalyje gyve
nančių žmonių įvairove apima valstybės nacionalinė
kultūra. Jai priklauso ir visų kitų šalių kultūra, adap
tuota savo krašto žmonių reikalams. Dabar šio termi
no politikai vengia ir daro bjaurią painiavą, kartais pro
vokuojančią net etninius konfliktus. Lietuvos kultūra
- tai mūsų šalies teritorijoje gyvenančių piliečių ir joje
sukauptų vertybių kultūra. Joje dominuojanti lietuvių
kultūra nulemia nacionalinės kultūros charakterį, bet
su pastarąja vis dėlto neturėtų būti sutapatinama.
Sąvokų inventorizavimas, jų ryšių aiškinimas nega
li būti visai formaliai atliktas. Jis priklauso nuo aiškin
tojo teorijos, kurios čia ir aš negalėjau visai apeiti. To
dėl ir mano atsakymas galbūt per daug išsiplėtė. Už
tai norėčiau atsiprašyti.
What is an ethnic culture?
The editors of „Liaudies kultūra“ have prepared a
group of questions the answers to which could help in
ascertaining of contemporary views of such notions as
ethnic culture, traditional culture and folk culture. In
this article the ethnologist professor Dr. Habit. Angelė
Vyšniauskaitė and philosopher Dr. Krescencijus Stoš
kus present their views of the notions.

Autentiškas liaudies šokis:
įtakos ir pasekmės
Dalia URBANAVIČIENĖ

Iš visų muzikinio folkloro rūšių Lietuvoje didžiau
sio įvertinimo ir dėmesio susilaukė dainos. Būtent dai
noms yra skirti pagrindiniai lietuvių muzikinio folkloro
tyrinėtojų darbai, išleisti stambūs dainų rinkiniai (sa
vo apimtimi stebinantys jau nuo XIX amžiaus), folklo
ro archyvuose gausiausiai ir tiksliausiai yra užfiksuota
dainuojamoji tautosaka.
Visai kita yra lietuviško liaudies šokio situacija.
Prieštaraudama įsivyravusiai nuomonei vis dėlto tvir
tinčiau, kad dar šio amžiaus pradžioje Lietuvos kai
muose šokis gyvavo lygia greta su dainomis ir buvo
ne mažiau svarbus. Dainomis susižavėta dėl jų au
tentiškumo, o specialiai į šokį atkreiptas dėmesys bu
vo kiek kitokio pobūdžio - autentiškas šokis buvo „at
rastas“ kaip medžiaga sceniniam kūriniui, o šio „atra
dimo“ pasekmes aiškiai matome ir nūdienos folklori
niame gyvenime.
Daug anksčiau, nei pasirodė pirmieji autentiškų liau
dies šokių rinkiniai, o tuo labiau etninės choreografijos
tyrinėtojų darbai, XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje,
lietuviškas liaudies šokis buvo panaudotas sceniniam
pasirodymui. Liaudies šokis scenoje tapo nacionalinio
atgimimo judėjimo įrankiu, viena iš naujai kuriamos lie
tuviškos nacionalinės kultūros apraiškų. Inteligentija
priešinosi lietuvių nutautinimui ne tik organizuodama
lietuviškų knygų leidybą užsienyje ir knygnešių judėji
mą, bet ir rengdama vakarėlius, koncertus, vaidinimus,
„lietuviškus vakarus“, „klojimo teatrus”, gegužines, tai
kydama jų „programoms” ir liaudies šokį.
Prisitaikant prie scenos reikalavimų šokis buvo šiek
tiek stilizuojamas. Pirmieji liaudies šokio stilizuotojai
- mokytojai ir kiti šviesuoliai, daugiausia kilę iš inteli
gentijos, bajorijos, dažniausiai buvo paveikti profesio
naliosios kūrybos, jie nesuvokė autentiško šokio gro
žio ir siekė jį priartinti prie baletinio šokio estetikos
(panašiai tuo metu pradėta naudoti liaudies dainas
kuriant chorinę muziką). Tuo metu liaudies šokio „estetizavimas” apsiribojo tik šokio atlikimo manieros kei
timu: suvienodinti šokėjų judesiai, žingsniai, jų skai
čius, pobūdis, rankoms prireikė atramos, ir iki tol bu
vusios laisvos merginų rankos grakščiai kilstelėjo si
jonų šonus, vaikinai rankomis įsirėmė į liemenį. Ne

beliko kiekvieno šokėjo individualumo ir improvizaci
jos, pakito jų bendravimas, natūralumą pakeitė vaidy
ba, mechaniški inerciniai judesiai. Taip pat pakito mu
zikos ir judesių santykis: choreografija supaprastėjo,
o kartu griežtai buvo derinama prie muzikos, atme
tant poliritmiką, laisvą žingsniavimą, dėsningą šokių
figūrų vėlavimą „vejantis” muziką, laisvą choreo
grafinės ir muzikinės formų ryšį.
Pirmasis žinomas sceninio šokio autorius, kaip ži
nia, - kompozitorius Mikas Petrauskas savo operetė
je „Kaminkrėtys ir malūnininkas”, kuri buvo pastatyta
Peterburge 1903 m.1, panaudojo suktinį. Pagal M. Pet
rausko pasakojimą, liaudyjesuto/n/'poros šokdavo ne
vienodai - vienos sukdavosi, o kitos tuo metu „vari
nėdavo”. Scenai M. Petrauskas šokį „sutvarkė”: griež
tai padalijo jį į dvi dalis, kiekvienos dalies taktų kiekiui
atitaikė nustatytą žingsnių kiekį, netgi parašė muziką.
Toks autorinis kūrinys vėliau prigijo kaip liaudiškas:
„Tuo būdu sutvarkytas šokis ir eina lig šių dienų Lietu
voje ir Amerikoje”.2 (Autentiškas suktinis pagal atliki
mo formą ir improvizaciškumą, partnerių intuityvų ben
dravimą buvo, greičiausiai, panašus į kai kurių šokėjų
Lietuvoje dar pašokamąpolką, kurios vieno iš varian
tų įvairovę labai vaizdžiai aprašė S. Paliulis;3 savotiš
kas šio tipo šokių gyvuojantis analogas - skandinaviškojipolska.) Vėliau pertvarkyti kitus lietuvių liaudies
šokius buvo pakviestas net Peterburgo imperatoriš
kojo teatro baleto artistas I. I. Čekryginas.4
Pirmieji lietuvių liaudies šokių ir žaidimų rinkiniai
paskelbti siekiant populiarinti šią kūrybos rūšį ir įtraukti
ją į mokyklų programas. Juos paskelbė mokytojas Ma
tas Grigonis,5 spaudoje kvietęs jam siųsti surinktus
šokius iš visos Lietuvos, pats rinkęs etninę choreo
grafiją, dalį medžiagos persirašęs iš archyvų, o kai
kuriuos žaidimus ir šokius net pats sukūręs. Didžiau
sias šių rinkinių trūkumas - nepažymėti duomenys,
kur ir iš ko buvo užrašyta publikuojama medžiaga.
Šie rinkinukai buvo labai populiarūs, tad skirtingų et
nografinių regionų liaudies choreografija paplito vi
soje Lietuvoje. Mokytojai, mokydami šokių kaimo vai
kus mokyklose, matyt, ne visada rėmėsi vietine ma
niera (dalis buvo atvykę iš kitų Lietuvos vietų). Iš kai
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tenka pavadinti mokytojų laisva plastine kūryba, bet
mo kilę mokytojai galbūt mažiau keitė choreografiją,
ne liaudies šokiu!).“10
pamokydavo vaikus ir savo krašto ratelių, bet bajoriš
Tuo metu Lietuvos kaime autentiškas šokis dar bu
kos kilmės mokytojai spraudė liaudies choreografiją j
vo gyvas. Iki Pirmojo pasaulinio karo netgi dar gyvavo
profesionalaus šokio rėmus, prikurdavo teatrališkų
archajiški apeiginiai vestuviniai, kalendoriniai šokiai, žai
žestų ir pan.
dimai, o tarpukario laikotarpiu buvo gana stipri šokių
1918 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, spar
vakarėlių tradicija. Mažesni šokių vakarai vykdavo vie
čiai vystėsi lietuviška nacionalinė kultūra, buvo kuria
no ar kelių kaimų jaunimui (ateidavo pažiūrėti ir vaikai,
ma tautiška mokykla. Mokyklose šokis buvo naudo
senesni žmonės, kurie kartais irgi pašokdavo) susirin
jamas kaip fizinio lavinimo priemonė. 1922-1931 m.
kus savaitgalį pas turtingesnį ūkininką, muzikantą arba
Šiauliuose veikė Švietimo ministerijos kursai kūno kul
ten, kur būta daugiau šokančio jaunimo. Neretai, jei
tūros mokytojams ruošti, 1932-1940 m. tokie kursai
buvo ūpo, šokta per visą naktį iki aušros. Tokiose „va
buvo skirti pradinių klasių mokytojams. Kursams va
dovavo K. Dineika, R Savukaitytė-Dineikienė, S. Ja
karuškose“ užtekdavo vieno muzikanto, pertraukose
tarp šokių buvo einami rateliai, dainuojamos dainos.
nušauskas, B. Juškevičiūtė, kurie, siekdami paįvairinti
Miestuose susiformavo naujesnis reiškinys - geguži
judesio lavinimą, į programas įtraukė liaudies žaidi
nės, organizuojamos gimnazijų ir draugijų. Į jas patrauk
mų, ratelių. 1934 m. Kaune buvo įsteigti Aukštieji kū
davo žmonės iš visos parapijos. Vėliau miestų pavyz
no kultūros kursai, kuriuose privaloma disciplina bu
vo ir vadinamasis tautinis šokis.6 Po kiek laiko prie šio
džiu imta rengti gegužines ir kaime. Gegužinės atnešė
daug naujovių iš miesto ne tik šokio stilistikos srityje:
instituto įsteigiamas liaudies šokių kabinetas, kuriam
vadovauja M. Baronaitė, vėliau pradėjusi rinkti šokius
šokių teritorija buvo aptveriama, įeinant reikėjo pirkti
ir Lietuvių tautosakos archyvui.
bilietą, instrumentiniai šokiai palaipsniui išstūmė dai
Retas mokytojas ieškojo šokių kaime. Įsigalėjo ma
nas ir ratelius, prasiplėtė ir pasikeitė instrumentų sudė
da kurti „tautiškus šokius”, pritaikant žinomoms liau
tis (kartais čia grodavo net dūdų orkestras). Vis dėlto
dies šokių dainelėms įvairius žingsnius, neretai pa
gyvybingesnė buvo mažų šokių vakarėlių tradicija, išli
kusi karo ir net pokario laikotarpiu.
verčiant liaudies šokį savotišku „baletu”. M. Baronai
tė 1937 m. piktinosi, kad to m eto....mokytojas, norė
Politinės pokario sąlygos tapo lemiamu smūgiu au
tentiškų liaudies šokių tradicijai. Dauguma stambesnių
damas įtikti miesčioniškoms užgaidoms, modernizuo
ūkininkų, kurių namuose buvo įprasta rengti šokius, bu
ja tautiškus šokius ir iš jo padaro kažkokią tautiško
vo išvežti į Sibirą arba emigravo į užsienį, slapstėsi. Vis
šokio karikatūrą, arba gaunamas kažkoks nevykęs
dėlto jaunimas dar suruošdavo šokių vakarėlių mokyk
„baletas”.7 Jos teigimu, apskritai to meto inteligentija
turėjo labai menką supratimą apie autentišką liaudies
lose. Tačiau tuo metu net šokis virto politiniu veiksmu.
šokį: „...nieks nei buvo matęs, nei pažinęs mūsų tau
Tai buvo laikas, kai merginą, vakarėlyje pašokusią su
stribu, miško vyrai baudė plikai nuskusdami galvą ar
tiškų šokių”.8 Tad nutarus dalyvauti tarptautiniuose fes
tivaliuose ir Kauno universitete ta proga suformavus
ba burokine tarka ištarkuodami nuogą sėdynę, ir prie
šokių ratelį, jo dalyviai, žymaus folkloristo J. Balio pa
šingai, jei stribai sužinodavo apie šokius su miškiniais,
tokią merginą jie galėjo suimti ir ištremti į Sibirą arba
tarimu, pirmiausia aplankė daug kaimo vietų ir ten iš
moko šokių, kuriuos vėliau nedaug „padailinę” net nužudyti. Pokario kova tęsėsi apie dešimt metų,
tačiau, pagal kai kuriuos pasakojimus, kaimuose šokių
1935 m. parodė Londone, 1937 m. - Paryžiuje,
1938 m. - Hamburge ir Prahoje, 1939 m. - vėl Lon
vakarėlių tradiciją galutinai nutraukė sunkus alinantis
darbas kolūkiuose. Jaunimas - pagrindiniai šokėjai done, Stokholme.
iš kaimo bėgo į miestą, bet koks žmonių susibūrimas
J. Balio žodžiais tariant, tokie pasirodymai užsie
nyje sukėlė didesnį susidomėjimą lietuviais, negu, pa
buvo įtartinas ir persekiojamas. Ilgainiui vadovavimą
vyzdžiui, lietuviškas futbolas. Tačiau kartu jis apgai
įvairiems renginiams, kartu ir šokiams, perėmė nauja
tarybine dvasia paruošti kultūros darbuotojai.
lestavo, kad, palyginti su estais ir latviais, lietuviai au
tentiškų liaudies šokių tyrinėjimo ir populiarinimo sri
Sovietiniais metais susiformavo naujo tipo sceni
tyje yra labai atsilikę. Jo nuomone, tuo laiku Lietuvių
nis „liaudies“ šokis, tapęs komunistinės propagandos
tautosakos archyvas jau buvo sukaupęs pakankamai
įrankiu. Dar 1940 m., okupavus Lietuvą, pagal Mask
medžiagos, kad galėtų išleisti solidžią lietuviškų liau
vos direktyvą buvo pradėtas organizuoti Liaudies an
dies šokių studiją arba rinkinį (J. Balys pabrėžė: „Ži
samblis, o 1944 m. jis buvo atkurtas ir tapo Valstybi
noma, be jokių stilizacijų!”), jei tik būtų kas jį paruo
niu liaudies ansambliu. Ansamblio vadovams buvo nu
šia. J. Balys akcentavo tokio darbo neatidėliotinumą,
rodyta kurti sceninius „liaudies” šokius pagal sovieti
nes matė maišatį atliekant liaudies šokius: „...kaip kas
nių (daugiausia rusų) ansamblių pavyzdį. Tuo pat metu
išmano, taip daro, visaip stilizuoja, kad pagaliau ne
buvo sparčiai steigiami smulkūs saviveikliniai kolek
begali pažinti, koks čia šokis - vienur šoka vienaip,
tyvai (įtraukiant ir senesnio amžiaus žmones), kurie
kitur kitaip (pvz., gimnazijų varžybose daugelį šokių
kopijavo Valstybinio ansamblio repertuarą. Šių ansam
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bliu „liaudies” šokis buvo perdėm autorinis: muziką
kūrė kompozitorius (ją atliko perdarytų ir modernizuotų
„liaudies” instrumentų orkestras), choreografiją - ba
letmeisteris, tekstą - poetas.
Nepaisant pirmųjų Valstybinio ansamblio vadovų
(J. Švedo ir J. Lingio) pastangų išlaikyti lietuviškumą ir
kuo artimesnes sąsajas su tradicine kūryba, vis dėlto
šios rūšies šokiai ilgainiui tapo pompastiška, dekoraty
via sovietinės ideologijos propagandinio šou dalimi.
1950 m. organizuotoje Dainų šventėje tokius šokius at
liko jau 12000 šokėjų. Iškraipant liaudies šokio esmę,
tarsi savotiškos patašinės dekoracijos naujam sovieti
niam gyvenimui buvo kuriami nauji „darbo”, „kalendo
riniai”, „vestuviniai”, „pasilinksminimų” šokiai, sovieti
nės tematikos šokiai (pavyzdžiui, „Kolūkio pirmininkas”,
„Pionierių stovykla”, „Nuosprendis”). Buvo teigiama,
kad „...svarbiausias meno vadovo kūrybinio pajėgu
mo požymis - sugebėjimas transformuoti liaudies me
ną, jj pritaikyti scenai”.11 Daug tokių šokių kūrėjų visiš
kai nepažino autentiško šokio, tad nekeista, kad lietu
viškuose „tautiniuose” šokiuose atsirado moldaviškų
šokių susikabinimo būdų, kaukazietiškų vyrų šuolių ir
sukinių, prancūziško kankano elementų ir pan. Išnyko
pagrindiniai žemi ir siauri lietuviški žingsniai, santūrūs
ir orūs žestai, natūralūs žaidybiniai elementai; lietuviams
būdingi nesudėtingos struktūros šokiai (išskyrus kad
rilinius šokius) išaugo į išplėtotas daugiaplanes kom
pozicijas. Visiškai pasikeitė šokėjų bendravimas: au
tentiškuose šokiuose moteris jautė vyro globą, tačiau
ir vyras, ypač poriniuose ir kadriliniuose šokiuose, mėg
davo pademonstruoti save - kiekvienas geras šokėjas
išsiskyrė savita šokimo maniera, prie kurios merginos
turėjo prisitaikyti; o akademiniuose dainų ir šokių an
sambliuose vyras lydi merginą lyg jos šešėlis ir baletine maniera tik asistuoja jai, visa šokėjų masė tampa
beveide, demonstruoja vienodą dirbtinę publikai skir
tą šypseną. Visa tai lemia principinis skirtumas: kaimo
aplinkoje pagrindinė šokio paskirtis buvo bendravimas,
o sceniniuose šokiuose svarbiausia - žiūrovams skir
tas vaizdas, diktuojamas visai kitų estetinių normų.
Per dvidešimt penkerius pokario metus buvo su
kurta daugiau kaip 200 sceninių choreografinių kūri
nių.12 Sovietų valdžia visokeriopai palaikė tokią kūry
bą. 1958 m. įsteigtos Kultūros ministerijos kasmetinės
premijos už geriausias šokių kompozicijas, skelbiami
konkursai naujiems šokiams kurti,13 o pagrindiniu ver
tinimo kriterijumi neretai tapdavo politiniai motyvai.
Sėkmingai buvo formuojama tokios pakraipos šo
kio mokykla. Nuo 1967 m. buvo atidaryti choreo
grafijos skyriai Pedagoginiame institute, Kultūros mo
kykloje (kelios tokio profilio šokėjų laidos M. K. Čiur
lionio meno mokykloje), o nuo 1974 m. dabartinio Klai
pėdos universiteto Menų fakultetuose įvesta vadina
moji folklorinio šokio disciplina. Sceninio šokio kūri
mas pasidarė vis gausėjančio žmonių būrio profesija.

Šie specialistai lavinami remiantis baleto ir pramogi
nio šokio trenažu, gauna žinių iš šokių ir muzikos isto
rijos, šokio kompozicijos, muzikos teorijos ir pan., ta
čiau apsiribojama profesionaliuoju menu, apeinant gilų
etninės kultūros ir jos specifikos pažinimą.
Nepasitenkinimą naujųjų „specialistų” kūryba iš
reiškė net šios šokių pakraipos lyderiai: „Mūsų liau
diškasis choreografinis menas vis labiau ir labiau
krypsta į išorinius efektus: trankumą, greitumą, įvairių
figūrų bei žingsnių komplikavimą. Gausėja ne tik kla
sikos elementų, atsiranda ir kai kurių varjetė bruožų”
(V. Bartusevičius).14 Paradoksalu, tačiau tokie liaudies
šokio „specialistai” mokydavo „teisingai” šokti pagy
venusių žmonių kolektyvus, mėgindami sulaužyti jų
jaunystės patyrimą.
Kadangi ilgą laiką tik šio tipo „liaudies” šokiai bu
vo rodomi per televiziją, jaunesnioji karta įsisąmoni
no būtent tokio pavidalo liaudies šokio įvaizdį.15
Sovietų Sąjungoje bene anksčiausiai apie šias ten
dencijas prabilo rusų mokslininkai folkloristai, paste
bėdami, kad nė viena sceninės saviveiklos forma nė
ra tokia diletantiška kaip šioji „liaudiška” (o iš tikrųjų
autorinė) kūryba ir ją atliekantys ansambliai, kad šios
veiklos rezultatus dažniausiai galima vadinti tik pseudomenu. Dar 1963 m. Jugoslavijoje, X-ame folkloris
tų ir etnografų kongrese, buvo konstatuota, kad so
cialistinių šalių valstybinių ansamblių programose be
veik nieko nėra liaudiško, ir griežtai kritikuoti tokie an
sambliai, tampantys „komerciniu folklorizmu” turis
tams, neišmanantiems tikrosios to krašto liaudies kū
rybos. Kongrese buvo rekomenduota verčiau organi
zuoti etnografinius ansamblius vietose. Nors šios min
tys skambėjo ir Lietuvoje,16 tačiau sceninių „liaudies”
šokių (dabar jie vadinami tautiniais) kūryba inertiškai
vystosi ir toliau iki šių dienų be didesnių pakitimų. Šios
srities specializaciją gavę choreografai yra pagrindi
niai šokių mokytojai mokyklose (atgavus nepriklau
somybę šokis tapo privaloma disciplina), vadovauja
įvairiems būreliams ir ansambliams.
Vis dėlto vadinamiesiems dainų ir šokių ansam
bliams vis didesnę įtaką daro (arba bent jau mažina
jų populiarumą) etnografiniai ir folkloriniai ansambliai,
atsiradę apie 7 dešimtmetį kartu su folklorinio judėji
mo pradžia. Folklorinis judėjimas, susiformavęs kaip
alternatyva oficialiajai to meto kultūrai ir tapęs savita
politizuota patriotizmo išraiška, paskatino naują po
sūkį liaudies šokio raidoje.
Folklorinių ansamblių repertuaras remiasi pačių kai
muose užrašyta arba publikuotų leidinių medžiaga.
Daugelis folklorinių ansamblių atlieka liaudies šokius
savotišku stiliumi - tarpiniu tarp autentiškos manieros
ir stilizuoto šokio. Pagrindiniai folklorinių ansamblių
dalyviai - miesto jaunimas, neturėjęs galimybės tie
siogiai perimti liaudies šokio autentiškumo. Sovietme
čio mokyklose buvo privaloma tik sportuoti, o mėgė
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jai šokti galėjo lankyti įvairius šokių būrelius (pramo
ginių šokių, baletą, meninę gimnastiką, aukščiau ap
tartus dainų ir šokių ansamblius). Tad dalis jaunimo
išaugo visai nemokėdami šokti (kažkada kaime turė
jo mokėti šokti visi), o kiti pramoko šokti remdamiesi
profesionalaus šokio pagrindais. Panašiai kaip profe
sionaliosios muzikos (ypač chorinės) apsuptis net ge
riausių folklorinių ansamblių dainininkams neleidžia
pereiti prie kitokio „girdėjimo” ir liaudies dainą into
nuoti netemperuotai, taip ir liaudies šokį dažnai šoka
neskirdami jo stilistikos nuo profesionalaus šokio, be
improvizacijos ir tradicinės interpretacijos laisvės. Ne
retai mokomasi tik supaprastintos šokio schemos, ji
primityviausiu būdu siejama su muzika, nesigilinama
j detales, stilistikos, pojūčių subtilybes. Esama ir psi
chologinių problemų: „prarastoji karta (-os?)” atpa
žįstama pagal tam tikrus ankstesnių laikų žmonėms
nebūdingus charakterio bruožus - baimę parodyti sa
ve, stengimąsi susitapatinti su minia, neparodyti sa
vo individualumo. Gal dėl to daug šokėjų šokdami
negali pajusti kūrybos ir saviraiškos džiaugsmo, - o
tai yra svarbiausias gero liaudies šokėjo bruožas.
Be to, folkloriniams ansambliams tam tikra pras
me daug sunkiau mokytis šokio nei dainų, nes retai
pavyksta pamatyti tikrą lietuvišką autentišką šokį pil
nu jo pavidalu. Lietuvoje dar ir šiais laikais folklorinė
se ekspedicijose trūksta filmavimo technikos, tad šo
kis dažniausiai tik aprašomas. Beje, dauguma folklo
ro rinkėjų neturi jokių šokio aprašymo įgūdžių (tik Klai
pėdos universiteto Menų fakultete dėstoma šokio ap
rašymo metodika pagal K. Poškaičio sistemą ir Lietu
vos muzikos akademijos etnomuzikologams dėsto
ma liaudies šokio stenografija pagal D. Urbanavičie
nės sistemą). Paprastai geriausiu atveju aprašomas
tik šokio karkasas, bet ne jo atlikimo detalės. Be to,
šokis dažniausiai užrašomas iš pavienių asmenų pa
gal prisiminimų metodą (tokiu būdu neišvengiamai prikuriamas visumos vaizdas), ir tik retais atvejais pa
vyksta suburti šokėjų grupę ir surasti jiems grojantį
muzikantą. Neretai taip ekspedicijoje suburti šokėjai
sakosi paskutinį kartą šokę prieš keletą dešimtmečių,
tad nekeista, kad klystama ir klumpama, ir tik po tam
tikro laiko apytikriai atkuriamas jaunystės šokis.
Atrodytų, kad lengviausia būtų mokytis lietuviškų
šokių iš autentikai artimiausių etnografinių ansamblių,
- bet ir šis kelias problemiškas. Savotiškas sovietme
čio palikimas - ansamblių vadovai, neretai ateidavę
vadovauti kaimo ansambliui neturėdami jokio supra
timo apie autentiškumą ir to kaimo tradicijas. Reži
suodami pasirodymus tokie vadovai išmokydavo žmo
nes visai svetimų jiems manierų, pakeisdavo jų išvaiz
dą ir elgseną. Be to, ir patys etnografinių ansamblių
dalyviai, pakoncertavę svetimuose kraštuose, pa
mėgsta sceninius efektus, kai ko „pasimoko“ iš tele
vizijos laidų (pavyzdžiui, pradeda kopijuoti folklorinių
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ansamblių atlikimo manierą). Naujos ir senos įtakos
(prisiminkime inteligentijos įtaką šio amžiaus I-oje pu
sėje, sovietmečio propagandą ir sceninius pagyve
nusių žmonių kolektyvus) keičia kaimo žmonių skonį
ir jų supratimą apie autentiško liaudies šokio grožį.
Gyvoji lietuviško šokio tradicija, galima sakyti, bu
vo numarinta pokario metais, o dabar etnografiniai an
sambliai savo pasirodymuose labiau tik demonstruo
ja buvusių šokių atvaizdą ir palyginti daug rečiau pri
simena šokį savo pasilinksminimuose. Negausus kai
mo jaunimas nebeperima tų šokių (tik su labai reto
mis išimtimis). Paradoksalu, tačiau kaimo šokių (re
konstruotų ar išmoktų be tiesioginio perėmimo) gy
voji tradicija yra gyvybingesnė miestuose, kur folklo
ro ansambliai ne tik koncertuoja, bet ir šoka savo ma
lonumui - švęsdami savo šventes, rengdami vakaro
nes. Tačiau daugeliu atvejų liaudies šokis (kaip, beje,
ir daina) net netampa natūralia tarpusavio bendravi
mo kalba, kas yra būdinga gyvai tradicijai, o yra tik
demonstravimo objektas.
Taip lietuviškas liaudies šokis sparčiai kinta, nebespėjant užfiksuoti pirminio jo pavidalo. Skaudu, kad
galintys ir sugebantys prisidėti prie šios liaudies kul
tūros paveldo dalies išsaugojimo dažnai esame pa
syvūs stebėtojai ir tik akimis palydime nutolstantį trau
kinį. Lietuvos liaudies kultūros centras užsimojo su
kaupti centrinį lietuvių liaudies choreografijos archy
vą, bet apsiribojo tik medžiagos perrašymu iš kitų ar
chyvų (kuri daugeliu atvejų yra nekokybiška, nepilnų
duomenų), o specialiai šokiams skirtų ekspedicijų be
veik neorganizuoja. Turėtume pradėti plačią autentiš
ko liaudies šokio fiksavimo veiklą - ieškoti gerų me
todų, organizuoti ir koordinuoti įvairių institucijų, an
samblių, pavienių žmonių pastangas šioje veikloje, nes reta kuri kita liaudies kūrybos sritis nyksta taip
sparčiai kaip šioji.
Folkloriniai ansambliai naudoja autentišką liaudies
šokj daugiausia tik kaip medžiagą savo repertuarui,
pačių surinktus šokių, žaidimų aprašus ar videoįra
šus retai kada sutvarko ir atiduoda archyvams saugo
ti. Galbūt čia yra ne tik jų, bet ir etninės kultūros cen
trų, kurie turėtų labiau šefuoti folklorinių ansamblių
veiklą, orientuoti jų darbą bendroje etninės kultūros
veiklos grandinėje, kaltė.
Beje, po folklorinių ekspedicijų kaimo žmonės daž
nai pamirštami, jie taip ir nebesužino, kaip toliau nau
dojama jų kūryba. Folklorinių ansamblių dalyviai vė
liau patys moko kitus tų pačių šokių, nepasitikrinda
mi, ar tikrai neklaidingai juos išmoko. Būtų daug ge
riau, jei jie sugrįžtų j kaimą ir pirmiausia savo progra
mą parodytų tiems žmonėms, iš kurių užrašė medžia
gą. Ar būtina priminti, kad pagrindiniai mūsų mokyto
jai yra kaime, tik, deja, jie sensta ir miršta. Reikėtų
daug daugiau bendrauti su jais, taip galbūt net pa
skatinant jų pačių norą vėl dainuoti, šokti (juk pereks-

pedicijas, kartais paties darbymečio metu, šoka net
aštuoniasdešimtmečiai!). Toks miestiečių dėmesys,
noras tikrai mokytis, kaimo šokių savito ir autentiško
stiliaus įvertinimas pakeltų senų tradicijų vertę vieti
nio jaunimo akyse. Grįžtamasis ryšys tarp folklorinių
ansamblių ir kaimo labai pagyvintų pastarojo gyveni
mą (ypač žiemą), galbūt net suformuotų naujas kultū
rines tradicijas senų vertybių pagrindu.
Tokios, kad ir pavėluotos, galimybės nors šiek tiek
sulaikyti nenumaldomą sceninio šokio įtaką autentiš
kam liaudies šokiui.
Pabaigai norėčiau pacituoti 1939 metais išsakytas
J. Balio mintis, kurios tarsi būtų skirtos mūsų laikų pro
blemoms: „Atrodo, kad ir pas mus, kaip visur kitur, šis
reikalas galėtų susitvarkyti tik tada, jei būtų įsteigta sa
varankiška Lietuvių liaudies šokių draugija, kuri apimtų
įvairių sričių atstovus (folklorininkus, muzikus, plastikos
mokytojus ir aktyviausius šokėjus), kur būtų kartu dir
bamas ir tyrinėjimo, ir populiarinimo darbas. Joje galė
tų rasti sau vietos visi šio darbo mėgėjai, kurių pas mus
netrūksta, ir ji galėtų planingai tvarkyti visą šios rūšies
sąjūdį. Ag, jau seniai yra paruošti ir tokios draugijos
įstatai, tik jie bent pora metų išgulėjo įvairių pareigūnų
stalčiuose, šabloniškai pasiteisinant - nėra lėšų. Ne lė
šų čia klausimas yra svarbiausias, reikia tik gerų norų ir
nusimanymo. Būtiniausiems reikalams lėšų gali prasi
manyti ir pati draugija iš nario mokesčių ir viešų pasiro
dymų. Stambesnius užsimojimus galėtų paremti L. Tau
tosakos Archyvas, Užsienio Reikalų M-ja, kuri jau ne
kartą yra parėmusi tokius pasirodymus užsienyje, pa
galiau Kūno Kultūros Rūmai (pvz., duodami dr.-jos rei
kalams patalpas), jeigu jiems iš tikrųjų šis reikalas rūpi.
Tad, rodos, nėra jokių kliūčių tokiai draugijai pagaliau
įsisteigti ir pradėti darbą.“17
Šiais laikais draugijų matėme visokių ir vargu ar
esame įsitikinę jų veiksmingumu. Tačiau tam tikros
rūšies sąjūdis būtų labai reikalingas, - labiausiai vilio
jantį modelį, mano nuomone, galėtume rasti Skandi
navijos, Vengrijos pavyzdžio klubų ir draugijų veiklo
je. Bet kiek yra žmonių, kurie tuo užsiimtų?
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An authentic folk dance under the influence
of the stage dance in Lithuania
Dalia URBANAVIČIENĖ
In Lithuania the folk dance had been performed on
the stage in a stylized manner earlier than the first folk
dance collections and research works appeared. In the
first half of the 20thcentury stage events were related to
the idea of national revival and folk dances did not chan
ge very much. During the Soviet period the folk dance
has changed totally. It was adopted for the stage and be
came a part of the pompous propaganda show. Folk mo
vement (it started in the 7thdecade of this century) crea
ted a pecular style in the middle between an authentic
and stylized manner of the folk dance. All the types of
„folk“dances for the stage include the same features: lack
of improvisation and varietions, a changed connection bet
ween music and movement, an invasion of urban dan
cing manner and, sometimes, even the loss of Lithuanian
character. During the first period of the stage dance an
authentic dance was influenced greatly by the stage dan
ce because the teachers of secondary schools were trai
ned on the basis of the stylized dance. In the Soviet pe
riod many such „folk“ dances were danced at Klaipėda
Conservatoire, considering the performances of classical
ballet dances. Because of the propaganda only of this ty
pe of „folk“ dance on TV the youth has formed for them
selves such an image of folk dance for a long time.
Later, some young people having this point of view of
the folk dance came to folk ensembles to train folk dan
cing as „cultural leaders“. They worked in villages and
„aesthetized“the authentic folk dance.
The TV broadcasting of programmes with folk ensem
bles influenced greatly the taste of villagers and distorted
their understanding of the beauty of folk dances.
Now we have ascertained that some dancers of et
hnographical ensembles had an influence upon the folk
dance on a stage and deprived them from an authentic
manner of the folk dance. Some Lithuanian dances with
their particularly free and untypical connection between
music and movement have already dissapeared due to
the influence of the stage dance.
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Mitinė žemė irjos
metafiziniai simboliai
Algis UŽDAVINYS

Šiuo rašiniu siekiama:
1. Atkreipti dėmesį j faktą, kad, tradicines kultūras
tyrinėjant, sąvokų „chtoniškas“ arba „žemiškas“ negali
ma naiviai natūralizuoti, kad integrali „žemės“ samprata
yra nepalyginti platesnė.
2. Nepaisant lokalinio mitinio dialekto, pademonst
ruoti dvasinių realijų principines analogijas. Šiuo atveju
kai kurias lietuviškos mitologinės medžiagos nuotrupas
nušviesti alcheminio simbolizmo atodairoje, visų pirma
atskleidžiant subtiliąją Žemynos arba Žemės sampratą.
Dėmesio centre - kosmologinė ir eschatologinė linkmė
tiek mikrokosmine, tiek makrokosmine prasmėmis.
3. Metodinis pagrindas - metafizinė nuostata, kad hie
rarchiškai aukštesnių realijų negalima adekvačiai paaiš
kinti žemesniųjų terminais. Kita vertus, žemesniosios aiš
kintinos ir aukštesniųjų principų pagrindu, nes bet koks
kūrinijos simbolizmas yra teofanija.
4. Į vadinamąją tautosaką žiūriu kaip į pabiras, nere
tai iškreiptas ar degradavusias tradicinės ortodoksijos lie
kanas, kartu pripažindamas metafizinį ikikrikščioniško
sios baltų religijos statusą ir atmesdamas sekuliarinių, ma
terialistinių antropologijų tezes kaip nepagrįstas.
F. Schuono žodžiais: „Vidujai kiekviena religija yra vie
no Asmens doktrina, jos žemiška manifestacija ir prie
monė mūsų „personalumo“ paslaptingai reintegracijai su
dangiškuoju Prototipu. „Išoriškai“ religijos reiškiasi kaip
„mitologijos“ arba simbolizmai, skirti skirtingiems žmo
giškiesiems suvokėjams, ir savojo ribotumo sklaidoje tai
ne prieštaravimas in divinis, o priešingai - Malonė.“
(F. Schuon. Senders de Gnose. - Paris, 1957. - P. 82)
Siekdamas parodyti, kad visos įžvalgos priklauso nuo
sugebėjimo, religiniais dvasiniais principais remiantis, sin
tetiškai interpretuoti kiekvieną menkiausią detalę, pradžiai
pasitelksiu P. Dundulienės knygą „Pagonybė Lietuvoje“,
nors ji ir nėra šiuo požiūriu visiškai priimtina. Joje rašo
ma, kad Žemė - visa ko motina, Praamžiaus pati, ta pati
indų Prithivi, Dangaus žmona. Vien tik ši trumpa pastaba
jau leidžia įžvelgti tam tikrą Žemės sąsają su dangiška ma
lone ir apreiškimu. Toliau minimas Žemės apvaisinimas,
pabrėžiant lietaus, kaip malonės atitikmens, ir Perkūno
kirvio įvaizdžius. Kalavijas bei kirvis yra intelektualiniai
rykai - žemesnių lygmenų simbolizmas tėra analogija. Štai
Kretos dvigubas kirvis mena pilną lunarinį ciklą ir pasau
lio ašį: dvi ašmenų plokštės - tai priešingos mėnulio fazės,
o ašies skylė arba anga - saulės vartai solsticijos metu. Dvy
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lika įsmeigtų į žemę kirvių Homero „Odisėjoje“ tapatūs
dvylikai Zodiako būstų; Odisėjo šautos strėlės kelias - tai
Saulės kelias tiesia laiko linija. Lunarinis kirvis, be kita ko,
- tai ir pati Gamta arba graikųphysis, indų Maya, o iš pri
gimties skaisti siela - tai Penelopė.
Žemės nėštumas atspindi bei kartoja kosmogenezės ei
gą. Turėkime galvoje Indros-Vritros santykį Vedų tradici
joje. Skaitome P. Dundulienę: „Kas muša žemę, muša sa
vo motiną, tai mirusiojo Žemė nepriimsianti, neduosianti
vaisių.“ Žemė, kaip ir žmogus, „gyvena, alsuoja, kalba, bau
džia nusižengėlius“ (P. 88-89). Mūsų tikslas - atskleisti em
pirinio natūralistinio Žemės traktavimo ribotumą, o vien
jau iš pastarojo sakinio akivaizdu, kad Žemė kažkuo pri
mena Anthropos, t.y. Žmogų, ir syja su vita,pneuma, logos
bei lexaetema arba sanatana dharma („amžinasis teisingu
mas“ arba „darna“, lot. bei skr. - red.), nes ji „gyvena,
alsuoja, kalba, baudžia nusižengėlius.“ „Pasak M. Pretori
jaus, - rašo P. Dundulienė, - mirus žmogui, žemyneliavimo ir palabinimo apeigas atlikdavo artimiausias draugas,
kuris, nuliedamas gėrimo ant žemės, sakydavo: „Žemynė
le, būk linksma, priimk šią vėlelę ir gerai saugok!“ Išgėręs,
palabindamas Žemynėlę, kreipdavosi į mirusįjį: „Mano ge
riausias drauge, broli ir pan., Dievas nori tavo vėlę užlai
kyk“ (Ibid.) Užtenka šios trumputės ištraukos, kad būtų
aišku, jog Žemyna kažkuo artima vėlių pasauliui, Anima
Mundi arba Pasaulio Sielai, ir nėra vien materia secunda
(antrinė materija, lot. - red.).
Tradicinės doktrinos Gamtą suvokė kaip visą eilę gan
skirtingų lygmenų, iš kurių fizinis lygmuo buvęs žemiau
sias ir grubiausias, o kartu - mažiausiai realus noetine
prasme, nes šis lygmuo yra subtiliojo psyche pasaulio al
cheminis sutirštėjimas arba materializacija, t.y. simbolio
simbolis. Taigi yra ir aukštesnioji Žemė. Platonas rašo,
kad ši aukštesnioji Žemė yra dausose kaip įvairovės vie
nybė. Visa, kas auga jos puikiuose plotuose - medžiai,
gėlės, vaisiai, yra puikesni negu čia; ir ten yra kalvos, tik
nepalyginti glotnesnio, skaidresnio ir spalvingesnio ak
mens nei mūsų taip branginami smaragdai. Tai aukštes
niosios Žemės brangakmeniai, dieną švytintys kaip auk
sas ir sidabras, dideli, ir visur jų pilna, todėl Žemė atrodo
tokia nuostabi. Čia yra ir gyvulių, ir žmonių, kai kurie iš
jų - viduriniame lygmeny, o kiti - lyg oro marių salose,
kurios plūduriuoja ore ratu aplink kontinentą. Žodžiu,
orasjiems- nelyginant marių vanduo mums, o eteris jiems
- lyg mums oras. Turi jie ir šventyklų bei šventovių, kur iš

tikrųjų gyvena dievai ir girdi jų maldas, ir jie sulaukia
tikro dievų atsako, taigi būdami sąmoningi bendrauja su
dievais... (Plato. Phaedro, 110 B ff). Aukštesniąją Žemę
turi omeny ir Anaksagoras, tardamas: „Pradžioje žvaigž
dės sukosi gulsčiai“, t.y. horizontalioje plotmėje, kaip kad
sukasi tholos, astronominės observatorijos kupolas. Ju
dėjimas, anot Anaksagoro, vykęs ne žemyn, ypo, bet ap
linkui žemę, peri, o tai ne kas kita kaip dangaus judėji
mas, stebimas iš Šiaurinės žvaigždės, kuri esanti „Pirmi
nės Tradicijos įkurta.“ Virš indų Pasaulio kalno Meru sau
lė ir mėnuo nuolat sukasi ratu iš kairės į dešinę {Pradakšinam), todėl naktį sunkiai begalima atskirti nuo dienos.
Diena ir naktis čia prilygsta metams (Mahabharata. Varaparvan, 163, 164). (Žr. H. Corbin studijas apie zoroastriečių, hermiečių ir islamo šijitų, izmailitų bei sufijų tra
dicijas, pavyzdžiui, Man ofLight in Iranian Sufism. - Boul
der, 1978; Spiritual Body and Celestial Earth. - Princeton,
1977). Sesers Jeanne Le Royer (XVIII a.) vizija piešia
ateities ciklą, kai dabartinis pasaulis pasibaigsiąs, tota
liai sunaikintas ugnimi: „Bus atnaujinta gamta ir šviesu
liais padabinta, saulė ir žvaigždės dangaus skliaute vėsiai
spinduliuos ir atrodys esą kone iš dvasinės substancijos jų švytėjimo niekas nebetemdys. Žemė, skaidriu rutuliu
tapusi, žėrės it gražiausias kristalas, besvorė“ (Suzanne
Jacquemin. Le Prophėties dės Demiers temps. - Paris, 1958.
- P. 152).
Lietuviai žino Rojaus Darželį „ant žiemos rytų šalies.
Žiemos laike arti vidurio dangaus tos žvaigždės apskritos
yra kaip tekiniai, ale plačiai rodo apsukui į rytus. Visos
baltai šviečia. Apie anas senieji daug ką žino, ale bile kam
jie nepasako kytrumų savo“ (A. J. Greimas. Apie dievus
iržmones. - P. 126). Ten amžina diena viešpatauja, o Dar
želio vartus saugo du milžinai: kelią šviečiantis Auštra ir
nevertuosius atgal nupučiantis Vėjas. Be jokios abejonės,
čia turimi omeny tie patys siauri „išrinktųjų“ vartai, mi
nimi ir Šventajame Rašte {Mato VII: 13-14). Jie simbo
liškai tapatūs užsiveriantiems uolų vartams, kuriuos, At
ėnės padedami, įveikia argonautai; taip pat - prasiskyrusiems Raudonosios jūros vandenims, praleidusiems žy
dus iš Egipto į Pažadėtąją Žemę, t.y. Edeną, kur Faraono
kariaunai - nuodėmei, sugedimui bei aistroms - kelią už
kerta archangelo ugninis kalavijas {Genesis III: 24) arba
tvanas - žemesniojo „aš“ mirtis. Teofaninėms žemės šven
tumo dimensijoms nusakyti H. Corbin netgi įvedė geosofijos sąvoką, nes grubi fizinė žemė tėra tobulos pirminės
žemės, kurioje žmogus jau priklauso anima sričiai, pro
jekcija. Kabaloje ši vadinama Tebel. Užakęs medžiaginis
nūdienos požiūris tėra laikina šios permanentinės Tebel
raiška. Šešios ankstesnės netobulos žemės ( = šešios „kū
rimo dienos“) - tai psichiniai sąvartynai arba atliekų sri
tys, ankstesnių kosminių ciklų liekanos, kurių dalinė in
karnacija kaip tik ir lemia chaotiškas nuopuolio civiliza
cijas, t.y. modernųjį pasaulį, kuriame staigus nuopuolis
žemyn, pragaro link, deja, įsivaizduojamas kaip progre
sas ar šuolis aukštyn. Minėta aukštesnioji Žemė iš tikrų
jų yra vidinė šios žemės dimensija, o ne koks nors tolimas
pasaulis erdvėje ar laike, todėl žemės - kaip pramotės -

šventumo nuovoka priklauso nuo dvasinės regos: nuo ge
bėjimo pro skaidrų fenomeną kontempliuoti noumeną.
Prūsai saugoję, kad svetimšaliai nemindžiotų švento
sios žemės, o lietuviai melsdamiesi bučiavę žemę (kaip
motiną ar nuotaką): ryte ir vakare, dvylika kartų per die
ną, septynis kartus per dieną. Bučiuodami pamaldžiai sa
kę: „Iš Žemelės parėjau, į Žemelę nueisiu.“ Taigi:
1) rytas ir vakaras, nelyginant du solsticijos taškai ar
dveji vartai, syja su dviveidžio romėnų Janus simbolizmu
arba barzakh koncepcija islamo metafizikoje;
2) dvylika Zodiako ženklų mena kosminį ciklą, arche
tipų astrologinę sandarą bei saulės išvadavimo idėją;
3) septyni - tai septynios dorybės ir septynios nuodė
mės, septynios planetos ir Anima Mundi įsikūnijimas (=
Marija).
Žemės šventumas ypač pabrėžiamas Šiaurės Ameri
kos indėnų tradicijose. Jiems, kaip, beje, ir senovės bal
tams bei germanams, gamta buvusi šventykla par excel
lence. Likimo ironija, kad Ameriką Kolumbas pasiekė
ieškodamas „žemiškojo rojaus“. Tai aiškiai rodo dvasi
nės regos, simbolinio suvokimo netektį Renesanso lai
kais. Tik besiblaškantis „Egipto soliarinės religijos“
adeptas Giordano Bruno, fatališkai supainiojęs istori
nę ir antistorinę („Sielos laiko“) plotmes, dar gebėjo
Koperniko schemose „matyti“ hermetines mandalas ir
mistinius hieroglifus.
Pirmine, o ne degradavusia natūralistine prasme bu
čiuojant žemę, turima omeny sielos apraiška, kurią sim
boliškai žymi pramotė Meška, nes visose tradicijose Ani
ma vaizduojama kaip gyvūnas, t.y. gyva, vitalinė būtybė:
kiaulė arba šernas, gyvatė, paukštė ir t.t. - priklausomai
nuo lygmens. Tai mayd arba lila, gyva Begalybės žaismė.
Kosmosas kaip „gyvūnas“ - jos žaidimo dalis. Netgi Šven
tojo Rašto angelai simboliškai vaizduojami gyvūnais. Ari
jams angelo ekvivalentas buvo deva, „dievas“. Toks že
mesnysis dievas gali būti įsivaizduojamas paukščiu. Se
mitiškos kilmės redukcinis monoteizmas nelabai pajėgia
suvokti, kad vadinamasis arijų „politeizmas“ taip pat yra
„monoteizmas“, tik jis skirtas daug skaidresniam archa
jiškam protui, nebijančiamMaya raiškas supainioti suy4rma, su transcendentiniu Principu, juolab kad ir Dievo As
muo tėra Maya raiška in divinis (Dievuje - red.). Soteriologinė krikščionybė koncentruota į personalinę hipostazę, kaip ir višnuizmas, nes ji yra meilės, o ne žinijos ke
lias. Be to, reikia pabrėžti, kad semitiško mentaliteto do
minantė yra valios principas, žmogus čia aistringesnis, lin
kęs į mistinę hipertrofiją, fanatizmą; o arijų mentaliteto
dominantė - intelektinis principas, galintis tačiau degra
duoti į agnostinį racionalizmą (Žr. F. Schuon. Paradoxi
cal Aspects of Sufism HStudies in Comparative Religion.
- Vol. 12. - Nr. 3^1. - Summer-Autumn 1978).
Nuopuolis, ciklinė manifestacija arba, tiksliau, mate
rializacija atsispindi ir viename iš padavimų apie žmonių
kilmę, kurį pats užrašiau Kabeliuose (Varėnos raj.). Anks
tesniame cikle („ailioje“) milžinai arę žemę ir išarę kir
mėlę - tai buvusi žmonių „ailios“ pradžia. Kas čia taip
lakoniškai pabrėžta? Ogi tai, jog:
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1. Žmonių atsiradimas yra staigus, ne evoliucinis (žr.,
pavyzdžiui, M. Lings. Ancient Beliefs and Modem Super
stitions. - London, 1979; D. Dewar. The Transformist Il
lusion. - Murfreesboro, 1955; A. Lovejoy. The Great
Chain of Being. - Cambridge, Mass., 1961).
2. Žmogus yra „žemės kirmis“, t.y. žaltys, gyvatė, o tai
rodo jo ryšį su gyvūniškąja, gyvąja anima sfera.
3. Arimas tradiciškai syja su hierogaminiu aktu - plū
gas, kaip ir kirvis, (intelektas, simboliškai - phalos) vei
kia substanciją. Iš čia kilusi seksualinė, antropogenetinė
simbolika, todėl į vagą dedamas kiaušinis, beriama sėk
la. Augalo vystymosi iš sėklos kelias rodo simbolinį žmo
nijos ciklą tiek mikrokosmine, tiek makrokosmine pras
me, įskaitant alcheminius procesus - puvimą, fermenta
ciją, „grūdo mirtį“ ir pan. Prisiminkime Evangelijos „ja
vus“ ir „piktžoles“.
4. Milžinai, kurie juokėsi, išarę „žemės kirmėlę“, va
dinami „nėravais“, ir šis žodis asocijuojasi su „nėrovais“,
nardančiais psichinėje substancijoje, kuri simboliškai žy
mima kaip „žemutiniai vandenys“ (= formalioji mani
festacija) tiek Biblijoje, tiek Korane. Adeptas kaip naras
neria į jūrą žinijos perlo ieškoti. Narais vadinami ežerus
vedžioję stebukladariai Pietų Lietuvoje.
5. Pats žodis arti (ta pati šaknis kaip ir žodžių lot. ri
tus, harmonia, ars, arijų rta - kosminė dermė ir dėsnis
(V. N. Toporov. O rituale. Vvedenije vproblematikų // Archaičeskij ritual v foljklornych i ranneliteraturnych pamiatnikach. - Moskva, 1989) asocijuojasi su žodžiais aras,
erelis (Dvasios simbolis), oras, ertmė ir pan. Arimas arba
žemės vagų dermė atspindi tvarką - chaotiškų galimybių
sutvarkymą į kosmosą.
Edeniškos būvos žmogus viduje integralus. Į medžia
ginę periferiją nupuolusiam žmogui svarbiausia - vėl su
rasti centrą, nemirtingumo versmę, o tai ir yra pagrindi
nė dvasinė senovės mitologijų tema. Tokia buvo indų mal
da kasdieninė: „Kad būtų (mano) regėjimas kaip saulės,
kaip ugnies žėrėjimas; jėga - kaip Vėjo; kaip Somos kvapas; kaip Viešpaties Brihaspati - intelektas; kaip Ašvinų - grožis; kaip Indra, Agni - stiprybė“ (Samaveda:
Mantra Brahmana, II. IV. 14). Šios edeniškos būvos at
statymas po mirties reiškia „išganymą“ ir yra „rojus“, bet
dar ne galutinis išsilaisvinimas. Tačiau be minėtos inter
pretacijos aukštesnių hierarchijos pakopų realizacija ne
įmanoma, todėl krikščionybėje sakoma, kad Kristus pa
siekiamas tik per Mariją, oAllah islame - tik per pranašą
Muhammadą. Savo tikrosios asmenybės centrą, kurį žy
mi dvasinė širdis, žmogus pirmiausia turi sutapatinti su
kosminiu būties centru. Jį kerta axis mundi, Dievo spin
dulys, tarsi Catena Aurea, aukso siūlas, rišantis su kitais
hierarchiniais lygmenimis. Aukso spinduliui prilygsta stu
buras, stiebas, lazda, sanskrito prana arba dvasia, kurią
iškvėpusi būtybė padvesia. Merkurijaus lazda, kaip spiri
tus, stabilizuoja ir sutvarko priešingų anima polių jėgas
(gyvates), kurių judėjimas arba kova be dvasinės ašies tė
ra chaotiška, amorfiška. Kita vertus, Mozės lazdos virti
mas gyvate ir atvirkščiai demonstruoja transformacijų me
chanizmą, t.y. atskleidžia psichofizinę medžiagos prigim
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tį, pabrėžiant kūno ir sielos (<corpus ir anima) subtilią vie
novę. Lietuvių užkalbėjimas nuo gyvatės („Motinėle, Že
mynėle, perlo upe, ant perlo upės aniolas stovi“) taip pat
parodo tikrąją Žemynos sritį - kur „aniolas stovi“. Ma
rios arba upė yra Substancija. Žinijos perlas kriauklėje
nelyginant įsčiose simboliškai prilygsta Filosofiniam Ak
meniui, jūrų gyvatės saugomam baltam Baltijos akmeniui,
po kuriuo gulinti juodoji visažinystės knyga (pasak rusų
tradicijos), soliariniam gintarui, Žilvino - žalčių karaliaus
- rūmams it miestui „gyvojo sidabro“ gelmėse.
Palyginkime tai su Žodžio, t.y. Kristaus (ant kryžiaus
pakabinto soteriologinio žalčio, savo auka įveikusio nuo
puolio tamsybių žaltį, t.y. tverties aukos arba tvėrimo kry
žiaus žalčio) simbolizmu. Žaltys Ūroboros juosia Maya,
pramanų pasaulį, sudarydamas kaleidoskopinį ciklų, atsiradimų-išnykimų, ratą tiek gulsčios, tiek statmenos hie
rarchijos prasme, bet Spiritus, Apolonas, Atma išlieka
transcendentine centrine ašimi arba „sukėju“, „velenu“,
anot Aristotelio. Substancija yra pigi ir kartu pati „bran
giausia“ (Michael Sendivogius), nes ji podraug ir bedug
nė manifestacijų tamsa, ir tyra pirminė medžiaga: „niekumos“ arba nihilo manifestacijų drakonas (sudarytas iš
elementų) yra nuodingas ir tamsus, bet, žemiškųjų pra
manų aklumo požiūriu, grįžimas į pirminę tyrą - tai ne
mažiau baugi mirtis drakono arba bangžuvės pilve. Todėl
transformacijų pradžią žymi juoda spalva - Nigredo. Tai
asmeniškumo redukcija į Materia Prima, būtina naujo
subtiliojo kūno gimimui ir dvasinio gemalo augimui.
„Gyvosios sielos (jiva) išsivadavimą aprašo rasayana
(t.y. alchemija)“ (Rasasiddhanta). Visose tradicinėse dok
trinose kūno iš numirusių prisikėlimas reiškia:
1. Pirminės viršlaikiškos ir nemirtingos tvarinio bū
vos, vadinamos „žemiškuoju rojumi“, atstatymą mikro
kosmine prasme.
2. Grįžimą į kito ciklo Aukso (= Krono) amžių, arba
išorinio pasaulio „suvyniojimą“ į vidų makrokosmine
prasme (<apokatastasis).
Dabar pažvelkime į kosmologinį anima aspektą, kad
nekiltų pagoniško natūralizmo pagunda ir kad mitinio paskandų ar požemių pasaulio nereikėtų grubiai supapras
tinti postdekartinio mąstymo linkme. Objektyvios sim
bolinės Pasaulio Sielos koordinatės neišvengiamai yra ge
ocentrinės, nes fizinis žmogaus pasaulis nustato vaizduo
tės ribas. Tradicinė kosmologija veikiau mena kontem
pliacijai skirtą ikoną, nes jos paskirtis visiškai kita nei
kiekybinio postrenesansinio mokslo. Žmogaus požiūriu,
apatinė žemė yra stabilus visatos centras. „Sielos žemės“
simbolizuojamos taip:
1. Sritis tarp Dangaus (Empirėjaus) ir apatinės žemės,
kurios vienoje pusėje (paprastai dešinėje) rikiuojamos ro
jaus, o kitoje - pragaro pakopos. Taip visas psichinis vė
lių pasaulis atsiduria tarp Spiritus ir medžiaginio corpus,
t.y. tarp apatinės žemės vidurio ir nejudančio skliauto,
įskaitant visas tarpines planetines sferas.
2. Fizinė žemė kaip „vidinė dimensija“ ir psichinių
realijų visuma tampa sielos pasaulio simboliu. Todėl vi
sos negatyvios jėgos, pragaro ratai, tarnas guna tendenci

ja, nukreipta žemės centro - lyg nuolat gimdančių paleis
tuvės įsčių - link, yra apačioje, „po mumis“. Tai yra tverties ontologiniam simbolizmui a priori adekvati išraiška.
Kita vertus, leidžiantis į pragarą, tuo pačiu metu kylama
į Skaistyklos arba Praustos kalno viršūnę, kaip aprašyta
„Dieviškojoje komedijoje“, kur Dantę iki žemės rojaus
lydi žmogiškasis intelektas, t.y. Vergilijus. Atskleidžiant
tamsiąsias psichines gelmes, kartu vyksta alcheminis
skaidrėjimas, ir šią doktriną simbolizuoja septynios pla
netos: septynios nuodėmės tėra priešybe virtusios arba
sugadintos dorybės. Dorybių restauracija vyksta žemes
niosios asmenybės kaip atskirybės numarinimo (t.y. „Sa
vęs pažinimo“ - gndthi seauton „pažink save“, anot Del
fų orakulo) dėka. Tai reiškia mirtį (dar prieš mirštant kū
niškai) ir prisikėlimą arba, minėtosios priedermės neįvyk
džius, liūdnesnę lemtį po fizinės mirties. Visa šermenų
praktika susijusi su vėlės pomirtiniu likimu, jos dvasiniu
orientavimu arba individualių psichinių liekanų, bandan
čių beviltiškai fiksuotis žmonėse, augaluose ar netgi daik
tuose, išsklaidymu.
„Tuos vadinu palaimintais, - rašo alchemikas Helvetius, - kurie geba Išminčių Karalienę apvalyti nuo purvo,
atskleisti katalikišką Mergelę Žemę tyru alcheminiu (teks
te: „fiziko-maginiu“) Menu ir pamatyti Karalių su karū
na, jo ugnies vidinės galią, kylančią iš krištolinio kapo
menės“ (žr.: W. N. Perry. A Treasury of Traditional Wis
dom. - London, 1971).
O Rig Vedos himne maždaug taip sakoma: „Šliaužki į
žemę motiną, / Į erdvę talpią, švenčiausiąją žemę: / Švel
ni kaip vilna žemė išmintingiems“ (Rig Veda 10.18.45).
Kita vertus, žymus lenkų alchemikas Michael Sendivogius (Michal Sędziwoj, 1556-1636) rašo: „Žemė yra didy
sis distiliacijos indas, išmintingojo Kūrėjo suformuotas; šio
indo pavyzdžiu išminčiai konstravo savo mažuosius disti
liacijos indus; ir jeigu tik Dievas panorėtų užgesinti centri
nę ugnį ir sugriauti savo gudrią įrangą, šie visuotiniai rė
mai kristų į chaosą. Laikų pabaigoje Jis pakurstys Centri
nę Ugnį, kad liepsna būtų šviesesnė, vandenys išgaruos, ir
žemė visiškai sudegs - šitaip žemė ir vandenys įgaus tyres
nę, subtilesnę formą, ir bus nauja, šlovinga žemė“ (W. N.
Perry. Ibid.). Taigi nusileidimas į pragarą kaip kelias per
mirtį į gyvenimą (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem = VITRIOL) tapatus pakilimui į
rojų. Orfėjus su išvaduotąja pačia neturi gręžtis atgalios,
kadangi reikalinga bekompromisinė orientacija, o Loto
žmona atsigręžia pažvelgti į žūstančias Sodomą bei Homorą, todėl pati virsta druskos stulpu (Genesis 19.23). Dul
kė dulke ir pavirsta, nes druska alchemijoje kartais tėra
corpus simbolinis ekvivalentas. Žemesnioji siela arba dekartinis subjektas taip pat yra dulkė.
Lietuvių pasakose apie užkeiktą dvarą sakoma „prari
jo žemė“, ir jį nelengva išvaduoti. Sunkių išbandymų arba
paties herojaus nusileidimo į pragarus dėka (.Nigredo) dva
ras trimis etapais (Nigredo-Albedo-Rubedo) iškyla į pavir
šių - drakonas virsta kunigaikščiu, andai už nuodėmes pra
keiktu. Taigi prakeiksmas arba nuopuolis panaikintas. Dva
ras - kaip šventykla, tapati atmainyto kūno šventyklai, -

iškyla atnaujintas, spindintis auksu, šlovingas, t.y. prisike
lia gyvenimui. Kaip centriška - apvali, keturkampė arba
aštuonkampė - mandala dvaras yra rojaus gardas, sala su
keturiomis upėmis, Romuva, Jeruzalė, bet grimzdi jis nuo
dėmėje, yra prakeiktas. Grimzdėjimas būdingas visai ma
nifestacijai žemiau Anima Mundi viršukalnės, žemiau ma
rių paviršiaus, o tai ir yra „skendėjimas“, paskandų pasau
lis, kurio žemiausi lygmenys - tai išoriškos, regimos už
terštųjų elementų apraiškos, t.y. grubios materijos pasau
lis. Panašų įvaizdį pateikia ir Platonas.
Minėtoms idėjoms atliepia ir P. Dundulienės aptarti
fragmentai apie Krūminę, turėjusią nepaprasto grožio duk
terį, kurią pavasarį (t.y. amžių pradžioje, in illo tempore,
en arche), skinant pirmą pražydusią gėlę prie Rasos upės,
pagrobia Pikuolis. Motina, dukters ieškodama, aptinka ak
menį, ant kurio Praamžiaus pirštu išrašytas Krūminės duk
ters likimas. Praamžiaus pirštas šiuo atveju tapatus galam
rašikliui islame - Dievo Intelektui, ant tyros lentelės (ar
chetipinės Substancijos) išrašiusiam visų pasaulių likimus.
Krūminės dukters drama tad yra teisėta archetipinė sklai
da, tarytum maya lila. Nija (Nijolė) ir Pikuolis tampa Purusha-Prakriti sąraišos aspektu. Akmuo, ant kurio rašo
ma, tai dviejų (aukštutinių ir žemutinių) marių takoskyros
akmuo arba uola, įsiterpusi tarp viršformalios Begalybės
ir formalaus baigtumo, kur Mozė sutinka paslaptingąjį
Khidrą Korane (Qur’an XVIII: 60-82).
Alcheminio atmainymo eigoje siela nusileidžia į že
mės įsčias, urvą, olą, miško tankmę, meškos ausį - iki
žemiausiojo manifestacijų taško, infernalinio chaoso juo
dumos. Sis nusileidimas podraug yra pakilimas, kurio ant
roji riba yra ne kas kita kaipMateria Prima eleksyras, „gy
vasis vanduo“ (Mercurius), neprilygstamas Filosofinis Ak
muo. Siela miršta kaip Sigutė duobėje,1bet pakyla kaip
gegutė (feniksas),2ir pamotė3teisiama gegutės arba an
ties sauliškojo brolio, lyg Sol-invictus jojančio ant balto
žirgo.4Pamotės smegenis žirgas išbarsto po visą žemę, ir
jos blizga saulėje ant sniego. Smegenys yra satanistinis
ratio aspektas, dvasinės širdies, širdies žaizdro priešybė.
Baltas žirgas mena pirminę angelišką skaidrą, Dievo au
kos avinėlį, t.y. visą sukurtą universumą. Jis syja su saulės
akimi ir nemirtingumo rasa bei medumi, kuris pamotei,
kita vertus, yra juoda mirties derva. Skandinavų Pasaulio
Medis - uosis Yggdrasil - tai „Odino žirgas“. Ant jo viršū
nės švyti dvasinio žinojimo Saulė. „Išbarsto po visą že
mę“ reiškia anihiliuoja, ištirpina tyroje kaip sniegas Sub
stancijos baltumoje, kurios absorbuoti smegenų guriniai
jau vėl tiesiogiai atspindi dieviškąjį Intelektą - Saulę. Beje,
vardai Sigutė ir germanų Sigurdas yra tos pačios šaknies.
Vestuvės taip pat primena mirtį: nuotaka turi numirti
ankstesniam gyvenimui. Santuokai subrendusi jaunoji
simbolizuoja Žemyną, t.y. sielą žemiškojo rojaus skais
čiame tobulume. Piršlys pasirodydavo raitas ant žirgo su
žalumynais papuošta lazda - lyg Dvasios (Spiritus) pa
siuntinys - ir tardavo: „Aš esmi nuog Dievo ir nuog gerų
žmonių ir ieškau malėjos, grėbėjos, grūdėjos“. Vaišių metu
tėvas su apeiginiu kaušeliu melsdavosi Žemynai, nuliedamas alaus. Piršlys su lazda- ašimi lyg kaducėjaus strypu ir
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žaliais ženklais yra „nuog Dievo“, t.y. pasirodo kaip ved dinis) eterinis pasaulis, Rojaus Darželis, žmogaus Protė
lio, Spiritus Sanctus persofinikacija, arba galbūt kaip že vynė (= Aušrinė, Ieva gimdyvė).
maičių Algis, kuris, anot Lasicijaus, angelus ėst summo2. Žemės tamsus „chtoniškumas“ - tai anima išorinės
rum deorum „yra aukštųjų dievų pasiuntinys“ (De Diis manifestacijos, užtemimo pasekmė. Mitine prasme - tai
Samagitarum...). Tai podraug apreiškėjas - it archangelas saulės ir mėnulio skyrybos L. Rėzos užrašytoje dainoje.
Gabrielius - ir išrinktųjų vėlių vedlys į dausas.
3. Fizinė žemė iš tikrųjų yra psichofizinė. Ji aprašoma
Geometriškai medinę kraitinę skrynią sudaro šešios simbolinėmis analogijomis kaip Žemynos (Anima Munplokščios sienos, nors anksčiau ji buvo skobiama iš vieno di) projekcija. Periferinė tendencija „žemyn“ priklauso
medžio gabalo, kaip avilys. Tai yra laivo, namo, karsto neigiamo simbolizmo sričiai, t.y. fenomenų metamorfo
analogija ir, be abejo, Žemės simbolis (T. Burckhardt. zių kaitos nesibaigiantiems ratams, įskaitant žemesnio
Schweizer Volkstunt. - Basle, 1941). Ne geografine pras sios sielos pomirtinę lemtį.
me, bet kaip egzistencijos lygmuo, kaip žemiška būva, kuri
4. Baltų religijai sunykus, pasyvus lunarinis žemdirbių
palaiko ir talpina savyje mūsų gyvenimą nelyginant krai luomas, įkūnijantis tendenciją „žemyn“ (tarnasguna), tik
tį, turtą talpinanti skrynia. It soteriologinė arka ji plau rųjų religinės doktrinos aiškintojų bei adeptų nebetekęs,
kia virš bedugnių vandenų. Kraitinė skrynia podraug yra: krypsta į natūralizmą, netgi į atskirybių idolatriją. Pago
1. „Žemė“ kaip kosmosas, Mitros ola, Homero ir Por- nybė tėra simbolio užakimas.
fyrijaus aprašytas nimfų urvas su bitėmis ir medaus (amb
PASTABOS:
rozijos) amforomis, grotas su dviem angom, kuriame au
džiamas gyvenimas. Viena anga - įėjimui, kita - išrinktų 1. Be kita ko, tai yra kančios alchemija: vargas nuopuolio arba trem
jų išėjimui.
ties pasaulyje - kaip degimas alcheminėje krosnyje (athanor). Duo
nos kepimas ugnyje, grūdų kūlimas, lino kančia yra panašaus po
2. „Žemė“ kaip vidinis širdies grotas, kur paslepia
būdžio simboliniai vaizdiniai.
mas Odisėjo turtas, ir grįžtantis Odisėjas išoriškai virsta
2. Ne veltui sakoma, kad gegutė žiemą virstanti vanagu. Vanagas elgeta (tai „dvasinis neturtas“).
Horo, Apolono (Spiritus) simbolis.
3. Širdies sakramentinis indas, šventa Gralio taurė, 3. Pamotė - taiMaya pramanų baisiosios kaukės personifikacija, tam
Seto parnešta Adomui iš žemiškojo rojaus, ir čia jos sąsa
tikru aspektu - degradavusi žmonija, Faraono kariauna, žūstanti
Raudonojoje jūroje.
jos su soma, haoma, ambrozija, dievų maistu.
4. „Žemė“ kaip kapas, kremacijos indas, medinis Ozi- 4. Šiuo atveju turimas omenyje makrokosminis aspektas. Mikrokosminiu aspektu - įveikiama žemutinė siela, įvykstametanoia - atsi
rio sarkofagas, transformacijos įsčios, motinos gimda, iš
vertimas
Dievopi, atgaila, proto atmainymas. Riteris - tai Inte
kurios išauga Gyvybės Medis, taip dažnai lietuvių piešia
lektas, vaizduojamas kaip Elijas ar šv. Jurgis.
mas skrynių priekyje. Makrokosmine prasme - tai Sielos
visata, mikrokosmine - nemirtingumą ir tobulybę susi
grąžinusi siela.
The mythic earth and its metaphysical symbols
Paukštis ir gyvatė atstoja angelus. Pirmasis - dangiš
Algis UŽDAVINYS
ku aspektu, antroji - liuciferišku. Abiejų santykiai mena
subtilią anima raidą. Šiuos simbolius vienija Jėzus - ant
The paper deals with certain problems of traditional sym
rasis Adomas, nes Evangelijoje pasakyta: būkite išmin
bolism that is discussed in the article from the standpoint of
tingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai. Upanišadose
modem metaphysics represented by such authors as Frithjof
Schuon, Martin Lings, Seyyed Hossein Nasr and others. The
du paukščiai piešiami medžio viršūnėje: „Kartu Paratman
main concern is the exegesis of the symbolic of the „chtonic“
ir Jivatman ant to paties kūno medžio“ (Katha Upanisdimension in Lithuanian mythology which is considered to be
had, I.II.20). Vienas iš jų - tai puolęs žmogus, senasis
a branch or a local dialect of the universalsophia perennis, i.e.
Adomas, mirtingasis. Anot Swami Prabhavanandos, Ji
„primordial“ spiritual wisdom. As all the lower realities may
vatman, t.y. individualusis asmuo, pavergtas Maya pra
be comprehended as veils or manifestations of eternal para
digms and archetypes, i.e. theophany the earth first of all should
manų, „valgo saldžius ir karčius medžio vaisius“, taip iš
be comprehended as „psychic“ or even „noetic“ reality at the
reiškiant žemiškąjį dualizmą. Antrasis paukštis reiškia
level ofAnima Mundi, namely, as one of the faces of the God
naująjį Adomą, vaizduojamą ant stulpo pakabintu žalčiu
dess Žemyna. The Purusha-Prakriti pattern of Hindu meta
Nehushtan, t.y. transcendentinį Asmenį, Purusha arbaAtphysics as well as Neoplatonic mytho-dialectical patterns are
ma\ jis nelesa, tik žiūri. Tai tapatumo su Dievu taškas
to be remembered here too. To some extent, therefore, even
žmoguje. Pastebėtinas atvirkštinis ryšys tarp trimačio ar
the sensible or physical earth proves to be the „psycho-physi
cal animal“ ovbarzakh according to Sufis. Mythological truths
ba šešių strypų kryžiaus, išreiškiančio iš sauliškojo Cen
bear
evidence of metaphysical doctrins although they some
tro emanuojantį pasaulį, ir šešiaplokštės kraičio skrynios,
times seem to be later bom. They are simply revelations of the
kuri simbolizuoja laikiškąją kūriniją.
same transcendental spirit. Moreover, the mytho-poetical dis
Išvados:
1.
Žemyna plačiąja prasme apima du polius, taip pat
dvi priešingas tendencijas. Simboliškai tai podraug visas
sublunarinis (išorinių) elementų pasaulis ir subtilus (vi
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course proves a human soul to descend from the upper or in
ner „earth“ and to seek for interiorization and integration. The
alchemical drama of soul’s striving for liberation - through
initiation, mystical death in the womb of the Great Goddess
and rebirth - is the main concern of almost any ancient my
thology, including Lithuanian and Baltic tradition.

Dzūkų vestuvių
smuikavimo papročiai
Gaila KIRDIENĖ

Smuiką išskirti iš kitų muzikos instrumentų, kuriais
griežta lietuvių vestuvėse, galime tik sąlyginai, nes jau
ankstyviausiuose aprašymuose nurodoma griežus an
sambliais, pavyzdžiui, XVII a. - smuiku ir dūdele ( Th.
Lepner: 35).
Pirmieji rašytiniai šaltiniai apie dzūkų vestuves, ku
riuose paminimas smuikavimas, žinomi tik iš XX a. pir
mosios pusės. Juose randamos žinios, papildomos dar
ir šiandien užrašomais duomenimis, siekia XIX a. ant
rąją pusę. Etnologe A. Vyšniauskaitė skiria penkis Dzū
kijos etnografinio regiono apeigų raidos etapus (1989:
133). Dėl tikslių duomenų stokos apsiribosime dzūkų
vestuvių smuikavimo papročių raidą skirstydami j tris
etapus: 1) nuo XIX a. antrosios pusės iki XX a. pra
džios (iki Pirmojo pasaulinio karo), tai Lietuvos kaimo
ikiindustrinis laikotarpis, kai dar laikytasi tradicinio ves
tuvių modelio (A. Vyšniauskaitė 1991: 72); 2) nuo XX
a. 2-ojo iki 4-ojo, iš dalies 5-ojo dešimtmečio; 3) nuo
5-ojo dešimtmečio iki dabar.
Smuiku pagriežtų archyvinių įrašų, susijusių su ves
tuvėmis, turima iš Varėnos, Trakų, Alytaus, Lazdijų, Šal
čininkų rajonų, Punsko ir Seinų krašto, Gervėčių bei
Pelesos apylinkių. Apie kūrinių sąsajas su papročiais
neretai tenka spręsti tik iš pavadinimo, ir, nesant pa
pildomų pastabų, sunku tiksliau nustatyti, kokiu ves
tuvinių apeigų metu jie buvo griežiami.
Dzūkų vestuvėse dažnai grota ir vienu dviem lamz
deliais (E. Karaliūtė: 173); lamzdeliu, smuiku, cimbo
lais (M. Urbaitis: 381), tačiau daugiausia yra minima
XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje griežus vienu
smuiku. Smuikininkas yra V. Krėvės-Mickevičiaus ap
rašytasis „muzikininkas“, turėjęs būti „tiek mergos, tiek
berno pulke“ (: 44-46). Pateikėjų prisiminimu, būdavo
ir mažas būgnelis, „kaip sietas“ ( J. Nizevičius). Pul
kams susiėjus, muzikantai grieždavę drauge (J. Jančas). XX a. pradžioje smuikuota ir dviese viename pul
ke. „Tėvas ėjo per veseiles, tai penkiolikos metų jau
bosijau jam; daugiaus viena dvi skripkos“, - pasakoja
J. Eimanavičius. Būdamas vos dešimtmetis, pradėjo
„antrinti“ tėvui vestuvėse J. Jančas.
A. Baikos nuomone, vienu smuiku su būgneliu ves
tuvėse griežta net iki Pirmojo pasaulinio karo dėl vy

raujančio Dzūkijoje monodinio vokalinio stiliaus bei
todėl, kad vargingi dzūkai negalėję pasamdyti dides
nės kapelos. O būtent smuikų duetas padėjęs pa
plisti Dzūkijoje „harmoniniam balsų vedimo principui
tiek vokalinėje, tiek instrumentinėje muzikoje“ (1984:
52, 1994: 78).
Ansambliai su armonikomis populiaresni Dzūkijoje
tapo tik po Pirmojo pasaulinio karo. A. Baika nurodo,
kad tarpukario vestuvinės kapelos stereotipas buvęs
vienas arba du smuikai, armonika, būgnelis (1984:53).
Mūsų pateikėjai smuikininkai iš Lazdijų r. papildydami
prisimena, kad ir tuo metu dar dažnai griežta „dviem
skripkom“, buvo ir „skripka, cimbalai, be būgno“ (A. Labenskas), prieš pat Antrąjį pasaulinį karą - „kapela:
dvi skripkos, boselis, būgnelis“. Joje griežęs A. Bartnykas, bet jo tėvas - nebe; „muzikantų būrelis“ ar
„kompanija“: du smuikai, cimbolai, gitara, būgnas (J.
Gervelis). Grodavę ir „kapela“: vienas du smuikai, ar
monika, kartais būgnas arba cimbolai, - „kai reikėda
vo svarbiau, šiaip - viena, dvi skripkos, cimbalai“ (J.
Nizevičius). Anot M. Kuklio, Dieveniškių apylinkėse „veseilioj“ būdavo „ir skripka, ir armonika, ir balalaika, ir
cimbalai, gitara“, - kaip pasamdydavo. Griežta čia ir
smuiku, klarnetu, pasirodžiusiu vos prieš Antrąjį pa
saulinį karą, cimbolais, armonika, būgnu.
Trečiajame raidos etape vis dar grota dviem trim
smuikais arba dviem smuikais ir cimbolais, smuiku ir
armonika (A. Labenskas, A. Bartnykas) arba smuiku,
klarnetu, akordeonu (V. Milius 1969:276), smuiku, akor
deonu, armonika, kontrabosu ir mušamaisiais (B. Alek
soms). Plintant „mažos sudėties pramoginiams vestu
vių ansambliams ir jų repertuarui” (A. Baika 1994: 84),
keitėsi ir tradicinių kaimo ansamblių, kapelų sudėtis.
Antai B. Aleksonis griežęs smuiko, akordeono ir elek
trinių vargonų ansamblyje. Matyt, augant garsumo po
reikiui, elektrinį smuiką buvo pasidaręs A. Bartnykas.
Galiausiai, ypač paskutiniais dešimtmečiais, tradicinių
akustinių instrumentų vestuvėse ir išvis atsisakoma.
Muzikantų kvietimo ar samdymo tvarka Dzūkuose
įvairavo. V. Krėvės-Mickevičiaus aprašymu, muzikan
tus vestuvėms samdė „broliai“, nors mokėdavo jiems
jaunųjų tėvai. Jei jaunasis - „ne bernas, bet našlys“,
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jo pulke griežėjo nebūdavę. Stengtasi pasamdyti kuo
geresnį muzikantą: kurio pulko geresnis, to pulko bro
liams bus „didesnė garbė ir pagarba“ (: 30; B. Imbrasienė: 111). Zervynose iki Antrojo pasaulinio karo mu
zikantus samdė tėvai (V. Kulikauskienė: 115), Lazdijų
rajone ir trečiuoju periodu pakviesti ateidavo „gaspadoriai“, bet kartais ir patys jaunieji (J. Gervelis). Ger
vėčiuose nuo seno muzikantus samdydavusi tik jau
nojo pusė ir juos siųsdavusi pas jaunąją (E. Karaliūtė:
174). Labai dažnai šeimininkai dar XX a. 7-ąjį - 8-ąjj
dešimtmečiais muzikantams nemokėdavo, o pinigus
už grojimą jie susirinkdavo patys ( V. Milius 1969: 276;
I. Čepienė 1971: 255). Jei muzikantai - giminės, jiems
tuo labiau nemokėdavo ( V. Milius 1991: 131).
Dzūkai muzikantus gerbė, vaišino, stengėsi su jais
nesipykti, jų net prisibijojo. Mat smuikininkai (Mazaliauskas ir Gruzdys iš Alytaus raj.) mokėję burti: „Mer
ginas baimino, kad neištekės, vaikinus, kad liks neve
dę (...). Važiuojant vestuvėsna, kartais pasitaikydavo,
kad ratas nupuldavo, sakydavo, kad tai muzikantas
padarė“ (J. Jegelevičius 1970:143; 1971:171). Ne vien
užburti, bet ir atburti jaunuosius mokėję gervėtiškiai
muzikantai (E. Karaliūtė: 169, 173). Punsko ir Seinų
krašte papuošiant spalvingais kaspinais, buvo pager
biamas ir vestuvių muzikanto smuikas (V. Milius 1991:
124; A. Vaicekauskienė: 79, 102).
Senosios dzūkų vestuvės su mergvakariu tęsėsi ke
turias penkias dienas, vėlesnės - dar trumpiau (V. Krė
vė-Mickevičius: 90; V. Milius 1991: 134). Muzikantai
atvykdavę j mergvakarį. Pasak J. Jančo, vestuvėsna
ateinantį muzikantą šeimininkės sutikdavo puodų ir
šaukštų muzika: „Pasitinka šeimininkės, aš joms - pol
kutę.“ Panašiai prisimena ir A. Bartnykas: „Šeiminin
kės groja, barškina an skarvados, an kočėlo; mes tu
rim susimokėti.“ (plg. G. Vilys).
Po pirmųjų „vakaronių“ apeigų muzikantas ima
griežti, ir tėvas su motina pradeda šokius (V. KrėvėMickevičius: 44). Atsisveikindama su jaunimu, nuota
ka turėjo pašokti, muzikantams skelbiant „Jakonių pol
ką”, „Dubakonių polką” ir pan. (užr. Varėnos raj. A.
Vyšniauskaitė 1991 Aukštaičių: 13, 14). Pas jaunąjį,
smuikininkui pradėjus griežti, šokius pradeda irgi tė
vai. Abiejose pusėse jaunimas linksminasi iki aušros
(V. Krėvė-Mickevičius: 44, 46). Šokti pradėdavo būti
nai vedusiųjų pora: jei ne tėvai, tai artimi giminaičiai,
bet tik ne našliai (I. Čepienė 1989: 177; P. Stukėnaitė:
274). Dieveniškių apylinkėse tai buvęs tėvų šokis su
giros ąsotėliu, uždengtu rankšluosčiu, ant kurio padė
davo kepalą duonos. Sakydavę: „Pradėt reikia vestu
ves, kad duonos būtų, kad gert būtų (...), kad laimingi
ir turtingi būtų“. O tada jau pašokdavę polkutę ar val
są (L. Šilabritienė).
Ši atsisveikinimo su jaunimu apeiga išliko iki pasta
rųjų dešimtmečių, ypač jaunosios pusėje: muzikan
tams užgrojus polką, pora keliskart apsisuka, po to
gali šokti kiti ( I. Čepienė 1971: 255). Yra minima, dau
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giausia pirmojo periodo vestuvėse, kad pradėdami pa
trepsėdavę ir be muzikos, tik paskui jau griežiant mu
zikantams. R Sipavičiaus tvirtinimu, pirmasis buvo „tancius“ - ne polka. Bet nemaža pateikėjų pasakoja, kad
grieždavo ir polką ar valsą, „ką tėveliai pašoks“: „Tė
velių polka“ (J. Nizevičius), „Tėveliai prašoka“ (J. Ger
velis) ir pan. „Tėvai ateina, pasiklonioja, duoda kyšį“,
- prisimena pirmąjį šokį jau kelis šimtus vestuvių pa
grojęs A. Bartnykas.
V. Krėvė-Mickevičius rašo, kad jau senojo laikotar
pio vestuvėse anksti rytą, prieš jungtuves, pas jaunikį
susirenka jaunimas ir svečiai. Žymesniuosius muzikan
tas sutinka grieždamas jiems „Labą rytą“, už ką gau
na „po kelis skatikus“. Kai svečiai ir pulkas pusryčiau
ja, jaunimas šoka ir linksminasi. Važiuojant pas jauną
ją, muzikantas sėdasi „paskučiausian vežiman“. Jau
nosios pusėje po pusryčių „vieni eina šokti“, kiti ruo
šiasi svetimą pulką sutikti (V. Krėvė-Mickevičius: 47,
48). A. Vaicekauskienė, rinkusi Punsko ir Seinų krašto
vestuvinius papročius, teigia, kad „seniau visus atėju
sius išlydėti j jungtuves ant kiemo pasitikdavo jaunoji
(...). Vėliau svečius pasitikdavo muzikantai. Visi turė
davo išsipirkti, kad įeitų į vidų“ (101).
Kad bent jau antruoju raidos etapu jaunikį išlydė
davo su muzika, liudija J. Vrubliausko pagriežtas mar
šas „Išlydint jaunikį“ (LKAV 155/7).
XX a. pirmojoje pusėje vyresniųjų pora pradėdavo
šokti ir jungtuvių dieną: prisegus jaunajai vainiką, svo
tai ima už kraštelių „rankinaitį“, į kurį vainikas buvo
įsuktas, keletą kartų apsisuka - vestuvės pradėtos. Pra
dėjus muzikantai griežia polkas (E. Karaliūtė: 168). Ki
tas variantas: „muzikantai groja, jaunosios tėvai pašo
ka trumpą „suktukę“ - tai reiškia, vestuvės jau pradė
tos“ (J. Miškinis: 21).
Įeinant jaunojo pulkui, griežiamas maršas (J. Miš
kinis: 21). Jei jaunikis ėjo žentuosna, tai į nuotakos
namus jis siųsdavo savo „maršalką ir muzikantus“, kad
tie, anksčiau atvykę, jį ir jo palydovus pasitiktų (I. Če
pienė 1989:178). Šiaip prie slenksčio pasitikdavo jau
nosios muzikantai, svočia (A. Vaicekauskienė: 102).
Pasitikti muzikantai eidavę prie durų (J. Gervelis). Ant
rojo laikotarpio vestuvių dalyvis pastebi, jog grojo net
„išėję iš prieangio j kiemą, kad svotas tik įsipirkęs įeitų
į vidų“ (Pr. R.: 6). Pasak pačių muzikantų, maršas grie
žiamas svečiui, tas duoda pinigų, tada tampa vestuvi
ninku (J. Gervelis). Ateinant būtina pagroti, bet svečiai
privalo užmokėti (A. Bartnykas). Svečių ir jaunojo su
tikimo maršu paprotys gyvas iki šių dienų (I. Čepienė
1971: 255; V. Milius 1991:132). Griežiami maršai: „Su
tikimo“ (J. Jančas KLF 1465/ 35), „Kai priima žmones“
(J. Nizevičius), „Svečiams sutikti“ (J. Gervelis) ir pan.
Atvykęs jaunikis apdovanodavo nuotaką, ši - jau
nojo pulką: „broliams ir muzikantams davė po rank
šluostį, o piršliui stuomenį“ (A.R. Niemis: 235). Nuota
kai ir krikšto motinai dovanota po porą „čeverykų“, su
sikibusios jos imdavo šokti, tada piršlys kreipdavosi į

visus: „Grokie, muzikiala, šokie, jaunimėli“ (R Stukėnaitė: 274). Dieveniškėse kiekvienas su dovana pašo
ka griežiant muzikantams (S. Kračienė). Šitaip pradė
jus pasilinksminimą, jaunimas 1952 m. Pelesos para
pijoje šokęs polką, kadrilį, rečiau - fokstrotą, valsą (V.
Milius 1994: 3).
Pirmuosiuose rašytiniuose šaltiniuose, išlydint jau
nuosius į jungtuves, muzikantai neminimi, bet vyres
niosios kartos smuikininkas J. Eimanavičius grieždavęs ir dainuodavęs maršą „išleidžiant“ - „Jau žirgeliai
pakinkyti“, J. Jančas - minorinį „Iškilmingą maršą“, J.
Nizevičius - jo variantą „Kap jaunąją išleidžia“. „Su mu
zika“ išlydima šiuolaikinėse vestuvėse (I. Čepienė 1971:
257; B. Zinkevičius „Maršas“ LKAV 55/5). Jaunesnieji
pateikėjai nurodė išleisdavę tuo pačiu maršu kaip ir
sutikdavę arba galėję griežti ir kitokį, pavyzdžiui, „Du
broliukai“ (J. Gervelis, A. Bartnykas).
Seniau jaunieji į jungtuves važiuodavo vilkstinės vi
duryje. Taip tikėtasi juos apsaugoti nuo piktų kerų užburti galėdavę „ypač muzikantai“ (E. Karaliūtė: 169).
Minima ir kitokia važiavimo tvarka: jaunasis, piršlys ir
muzikantas sėdi antrame vežime, o jaunoji, svočia, svo
čios vyras - paskutiniame (V. Milius 1991: 124). Jau
nosios namuose likdavo tik „maršalka, maršalkinė svo
čia ir jaunosios muzikantai“, kurie, kiek palūkėję, išva
žiuodavo jaunikio tėviškėn. Rytojaus dieną jaunimas
„su muziku priešaky“ eidavęs jaunikio kieman rengti
sutiktuvių (V. Krėvė-Mickevičius: 63).
1939 m. vestuvių stebėtojas rašo, kad į miestelį at
važiavę muzikantai, kol bažnyčioje vyko apeigos, gro
jo aikštėje: „šoko beveik visas Nedzingės miestelis, ir
seni, ir jauni“ (Pr. R.: 6).
Po jungtuvių Dzūkijoje įprasta užsukti „stovynėn“ į
svočios namus arba į karčiamą. Čia ne tik vaišinama
si, šokama (A. R. Niemis: 235), bet, dalyvaujant ir mu
zikantams, atliekamos įvairios apeigos: tėvams užgėrus jaunavedžius, jaunikio pabrolys kviečia šokti jau
nąją, kuri jį ir muzikantą apdovanoja (E. Karaliūtė: 169);
iš „stovynės" važiuojant į jaunojo pusę, nuotaka sėda
už stalo, greta jos - pabrolys ir muzikantai, tuo metu
dainomis kviečiama dovanoti (V. Milius 1991: 128, plg.
A. Vaicekauskienė: 130 - jos aprašyme apeiga vyksta
išvažiuojant pas jaunąjį iš jaunosios namų).
Anksčiau kiekvienas pulkas grįždavęs į savo pu
sę, po to jaunikis atvykdavęs pasiimti nuotakos. XX
a. jau važiuodavo į jaunosios ( A. Vyšniauskaitė 1989:
137) arba į jaunojo namus ( V. Milius 1991: 128). Po
jungtuvių muzikantai turi grįžti anksčiau ir pasitikti at
važiuojančius (A. Labenskas). Grįžusios iš bažnyčios
nuotakos rauda, susiliedama su muzikantų maršu,
taip paveikdavo susirinkusiuosius, kad visi imdavę
verkti (J. Miškinis: 21). Panašų poveikį matyt turėju
sios ir J. Eimanavičiaus apsakytos sutiktuvės: tėvai
„priima“ su duona ir druska, griežiant „Prapuoliau,
motule“ - „seniai dainuoja, muzikantai groja“, - nuo
taka vedama prie stalo. Seinų krašte jaunosios tėvai

laukdavę duryse, muzikantai grodavę maršą, be to,
triukšmu pasitikdavusi „kapelija“ iš įvairiausių namų
rykų (J. Stoskeliūnas: 30, A. Bartnykas.) Jau antruo
ju laikotarpiu po jungtuvių sutikdavę, anot J. Nizevičiaus, „linksmai“ (galbūt jaunojo pusėje?). Galėję
griežti tą patį maršą, kaip ir priimant svečius, arba
kokį kitą. Pateikėjas pasmuikavo „Kai priima po šliūbo“ (“Du broliukai, kunigai“).
Ypač dabartinėse vestuvėse mėgstamas žaismin
gas epizodas - „stalo užsėdimas“. Pažymėtina, kad
„persirengėliai pasitinka jaunavedžius triukšmu, tarš
kina įvairiais pagaliais, gelžgaliais“ (I. Čepienė 1971:
260). Pirmąkart sėdant už stalo, griežiamas maršas,
už kurį renkami pinigai (užr. 7-ąjį deš.V. Milius 1991:
136).
Išskirtinos šios senojo periodo pojungtuvių vakaro
apeigos jaunosios namuose: nuotakos apdovanoji
mas, jos atsisveikinimas ir gaubtuvės (A. Vyšniauskai
tė 1989: 138). Apdovanojus nuotaką, šokama (A. R.
Niemis: 235). Pirmasis ją šokti išveda jaunikis (V. Krė
vė-Mickevičius: 70). Antruoju laikotarpiu nurodoma,
kad abiems jaunavedžiams dovanojama pinigų, ir jie
eina šokti (R Stukėnaitė: 275). Smuikininkai grieždavę
„Valsąjauniesiems“ (J. Gervelis), „Jaunosios valsą“ (J.
Jančas KLF 660/4) ir pan. Punsko ir Seinų krašte, A.
Vaicekauskienės teigimu, „išnykus jaunosios apdova
nojimo apeigoms, įsigalėjo „Labas vakaras“, kur pini
gai atitekdavo jau ne jaunajai, o muzikantams. Muzi
kantai prieidavo prie kiekvieno vestuvininko, pradėda
mi nuo jaunojo, ir griežė, sakydami „labas vakaras“
(piršliui, pabroliui, sveteliui...). Už užgrojimą kiekvie
nas turėdavęs įmesti pinigų (...). Jeigu pinigų kas įmes
davo daugiau, to klausdavo, ko dar pageidaująs. Mu
zikantui būdavo negarbė, jeigu nemokėdavo užgroti
pageidaujamos dainos ar šokio“ (134, 135).
Atsisveikinant „griežia liūdną melodiją“ (1-asis ir 2asis etapai, R Stukėnaitė: 275). Tada nuotakos pulko
merginos, „lydimos muzikos“, veda ją į svirną, nuima
vainiką, dėlioja sau ant galvos, su juo pašoka - grei
čiau ištekės, o vyriausiasis pabrolys jaunajai uždeda
moterišką galvos dangą (A. Vyšniauskaitė 1989:138).
Dieveniškėse antruoju ir trečiuoju laikotarpiais „po šliūbo“ šokti pradeda tėvai (S. Kračienė). Čia gaubtuvių
šokį „su veliumu“ nuotaka šoka iš pradžių su pamer
gėm, paskui su pabroliais, paskiausiai - su jaunikiu
(L. Uliaš). Jaunesniųjų muzikantų pasakojimu, šoko
polką, vėliau - valsą, fokstrotą, tango ar „ką nori“ (Č.
Šiliukas). Jaunimas nuo senų laikų linksminosi šokda
mas visą naktį (V. Krėvė-Mickevičius: 70). XX a. pra
džioje pradėdavę suktiniu, po to sekė klumpakojis, ke
purinė, pranavada, angelčišas, mikita, čyžikas ir kiti
šokiai (J. Miškinis: 21). Rytą, papusryčiavus, jaunasis
kviečia jaunąją šokti, tuo vėl pradėdamas jaunimo pa
silinksminimą (V. Krėvė-Mickevičius: 72).
Senosiose vestuvėse, išlydint „j svetimą pusę“, mu
zikantai neminimi. Seinų krašte jaunoji, „visus atsisvei

17

kinusi, prieina prie muzikantų“ ir j juos prabyla, prašy
dama nesigailėti „žvangių skripkelių ir mikliųjų piršte
lių“, kad „jaunas jaunimėlis“ pauliotų „šį vėlų vakarėlį“
po jos „rūtų vainikėlį“ (A. Vaicekauskienė: 138). Tar
pukariu Marcinkonių apylinkėse išvažiuodavę su triukš
mu, riksmu, švilpimu, šūkavimu (R Stukėnaitė: 276).
Tuo metu minimas ir „Atsisveikinimo maršas“ (J. Miš
kinis: 23). J. Jančas grieždavo „Palydų maršą“ (KLF
1465/42), kurio variantą „Jau mano dukrelė šiandien
išvažiuoja“ smuikų duetu grojo ir A. Labenskas su A.
Bartnyku.
Nuo senų laikų muzikantas dalyvavo vežant kraitį:
paskutiniai išvažiuoja kraičvežiai, ant jų vežimo „visuo
met sėdi muzikantas“ (V. Krėvė-Mickevičius: 78). Mu
zikantai grodavo išvažiuojant kraičvežiams Gervėčiuo
se (E. Karaliūtė: 171). „Kai jau pranešdavo jaunąjį su
jaunąja parjojančiu“, „maršalka su svoka ir muziku“
atsistodavo vartuose (V. Krėvė-Mickevičius: 78). Tė
vai jaunavedžius sutikdavę su duona ir druska, o mu
zikantai su maršu (V. Milius: 131). Vienas seniausių
pateikėjų, Jonas Kaziukonis (g. 1895 m.), pagriežė mar
šą „Parveža marčią“ (KLF 6008/9).
Vos tik įžengusi, marti, dažniausiai šokant, apdo
vanodavo vyro giminę (A.Vyšniauskaitė 1989:138). Bai
gus vaišintis, vyriausiasis pabrolys veda jaunamartę
šokti. Po šokio jis apdovanojamas juosta, o muzikan
tai rankšluosčiais arba drobės stuomenimis. Tada ei
na šokti kiti, bet pirmąja pora - jaunieji (V. Krėvė-Mic
kevičius: 83). XX a. pirmosios pusės variantas: kiek
vienas su dovanomis pašoka „suktukę“, tada pabro
lys išveda jaunamartę - „ar nešluba martelė“, - už ką
gauna juostą (J. Miškinis: 25, pig., V. Milius 1991:131,
P. Stukėnaitė: 2 7 6 ,1. Čepienė 1989: 181). Varėnos ra
jone jaunojo pabrolius marti apdovanodavo apeigos
gale. Tam tikslui kiekvienas pabrolys užsakydavo mu
zikantams pagroti jam šokį (A. Vyšniauskaitė 1991 Do
vanos: 111). Dieveniškėse iš pradžių tėvai, pasikabinę
dovanas ant rankos, pašokdavę „kokią polką“, po to
šoko „krikšto tėvai, tetos, dėdės, vaikai“. Grodavę pol
ką, krakoviaką, maršą (S. ir F. Kračienės). Šis apeigi
nis marčios šokdinimas stebėtas Dzūkijoje dar 7-ąjį 8-ąjį dešimtmečiais (I. Čepienė 1971: 262).
XX a. pirmojoje pusėje užrašytas iki šių dienų žino
mas paprotys, atvažiavus pas jaunąjį, prie vaišių stalo
griežti kiekvienam sėdinčiajam, pradedant nuo jaunų
jų, „Labą vakarą“, už ką kiekvienas užsimoka (Pr. R.: 6,
I. Čepienė 1971: 262). Atlygio už grojimą muzikantai
prašydavę ir juokingai persirengę, su kočėlais, samčiais
ar kačergomis vietoje instrumentų (J. Stoskeliūnas: 30).
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje „muzikantai su
muzika ir vaikas iš pulko“ palydėdavo jaunuosius nak
vynės (V. Milius 1991:131). Jaunavedžiams išėjus, „jau
nimas dar ilgai linksminasi, kol muzika atsisako groti“
(V, Krėvė-Mickevičius: 83). 1939 m. „muzika“ grojusi
prie prieangio durų, o jaunimas šokęs „prieangy, ka
maroj ir kieme“ (Pr. R.: 6).
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Naktį muzikantai visiems svečiams grieždavo „La
bos nakties“, už ką vyras turėjo užsimokėti ir už žmo
ną, pabrolys - už pamergę. Muzikantai prašydavo iš
kalbų žmogų, kad tas su lėkštute rinktų pinigus (V.
Milius 1991:132). „Ilgiausiai neina gulti muzikantai. Jie
ir užsikelia pirmieji, ir rytmetį jaunuosius kelia“ (A. Vai
cekauskienė: 149). Jau XIX a. antrojoje pusėje užfik
suota, kad keltuvės vyko su muzika. „Kėlė triukšmin
gai: brazdindami sienas, daužydami lazdomis, grojo
muzikantai“ (A. R. Niemis: 236). V. Krėvės-Mickevičiaus
apraše iš ryto „abu muziku“ eina prie durų ir griežia,
budindami jaunuosius, kol jaunamartė išėjusi apdo
vanoja juos rankšluosčiu, jaunasis - pinigais (84, plg.,
R Stukėnaitė: 276). Keltuvėms griežiamas maršas (V.
Milius 1991: 131). Smuikininkų teigimu, „tik muzikan
tai eina kelti. Jaunieji gulėdami dar prašo - tai tų pa
grok, tai tų, - pirmiausia visadu grajina maršus“ (J.
Eimanavičius). Griežiamas „Vestuvių maršas“ (J. Nizevičius), prikeltuvių maršas „Labas rytas, mūsų jau
nieji“. Pastarąjį dar A. Bartnyko tėvas grodavęs: „Tolei
loji, kol atidaro duris, kartais ir per langą lįst tenka“.
Dieveniškių apylinkėse jauniesiems grieždavę maršą
„Ilgiausių metų“ (F. Kračienė).
Po to besirenkantys svečiai pageidauja „ ko kam
pagrot, tada duoda pinigų” - griežiamas „Labas ry
tas“ arba „Labarytis“ (J. Nizevičius, be to, „Labarytis“
KLF 136/ 4, maršas „Labas rytas“ KLF 1397/ 49, „La
barytis“ LKAV 95/13). XX a. pirmojoje pusėje keltuvės
ir svečių pasveikinimai „už keliolika centų“ vykdavę ir
jaunosios pusėje (J. Miškinis: 22).
Senosiose vestuvėse pirmaryčių apeigomis marti
buvo įvedama į vyro giminę. Savo dovanas ji dažnai
dalijo per apeiginį šokdinimą (A. Vyšniauskaitė 1989:
138). Apdovanojus anytą ir šešurą, visi grįžta pirkion,
ir šešuras pradeda šokius, keliskart apsisukdamas su
jaunamarte. Tada šoka jaunamartė su vyriausiuoju pa
broliu, ir kiti - iki pietų (V. Krėvė-Mickevičius: 86). Ger
vėčiuose keltuvių rytą šokti pradėdavo anyta, apsitai
siusi dovanotais rūbais, keliskart apsisukdama su mar
čia ir svočia. Muzikantai grieždavo maršus. Kai „padėdraugis“ išvesdavo jaunąją, svočia apdovanodavo
visus muzikantus (E. Karaliūtė: 173). Dieveniškių apy
linkėse „maršų griežimo“ paprotys pirmaryčiais išliko
ir trečiojo laikotarpio vestuvėse. Griežiama iš pradžių
svotams, paskui visiems kitiems iš eilės. Šokama pasilipėjus ant suolo (F. Kračienė). Seinų krašte seniau
keltuvių rytą vykdavusios „atvožtuvės“: jaunamartė pa
broliams, muzikantams per petį permesdavo po juos
tą, pamergėms - po skepetą; su kiekvienu apdovano
tu pašokdavo (V. Milius 1991: 133, plg., A. Vaicekaus
kienė: 150). Šiuolaikinėse dzūkų vestuvėse, panašiai
kaip ir kitur Lietuvoje, nuotakos dovanos dalijamos kiek
vieną paeiliui pakvietus svotui arba muzikantui. Jau
noji, įteikusi dovaną, su kiekvienu apdovanotuoju, „ai
dint muzikai“, apsisuka. Ceremonijos pabaigoje ji rank
šluosčiu perriša muzikantus (I. Čepienė 1971: 263).

Griežiant maršus (Dieveniškių ap.), apsilankydavo
persirėdę „čigonai“. „Muziką grojo normalią, o šoko
striošniai“, - prisimena pateikėja (F. Kračienė). XX a.
antrojoje pusėje čigonauti važiuojama j abi puses (užr.
1970 m., I. Čepienė 1989: 179).
Dar vienas nuo seno žinomas triukšmingas papro
tys - muzikantams valgant, groti jiems namų rykais:
„abušalaitėmis“, keptuvėmis. Be to, muzikantų instru
mentai paslepiami, jie turi išsipirkti, vaišinti (E.Karaliū
tė: 174). A. Labenskas, griežęs trečiojo etapo vestu
vėse, pasakoja: „Juškauskui kaip buvo - smuikų pečiun įkišo, paskui užkūrė (...). O aš vienąsyk ryte smuiko nėr. Juokiasi, šypsosi... Kur pasidėjot, muzikantėliai, kur pasidėjot, ten ir ieškokit. Nu, galvoju, pa
tys ir pasigrokit. Kur tu rasi (...). Žiūrau - ant stogo ir
ant kamino virvė, ir pakabytas smuikas. Vėjelis pučia,
smuikas šitaip...“.
XX a. trečiajame dešimtmetyje trečios dienos pa
vakare jau išlydėdavę „svetimą pulką“, bet seniau ves
tuvės tebesitęsdavo. Kitą dieną, iš ryto, jaunamartė
eidavo „apžiūrėti ūkio”. Grįžtančią ją pasitikdavo „mu
zikai“, grieždami „labą dieną“ ir dovanų gaudami juostų
(V. Krėvė-Mickevičius: 90). Po to, jei tik būdavę kam
pagriežti, jaunimas šokdavęs ir „nieku daugiau“ nesi
domėdavęs (ten pat: 90, 93). Vestuvių pabaigoje „svoka, su muzika šokdama“, atnešdavo karvojų (R Stukėnaitė: 276). Trečiojo periodo vestuvėse galimas va
riantas, kad, jaunosios palydovams ruošiantis važiuo
ti namo, atliekama gaubtuvių šokio „su veliumu“ dalis
(I. Čepienė 1971: 263). Pačių smuikininkų įsitikinimu,
„muzikantai išeina, ir vestuvės baigiasi“ (J. Nizevičius).
Atgrąžtuose jaunimo dažniausiai nebūdavo ir mu
zikantų nekviesdavo (E. Karaliūtė: 175), bet, jeigu „bū
na kviesti muzikantai, einama šokti“ (A. Vaicekauskie
nė: 157).
Dabartinių vestuvių muzikantai neretai kritikuojami
už papročių nepaisymą, vien tik pasipelnymo siekimą,
tačiau senosiose dzūkų vestuvėse muzikantai buvo
ypatingi ir labai svarbūs veikėjai. Kaip ir visoje Lietuvo
je, Dzūkijoje muzikantui, jo instrumentui (bene labiau
siai smuikui arba dūdelei), jo griežiamai muzikai nuo
senų laikų buvo priskiriama maginė galia. Tikėta, kad
jis gali „išsklaidyti piktųjų dvasių ir burtininkų, kenkian
čių vestuvininkams, kerus“ (I. Čepienė 1977: 76, H.
Biegeleisen: 480). Kita vertus, muzikantas, labai daž
nai smuikininkas, siejamas ir su blogosiomis jėgomis,
pavyzdžiui, su velniu (J. Jegelevičius 1971:172, J. Ba
lys 1935: 280, 281). J. Trinkūnas nurodo, kad šitie ti
kėjimai buvo populiarūs XVI-XVII a., kada bažnyčiai
su jais kovojant, vykdavo „raganų teismai“ (1989:358).
Dzūkijoje dar ir šiandien pasakojama apie muzikantų
burtus, nors vargu ar jais betikima (A. Bartnykas, A.
Labenskas). Vestuvių papročiuose senosios mitinės
pasaulėžiūros liekanų aptinkama iki dabar, tačiau ypač
jų gausu XIX a. antrosios pusės - XX a. pradžios ves
tuvėse, kai šie tikėjimai iš dalies dar turėję būti gyvi (J.

Jegelevičius 1970: 143). Vienas iš tokių, dar ir šian
dien paplitusių - muzikanto griežimo vieta. Kaip jau
minėta, muzikantai, nors ir sėdėję prie stalo, svečių
eina pasitikti prie durų (J. Genzelis), jaunavedžius tė
vai ir muzikantai sutinka duryse, o jei lauke - tai var
tuose (J. Stoskeliūnas: 30, V. Krėvė-Mickevičius: 78);
griežiant prie durų, jaunieji žadinami (V. Krėvė-Micke
vičius: 84, A. Bartnykas) ir pan.
Kaip žinoma, senovinėje troboje pirmoji skersinė
sija skyrė erdvę į priekinę (durys, slenkstis - išorinis
pasaulis) ir į vidinę (stalas, garbingoji dalis) (A. Vyš
niauskaitė 1991 Simbolika: 79). Taigi muzikantas griež
damas pasitinka svečius ties išorinės ir vidinės erdvės
riba ir tarytum perveda per ją sutinkamuosius, kurie tą
ribą peržengdami keičia savo statusą: iš svečių tampa
vestuvininkais (J. Genzelis). Kokia svarbi senosiose ves
tuvėse buvo muzikanto „parama“, žengiant pirmą
žingsnį į erdvę, dar tik turinčią tapti sava, rodo tas fak
tas, jog einantis žentuosna jaunikis siunčia savo mu
zikantus, kad jį „priimtų“ (I. Čepienė 1989:178), o jau
namartės muzikantas, iš anksto nuvykęs į „svetimą pu
sę“ su maršalka ir „svoka“, laukia jos vartuose (V. Krė
vė-Mickevičius: 78). Tačiau pats muzikantas taip ir lie
ka ties riba: ties durimis (prieangio) griežiama ir šo
kiams (Pr. R.: 6, J. Nizevičius), tuo pažymint jo, nors
lyg ir priklausančio jaunosios ar jaunojo pulkui, išskir
tinumą, svetimumą. Pastebėtinas šio vestuvių perso
nažo ryšys su persirengėliais, kurie, panašiai kaip ir
Užgavėnėse, neretai, griežiant muzikantui (F. Kračie
nė), apsilanko vestuvėse. Su jais, kaip ir su muzikan
tais, elgiamasi pagarbiai, jų prisibijoma, nes, kaip tei
gia A. Vyšniauskaitė, senovėje jie buvo „identifikuoja
mi su pomirtiniu pasauliu“ (1994: 23-5).
Nuo kada muzikantas dalyvauja dzūkų vestuvėse?
Prisimenama, kad iki Pirmojo pasaulinio karo muzikan
tų Dzūkijoje buvę nedaug, bet, „jeigu mokėjo kokiam
dešimtam kaime vienas koks pačiulbinti smuiku, tai jis
negalėjo spėti pagroti net vestuvėse“ (J. Jegelevičius
1970:143). Bandydami bent iš dalies šį klausimą išsi
aiškinti, pažvelkime, kokiose senųjų vestuvių apeigo
se, lyginant su kitais dviem raidos etapais, smuikinin
ko griežimas neminimas. Dažniausiai - liūdnomis atsi
skyrimo akimirkomis išlydint. Bet - muzikantai kartu
su jaunikiu joja pas nuotaką (A. R. Niemis: 235), lydi
jaunuosius, važiuojančius į jungtuves (V. Milius 1991:
124). Jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą, matyt, kartu su
dainavimu, išleidžiant ir griežiama (J. Eimanavičius,
„Jau žirgai pakinkyti“). Muzikantas kartu su kraičvežiais „būtinai“ sėdi arba ir griežia paskutiniame vilksti
nės vežime, jaunamartei vykstant į „svetimą pusę“ (V.
Krėvė-Mickevičius: 78, E. Karaliūtė: 171). Jeigu ir ne
griežia, muzikantas išlydint vis tiek dalyvauja, matyt
turėdamas apsaugoti jaunuosius, kelionės metu esan
čius pavojingoje ribinėje situacijoje (pig. A. van Gennepą, A. Vyšniauskaitė 1991 Simbolika: 82). Todėl ga
lime tvirtinti, kad XIX a. antrosios pusės vestuvėse mu
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zikantas, V. Krėvės-Mickevičiaus žodžiais tariant,
„savaime suprantama turi būti“ (: 44), jo buvimas jau įsigalėjusi tradicija.
Teigiama, kad Lietuvoje iki XIX a. „muzikos in
strumentai liaudies šokiuose ir žaidimuose buvo ant
raeiliai“ (J. Čiurlionytė: 151), o XIX a. „aiškesnis in
strumentinės ir vokalinės muzikos atsiskyrimas su
sijęs su naujos sudėties vestuvinių kapelų susifor
mavimu“ (A. Baika 1994: 77), bet dzūkų vestuvėse,
kuriose dar XX a. pirmojoje pusėje griežta vienu
smuiku, pirmuoju ir antruoju raidos etapais ne tik
instrumentinės ir vokalinės muzikos, bet ir muzikos
instrumentu išgaunamo garso bei ikimuzikinio triukš
mo, muzikos ir apeiginio veiksmo ar šokio judesio
ryšys dar labai stiprus. Jis pastebimas ir šiuolaiki
nėse vestuvėse. Tokio sinkretiškumo pavyzdžiai nuotakos rauda, susiliejanti su maršo garsais, (J.
Miškinis: 21) arba patys maršai, kurie dažnai yra
instrumentinės dainų versijos, pavyzdžiui, „Jau žir
gai pakinkyti“, „Prapuoliau, motule“ (J. Eimanavičius), „Jau mano dukrelė šiandien išvažiuoja“ (A.
Bartnykas ir A. Labenskas).
Ypač daug sąsajų randama tarp „tikros“ muzi
kos ir triukšmo: senosiose vestuvėse „grįžtančius
po jungtuvių jaunavedžius pasitinka tėvai su duona
ir druska, muzikantai su maršu ir triukšmautojų „kapelija“ (J. Stoskeliūnas: 30); keltuvės vyksta brazdi
nant sienas ir griežiant muzikantams (A. R. Niemis:
236); jaunamartė j vyro namus išlydima švilpiant ir
rėkaujant (P. Stukėnaitė: 276) arba su maršu (antra
sis etapas, J. Miškinis: 23), prie stalo muzikantai grie
žia „Labą vakarą“ (pirmasis - trečiasis etapai, I. Če
pienė 1971: 255) arba prašo užmokesčio persiren
gę, su samčiais ir kočė-lais vietoje savo instrumen
tų (J. Stoskeliūnas: 30). Mūsų laikais prie stalo jau
navedžius pasitinka triukšmaujantys persirengėliai
(I. Čepienė 1971: 260) bei muzikantų griežiamas
maršas (V. Milius 1991: 136) ir 1.1.
M. Gimbutienė nurodo, kad, pirmykščio žmogaus
nuomone, pagrindiniai ginklai prieš blogį buvę „ju
dėjimas, garsas, ugnis ir vanduo“ (: 103, 121), F.
Hoerburgeris - kad „yra dvi tikėjimų rūšys, su ku
riomis susiję ikimuzikiniai reiškiniai: gynyba prieš gy
venimo priešus bei vegetacijos, klestėjimo, gerovės,
vaisingumo skatinimas“ (: 77). Dzūkų vestuvių pa
pročiai liudija, jog šios dvi: apsauginė ir skatinamoji
funkcijos, kurios buvo priskiriamos ikimuzikiniam
triukšmui, buvo perduotos ir muzikiniams reiški
niams - dainavimui ir griežimui. Akivaizdus to pa
vyzdys - tikėjimas, kad be muzikos, t. y. be triukš
mo arba be dainavimo, be griežimo arba be visko
kartu, - pirmaryčiais pakelti jaunieji bus bevaikiai
(plg., A. Vyšniauskaitė 1991 Aukštaičių: 16). Tas dvi
pagrindines funkcijas atlieka ir vestuvių muzika, ku
rią galima skirstyti į griežiamą apeigose ir jaunimo
pasilinksminimuose.

20

Šiuolaikinėse vestuvėse griežiami kadaise buvę
apeiginiai šokiai: pirmasis vestuvių šokis (I. Čepienė
1971: 255), šokiai su dovanomis, persirengėlių šokiai.
D. Urbanavičienė pastebi, kad nors daugumos jų ir
tekstas, ir muzika pasižymi bruožais, rodančiais vė
lesnę kilmę, tačiau nuo paprastų pasilinksminimo šo
kių jie skiriasi, nes yra atliekami tam tikru vestuvių me
tu, tam tikrų vestuvininkų ir nustatyta tvarka, dažnai
su įvairiais simboliniais atributais (46).
Kaip galėjome įsitikinti iš papročių aprašymo, grie
žiama visose svarbiausiose vestuvių apeigose, pri
skirtinose visoms trims perėjimo ritualų fazėms - at
siskyrimas, riba, atstatymas (pig. A. van Geneppą,
A. Vyšniauskaitė 1991 Simbolika: 82). Pažymėtina,
kad senuoju laikotarpiu kiekviena apeiga turi savo
griežiamą repertuarą (kūrinį), bet jau antrajame eta
pe šis ryšys nyksta. Būdinga, kad po kiekvienos apei
gos, kurioje dalyvauja muzikantas, jis yra apdovano
jamas arba jam duodama pinigų. Šis faktas leidžia
daryti prielaidą, jog muzikantui būdavo atsilyginama
ne tiek už pačią muziką kaip estetinį fenomeną, kiek
už jos maginį poveikį.
Muzikantas visada yra ten, kur linksminasi jauni
mas. Jau senuoju periodu jaunimas, jei tik būdavę kam
pagriežti, šokdavęs ir „nieku daugiau“ nesidomėda
vęs (V. Krėvė-Mickevičius: 83, 90). Apskritai vestuvė
se būtina gausiai vaišintis, juokauti, linksmintis ir ypač
daug šokti. Tuo vestuvės panašios į pavasario šven
tes, kuriomis siekiama paskatinti atbundančios gam
tos vegetacines jėgas. Analogiška gynybinė bei žadi
nančioji prasmė teiktina visuotiniems (ne vien jauni
mo, bet ir senų žmonių, vaikų) vestuvių pasilinksmini
mams, kuriuose tiesioginė muzikanto paskirtis - griežti
taip, kad kojos pačios kilnotųsi, ir išlaikyti šokio įkarštį
iki „antriems gaidžiams giedant“.
Vestuvės, vieną iš pačių svarbiausių žmogaus gy
venimo įvykių žyminti šventė, iki šiandien išsaugojo
įvairaus senumo tradicijų, tikėjimų, apeigų atspindžius.
Kartu jos yra ir savo epochos, dabarties veidrodis.
Smuikavimas buvo ypač glaudžiai susijęs su senai
siais dzūkų vestuvių papročiais. Tačiau tradiciniams
vestuvių papročiams keičiantis ir nykstant, atitinkamai
kinta ir menkėja jose smuikininko vaidmuo.
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Fiddling customs at the wedding
of Dzūkai (an ethnic population
in southern Lithuania)
Gaila KIRDIENĖ
Fiddling customs at weddings among Dzūkai are dis
cussed in the article. Due to lack of more detailed in
formation they are devided into three periods:
1) from the 2ndhalf of the 19thcentury to World War I;
2) the interwar period and partly the 5th decade;
3) from the 5th to the 10th decade.
Throughout the lsl and 2ndperiods a solo fiddle and,
later, fiddle ensembles with two or three fiddles were
dominant. After the war the fiddle was replaced by the
accordion and, later, it was replaced by electric and elec
tronic musical instruments.
Of old times the fiddler used to play at wedding par
ties or at least used to be a participant at the most im
portant wedding rituals. Dance music was played (ritual
and entertainment dances), songs and marches were
also played during rituals and processions. They used
to sing songs and make a lot of noice by different
idiophones.
There is some evidence that some time ago protec
tive and stimulating magic power was ascribed to the
fiddler, his fiddle and his music. The same opinion is
not supported by contemporary violinists.
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„Žirgelių” rašto semantinis laukas
Vytautas TUMĖNAS

Lietuvių juostose dažni įvairiausi „stogelio su kab
liukais“ ženklo variantai, tai - vienas mėgstamiausių
raštų. Gvildenant šio ženklo prasmę, reikia tirti du
dalykus: pirma - jo pavidalo kilmę, jo atitikmenis ir
sąsajas su tikroviškais (realistiškais) bei geometrizuotais mitologiniais atvaizdais; antra - aiškintis mums
rūpimų įvaizdžių simboliką. Čia galima remtis ne tik
artimais geometriniais ar realistiškais atvaizdais, bet
ir atitinkamais poeti
niais įvaizdžiais.
Šiame darbe tai
kau struktūralistinę ir
iš jos išplaukiančią
kontekstinę tyrimo
metodiką. Nagrinė
jant reikšmes, ji vis
dažniau naudojama
Vakarų archeologijo
je, etnologijoje, fol
kloristikoje. Tiriant
daiktų prasmę ir sim
boliką, kai jų nesupa
jokie rašytiniai šalti
niai, galintys juos pa
aiškinti, pasitelkiamas
visas kultūrinis kontekstas, visos įmanomos sąsajos ir
paralelės. Šį metodą paprastai taiko tos archeologi
jos ir etnodailėtyros kryptys, kurios kultūrą gvildena
kaip žmogaus mąstymo stereotipų, struktūrų išraiš
ką. Turėdami omeny juostų meno Lietuvoje gilų tra
diciškumą, aiškiai atsekamąją ornamento kilmę iš XIXIII a., drąsiai galime kalbėti ir apie jų sąsają su se
nąja mitologija.1
Tiek paprastus, neišplėtotus, tiek sudėtingus „sto
gelio su kabliukais” bei „stogelio su ataugėlėmis” or
namentus dzūkai ir aukštaičiai įvardija iš esmės vie
nodai - tai „žirgeliai”,2 „žirgelis”,3„arkliukai”,4„ar
kliukas”.5Latviai irgi vadina žirgeliu - „zirdzinš”.6Ar
timo jiems „rombo su kabliukais vienoje viršūnėje”
ženklo vienintelis užrašytas pavadinimas - „arklio galvukė”.7Aptariamųjų ornamentų plėtros iš pirminio
varianto logika ir, kita vertus, išplėtotų įvairių skir
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tingų, tačiau priklausančių vienam tipui ženklų ben
dras vardas leidžia suvokti „žirgelių” ženklo archeti
pą: tai stogelis arba trikampis, kurio viršūnėje yra dvi
ataugėlės, arba kabliukai, arba užlaužti kabliukai. Šie
kabliukai įvairiuose variantuose gali būti ne tik sto
gelio viršūnėje, bet ir per visą jo šlaitą. Sudėtingas
„stogelis su kabliukais” gali atrodyti net kaip rombas
su kabliukais šlaituose (tarsi sudvejintas „stogelis”).
Taigi, sprendžiant iš pavadinimo, lyg ir aišku, jog
„stogelis su kabliukais” - žirgų simbolis, tačiau ar

Tamsiai mėlynos vilnonės vilainės su ornamentais iš žalvario žiedelių,
XII a., Latvija, iš Ainavos ir Daktinės; V. Ginterio rekonstrukcija.

„žirgelių” rašto pavadinimas nėra atsitiktinis? Ar yra
pagrindo sieti „žirgelių” rašto įvardijimą su baltų mi
tologija? Ar taip pat šį ženklą vadina ir kitos tautos?
Ar panaši šio ženklo simbolika kitose kultūrose (ski-

Dvyniškieji raiteliai ir žirgai, kurių galvos primena „žirgelių”
ornamentą, prie Deivės. Moters marškinių siuvinėjimas, XIX a.,
Obloneckogub., Š.Rusija//H3o6pa3HTeJibHbic MOTHBbi b pyccKou
HapOAHOH BbllIIHBKC. - MocKBa, 1990. -No. 121.

Antropomorfinės dievybės su galvomis, artimomis „žirgelių”orna
mentui vepsų siuvinėjimuose, vaizduojančiuose dvynius, žirgų porą ir
raitą Deivę; Š. Rusija, XIX a. //Kocmchko A.n. HapoflHoc
H3o6pa3HTc./ibHoc HCKyccTBOBcncoB. - JIcHHHrpa#, 1984.

riantis šiuo ženklu žymimiems mitiniams įvaizdžiams,
jo giluminė simbolika gali nesiskirti)? Jeigu rašto pa
vadinimai ir simbolika svetur būtų artima lietuviška
jai, tai bylotų apie seną, mitologijos nulemtą stogelio
su kabliukais įvardijimą „žirgeliais”. Ryšį su mitolo
gija patvirtintų ir prasminiai šio ženklo atitikmenys
kitose tautodailės rūšyse. Atskleidus „žirgelių” orna
mento kilmę, istoriją, aiškėjant ženklo ir jo pavadini
mo simbolikai, mėginsime išsiaiškinti, kodėl būtent
šie įvaizdžiai pasirenkami simboliais, ką baltų mito
logijoje simbolizavo žirgas.
Pabandykime „stogelio su kabliukais” ženklo sim
boliką iš pradžių panagrinėti atsietai nuo jo liaudiško
pavadinimo.
Vadovaudamiesi idėja, jog visų senųjų archetipi
nių juostų ornamentų negalima sieti vien tik su juos
tų meno raida, pažvelkime į kitos rūšies taikomosios
dailės kūrinius, kuriuose ryškiai išsiskiria aptariama
sis ženklas, o svarbiausia, kuriuose įmanoma priartė
ti prie jo simbolikos. Vien tik iš ženklo formos spręsti
apie jo simboliką galima tuo atveju, kai jis kontekstiškai arba tiesiogiai būna susijęs su apčiuopiamu kon
krečiu vaizdiniu. Kaip tik toks yra daugumos XII a.
latgalių Vilainių dekoras.8Šių tamsiai mėlynų vilno
nių skarų kraštinėse išdėstyti tie patys „stogeliai su
kabliukais” iš žalvario. Aukščiau jų visame Vilainių vi
durio plote pasiklydę įvairiausios formos kryžiai ir

svastikos aiškiai sietini su dangaus šviesulių simboli
ka. O ką galėtų reikšti tie trikampiai su „kabliukais”?
Pagal mitologinę komponavimo logiką galima ma
nyti, kad skaros viduryje yra aukštasis, dangiškasis pa
saulis, o pakraščiuose - apatinis, žemės pasaulis. Sun
kūs, tankiai suspausti trikampiai turėtų vaizduoti apa
tinį pasaulį, žemę, kalnus, piliakalnius ar alkakalnius.
Remiantis mitine logika, galima manyti, jog tai - šven
čiausias kalnas, ant kurio auga Gyvybės Medis, jun
giantis žemę su dangum. Gyvybės Medis - tai mitinis
įvaizdis, kurio žemiškas atitikmuo yra altorius, auku
ras. Dievo garbinimas, aukojimas atliekamas prie Gy
vybės Medžio, taigi trikampėliai gali simbolizuoti ir
aukurus, o stogeliai su kabliukais - pačią auką. Kaip
žinia, baltų tradicijoje laidotuvių auka buvo žirgas.
Žirgo aukojimas, vadinamas Ašvamedha, buvo ir pats
brangiausias senovės arijų kunigaikščių ritualas. Au
ka yra tarpininkas, susiejantis Žemę su Dangumi. Taigi
vilainėje pavaizduotas Visas Pasaulis, jo modelis, tam
tikras Gyvybės Medžio variantas. O būtent Gyvybės
Medis ir įvairios jo atmainos - dažniausiai archajiš
kajame mene sutinkamas vaizdinys.
„Stogelio su kabliukais“ ornamentą vilainėse gali
ma interpretuoti ir siejant jį su stogo mitiniu įprasmi
nimu.

Komių stogų puošyba
dviejų žirgų galvomis,
dviem raiteliais ir
saulės simboliu,
pakabintu po žirgu //
Talina Kumtiūlihooli
Kommesoome - ugri
nurimisreisi /
koostamud K.Polln. Tallinn, 1990.-P. 64.

Elniai, nešantys raguose saulę - įspaudas
molio šukėje iš Las Karolinas; Saulė su elnio
ragų pavidalo spinduliais - piešinys iš Tadžo
de las Figūras. Abu radiniai iš Ispanijos
vėlyvojo neolito//N. K. Sandars. Prehistoric
Art in Europe. - London, 1985. - P. 231.

„Stogelis su kabliukais”, ženklas ant audinio pasvarėlių bei keramikos iš
Jugoslavijos, Vokietijos, Vengrijos, Rumunijos; Senosios Europos
kultūra, 5200 - 4000 m. pr. Kr. // M. Gimbutas. The Language of the
Goddess. - San Francisco, 1989. - Fig. 32,106.
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Mažajame žmogaus pasaulyje, jo mikrokosmose ta
vieta, kuri „lietėsi” su Dangumi, buvojo namo bei šven
tyklos stogas. Taigi stogas ne tik saugojo nuo gamtos
negandų, bet ir teikė dievišką globą. Ko gero, visame
pasaulyje tam tikslui stogų kraigus puošdavo magiš
kais atributais - Gyvybės Medžio (plačiąja prasme), au
kos, kosmogoniniais simboliais. Todėl, žinodami, kad
žiemryčių Europoje, be aukos (tarpininko) motyvų, sto
gų puošyboje paplitęs ir dangaus šviesulio - saulės sim
bolis (pvz., Lietuvoje iškeliamas vainikas žymint stogo
rentimo baigtį, o komiai po stogo kraigu, dekoruotu
žirgo galva, kabina vainiką),9šiuos motyvus lengvai ga-
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bės Medžio atvaizdai arba vienanaris Pasaulio Stul
po ženklas.11 Nėra abejonės, kad visi jie vienaip ar
kitaip siejasi su Gyvybės Medžio mitologema plačią
ja prasme. Bet mus domina tik dvinariai atvaizdai, susisiejantys su Vilainių „dviejų kabliukų stogelio viršū
nėje” ženklu ir juostų „žirgeliais”. Tokie yra avinai,
ragai ir paukščiai. Kitaip sakant, jeigu pripažįstame
„stogelio su kabliukais” ženklo sąsają su lėkiais, turi
me išnagrinėti lėkių įvaizdžius.
Apie seną, vadinasi, ir giliai įprasmintą lėkių kilmę
byloja ir jų geografinis paplitimas: jie nėra vien baltiš
kas reiškinys. Tokių pačių lėkių galime pamatyti ir tra
dicinėje olandų12 ar vokiečių, gudų,13
moldavų ir kitų tautų architektūroje.
Kyla klausimas, ar žirgų lietuvių lė
kiuose sąsaja su ragais yra pagrįsta gi
lesne mitologine logika, ar tai veikiau
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Nuo viršaus iš kairės į dešinę: 1) mansių ornamentas
„briedžių ragai”; 2) mansių ornamentas „elnio ragai”;
3) chantų ornamentas „arklio snukis”; 4) „stogelio su
kabliukais“ tipo chantų ornamentas, virš kurio
schematiški elnių atvaizdai: PoM6a/tceBa E.H.
MaHCHHCKHC OpHaMeHTbl H HX Ha.3IiaHHH //

OpttaMCHT 3ana,mioH CnCnpit. - Tomck, 1989. C. 117.; TlyKHHa H.B. Ajib6oMxaHTbiiiciaix
opHaMCHTOB. - T omck , 1979.-C. 155, 165.

Geriamojo rago liekana su
briedžių atvaizdais (manoma,
kad skandinaviškos kilmės).
Kėdainių raj., II1-VII a. // Vait
kunskienė L. Sidabras senovės
Lietuvoje. - V, 1981. - P. 20.

lime atpažinti ir latvių vilainėse: viršuje dangaus švie
sulys - saulė, žemiau - tarpininkas (žirgai), auka, dar
žemiau - kalnas, namo ar šventyklos stogas.
Trikampis su kabliukais viršūnėje iš tiesų primena
trobesio siluetą. Tiek paties seniausio būsto - kūginių
„palapinių”,10tiek pastatų su dvišlaičiu stogu siluetas
yra trikampis su išsikišusiais konstrukciniais rąstais.
Apibendrinant išsakytąsias mintis, galima būtų pa
žymėti, kad „stogelio su kabliukais” ženklas sietinas
su stogo puošybos, Gyvybės Medžio ant Kalno, au
kos prie Pasaulio Medžio, Gyvybės Medžio plačiąja
prasme įvaizdžiais. Žinant su dangiškuoju pasauliu la
biausiai sietiną baltišką auką, dažnai vaizduojamą sto
gų puošyboje - lėkiuose, nesunku atpažinti žirgą.
Tačiau nuodugniau ištyrę lėkių įvaizdžius pamaty
sime, kad juose pasitaiko ir dviejų ragų (ar pusmėnu
lio), dviejų avinų bei kiti dvinariai įvaizdžiai (pvz.,
paukščių pora). Taip pat sutinkami ir trinariai Gyvy
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Avino pavidalo lempa ar aukuras iš vario
kasyklų Jugoslavijoje su „žirgelių” ženklu
(5000 m. pr. Kr.) // M. Gimbutas. The
Language of the Goddess. - San
Francisco, 1989. - Fig. 110.

atsitiktinis vieno dvi
nario įvaizdžio pa
keitimas kitu?
Šiaurės Rytų Europoje,
Komijoje kaip visiškas žirgų įvaizdžio atitikmuo klė
ties kraigo puošyboje naudojami elnio ragai.14 Ir tai
suprantama, nes šiaurėje elniai atstoja žirgus ir kar
ves. Vadinasi, tipologinis ragų atitikimas lietuvių lė
kių žirgams gali turėti gilų mitologinį pagrindą, bū
dingą ne tik indoeuropiečių kultūriniam arealui. Ne
atsitiktinį ragų tapatumą žirgams simbolinėje mąsty
senoje patvirtina ir daugelis kitų pavyzdžių. Kaip į lie
tuvių lėkių pirmtaką galima žiūrėti į neindoeuropietiškos Senosios Europos šventyklų stogų puošybą ra
guotų avinų galvomis.15O Persijoje VII-VI a. pr. Kr.
raguotų jaučių galvų poromis būdavo puošiami netgi
šventyklų kolonų kapiteliai.16Senojoje Europoje (Ju
goslavija) jau 5000 m. pr. Kr. „stogelio su kabliukais”

ornamentas pavaizduotas ant raguoto avino pavida
lo aukojimo apeigų žibinto.17
Itin reikšmingas pavyzdys, patvirtinantis „stogelio
su kabliukais” ženklo ryšį su elnio ragais, yra pats se
niausias šio ornamento atvaizdas Europoje, aptiktas
Ispanijoje viduriniojo akmens amžiaus molio plokš
telėje18(matyt, susijusioje su vytiniu audimu). Joje ge
ometriškai pavaizduotas elnias, virš kurio ragų - sau
lė. Reikšminga tai, kad elnio ragai pavaizduoti taip,
kaip stogelio kabliukai latvių XIII a. vilainėje. Tai ste
bėtinai artimi, panašūs simboliai, nors juos skiria la-

chų ir turkmėnų ornamento „avino ragas” - kaip au
kos prie Pasaulio Medžio simbolio - tipologinį atiti
kimą raguočių (arba jų ragų) atvaizdams Azijoje (pra
dedant Mesopotamija) bei aukos žirgo įvaizdžiui Rig
Vedos poezijoje yra atskleidęs V. Ivanovas.26
Taigi galime daryti išvadą, jog pačia siauriausia
prasme „žirgelių” ornamentas gali simbolizuoti žir
gus, raguotus elnius arba tiesiog ragus (jeigu nagri
nėdami einame tinkama linkme, pažvelgę į jį plates
niame vietos ir laiko kontekste turėtume prieiti prie
tų pačių išvadų). Tai, kad įvairiuose simboliniuose at
vaizduose žirgai ir ragai, elnio ragai iškyla kaip atitik
menys, kelia nebe su daile, o su kultūros istorija ir

kirgizų tekstilėje // B c p H IIITaH A.H. KHprH3CKHH HaHHOHaJIbHblH y 3 o p . - JIcH H H rp a /j— O p y H 3 c , 1948.Ta6. XXXII.
Emaliuota segė su „briedžio ragais”
iš Valikuškių, Zarasų r., III-IV a. //
Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais
laikais. -V , 1985. -P. 96.

bai ilgas laiko ir erdvės tarpas.
Kaip kad akmens amžiaus
plokštelėje virš elnio ragų pa „Elnio ragų” ornamentas
tekstilėje, pridur
talpinta saulė, taip viduram permiečių
tas prie svastikos sparnų //
žių skaroje dangaus šviesulių rpnboBa JI.C. riepMCKHH
ženklai išdėstyti virš žirgų (ar 3BCpHHbIH CTII.lb. — M oCKBa,
1975. - C. 74.
ba raguotų elnių) simbolių.
„Stogelio su kabliukais”
tapatumą ragams patvirtina ir kiti atitikmenys. Pavyz
džiui, Permės krašte ilgos ir sudėtingos kabliukų-grėbliukų tipo ataugėlės ant svastikos galų (išvaizda arti
mos aptartajam elnio ragų simboliui Ispanijoje) va
dinamos „elnio ragais”.19
O karelai rombą su kabliukais, užlenktais į dešinę,
vadina irgi panašiai - „elnias-briedis”.20 Ir mansiai
šio tipo ženklus odos dirbiniuose vadina „elnio ra
gu”, „briedžio ragu”, „šakotu elnio - jaučio ragu”.21
Panašiai tekstilės, medžio dirbiniuose chantai bei
mansiai tokius raštus vadina ir „arklio snukiu”.22Vie
name iš dirbinių virš šių geometrinių simbolių atpa
žįstami elnių atvaizdai.23 Kita vertus, kirgizų mene
„žirgelių” tipo raštas įvardijamas „kalnų avino ra
gais”.24 Ir Smolensko rusai panašų ženklą - „svasti
kos” ir „roželės”junginį, kitaip sakant, rombą su atau
gėlėmis bei kabliukais, užlaužtais į kairę, - vadina ra
guočio gyvulio vardu „avinėlis” (čapamuic).25Kaza

Lietuvių lėkiai//Gimbutienė M. Senovinė simbolika lietuvių
liaudies mene. - V, 1994. - P. 45.

mitologija susijusius
klausimus. Kodėl žir
gai, elniai ir ragai sim
bolikoje lygiagretūs,
atitinka vienas kitą?
Kitaip tariant, kas sie
ja žirgus, elnius ir ra
gus?
Atsakymo užuo
mina jau glūdi apibū
dintosiose „stogelio
su kabliukais” ženklo
sąsajose su tarpinin
Nyderlandų stogų kraigų puošyba //
Jans J. Landliche Baukunst in der
kavimo tarp aukštojo
Ostlichen Niederlanden. - Munster,
ir žemojo pasaulių
mitologija, aukos ir
aukojimo simbolika. Apie žirgo aukojimą žinome ne
tik Baltuose - žirgas kaip viena svarbiausių aukų bū
dingas visai indoeuropietiškai mitologinei tradicijai.27
Vedizme, be žirgo aukos, prilygstančios žmogiškajai,
hierarchiškai žemesnės buvo jaučio —>avino —» ožio
aukos.28Raguotas avinas arba ožys - dviveidžio raguo
to aukos dievo Agnio atributas induizme.29 Karvės,
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Persiškos kolonos kapitelis.
Rūmai Sūzuose, IV a. pr. Kr. //
Encyklopedia sztuki starožytnej.
- Warszawa, 1974. - S. 199/ ii. 8.
Dviejų šventyklų, kurių stogų viršūnes puošia

Aukso Veršį kaip aukščiausią kulto simbolį žy
dų mitologijoje, jautį kaip šv. Luko simbolį
krikščionybėje, Dzeusą, pasivertusį buliumi,
jam grobiant Europą;41arba karvę kaip Dan
gaus įvaizdį senajame Egipte;42ar Kamadhenu - indų dievišką, visus norus išpildančią kar
vę;43 ar bulių Nandi, ant kurio joja dievas Siva,44 bei raitą ant bufalo Jamą.45 O medžio
tojų kultūrose Dievo Viešpaties vaidmuo pa
prastai tekdavo elniui ar briedžiui. Jų atvaiz
dai irgi aptinkami dar akmens amžiaus pieši
niuose (kuriuose elnią, briedį ar žirgą kartais
netgi sunku atskirti). Iš jų matyti, jog pagrin
diniai medžiojami, valgomi ir dėl to aukoja
mi Dievui gyvūnai buvo elniai ir jaučiai. Jų
medžioklė kartais baigdavosi ir paties medžio
tojo žūtimi.46 (Tai gali būti viena iš priežas
čių, kodėl jie siejami su Anapusiu). Jų atri
butai buvo naudojami ir magijoje, jiems bu
vo suteikiama mistinė prasmė. Būtent elnio
ragais pasidabinęs seniausias dailėje pavaiz-

avino, ožio auka kaip vie avino ir jaučio galvos, molinis maketas.
II, Rumunija, Senosios Europos
na seniausių iškyla ir heb- Vadastra
kultūra, 4500 m. pr. Kr. // Gimbutas M. The
raiškoje tradicijoje (Vieš Goddess and Gods of Old Europe. - London,
pats liepė Abraomui juos 1982. - II. 40.
paaukoti).30Kadangi Ab
raomas kilo iš Mesopotamijos, o nu
manoma indoeuropiečių protėvynė ir
gi netoli Mesopotamijos,31- darosi su
prantamas šių raguočių kaip aukos
bendras arijams ir žydams simboliz
mas. Kad baltai, kaip ir kiti indoeuro
piečiai, žinojo veršio, avino, ožio au
Trinariai Altoriaus, Aukos
Stulpo simboliai, persmelkti
ką, rodo tiek tautosaka,32tiek istoriniai
dvyniškos simbolikos: dviejų
šaltiniai.33Jaučio auka žinoma dauge
jaučių, dviragio altoriaus,
lyje kultūrų. Nuo Kretos kultūros lai
dvisparnių drugelių, esančių
stulpų viršūnėse, atvaizdai.
kų atsekamas kovos su jaučiu (Mino
Tapyba ant Mikėnų kultūros
tauro mitologema) ritualas, šiandieną
vazos iš Salamio (Kipras,
išlikęs kaip korida.34Jaučio aukojimas
Senosios Europos kutūra)
// Gimbutas M. Min. veik.
buvo žinomas ir Kęstučio laikais Lie
-ii. 151.
tuvoje.35Kovos ir pergalės, jėgos ir pra
našumo psichologija, matyt, pagrįstas
duotas dvasininkas - ša
ir jaučio ragų ant šalmo simbolizmas.
Seniausi raguoti karių šalmai atvaiz
manas: apsisiautęs elnio
duoti dar Šumerų dailėje, Naramsino
kailiu jis, matyt, atlieka
steloje.36Raguota galva buvo dievybių
kerėjimo šokį, skirtą me
džioklės sėkmei užtikrin
atributas Egipte ir Kipre.37Persikėlę į
pačius seniausius dailės istorijos laikus,
ti.47Akivaizdu, jog šiaurė
paleolitą, iš olų tapybos galime spręs Šumerų arfa iš karališkų Uro kapų, XXVI a. pr. Kr. je karvę (su jos pienu) ir
ti, jog vieni svarbiausių medžiojamų ir
taurą daugeliu atžvilgiu
Saugoma Bagdade, Irako muz.
aukojamų gyvūnų buvo jaučiai. Matyt
atstoja elniai ir briedžiai.
todėl vėlesniais laikais jaučio ragais instaliuojami al Finougrai, gyvenantys Rusijos šiaurinėje dalyje, elnią
toriai (pvz., visi keturi žydų aukos altoriaus šonai),38 netgi vadina „miško karve”.48
puošiamos šventyklos,39muzikos instrumentai.40Tai
Aiškėja tad šių raguotų gyvūnų, pačių ragų bei žir
gi jaučio ragai, kaip ir pats jautis, tampa šventumo, gų sąsajos. Visus šiuos įvaizdžius neabejotinai jungia
dieviškumo atributu, ženklu. Čia galima prisiminti aukos, tarpininko su Anapusiu, mitologema. Ji mena
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(beje, M. Gimbutienė ją priskiria
matrilinearinei kultūrai).54Ir matrilinearinėje Europoje, KretosMikėnų kultūroje, altorius
vaizduojamas kaip jaučio
ragai, tarp kurių stovi
dviašmenis kirvis.55 A.
Losevas juos sieja su
Dzeuso prototipu.56(Vėl
grįžtant prie Lietuvos,
kyla sąsaja su XV a. J.
Pusiau žmogus, pusiau
žvėris su ragais (šamanas Prahiškio apsakytu Gele
šokėjas, persirengęs žvėrimi)
žinio
Kūjo garbinimu).57
- olų tapyba iš Les Trois
Toliau
gvildenant Perkū
Freres, Ariežas, Prancūzija,
13 000 m. pr. Kr.
no raguotumo klausimą,
ypač reikšminga tampa
XIX a. švedų mokslinin
ko E. von Šmidto pa
rengta knyga „Necrolithuanica”,58 kurioje pa
talpinti ir lietuvių dievų
piešiniai, tie patys, kaip ir
T. Narbuto knygoje.59Jos
iliustracijose randame
Perkūną, kurio galvą
puošia briedžio ragai, tai vienintelis žinomas
raguoto Perkūno atvaiz
das.60 Yra ir folkloro
Šventykla Čatal Chiujuke (Turkija) su jaučių galvų bei vien tik jų ragų
duomenų, kad Perkūnas
atvaizdais altoriuje - 7000 m. pr. Kr.
- tai senis su ragais.61
Perkūno raguotumą ga
Mitinių gydytojų - lokių poros lima grįsti ir kitomis są
atributo virsta tiesiog jo ženklu ar juo pačiu. Jautis, atvaizdas
nivchi amulete nuo pilvo
sajomis. Akivaizdu, jog
ant kurio joja Siva, simbolizuoja lytines aistras, o pats ligų.// OcTpoBCKHH A.B. 06pa3
M
CflBCflH
.
icmc
G
hoh
Marmi
žodis Šventaragis panašus
Šiva - dvasinį pradą žmoguje, kuris turi jas apvaldyti,
Hapo/toB AMypa h Caxatitma. //
į slavųsvarog. Svarogaspažaboti. Kita vertus, raguotas Sivos bulius Nandi sim PcjmrHOBCflHeCKHC
HCCJIC/tOBaHHn
aTHorpacjnmecKHX mv3cbx . slavų ugnies dievas, arti
bolizuoja ir patį Sivą.49
TIcHHHrpaa,
1990.-C.
81.
mas Saulei ir DažboRagai kaip žynio, burtininko skiriamasis ženklas
gui.62 Etimologiškai šie
labai ryškus ir lietuviškoje mitologijoje: prisiminkime
Šventaragį, pomirtinio kunigaikščių deginimo Perkū vardai taip pat artimi: pirmoji jų dalis sietina su šven
no šventykloje tradicijos įsteigėją (beje, drauge su tumo, šviesos, švytėjimo, saulės sąvokomis, antroji Šventaragiu sudeginamas ir jo žirgas).50 V. Toporo su ragu.63Simbolinį Šventaragio artumą Svarogui, Sau
vas Šventaragį kaip aukojimo tradicijos įkūrėją apa lės tėvui, rodo ir istoriniai šaltiniai: J. Malalos „Kroni
čioje lygina su Perkūnu viršuje, o ragus apibūdina kaip kos” žinios apie Svarogą susiję su intarpu apie Sovijų
Perkūno atributą.51 Be to, V. Ivanovas su V. Toropo- (kuris, kaip ir Šventaragis, įsteigė mirusiųjų deginimo
vu ir taurą bei elnią sieja su slavų Perunu.52 Įdomu, paprotį), todėl I. Ivanovas su V. Toporovu tekstus apie
kad ir T. Narbutas, perteikdamas A. Rotundo (XVII Svarogą ir Sovijų aiškina kaip atspindinčius bendrą kul
a.) Perkūno šventyklos Šventaragio slėnyje aprašymą, tūrinę tradiciją - mirusiųjų deginimo įvedimą.64Taigi
nuo savęs pridėjo, jog aukurą viršuje juosė daugybė sąsajų grandine galime sujungti Šventaragį - Sovijų stumbrų ragų.53
Svarogą.
Panašus vaizdas rekonstruojamas ir VII tūkst. pr.
Aptartieji faktai perša mintį apie raguose įkūnytą
Kr. šventykloje Čatal Chiujuke Mažojoje Azijoje ne tik mirties, aukojimo, jungties su Dievybe, bet ir
ir aukotoją, ir aukojamąjį, ir tą, kam aukojama.
Mitinėje logikoje auka dievybei yra nelyginant
pačios dievybės aukojimas pačiai sau (pvz., Kris
taus kūnas aukojamas Dievui Tėvui). Auka taip
pat yra ir žemiško perkeitimas į dievišką: todėl
raguoti graikų Minotauras, Panas ir krikščioniš
kas Velnias, lietuvių Velnias, pasivertęs Ožiu, kaip
chtoniški ir aukotini personažai savo atributais
gali būti panašūs į dievišką asmenį arba aukoto
ją (pvz., Dzeusą kaip Taurą, Valdovą raguota ka
rūna, ant jaučio raitą Sivą, Perkūną - ant ožio).
Savo ruožtu elnias panašus į šamaną, juo persi
rengusį.
Jaučio vaizdinys induizme puikiai atspindi šį
dėsnį, kai aukojamas Dievui gyvulys iš dievybės
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ugnies, šviesos, saulės (bent jau baltų slavų tradicijo
je) semantiką. O indų tradicijoje elnias yra aukščiau
siojo Dievo - Brahmos simbolis65bei Šivos atributas.66
Taigi aiškėja ragų ryšys su aukščiausiomis dievybė
mis, o Lietuvoje - su aukščiausiomis dangaus dievy
bėmis - Perkūnu, Saule.
Elnio raguose kalančius
kalvelius (dainoje „Atbėga
elnias devyniaragis”)67gali
ma sieti su Teliaveliu - Per
kūno tarnu (minimu J. Malalos), nukalusiu Saulę.68

m%
Dievybės statulėlė iš
Enkomijos (Kipras), XII
a. pr. Kr., Kipro muziejus,
Nikozija // Encyklopedia
sztuki starožytnej. - War
szawa, 1974. - S. 128.

Raguoto Perkūno atvaizdas
Carlo von Shmidto knygoje
„Nekrolituanica”. - P. 4,101.
(XIX a. rankraštis, saugomas
Valstybės istorijos muziejuje,
inv. Nr. 6565).

O raguotą elnią galima aiškinti kaip patį
Perkūną. Be anksčiau apibūdintų elnio
ir Perkūno ar kitų dangiškosios sferos
dievų sąryšio, dar galima būtų priminti
jau minėtą Perkūno ir Dievo sferos žen
klo (Lietuvoje) - svastikos - atitikimą
ir sąsają su „elnio ragų” ornamentu Per
mės krašte.69
Elnio-briedžio siejimas su šviesos
dievybėmis siekia labai senus laikus.
Kaip minėta pradžioje, seniausiame
geometrizuotame raguoto elnio atvaiz
de (akmens amžius, Ispanija) tarp el
nio ragų vaizduojama saulė.70 Kaip ži
nia, vėlesniais laikais „elnių medžioto
jų kultūra” keliavo paskui tirpstančius
ledynus, todėl elnio mitologema tapo
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populiariausia šiaurės tautose. Kita vertus, auksaragio elnio, nešančio saulę, mitas buvo žinomas ir in
doeuropietiškoje Europoje. A. Golanas, palyginęs
daugelio pasaulio tautų mitus, pateikė pirminio mito
apie elnią rekonstrukciją: elnias (chtoninė būtybė) pa
vogė iš požemių pasaulio saulę - mergelę ir pabėgo
su ja į dangų. Įpykęs pragaro valdovas puolė elnią vy
tis, nužudė jį ir grąžino atgal į savo nelaisvę.71 Jeigu
ankstesnės kilmės mituose saulės elnio medžioklė
chtoniniam valdovui pasisekdavo, tai vėlesniuosiuo
se jis dažniau nugalimas: pvz., raitas šv. Jurgis (arba
Elnias) nugali slibiną (arba pabėga iš pragaro valdų)
ir išvaduoja (arba pagrobia iš jo) šviesą.72Taigi elnias,
siejamas su saule, šviesa, ugnimi, yra ryšininkas tarp
pasaulių; elnio mitologemoje įkūnytos ir mirties, ir
pasiaukojančio vedlio iš tamsos į šviesą temos.
Elnio ar briedžio reikšmė lietuvių mitologijoje, ry
šys su šventais dalykais, kultine simbolika labai ryškiai
atsispindi zapyškiečių padavimuose. Pagonybės laikais
iš Vilniaus buvęs paleistas plaukti Nerimi žemyn į Ne
muną briedis, kad dievai apsaugotų Lietuvos žmones
nuo didžiosios upės pykčio. Briedžio ragai patekę į Za
pyškio pagonių šventyklą. Vėliau jie buvo perkelti į
krikščionių bažnyčios didijį altorių. Kiti sako, jog šv.
Mergelės Marijos paveikslas altoriuje atsiradęs stebuk
lingu būdu: jį atplukdęs elnias ant savo ragų.73Dar kiti
pasakoja, kad elnias plaukęs Nerimi, raguose nešinas
šv. Jono Krikštytojo paveikslu. Kareiviai jį gaudę, bet
negalėję sugauti, kol jis pats ties Zapyškiu nesustojęs.74
Išnagrinėjus šį vieną seniausių mitinių įvaizdžių,
darosi akivaizdu, koks archajiškas yra lietuvių folkloro

Indų aukos, aukuro ugnies dievas Agni, įsivaizduojamas kaip dviveidis raguotas
vyras su avinu. Indų griovimo ir perkeitimo dievas Šiva, įsivaizduojamas su mėnulio
ragu ant galvos ir raitas ant jaučio//Harshananda S. Hindu Gods and Goddesses. Madras, 1981. - P. 9.

Raguota deivė („Baltoji dama”) - pirmykštė olų
tapyba, neolitas. Tassilyje (Alžyras) // Encyklopedia
sztuki starožytnej. - Warszawa, 1974. - II. 1,2.

Apibendrinant galima pa
sakyti, kad, sprendžiant iš me
no istorijos bei mitologijos
duomenų, „stogelio su kabliu
kais” ornamente ryškiai skir
tini du semantiniai klodai, vie
nas kitą atitinkantys, glaudžiai
persipynę. Juos galima būtų
apibūdinti kaip raguočių ir žir
gų simbolinius aspektus.
Apie žirgo sąsają su aukš
čiausiomis dangaus ir šviesos
dievybėmis Baltuose rašė dau
gelis tyrinėtojų: I. Ivanovas,76
M. Gimbutienė,77L. Vaitkuns
kienė.78 Tačiau mums rūpimu
žirgo bei raguočių kaip dangiš
kosios sferos simbolių klausi
mu yra rašiusi tik M. Gimbu
tienė79 bei N. Vėlius.80

Naramsino pergalės stela iš Sūzų. Šumerai,
Akado karalystė XXIV-XXII1 a. pr. Kr.;
saugoma Paryžiuje, Luvre.

„elnias devyniaragis”. Suprantama el
nio sąsaja su saulės simboliais: Kalė
dų rytą pražydusia rože, kalvelių kala
mu aukso žiedu ar taure.
Taigi šiaurės kraštuose stogų puo
šyboje žinomą elnio ragų, o kitur - žir
gų su pakabintu saulės ratu simbolį ga
lima būtų interpretuoti kaip šviesą ne
Vienas iš svarbiausių Galijos keltų dievų Cernunnos (Kernunas) - dieviškasis ganytojas,
šantį Didvyrį. Į lietuvių lėkių žirgelius
žvėrių valdovas, susijęs ir su pomirtiniu pasauliu. Vaizduojamas su elnio ragais, sėdintis
bei iškeliamą baigtuvių vainiką galima
„budistiškai” sukryžiavęs kojas. Atvaizdas ant Gundestrupo indo, I a., Kopenhagos
Nacionalinis muziejus// MhcIjm H ap o flO B Mnpa. - MocKBa, 1987. - T 1. - C. 635.
būtų žiūrėti ir kaip į Perkūno atribu
tus: žirgus bei raguočius, saulę, šviesą.
Apie elnio sąsają su dangaus šviesuliais - saule, mė
Mat baltų Perkūnas ir jį atitinkantys dievai indo
europiečių mitologijoje glaudžiai susiję su šviesos ir nuliu ir žvaigždėmis - byloja daugelio tautų folkloras
saulės simbolika. Jie dažnai įsivaizduojami važiuoti (pvz., sibiriečių ir Grenlandijos eskimų,81 bulgarų82 ir
žirgais, raguočiais. Ir iš V. Ivanovo tyrinėjimų aiškėja, vengrų83).
jog Pasaulio Medžio (kurį simbolizavo Aukos Stul
Antra vertus, arklys, kaip ir raguočiai, gali įkūnyti
pas) viršūnėje šviečianti saulė (kurią simbolizavo ra ne tik dangiškąją, bet ir žemės mitologiją, kai juos įka
tas) tipologiškai tapati pačiam Dievui arba Dievo linęs laiko chtoniškas valdovas.
akiai. Kita vertus, ir pats Aukos Stulpas drauge su prie
Be to, elnias (briedis), kaip ir žirgas, tapatus Pasau
jo pririštu aukos žirgu (žmogaus aukos pakaitalu) se lio Medžiui. Islandams, samiams, kai kurioms slavų tau
novės arijų mitologijoje buvo suvokiamas kaip Dievo toms jis buvo pagrindinis raguotas gyvūnas, prilygina
žirgas. Taigi atsiveria tokia simbolių paralelė: Dievas mas netgi visam Kosmosui, siekiantis Pasaulio Me
- saulė - akis - stulpas - žirgas.75
džio viršūnę84 - panašiai, kaip kad aukojamas žirgas
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yra labai kuklūs, ir neaišku, ar
sutapatinamas su visata senųjų arijų
remiasi tik nuojauta, ar pagrįs
Ašvamedhos rituale.85
ti lauko tyrimais, tikra etnogra
Simbolikoje žirgui už raguočius
fine informacija. Dvynių simbo
artimesnis yra elnias ir briedis. El
liką „žirgelių” ornamente įžiū
nio kaip pasiaukojančio didvyriško
ri ir N. Vėlius.90
šviesos nešėjo mitologema panaši į
Žirgų poros įvaizdis baltų
žirgų, artimų šviesai, simboliką. Ki
(bei kitų indoeuropiečių) mito
ta vertus, tai, kad elnio mitologema
logijoje bei dailėje, ypač lėkiuo
žymiai populiaresnė neindoeuropiese, kaip neabejotinas dvynių
tiškose kultūrose (suomių-ugrų, Si
dievybės simbolis, atitinkantis
biro tautų86), leidžia kelti mintį apie
sen. indų Ašvinius, yra nagrinė
senesnę, ikiindoeuropietišką jos kil
tas daugelio mokslininkų (I.
mę. Tai patvirtina bent jau PazyryIvanovas ir V. Toporovas91, L.
ko pilkapyje Altajuje rasti žirgai su
Vaitkunskienė92).
auksinėmis raguotų elnių kaukėmis,
Latvių mitologijoje dvynių
savotiškais žirgo pirmtako - elnio re Tunguskų šamanas: Witsen N. Noord en Oost
pasirodymą Dievo žirgų pavida
liktais.87 Nors prasminis elnio mito- Tartarye II. - Amsterdam, 1705. - S. 663.
lu, atitinkančių Ašvinius, apta
logemos pagrindas turėjo būti labai
artimas ir žirgus gerbiantiems senovės indoeuropie rė ir M. Gimbutienė.93 Nagrinėtas ir žirgų ryšys su
čiams. Tikriausiai panašų mitą turėjo daugelis senojo saulės simbolika lietuvių ir indoeuropiečių mitologi
pasaulio tautų, tik išreiškė jį skirtingais įvaizdžiais.
joje bei dailėje (M. Gimbutienė,94 I. Ivanovas, V. To
Raguoto elnio mitologema sietina su šamano, bur porovas,95 N. Vėlius,96 L. Vaitkunskienė,97 J. Vaiškūtininko, žynio - tiltininko - simbolika, su Gyvybės Me nas98).
džio, Pasaulio Stulpo ir aukojimo semantika. Simbo
Kita vertus, nors pastebėtas Dvynių ryšys sen. in
liai galutinai susiklostė neolite. Šis poslinkis ryškiai dų ir baltų mitologijose su (Saulės Dukra) Aušrine99
atsispindi ir dailėje - atsiranda struktūrinis, simetri ir, savo ruožtu, Aušrinės simbolinis ryšys su jaučiu bal
nis komponavimas, gimsta tikri geometriniai orna tų mitologijoje,100 tačiau žirgų artimumas raguočiams
mentai - simboliai, susiję su abstrakčiu mąstymu. Tiek dvyniškos simbolikos požiūriu minėtų autorių nėra
neolite, tiek vėlesnių laikų tradicinėje dailėje visame nagrinėtas. Tik A. J. Greimas Jūrių Žirgą ir Bulių at
pasaulyje Gyvybės Medį dažniausiai simbolizuoja si skleidžia kaip Aušrinės brolius dvynius.101
Žirgų sąsają su raguočiais raiškiausiai atskleidžia
metriškos hierarchinės trinarės kompozicijos (rečiau
dvinarės). Tokios komponavimo schemos negali būti jų kaip aukos, jungimo, surišimo su kita puse, perkei
kildinamos tik iš Senosios Europos ar senovės indo timo simbolizmas, dvyniškos mitologijos kontekstas
europiečių kultūrų, jos - visuotinės. Dvi figūros, iš (nes ši mitologema čia yra viena iš svarbiausių).
Taigi norėdami atsekti latviško „Jumio” ženklo kil
dėstytos viena priešais kitą ašinės simetrijos būdu, ar
chajiškoje dailėje išreiškia dviejų pradų, dvyniškąją mi mę, žirgo ir raguočių sąryšį, turime trumpai apžvelgti
tologiją, binarinių opozicijų filosofiją - kertinį miti indoeuropietišką dvynių mitologiją.
Kaip minėta, Latvijoje vaisingumo dievybė vadi
nio mąstymo dėsnį. Šį klausimą yra gvildenęs C. Levi-Straussas.88 Aprioriškai sprendžiant, „stogelio su nama Jumiu.102 Itin įdomu, jog, kaip įrodė I. Ivano
kabliukais” ženklai, sudarantys binarinį įvaizdį, turi vas, šis latviškas vardas kilęs iš seniausios indoeuro
sietis su dvyniška mitologija. Todėl reikia išsiaiškinti pietiškos „Dvynio“ šaknies *iemo (sen. indų Yama).m
„žirgelių” ornamento, žirgų lėkiuose, elnio bei kitų
Vedų mituose apie Dvynių gimimą pasakojama,
raguočių mitologemų sąsajas su dvynių mitologija - kaip Saranja, saulės dievo Vivasvato žmona, pagimdžiu
tokios sąsajos dar kartą patvirtintų atsektosios seman si jam Jamą ir Jamę, tačiau, vyro nemylėdama, pasi
tinės grandinės žirgas - elnias - raguočiai - ragai tik verčia kumele ir pabėga. Vivasvatas, pasivertęs žirgu,
rumą.
ją pasiveja. Susitaikius, jiems gimsta du broliai dvyniai
„Stogelio su kabliukais”, arba „žirgelių”, ornamen - Ašviniai104 (jie vadinami ašvini kumara - kumelės sū
tą peržvelgti, „patikrinti” dvynių mitologijos požiū nūs,105 panašiai ir lietuvių kalboje ašva - kumelė).
riu prasminga dar ir dėl to, kad tarpukario laikotar
Vedų himnuose Ašviniai vadinami ir Dangaus die
piu latvių ornamento tyrinėtojai E. Brastinis ir J.Bi vo (Dyaus) bei Aušros (Ūsas) sūnumis.106
ne šį ženklą vadino dvigubos varpos, latvių vaisingu
Taigi Vedų mituose Jama su Jame gimsta anksčiau
mo dievybės - Jumio ženklu.89 Deja, jų argumentai už Ašvinius. V. Ivanovas įrodė bendrą šių mitų kilmę
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bei Jamos mito pirmumą Ašvinių atžvilgiu.107 Ties la
mos mitologija verta apsistoti ilgiau - dėl aukos ir mir
ties semantikos.
Skandinavų „Edoje”Ymyras, atitinkantis indų Jamą, gimė prieš amžius iš dviejų priešingų pradų są
veikos. Pasaulio kūrimo pradžioje jis buvo paauko
tas, 108 panašiai kaip Rig Vedos Jama yra „pirmasis,
kuris mirė”, todėl mirusiųjų globėjas.109 O persų
„Avestos” Jima buvo brolio perpjautas pusiau, jo tė
vas - pirmasis aukotojas. 110 Visa tai labai primena bal
tiškąją mirties, aukojimo, vedliavimo į aną pasaulį te
mą Sovijaus ir Šventaragio mituose.
Sanskritiškas Dvynio vardas Jama (Yama) kildina
mas iš prokalbės šaknies *įeu- ‘jungti, sieti’.111 Taigi
ir paties vardo semantika giliai išreiškia dvynišką mi
tologiją: susieta gali būti tik tai, kas atskirta, o pats
siejimas veda į dviejų pradų jungtį, vienovę (pvz., že
miško ir dangiško, žmogiško ir dieviško, aukotojo ir
aukos gavėjo). Dvynių susietumo, tarpininkavimo tarp
dangaus iržemės semantika labai aiškiai išreikšta baltų
kultūrose: iš latvių vaisingumo dvyniškos dievybės Jumio kilo ne tik pastogės pavadinimas pajumte,112bet
ir veiksmažodis dengti (stogą) - jumt.113 O lietuvių
kalboje danga, dengti irdangus kildinami iš tos pačios
šaknies *deng- ‘lenkti’.114 Vadinasi, galima manyti, jog
dangų lietuviai irgi siejo su namo stogu. Taigi darosi
suprantama, kodėl dvynių įvaizdis taip mėgstamas ant
stogų kraigų.
Atvaizdai lėkiuose visiškai atitinka sen. arijų mi
tologiją. Žirgų ir raguočių, dangaus šviesulio saulės
bei padange skraidančių paukščių temomis persmelk
ta visa senovės indų Dvynių mitologija. Vedų Ašviniai, saulės dievybės sūnūs, irsto valtyje seselę merge
lę Saulę - Sūrją.115 Arba Sūrjos lydimi plaukia lai
vu.116 Ašviniai lekia dangumi, pasikinkę žirgus arba
erelius, gulbes arba sakalus.117 Jie lyginami su ereliais,
žąsinais, jaučiais, gazelėmis.118 Panašiai ir mūsųlėkiai,
nelyginant dangumi lekiantys Ašviniai, įrengiami „pa
dangėje”, pačiame namo viršuje.
Senovės baltų kultūrose randame ir tiesioginius
Ašvinių atitikmenis. Be latvių vaisingumo dievybės Jumio, kurio simbolis - dviguba javų varpa, 119 galima
prisiminti Dievo sūnelius, valtyje plukdančius Saulės
dukrytę120 (saulinio įvaizdžio atitikmenį galime ban
dyti įžvelgti ne tik lėkiuose, bet ir žalvario amžiaus
pasaginėse segėse su žirgo galvomis - lankinė segių
forma galėjo simbolizuoti Saulę ar Saulės dukrytę, o
žirgai - Dvynius).
Lietuvių mitologijoje taip aiškiai išreikštos, atpa
žįstamos Dvynių dievybės nėra. Tiesa, N. Vėliaus ty
rinėjimų duomenimis, į dvynišką dievybę labai pana
šus Aitvaras. Iš daugybės jo pateiktų argumentų gali

ma būtų paminėti, jog Aitvaras artimas arkliams ir
(kaip dvynišką būtybė) daugumoje lietuvių liaudies
sakmių įsikūnija būtent tose arklio pakinktų dalyse,
kurios jungia du pakinkytus arklius - braukte, rodyk
lės gale. Aitvaras neretai į žmogaus namus įlekia ir
išlekia pro kraigą,121 virš kurio ir įrengiami lėkiai „žirgeliai”.
Dvynių mitologijos atspindžių gausu ir gretimose
baltams kultūrose. Pavyzdžiui, itin įdomus raitelių po
ros prie Gyvybės Medžio ar prie Deivės įvaizdis šiaur
rytinės Europos suomių-ugrų bei rusų siuvinėjimuo
se.122 Nesunku numanyti, jog taip vaizduojami Dvy
niai ir Šviesos (Saulės) dievybė, arba Gyvybės Medis
Raitelių ir Deivės pavidalu.
Dvynių mitologema indoeuropiečių kaimynų kul
tūroje nuostabos negali kelti, tačiau įdomu, jog dvy
nių lokių atvaizdai gyvuoja ir pietryčių Sibiro tautų
mitologijoje (Amūro ir Sachalino gyventojai nivchiai
žino artimo pasagai pavidalo medinį amuletą, gydan
tį nuo pilvo ligų, kurio galai užbaigiami meškų galvų
pora).123Dvyniškų simbolių visuotinumas, jų reikšmė
mitiniame mąstyme nagrinėti daugelio mokslininkų,
pavyzdžiui, C. Levi-Strausso ir V. Ivanovo.
Dvynių poros apsauginę simboliką randame ir mu
sulmonų pasaulio tekstilėje. „Žirgelių” tipo ornamen
tas čia turi panašią prasmę - saugo nuo skausmingo ir
mirtinovabalų įkandimo, nors pats ženklo pavadinimas
visiškai kitos kilmės: „voras, skorpionas, tarantulas”.124
Vedizme dvyniai Ašviniai žemiškajame, žmogiška
jame lygmenyje yra vestuvių ir žemdirbystės globėjai,
kitaip tariant, jie rūpinasi vaisinga, produktyvia dvie
jų pradų - vyriškojo ir moteriškojo, žemdirbio ir že
mės -jungtimi. Pagal vedišką tikėjimą, Ašviniai daly
vauja vestuvių apeigose, kurių metu į juos dažnai krei
piamasi.125 Ir dabartinėse tradicinėse indų vestuvėse
nuotaką krepšyje į vyro namus įneša du vyrai126 - tai
Ašvinių mito atkartojimas žmonių pasaulyje. Ašvinių
ryšį su žemdirbyste gerai atspindi jų vardu Vedose va
dinamas didžiausių rudens žemdirbystės darbų mė
nuo - rugsėjis-spalis (astrologiškai - svarstyklės) .127
Taigi darosi suprantama, kodėl dvynių simbolis toks
mėgstamas ūkininkų luomo architektūroje. Taip pat
juostose, kurios labiausiai sureikšminamos vestuvėse.
Taip pat aiškėja, jog „stogelio su kabliukais”orna
mento įvardijimas „žirgeliais” arba „Jumiu” yra ar
chajiškas, pagrįstas mitologiškai.
Norint giliau suvokti šio dvynių simbolio reikšmę,
prasminga atsižvelgti į jo sampratą bei aiškinimą bran
džiausioje, pilniausioje ir seniausioje iš gyvuojančių
indoeuropietiškos mitologijos sistemų - vedizme. Tai
padės atsekti ir pačias giliąsias žirgo simbolikos šak
nis, jos kilmę.
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Kaip kad senovės indai gyvybinę energiją prana
Itin įdomu pastebėti, jog Vedų vaizdiniai buvo su
vokiami dvejopai - išorinė reikšmė atspindėjo žemiš (kurios valdovas - vėjo dievas Vaju139) tapatino su Aškus fizinės gamtos objektus, o vidinė prasmė buvo psi viniais,140 taip ir lietuviai žirgą siejo su vėju, o vėją chologinė ir dvasinė, bylojanti apie vidinės ir aukš su magišku gydymu: sapnuoti žirgą reiškia vėjuotą
tesniosios prigimties dalykus, simbolizuojanti ezote orą141 arba, kitu atveju, ligą,142o apie gydantįjį užkal
rines tiesas.128 Vedų žodžiai turėjo dvejopą paskirtį: bėjimu per atstumą sakoma „per vėjų kalba”.143
Žirgo kaip kosminės aukos samprata Upanišado
profanams tarnavo panteistiniam gamtos garbinimui,
o išminčiams simbolizavo mistinę, dvasinę patirtį.129 se atliepia jo vaizdavimui lietuvių liaudies dainose.
Brihadaranjaka Upanišadoje sakoma: „Aukojamo
Kokia gi toji vidinė, psichologinė, dvasinė žirgo
jo žirgo galva iš tiesų - tai aušra, akis - tai saulė, kvė
simbolika?
pavimas - vėjas, pražioti nasrai - Agnis Vaišvanara
Žirgo įvaizdis Vedose dvejopas:
1) senovėje žirgas būdavo aukojamas pačiame di- [...], kaulai - žvaigždės, raumenys - debesys [...]. Ta
dingiausiame vediškame karalių rituale -Ašvamedha\ pęs žirgu, jis nusinešė ant savęs dievus, ristūnu - gand2) daugelyje vediškų apeigų žirgais įsivaizduojami harvus, arkliu - asurus, ašviu - žmones”.144
O lietuvių Užgavėnių dainų arklys uodegėle dvarą
dangiškieji aukos dalyviai - Dvyniai Ašviniai.130
Vedų tradicijoje gerai žinoma vidinė žirgo aukos gali nušluoti, auselėm - dangų paremti;145 arba jo uo
simbolika. Žirgas tapatinamas su
nerimstančiu žmogaus protu
{manas), valdomu geidulių, norų,
troškimų. Panašiai, kaip kad žir
gas niekad nenurimsta, net ramy
bės būsenoje visada kuris nors jo
raumuo kruta, taip ir nepašvęstas
žmogaus protas nuolat veikia - ką
nors galvoja, ko nors nori.131 Tai
gi žirgo auka simbolizuoja proto
troškimų, aistrų, norų, gyvybinės
energijos sutramdymą, nuramini
mą, pašventimą dvasiai, dvasingu
mui, dieviškumui.132
Žirgus Vedose matome ir kaip
universalią susisiekimo priemonę,
jais joja ne tik Ašviniai, bet ir kiti
dievai, jų pagalba žmogaus siela
gali keliauti per visus pasaulius.133
Raitumas simbolizuoja proto ir
Prachlado Čandrakumaro vestuvės: nuotaką krepšyje į vyro namus įneša du vyrai
(Andhra Pradės valstija, Pietų Indija, 1993 m.) - autoriaus archyvas.
jausmų valdymą.134Ašviniai drau
ge su žirgais Vedose iškyla ir kaip
gyvybinių energijų simbolis. Jie dovanoja jas, jomis gy degėlė „visus kelius pašluoja, auselės visas vaineles
do, padeda jas įvaldyti.135 Beje, Vedų himnuose greta suklausa”,146 arba jis auselėm „visas paukštes suklauarba vietoj žirgų poros kartais minimos ir karvės, sim sė”.147 Įdomi daina, kurioje du broleliai padaro stabolizuojančios šviesą.136 Žirgas Ašva Vedose simboli dulinį tiltelį, per kurį varo du šimtus žirgelių (aiški
zuoja energiją, gyvybinę jėgą.137
Dvyniška aukos mitologija). Toliau apdainuojamas
Atrodo, jog ir senovės baltų religijoje būta pana žirgas. Jis „vienu akiu danguj žvaigždeles paskaita”,
šaus dvilypio (išorinio ir vidinio) apeigų, mitinių įvaiz „vienu kojų akmenėlius razmušo”.148 Upanišadoje
džių supratimo. Sunkiausia tačiau atsekti, koks psi stebuklingasis žirgas tapatinamas su dangaus kūnais,
chologinis, dvasinis turinys jiems buvo teikiamas, kiek reiškiniais, o lietuvių dainose šlovinamas jo gebėjimas
jis buvo panašus į vediškąjį.
aprėpti ir suvokti didingų dalykų visetą.
Iš XIII a. Kristburgo sutarties matyti, jog prūsų
Įdomiausia, jog šiose lietuvių dainose išreikštas po
žyniai per laidotuves regėdavo velionį skriejant ant žiūris į žirgą visiškai atitinka dvasinį aukojamo žirgo
žirgo per dangų į kitą pasaulį.138 Vadinasi, į kitus pa supratimą vedizme. Vediškųjų apeigų dalyvis turėjo
saulius ir prūsų sielos keliaudavo raitos.
aukojamam gyvuliui mintyse suteikti Aukščiausiojo
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Dievo - Pradžiapačio savybes ir požymius. Šis vidinis,
dvasinis veiksmas apeigose atrodė taip: brahmanas
(žynys) tylėdamas sėdi ir diegia sau mintį, jog aukoja
mo žirgo galva - tai aušra, akis - saulė... Jeigu jam
pavyks išties pilnai panirti į šį vaizdinį, jis visiškai aiš
kiai „regės”, kaip visa visata paaukojama Pradžiapačiui, nes arklio vietoje jis išvys visatą. Panašiai kara
lius, arklį įsivaizduodamas esant Pradžiapačiu, „regi”,
kaip Pradžiapatis paaukojamas Pradžiapačiui. Tuo pa
čiu metu ir save jis gali įsivaizduoti tiek priimančiu
auką, tiek pačia auka. Ir tik taip - susitapatinus su
Pradžiapačiu, giliai išgyvenant žirgo sąsajas su savimi
ir visata, naudojant atitinkamą „mentalinę techniką”
- galima buvo įeiti į aukojimą. O visų svarbiausia tai,
kad šitoks vidinis, dvasinis „Ašvamedho” supratimas,
pagal V. Semencovą, įgalindavo dalyvauti aukojime
bei patirti jo vaisius ne tik išrinktąjį žynių sluoksnį,
bet ir visus žmones.149Dar Šri Aurobindo yra apiben
drinęs, jog visi vediški aukojimai simbolizavo vidinį
paties žmogaus pasiaukojimą Dievui.150
Žirgo įvaizdžio simbolizmas lietuvių liaudies me
ne ir folklore rodytų, kad panašus mąstymo būdas ga
lėjo būti nesvetimas ir mūsų tradicinei kultūrai.
Taigi išsiaiškinome „stogelio su kabliukais” ženklo
ryšį ne tik su mitiniu žirgų įvaizdžiu, bet ir su dvynių
mitologija bei jos simbolika. Šių ryšių atodairoje lat
vių ornamentologo E. Brastinio pateikta šio ornamen
to kaip dvynių dievybės Jumio simbolio interpretaci
ja atrodo visiškai galima.
„Žirgelių” ženkle įkūnyta Gyvybės Medžio, Aukos,
globojančios Dvynių dievybės, žirgų kaip visuotinės tiek žmonių, tiek ir dievų - susisiekimo, ryšio prie
monės simbolika.
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Semantic field of „žirgeliai“
(gable decoration resembling horse’s head)
Vytautas TUMĖNAS
The author compares the pattern of the so-called
„a roofwith hooks“ or „little horses“ to both thelėkiai
(„žirgeliai“) on the ridge of a roof characteristic of
the traditional country architecture and the
mythologeme of the twins mediating between the
earth and the sky. On the other hand, the mediator
between the earth and the sky or between people
and God is characteristic of other mythic and ritual
beings and very often of those with „horns“ (such as
a „horned shaman“ etc.). The horns on a head cor
respond to the lėkiai on a roof. Thus, the functional
identity between horses, rams, oxes and elhs is ex
plained in many ancient mythic images and art works.
All those animals were sacrificed and, thus, theywere
the mediators between the earth and the sky. At the
end of the article the author speaks of the twofold
symbolic interpretation characteristic of ancient spir
itual traditions (for example Vedic), i.e. earthy natural and psychological - spiritual. In this respect
a horse is a vital energy of a man and the giving a
horse as a sacrifice is, virtually, the sacrificial offer
ing of one’s life, self-sacrifice to God.
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Kanklių raida
XIX a. pabaigoje - XX a.
Marija BALTRĖNIENĖ

Muzikantai kankles stropiai saugojo, nes paga
minti geros kokybės, gražiai skambantį instrumen
tą ne visada pasisekdavo. Kanklininkų, ypač kurie
patys negamino kanklių, instrumentais naudodavosi
net kelios giminės kartos. Nors Lietuvos muziejų
fonduose saugomų kanklių daugumą (per šimtą)
sudaro XIX-XX a. pagamintos kanklės, čia aptinka
ma ir labai senų (1; 113-136). Gerai žinodami se
niausiam klodui priskirtinų kanklių konstrukcijos sa
vitumus - nedidelį skaptuotą trapecijos formos kor
pusą, nedaug stygų, atskiriems regionams būdin
gą kanklių apatinės dalies ir galų užbaigimą, orna
mentiką, - archajiškiausius eksponatus galime ne
sunkiai pažinti, o, pasinaudodami prof. R. Apanavi
čiaus sudaryta kanklių tipologija, ir nustatyti, kuriam
tipui kanklės priskirtinos (2; 4-17). Iš pateiktos len
telės matyti muziejuose esančių kanklių archajiš
kumo laipsnis, jų populiarumas regione. Taip pat
matyti, kaip platėjo šių instrumentų garsynas.
Pirmojo tipo penkių-septynių stygų kanklės lai
kėsi išimtinai šiaurės Rytų Lietuvoje - Biržų, Rokiš
kio, Kupiškio apskrityse. Populiariausios buvo penkiastygės dailaus luotelio formos su šešiabriaune
apačia ir uždaru siauruoju galu kanklės. (Aštuoniųvienuolikos stygų aukštaičių kanklės jau modifikuo
tos.) Meistrai kanklių gamybos tradiciją (skaptuota
dėžė, šiam kraštui būdinga galų pabaiga, mediniai
stygų varžikliai) stengėsi išlaikyti. Stygų skaičių di-

1 nuotr. Aleksys Bielskis skambina II (1) tipo kanklėmis
(1938 m. Raseinių aps., Kražių vis., Viršų k.). Balio Buračo nuotr.
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dino saikingai, todėl korpusas išliko siauras, bet ne
proporcingai ilgas (705-740 mm) ir gilus (70-120
mm). Su miniatiūrinėmis išbaigtos formos penkiastygėmis kanklėmis palyginus, šios kanklės atrodo
prasčiau (aštuoniastygės - Biržų kraštotyros mu
ziejus ,,Sėla“(BKM) 936, Lietuvos nacionalinis mu
ziejus, Etnografijos skyrius (IEM EM) 155; devyniastygės - BKM E-1581, BKM 935; dešimtstygės - BKM
937; vienuolikastygės - BKM 933). Padidintos kan
klės Aukštaitijoje nepaplito.
Antrojo tipo kanklės gyvavo Vakarų Aukštaitijoje
ir Žemaitijoje. Populiariausios - dešimties, vienuo
likos ir dvylikos stygų kanklės. Čia aptikta kanklių
su stačiakampiu ir platėjančiu plongaliu. Visoms
antrojo tipo kanklėms būdinga labai smailai nukirs
tas platusis galas, skobtas korpusas, mediniai sty
gų varžikliai su įvertom metalinėm stygom, dažnai
iš dviejų vielų suvyniota viena bosine styga. Rezo
nansinė šešialapė dailiai ornamentuota žvaigždutė
būdingesnė platėjančiu korpusu kanklėms. Kanklių
su stačiakampiu plongaliu rezonansinė skylė daž
niausiai ovalinė. Jų korpusas paaukštintas, grubios
išvaizdos (1-a nuotr.). Nors šios kanklės turi visus
būdingiausius antrojo tipo kanklių bruožus, tačiau
išsiskiria korpuso dydžiu ir trapecija. Kažkuriame
netolimame laikotarpyje jos buvo populiarios. Švarkanklių priskirti vienam meistrui negalime, nes jų
rasta visame antrojo kanklių tipo areale. Jas lente
lėje žymime -11(1).
Antrojo tipo aštuoniastygių, devyniastygių kanklių
muziejuose - vos keletas (aštuoniastygės - Kauno
M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Liaudies taikomosios
dailės skyrius (ČDM Lt) 2800; devyniastygės - Šiau
lių „Aušros“istorijos ir etnografijos muziejus, Etno
grafijos skyrius (ŠAM EB) 1772; ŠAM EB 1762). Tarp
šio tipo kanklių, išlaikiusių savitą korpuso formą bei
medinius varžiklius, yra iš atskirų gabalų klijuotų in
strumentų: devyniastygių ŠAM EB 1772, ŠAM EB
1762; dešimtstygių - IEM EM 138; dvylikastygių ČDM
Lt 2799; keturiolikastygių - ŠAM EB 1798; penkiolikastygių ČDM Lt 2758; šešiolikastygių - ŠAM EB
1759; dvi dešimtstygių - Kretingos kraštotyros mu
ziejus (Kr. KM) - 7843. Pasitaiko ir atvirkščiai, kai
skobtinėse kanklėse įsukti metaliniai varžikliai: dvy-

arba nedideliu apskritimu. Tokios kan
klės, R.Apanavičiaus teigimu, į Suval
kiją patekusios per Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės XV-XVIII a. vyk
domą Užnemunės kolonizaciją. Čia
jas galėję atnešti kuršių kilmės žemai
čiai, nes senose kuršių žemėse gyva
vo kanklės su plačiojo galo užrietimu
(5; 17). Kada suapvalintas kuršiškų
kanklių plongalys, nėra atsakyta. Gar
sus XIX a. pradžios suvalkiečių kan
klininkas sasnaviškis (Senapilės pa
vietas) Simanas Staknevičius (1887 m.
jam buvo 60 m.) turėjo kankles dide
lių matmenų, suapvalintu išplatintu
plongaliu ir dailiai išpjautu nutekintu
ragu plačiajame gale, su smuiko re
zonansinėmis išpjovomis (2-a nuotr.).
Jo kanklių plačiojo galo nukirtimas
(priešingai nei antrojo tipo kanklių) nė
2 nuotr. III (1) tipo kanklėmis skambina
šešiasdešimtmetis Simanas Staknevičius // Garsas
ra staigus. Kito sasnaviškio, Simo PoAmerikos lietuvių. - 1887, Pitsburgas. - Nr.30.
pieros (g. 1900 m. Sasnavos vis., Saliamo Būdos k.) senelio Simo
Stankevičiaus, (XIX a. pra
džia) kanklės taip pat buvo
suapvalintais galais, iš atski
rų dalių sukaltos, su smuiko
rezonansinėmis išpjovomis,
poliruotos (5; 279).
Kanklininkui iš Šunskų
(Marijampolės aps.) Vincui
Bartuškai (g. 1858 m.) atite
ko Akelaičio iš Ašmenių kan
klės (5; 279). Vėliau, netekęs
4 nuotr. Pirmosios kanklės iš kairės - archajiškiausios III tipo
Akelaičio kanklių, V.Bartuška
kanklės (Telšių apyl., ČDM Lt 2801); antrosios - III (1) tipo
pasigamino sau naujas dvykanklės nuo Skriaudžių (Brensztein M. Przyczynki do
likastyges, suapvalintu galu,
etnografii Litwy. - P. 138) arba Vilkaviškio (LŽ 70);
trečiosios ir ketvirtosios - Mažozios Lietuvos kanklės
nestaigiu plačiojo galo nukir
(Clasen K. Ostpreussen. - Miinchen, [1928]).
timu, poliruotas kankles, ma
tyt, kopijuodamas Akelaičio
instrumentą
(3-a
nuotr.).
Šios kanklės saugomos
Suvalkų krašto sau
3 nuotr. Vincas Bartuška (Marijampolės
Lietuvos
nacionaliniame
muziejuje
(IEM EM 14222).
gomos Šiaulių „Auš
aps., Šunskų k.) su III (1) tipo kanklėmis
ros“ muziejuje (ŠAM Čia saugomos dar vienos suapvalintu siauruoju galu
//Tautosakos darbai. - K., 1937. - T. 3.
EB 1766), be to, pa su metaliniais varžikliais dvylikastygės kanklės, ga
- P. VIII. - 44-a nuotr.
nemunių kanklininko mintos XIX a. viduryje, rastos Vilkijos apyl., Kalvių
Simo Staniulio kanklės datuojamos 1787 m.; jo sū kaime (IEM EM 5888).
nūs staliai gamino antrojo tipo kankles (3; 31). Be
A.Žmuidzinavičiaus liaudies meno kolekcijoje yra
je, XIX a. pabaigoje Ambroziejus ir Bonaventūras suapvalintais galais skobtos devyniastygės kanklės,
Kalvaičiai (Šakių aps., Sintautai) taip pat skambino datuojamos 1886 m. (ČDM ŽL 70). Metrikoje pažy
antrojo tipo kanklėmis (4; 26).
mėta, kad jos iš Vilkaviškio apylinkių. 1907 m. kan
XIX a. pradžioje Suvalkijos kapsuose (Sasnava, klės buvo eksponuojamos dailės parodoje Vilniu
Skriaudžiai) jau žinomos suapvalintais galais kan je. M.Brenšteinas, tais pačiais metais aprašydamas
klės. Jas prof. R.Apanavičius priskiria trečiajam ti šį eksponatą, mini, kad jos esančios iš Skriaudžių
pui, kai platusis galas užsibaigia riestu užsukimu (6) (4 ii.) Panašaus korpuso, labai puošnių (galbūt
likastygių - TKM 361; šešiolikastygių - ŠAM EB 1799.
Klijuotas iš atskirų gabalų
korpusas su metaliniais varžikliais būdingesnis didesnių
matmenų kanklėms: dvidešimtstygėms - ŠAM EB1764; su dvidešimt viena sty
ga - Telšių „Alkos“žemaičių
kraštotyros muziejus (TKM)
8202 (keturios bosinės sty
gos); su dvidešimt trim sty
gomis - ŠAM EB 1768. Tad
tokių kanklių nereikėtų tapa
tinti su archajiškais vakarų
aukštaičių ir žemaičių kan
klių tipais.
Suvalkijai taip pat būdin
gos antrojo tipo kanklės.
Labai senos skobtinės, gel
dos formos apačia antrojo
tipo šešių stygų kanklės iš
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to paties meistro), datuojamų 1854 m., esančių Pran lima spėlioti, kad RPuskunigis (jo kanklėse - smui
cūzijos Nacionalinio gamtos muziejaus rinkiniuose, ko rezonansinės išpjovos, kaip ir S.Staknevičiaus)
kanklių nuotrauką saugo prof. R.Apanavičius. Šių davė mintį A.Kalvaičiui Sintautuose gaminti tokio
kanklių plačiojo galo nukirtimas taip pat nestaigus. modelio kankles. Po 1912 m. Šakių apylinkėse ne
Iš archajiškųjų trečiojo tipo žemaičių kanklių, ku didukės (palyginti su S.Staknevičiaus kanklėmis)
rios nuo antrojo tipo skiriasi tik nedideliu plačiojo dvylikastygės suapvalintais galais kanklės plačiai
galo užbaigimu (ČDM Lt 2801), suvalkietiškas (kap pasklido, nes kanklių reikėjo Ambraziejaus, Bona
sų) kankles išskiria suapvalintas ir išplatintas plon- ventūro ir Valentino Kalvaičių įkurtiesiems kankli
galys bei nuosaikus plačiojo galo nukirtimas ir išdi ninkų rateliams. Bonaventūro sūnus Valentinas Kal
dintas užrietimas. Tai ryškūs skirtumai. Atrodytų, kad vaitis (1888-1950) pagamino apie du šimtus tokių
šios kanklės, gyvavę nuo Žemaitijos nutolusiame kanklių (4; 27). Šio tipo kankles gamino ir R Pusku
regione, buvo kiek kitokių kultūrinių poreikių žmo nigis (Teatro ir muzikos muziejus-TMM ED 26265),
nių (galbūt jotvingių) nuosavybė ir plito be dides daug nuveikęs nuo 1906 m. populiarindamas kan
nio antrojo tipo kanklių poveikio. Didesnį jų ryšį mes kles, burdamas kanklininkų ratelius Skriaudžių apy
įžiūrime su Mažosios Lietuvos kanklėmis, kurių pla linkėje, Plutiškėse ir Kaune. Pas PPuskunigį kan
tusis galas taip pat nuosaikiai nukirstas, o didelė kliavo daug Veiverių mokytojų seminarijos bei Kau
plačiojo galo „galva“(T.Lepnerio teigimu, kaimo no jaunimo, kuris vėliau po Lietuvą platino suval
žmonės kankles vadino „Schweinskopf“- „kiaulės kietiškas kankles ir suvalkietišką kankliavimą.
Ir muziejų eksponatai, ir padidėjęs kanklių po
galva”) savo dydžiu artima A. Žmuidzinavičiaus kan
klių plačiojo galo užrietimui (4 ii.). Ryškūs trečiojo reikis liudija, kad kanklės XX a. pradžioje išgyveno
tipo žemaičių ir kapsų kanklių skirtumai ir tai, kad renesansą. Jų, kaip tautos simbolio, populiarumą
suvalkiečių suapvalintais galais kanklės žinomos se skatino XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje suakty
niai (XIX a. pradžia), leidžia jas mūsų lentelėje iš vėjęs tautinis sąjūdis, kai visuomenė dvasinės atra
mos ieškojo senojoje kultūroje. Inteligentijos inicia
skirti j atskirą potipį (1111).
RPuskunigis (Skriaudžiai) ir A.Kalvaitis (Sintau tyva 1890 m. per Lietuvą persirito klojimo vakarų
tai), reikia manyti, gamino vienodos formos kan banga. Liaudiški spektakliai ir dainos, instrumenti
kles, kurios forma ir dydžiu skyrėsi nuo aukščiau nė kanklių, skudučių, ragų muzika žadino apsnū
dusią kaimiečių dvasią.
Atsigręžti į etninę kultūrą
ragino ir Lietuvos šviesuoliai,
susibūrę į draugijas: Lietuvos
mokslo draugijoje (19071940 m. Vilniuje) - Jonas Bal
čikonis, Jonas Basanavičius,
Kazys Būga, Jonas Jablons
kis, Vaižgantas, Žemaitė, An
tanas Žmuidzinavičius; Lietu
vos dailės draugijoje (19071915 m. Vilniuje, 1926-1928
m. Kaune) - Mikalojus Kon
stantinas Čiurlionis, Antanas
Žmuidzinavičius, Petras Rim
ša, Antanas Jaroševičius. Jie
rengė liaudies meno parodas
5 nuotr. Skriaudžių kanklininkai 1987 m. Vilniuje. Viduryje P. Puskunigio kartos kanklininkas Kazys
(ten patalpindavo ir muzikos
Banionis. Ansamblis koncertavo pirmojoje tautinių muzikos instrumentų parodoje.
instrumentų), muziejuose
kaupė buities, meno dirbi
aptartųjų kanklių. Ko gero, meistrai bus suradę vi nius, leido mokslo ir dailės knygas. Didžiulį darbą
sus tenkinantį aukso vidurj.
kaupiant ir skelbiant tautosaką nuveikė Tautosakos
Jeigu XIX a. Ašmenų, Šunskų, Salamo-Būdos, archyvas, veikęs 1935-1940 m. (Jonas Balys, Jad
Skriaudžių kaimuose (Marijampolės aps.) gyvavo vyga Čiurlionytė, Zenonas Slaviūnas).
suapvalintais galais klijuotos iš atskirų dalių kan
Jonas Dambrauskas, Juozas Naujalis ir Vaižgan
klės ir 1906 m. iš Sintautų (Šakių aps.) į Skriaudžius tas ragino 1901 m. vargonų meistrą Joną Garaleviatvykęs kanklininkas PPuskunigis jas matė, tai ga čių pagaminti kanklių pirmam viešam klojimo va
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karui Kaune (7). Fabrikiniu būdu jis pagamino per
du šimtus diatoninių vienuolikastygių ir penkiolikos,
dvidešimt penkių stygų citros tipo su klavišais kan
klių. Kanklėms populiarinti J.Garalevičius išleido tris
kanklių vadovėlius. Kadangi pats kankliuoti nemo
kėjo, ši iniciatyva kankliavimo nesuaktyvino.
Iki XIX a. pabaigos kaimuose vyrai kankliuoda
vo po vieną. Su Ambroziejaus ir Bonaventūro Kal
vaičių veikla Suvalkijoje sietina ansamblinio kanklia
vimo pradžia. Pirmą kanklių ratelį jie įsteigė 1890
m. Šakių apskr., Katilių kaime. Vėliau šie žmonės
subūrė keturių šešių kanklininkų ratelius gretimuo
se kaimuose: Pentiškiuose, Lepšiuose, Kampiniuo
se, Šlamuose, Griškabūdyje ir kitur. Valentinas Kal
vaitis Skaisgirių kaime suorganizavo net dvidešim
ties kanklininkų ratelį, kuris kankliuodavo dainas,
šokius, pritardavo dainuojantiems (4, 26).
1906 m. gyventi į Skriaudžius persikėlė Pranas
Puskunigis (artimai bendravo su Kalvaičiais). Jis vie
tos ir Veiverių mokytojų seminarijoje besimokantį
jaunimą subūrė kankliuoti. Koncertuodavo bažnyti
niuose renginiuose, klojimų vakaruose po spektak
lių, pasiekdavo ir Kauną. O kai ansambliui vadova
vo P.Puskunigio mokiniai - Antanas Degutis (nuo
1920 m.) ir Jurgis Alenskas (nuo 1932 m.), kankli
ninkai dažnai koncertuodavo Kaune valstybės ren
giniuose, radiofone. Įgytas populiarumas ansam
bliui padėjo išlikti iki mūsų dienų (5-a nuotr).
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui RPuskunigis atsidūrė Kaune. Salemonas Banaitis pasirū
pino, kad P.Puskunigis čia liktų ir jo spaustuvės dar
bininkus mokytų kankliuoti. Tai ir buvo kanklių įsi
tvirtinimo mieste pradžia. Kankles ansambliui (bu
vo ir bosinių kanklių (13; 6) P.Puskunigio prižiūri
mas pagamino stalius lenkas. 1922 m. Karo muzie
jaus direktoriaus Vlado Nagevičiaus iniciatyva su
sibūrė kanklininkų grupė skambinti šventinėse ce
remonijose prie Nežinomojo kareivio kapo ir auku
ro. Tai buvo pirmoji kanklių mokykla, pasivadinusi
„Lietuvos kariuomenės invalidų kanklininkų mokyk
la“. Iš pradžių kankliuoti mokė P.Puskunigio sūnus
Vytautas, o po metų pats P.Puskunigis (8).
Jau 1919 m. Kazimieras Banaitis spaudoje kėlė
mintį kankliavimą dėstyti Kauno muzikos konser
vatorijoje. 1925 m. Konservatorijoje įvykusiame Kau
no kunigų, kompozitorių Juozo Naujalio, Jono Bendoriaus, Aleksandro Kačanausko, taip pat kankli
ninkų P.Puskunigio ir J.Strimaičio susirinkime pri
pažinta, kad kankliavimui, kaip jaunimo tautine dva
sia auklėjimo priemonei, būtina skirti daugiau dė
mesio, ir nutarta artimiausiu metu Konservatorijoje
atidaryti kanklių skyrių. Tačiau mokyklos direktorius
J.Naujalis persigalvojo ir šios idėjos atsisakė, mo
tyvuodamas, kad kanklės pasenusios, neištobulin

tos ir jų priimti į muzikos konservatoriją negalima,
nes „galima apturėti gėdą...“(LR 308(582). Vėles
nis direktorius Juozas Gruodis kanklių į mokyklą
taip pat neįsileido, - jo manymu, grįžti prie kaimo
kultūros būtų didelė klaida (.... kodėl mes, galėda
mi važinėti automobiliu, norime sėsti į geldą”) (9;
85). Tačiau kankliavimo puoselėtojai rankų nenu
leido irtais pačiais metais (1925) įkūrė Lietuvos kan
klininkų draugiją, kuri steigė skyrius periferijoje, rū
pinosi kanklių muzikos mokyklos atidarymu. 1930
m. mokykla buvo atidaryta. Kankliuoti mokė P.Pus
kunigis (10). Tačiau kankles mokyklai gamino ne
jis, o Jonas Pontažis. Žinoma, kompozitorių J.Nau
jalio ir J.Gruodžio sukelta polemika be atgarsio ne
liko. Tad draugija ieškojo būdų kankles „pagerinti”,
ir J.Pontažis 1928 m. pagal A.Žmuidzinavičiaus es
kizą (ieškota išbaigtesnės kanklių formos) pagami
no suvalkietiško tipo penkiolikos stygų kanklių
(Liaudies buities muziejus (LBM) 33013), taip pat
altinių, kvinta žemesnių už penkiolikastyges, ir vy
niotomis stygomis bosą bei kontrabosą.
RPuskunigis kaip įmanydamas priešinosi kan
klių tobulinimui (mokyklai rašė protesto pareiški
mą), etnografinių kanklių vertę mėgino įrodyti jo bro
lis Justinas Puskunigis (11), nepritarė tobulinimo
idėjai ir kunigas bei tautosakininkas Adolfas Saba
liauskas, taip pat J.Paltanavičius (12). Tačiau inicia
tyvus RPuskunigio mokinys Justinas Strimaitis, gar
bių kompozitorių pasisakymų etnografinių kanklių
adresu (J.Naujalis, J.Gruodis) skatinamas, ėmėsi
konkretaus darbo: bendradarbiaudamas su kaimo
kanklių meistrais Stasiu Rudžiu, Jurgiu Astrausku,
Pranu Puišiu, P.Babecku, padidino kanklių korpu
są ir stygų skaičių iki dvidešimt trijų (g—a3), sukonst
ravo trijų oktavų vyniotomis stygomis bosines (C c2), taip pat kontrabosines (H 1-H ) kankles, be to,
sugalvojo stygoms paaukštinti kaitiklius. Kad dide
lis kanklių korpusas neslydinėtų ant kelių, sukonst
ravo medinį pultuką ir sugalvojo kankliavimo būdą
kūrinius skambinti siauroje ir plačioje harmonijoje,
stygas užgaunant pirštų nagais (mergaitėms - spe
cialiais skardiniais arba vielos žiedeliais) (13;44-46).
Su dideliu garsynu, tonaciniais kaitikliais kanklė
mis bei nauja kankliavimo technika jau buvo įma
noma skambinti ir kompozitorių kūrinius. J.Strimai
tis joms pritaikęs ir profesionaliosios muzikos kūri
nių (14). Jis padėjo pagrindus koncertinėms kan
klėms sukurti. J.Strimaitis daug jėgų ir sveikatos sky
rė mylimam instrumentui ištobulinti ir išpopuliarin
ti. Tačiau tradicinės kanklės ir kaimo žmonių kan
kliavimas liko savieigai.
Kai pasirodė kanklių su daugiau stygų ir patrauk
lesnės išvaizdos (poliruotos, inkrustuotos), kankli
ninkai skubėjo jų įsigyti. Lietuvoje apie 1930 m. pagal
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J.Strimaičio projektą pasklido dvidešimt dviejų sty
gų kaimo meistrų - J.Astrausko (apie 70), P.Puišio
(apie 70), S.Rudžio (apie 1000), J.Lašo (apie 200) pagamintų geros kokybės suvalkietiško tipo kanklių.
Penktąjį mūsų amžiaus dešimtmetį pagaminus
modifikuotų kanklių pagal prof. Prano Stepulio pro
jektą ir įsigalėjus profesionaliam kankliavimui (pa
grindėjas - prof. P.Stepulis), kaimo meistrų paga
mintos kanklės ir jomis skambinantys kanklininkai
buvo vienintelė rusenanti Lietuvos periferijoje etno
grafinio kankliavimo apraiška (nors šių instrumen
tų jau negalime laikyti senosios kultūros reliktu, grei
čiau - jos atspindžiu).
Kanklių korpusą, stygų skaičių didino, kankles
modifikavo ir žemaičių meistrai bei kanklininkai. Jie
stengėsi išlaikyti žemaitišką kanklių formą, nors nu
krypimų neišvengė (kanklių formai ir stygų skaičiui
įtaką darė čia paplitusi citra). J.Jaunzemis pasiga
mino dvidešimt penkių stygų kankles su šešiomis
bosinėmis stygomis. Antanas Abromavičius turėjo
trisdešimties stygų, jo brolis Stasys - penkiasdešim
ties stygų kankles su dviem užrietimais plačiajame
gale (meistras Antanas Žukauskas iš Lyduvėnų),
PLevickis 1922 m. pasigamino II tipo dvidešimt pen
kių stygų kankles, Žagarėje gyvenantis mokytojas
saugo mažeikiškio meistro V.KIovo pagamintą instru
mentą su šimtu dvidešimt keturiom stygom (60 pen
kiagubų ir 64 dvigubos stygos) (15; 57). Tokie masy
vūs daugiastygiai instrumentai tapo madingi, nors
kanklininkai ir toliau skambino siauro garsyno seną
sias ir savo sukurtas melodijas, kurių apimtis prily
go dešimties-dvylikos stygų kanklių garsynui.
Naujam etninių instrumentų atgimimui įtaką da
rė septintojo dešimtmečio pradžioje prasidėjęs fol
kloro ir etnografinių ansamblių sąjūdis. Ansambliai
kūrėsi kaip atsvara sumodernėjusiam dainų ir šo
kių liaudies ansambliui ,,Lietuva“(16). Vilniaus uni
versiteto ansambliui „Ratilio“ pradžią davė 1968 m.
prof. Stasio Skrodenio ir Aldonos Ragevičienės pir
mą kartą suorganizuotoji Advento vakaronė „Nau
jametinio švenčių ciklo papročiai ir tautosaka“(17;
82). Šio studentų pasirodymo okupacinė valdžia ne
pastebėjo, o visuomenėje jis sukėlė neregėtą paki
limą: pažinti, rinkti, studijuoti, dainuoti autentišką
folklorą. Folkloro ir etnografinių ansamblių banga
nuvilnijo per visą Lietuvą (pranašaujanti tautos ir
valstybės atgimimą, panašiai kaip XX a. pradžioje
klojimų vakarai). Vilniaus folklorinių ansamblių va
dovai - Laima Burkšaitienė, Povilas Mataitis, Kazi
mieras Kalibatas, Aldona Ragevičienė, Evaldas Vyčinas, Daiva Račiūnaitė, Zita Kelmickaitė, Jonas Trin
kūnas, Rūta Aleksandravičiūtė ir jų kolektyvų daini
ninkai kaimuose rinko archajiškas liaudies dainas
ir mokėsi jas dainuoti iš kaimo dainininkų.
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Iš pradžių folkloro ansambliuose dominavo bui
tiniams šokiams griežusios kapelos, sudarytos iš
kaimuose surinktų smuikų, basetlių, armonikų, ban
donijų.
Folkloro ansamblių vadovai, buvusieji prof. Jo
no Švedo mokiniai, daugiau dėmesio skyrė etni
niams instrumentams. Antai Vilniaus pedagoginio
instituto (dabar universitetas) ansamblis „Poringė“
nuo gyvavimo pradžios (1973 m.) rūpinosi įsigyti
etninių muzikos instrumentų. Kupiškėnas Jonas Baltrėnas ansambliui pagamino skudučių, lumzdelių,
skerdžiaus triūbą, iš Marijampolės parsivežtos Da
lios Bindokienės senos dvylikastygės suvalkietiš
kos kanklės, įsigyta S.Rudžio bei J.Lašo kanklių.
Ansamblis skambino kaimo kanklininkų (RPuskunigio, S.Abromavičiaus, S.Popieros) repertuarą. Vil
niaus miesto kultūros valdyboje Liaudies muzikos
sekcijai 1976 m. paraginus folklorinių ansamblių va
dovus muzikuoti ir tautiniais instrumentais, ledai pa
judėjo. Folkloro ansambliuose atsirado šią idėją pa
laikiusių žmonių („Ratilio“- Arvydas Karaška, Algir
das Klova, VISI - Evaldas Vyčinas ir kt.). Evaldas
Vyčinas pats pagal muziejų eksponatus gaminosi
ir tautodailininką Joną Bugailiškį bei kitus meistrus,
taip pat ir saviveiklininkus paskatino gaminti medi
nius lumzdelius, ožragius, ragus. Jam rūpėjo, kad
instrumentas būtų gaminamas kaimo meistrų me
todais, tai yra rankomis, nes tik tada jis įgis ypatin
gą kaimo žmogui būdingą dvasingą skambėjimą.
Kanklių gamybai E.Vyčinas parinko archajiškiausius
šiaurės rytų aukštaičių penkiastygių ir žemaičių devyniastygių bei dvylikos stygų kanklių tipus. Geros
kokybės ir švelnaus tembro rankų darbo J.Bugailiškio kankles (ir kitus instrumentus) greitai pamė
go. E.Vyčinas ir jo mokiniai kankliavimo pagrindu
pasirinko improvizaciją. Kantri (country) stiliaus
akompanimentu jie palydi archajiškas dainas. Be
je, tokio akompanimento autentiškumą liudijančios
medžiagos nėra.
Apie 1984 m. etnografinėmis kanklėmis susido
mėjo Romualdas Apanavičius. Profesorius su šio
straipsnio autore apvažiavo visus Lietuvos muziejus,
suregistravo jų fonduose saugomas kankles, pada
rė jų brėžinius, išmatavo, aprašė būklę. Surinktoji me
džiaga unikali, turininga (rankraščius saugo abu). Ji
netik padėjo daugeliui mokslinių darbų atsirasti, pir
majai Lietuvos etninių muzikos instrumentų parodai
surengti (1987 m.) Vilniuje (17), bet ir subrandino
mintį atkurti etnines kankles pagal muziejinius pa
vyzdžius, be to, atgaivinti regioninį kankliavimą. Šiam
darbui profesorius subūrė iniciatyvių žmonių grupę.
Nuo 1988 m. Kelmėje kasmet rengiamuose kursuo
se mokoma kankliuoti (Vytautas Alenskas, Nida Vi
sockaitė, Vida Palubinskienė), pasigaminti kanklių

(Egidijus Virbašius, Antanas Martinaitis, Valdas Rutkūnas), skaitomos ir teorinės paskaitos (prof. R.Apa
navičius). Suvalkietiško kankliavimo kursai surengti
Marijampolėje (1990,1991,1992), aukštaitiško - Bir
žuose (1991), žemaitiško - Šiauliuose (1993) (20; 34).
Minėti entuziastai parengė monografiją „Senosios
kanklės ir kankliavimas“(19).
Prof. R.Apanavičiaus iniciatyva 1992 m. įkurtas
Etnomuzikos institutas išplėtojo mokslinę veiklą, lei
džia mokslinius darbus. Kankliuoti mokoma kai ku
riose vidurinėse mokyklose, su kankliavimo pagrin
dais supažindinami aukštesniųjų muzikos mokymo
įstaigų moksleiviai.
Suaktyvėjęs Lietuvoje etnografinis kankliavimas
padidino etnografinių kanklių poreikį. Kaip minėta,
nuo 1984 m. aukštaitiško ir žemaitiško tipo kankles
Vilniuje gamina Jonas Bugailiškis. Tais pačiais me
tais žemaitiškas devyniastyges ir dvylikos stygų kan
kles gaminti ėmėsi šiaulietis meistras Albertas Mar
tinaitis (pagamino daugiau kaip 570 kanklių). Atsi
rado daugiau pasekėjų: prof. Algirdo Vyžinto pa
skatintas, muzikos instrumentų meistras Antanas
Butkus Klaipėdoje atkūrė Mažosios Lietuvos devy
niastyges kankles (18). Jis gamina ir kitų regionų
kankles. Ypač didelį darbą šioje srityje yra nuvei
kęs muzikos instrumentų meistras vilnietis Egidijus
Virbašius. Jis atkūrė daugelį BKM, IEM, ČDM, ŠAM
saugomų kanklių, padarė jų brėžinius, išmatavimus,
besidominčius pam oko kanklių gamybos (19).
Meistras pagamino daugiau kaip 400 kanklių.
Kaimuose kanklių meistrų likę nedaug. Skriau
džių ansambliui suvalkietiškas kankles gamina (pa
gamino per 1000) vietinis Kajetonas Naudžius (g.
1910 m.). Savičiūnų kaime, netoli Svėdasų, darbuo
jasi Juzas Lašas (g. 1912 m.) - gamina dvidešimt
dviejų stygų inkrustuotas suvalkietiško tipo kankles.
Baisogaloje keletą kanklių pagamino smuikų meist
ras Vladas Žoromskis.
Autentiškas dainavimas bei grojimas etniniais
muzikos instrumentais išlaikant regionų specifiką
buvo ir tebėra aktualus.Vienas dainininkas yra pa
sakęs: „Man liaudies daina, kaip ir gimtoji kalba visam gyvenimui”. Paskutinių šio amžiaus dešimt
mečių etninių kanklių tyrinėtojų bei puoselėtojų graži
veikla (etninės kanklės tyrinėjamos moksliniais pa
grindais; atkuriamos pagal archajiškiausius muzie
jinius eksponatus; stengiamasi kankliuoti senųjų
kaimo kanklininkų pavyzdžiu) teikia vilčių, kad et
nografinės kanklės kartu su kitais senosios kultū
ros paminklais išliks dvasinės stiprybės simboliu
visoms ateinančioms kartoms.
Renesansą išgyvenančių etnografinių kanklių at
eitis priklausys nuo to, kaip mokėsime jas vertinti ir
puoselėti.
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The development of the kanklės
(an ethnic Lithuanian string instrument,
at the turn of the century
Marija BALTRĖNIENĖ
The influence of historic events and changes at the turn of
the century upon the development of the kanklės is discussed in
the article. The revival of the kanklės coincided with the national
rise against occupation. The kanklės became one of the symbols
of the nation. Inthe 3d- 4thdecades of this century different views
of the popularizes of the kanklės were held. Some of them wanted
to preserve the archaism of the kanklės while the others wanted
them to be modernized. The view of the latter prevailed. Ethnic
kanklės, however, came into use again in the 7th- 8thdecades of
this century. The aim was to revive the kanklės according to the
most archaic models, i.e. to play the kanklės inthe way they were
played by old country performers, to investigate the kanklės as
one of the objects of ethnomusic. At the end of the article the
table containing the basic facts of the kanklės existing in the
museums of Lithuania is presented.
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LIETUVOS MUZIEJŲ FONDUOSE SAUGOMŲ KANKLIŲ LENTELE
Pastaba. Skiltyje „Išmatavimai“: pirmieji skaičiai iki kabliataškio - korpuso išmatavimai mm; antrieji - korpuso aukštis mm; tretieji - plačiojo

galo nukirtimo kampai laipsniais; ketvirtieji - ilgiausia ir trumpiausia stygos mm; penktieji - stygų storis mm.
Muziejus Registracijos Nr.

Stygų sk.

Tipas

Radimvietė

Išmatavimai

Kitos pastabos

Panevėžio aps., Rozalimo
vis., Dervelių k., gautos
1936 m. iš J.Bujokaitės.

460x405x180x102; 47x50;
415, 365; -; 0,60, 0,40.

Skobtos, keturbriaunė apačia, grubaus darbo,
keturlapė žvaigždutė, mediniai varžikliai, stygas
laikantis virbalas įkaltas j korpusą.
Skobtos, keturbriaune ap., 4 iš dalies išpjautos
šešialapės žvaigž., med.varž., tipiškas plongalys.

PKM 3470

4

II (1)

BKM 925

5

1

Vabalninko raj.,
Gaižiūnų k., gautos iš
R Stelemeikos.

613x540x185x110;
60x55x65; 535, 455;
130°x50°.

BKM 928

5

1

Biržų aps.

580x460x195x80; 55x25x35; Skobtos, dailios, keturšakė ir siaura tiesi rez. išp.,
med.varž., tipiškas plongalys, juodai dažytos.
135°x45°; 445, 365.

BKM 929

5

1

Biržų apsk., vis., Madeikių 575x460x220x70; 50x30x50; Skobtos, pusapvalia ap., be rez. išp., med.varž.,
tipiškas plongalys.
k., gautos iš M.Kutros.
120°x60°; 485, 405.

BKM 930

5

BKM 932

5

RKM 511

Biržų apsk.

535x485x145x60; 53x40x60; Skobtos, šešiabriaunė ap., šešialapės žvaigž.
kontūrai, med.varž., tipiškas plongalys.
125°x65°; 430, 385.

1

Biržų aps., vis., Šačkūnų
k., gautos iš J.Šimonio,
ant korpuso - 1860 m.

455x350x120x...; 45x43x60;
120°x60°; 390, 310.

Skobtos, 2 apskritimo formos grąžto skylučių
ornamentai, med.varž., tipiškas plongalys.

5

1

Vietovė nežinoma.

468x355x185x43;

Skobtos, šešiabriaune ap., grubaus darbo, varžikliai
neišlikę, plongalyje stygos tvirtintos vinutėmis,
dažytos.

IEM EM 154

5

1

Vietovė nežinoma.

540x400x135x50;
24x16x35(47); - ; 460,
350.

Skobtos, šešiabriaune ap., 2 šešialapės žvaigž.,
skylučių ornamentai, 1 -3 grąžto skylutės šonuose,
gausiai puoštos pjaustiniais, med.varž., tipiškas
plongalys, juodai dažytos.

IEM EM 2974

5

1

Biržų aps., vis., Kviriškio
k., PLapienės darbo, ant
korpuso - 1924 m.

610x550x150x90;
25x16x30(50); - ;
525, 435.

Skobtos, šešiabriaune ap., šešialapė žvaigž..
med.varž., tipiškas plongalys, virbalas aptrauktas
plunksna.

ČDM Lt 2589

5

1

Biržų aps., Mileišių k.,
A.Sabaliausko senelio.

564x490x170x72;
31x40; 125°x75°;
470, 415; 0,55, 0,50.

Skobtos, šešiabriaune ap., šešialapės žvaigž.
kontūrai ir grąžto skylutė, med.varž., tipiškas
plongalys, virbalas aptrauktas plunksna.

PKM 3469

5

III (1)

320x250x146x69; 30; -;
220, 167.

Suvalkietiškos, be rago, klijuotos, metaliniai varž.,
poliruotos.

LBM 5971/MI-4

5

I

Biržų raj., Paberžės apyl.,
Kirdonėlių k.

510x415x190x110; 70x65.

Skobtos, šešiabriaunės, neįprastos rez. sk., tipiškas
laibgalys su prailginimu.

BKM 3433

6

Biržų raj., Pundurių apyl.

710x580x250x45;
55x36x60; 135°x45°; - ;
540, 435.

Skobtos, dailios, trys grąžto skylutės, med.varž.,
tipiškas plongalys, užsibaigiantis dailiu užrietimu j
apačią (latvių kuoklių jtaka).

RKM 509

6

I

Rokiškio vis., Škėmų k.,
gautos 1933 iš Krivo.

560x485x175x145; 55; -;
492, 450.

Skobtos, grubaus darbo, pusapvalia apačia, dvi S
raidės išpjovos, laibgalys atviras, varž. ir stygos
neišlikę.

RKM 510

6

I

Rokiškio vis., gautos 1930 620x...x...70; 40x50; -;
iš Stankevičių.
458, 325.

Skobtos, dailios, dvi smuiko rez. sk., smuiko varž.,
tipiškas plongalys.

RKM 3195

6

I

Rokiškio raj., Ragelių
apyl., gautos 1959 m. iš
V.Žalio.

385x335x130x73; 35; - ;
345, 303.

Skobtos, dailios, šešiabriaune ap., eglutės formos
grąžto skylučių ornamentas, laibgalys atviras,
virbalas įkaltas j korpusą.

IEM EM 156

6

Vietovė nežinoma, iš
Lietuvių mokslo draugijos
rinkinių.

470x415x175x90;
40x25x50(60); 115°x60°;
395, 340.

Skobtos, šešiabriaune ap., grąžto skylučių
ornamentas, med.varž., tipiškas laibgalys.

ČDM U 3277

6

Biržų aps., Medeikių k., iš
Dailės draugijos rinkinių.

620x420x245x82;
23(30)x37; 140°x35°;
400x260; 0,5.

Skobtos, dailios, šešiabriaune a., penkialapė žvaigž.,
med.varž., tipiškas laibgalys, su pjaustiniais puoštu
užrietimu j apačią. Netipiškas smailas plačiojo galo
nukirtimas, juodai dažytos.

ČDM U 2912A

6

1

Biržų aps., Laužadiškių k.,
gamintos 1839 m., gautos
iš A.Tamulėno.

567x490x168x73; 40x49;
120°x60°; 455, 390, šešta
st. - 0,65.

Skobtos, grubios, šešiabriaune ap., dvi grąžto sk. ir
keturkampė išpjova, med.varž., tipiškas laibgalys.

ŠAM EB 1766

6

II

Iš Suvalkų krašto, gautos
1938 m.

520x370x210x95; 50;
145°x45°; 420x300; 0,25.

Skobtos, pusapvale ap., pailga, suapvalinta rez. sk.,
med. varž., virbalas įkaltas j atvirą laibgalj.

42
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'

'

Radimvietė

Išmatavimai

Kitos pastabos

Biržų aps., vis., Štakierų
k., gautos iš Gasiūnaitės.

550x430x220x95;
60x54x57; 125°x95°; 480,
400.

Skobtos, šešiabriaune ap., be rez.sk., med. varž.,
platusis galas tipiškas aukštaičiams, smailiajame ant paaukštinimo stygos, pritvirtintos vinutėmis.

Vietovė nežinoma.

645x515x195x122;
80x60x85; 130°x50°; 565,
430.

Skobtos, šešiabriaune ap., grąžto sk. ornamentas,
med.varž., tipiškas laibgalys, ant virbalo - žąsies
plunksna.

Stygų sk.

Tipas

BKM 934

7

I

BKM 926

7

ŠAM EB 1760

7

I

Šiaulių aps., Lygumų vis., 480x390x205x100; 60x45;
Išdagiečių k., gautos 1933 120°x65°; 390, 315; 0,40.
m. iš B.Jankauskienės.

Skobtos, pusapvale ap., dvi apvalios rez. sk.,
apjuostos grąžto sk. ornamentu, med.varž., tipiškas
laibgalys.

ČDM Lt 2798A

7

II

Biržų aps., Papilio vis.,
Miliškių k., gamintos
J.Jankūno.

505x405x190x100; 72x50;
130°x60°; 465, 360.

Skobtos, pusapvale a., keturlapė žvaigž., med.varž.,
atvirame plongalyje išlenktas virbalas - paspara
stygoms, tvirtinamoms vinutėmis.

BKM 936

8

I

960x910x205x170;
100x80; 105°x75°; 920,
860.

Skobtos, grubaus darbo, širdies formos rez. sk.,
med.varž., plongalyje ant paaukštinimo įkaltas
virbalas stygoms laikyti. Žymiai padidintas korpusas,
bandymas modifikuoti.

IEM EM 137

8

I

Vietovė nežinoma.

685x475x264x115; 30;
150°x35°; 610, 410.

Skobtos, plokščiadugnės, grubaus darbo,
aštuonialapė žvaigž., kita žvaigž. pradėta ir nebaigta
pjaustyti, atvirame plongalyje virbalas įvertas j
pasparas.

IEM EM 155

8

'

Iš Lietuvių mokslo
draugijos rinkinio.

720x510x220x135;
39x30x60; 140°x45°; 600,
410.

Skobtos, plokščiadugnės, grąžto skylutės išdėstytos
skersai korpusą, med.varž., tipiškas laibgalys,
bandytos modifikuoti.

ČDM Lt 2800

8

II

Iš Lietuvių dailės
draugijos rinkinio.

650x475x230x110; 45x33;
515, -; 340.

Klijuotos, plokščiadugnės, šešialapė žvaigž. ir 9
grąžto skylutės, med.varž., atvirame laibgalyje j
pasparas įvertas virbalas. (Laibgalyje išpjauta
tetervino uodega.) Platusis galas užsibaigia labai
smailu kampu.

BKM E 1581

9

I

Biržų raj., Plepskių k.,
gamino J.Einorius apie
1935 m.

705x450x340x...;
120x100x120; 145°x35°;
610, 390.

Skobtos, grubaus darbo, pusapvale ap., 2 grąžto
skylučių ornamentai, med.varž., tipiškas laibgalys,
žymiai padidintas korpusas, bandymas modifikuoti.

BKM 935

9

I

Biržų aps.

740x585x210x95;
72x43x67; 135°x45°; 685,
540.

Skobtos, grubaus darbo, šešiabriaune ap., 2 grąžto
skylučių ornamentai, med.varž., tipiškas laibgalys,
gerokai padidintas korpusas, bandymas modifikuoti.

BKM 927

9

I

Biržų apsk.

680x593x223x100;
74x56x65;-; 565, 485.

Skobtos, suapvalintais kampais, neįprastos
rezonansinės išpjovos, med.varž., tipiškas laibgalys,
padidintas korpusas, bandymas modifikuoti.

ŠAM EB 1772

9

II

Šaukėnų vis., Panudžių k., 730x340x450x...; 50;
gautos 1928 m. iš
150°x30°; 615, 265.
F.Juknevičiaus.

Klijuotos, plokščiadugnės, šešialapė žvaigž.,
med.varž., gražiai nutekintame plongalyje j pasparas
įvertas virbalas.

ŠAM EB 1762

9

II

Šiaulėnų vis.,
Jakubiškių k., gautos
1938 m. iš L.Venčiulio.

695x535x250x120; 85.

Klijuotos iš storų lentų, grubios, plokščiadugnės,
greta trys apvalios rezonansinės skylės, med.varž.,
atvirame laibgalyje skardos lakštas su skylutėmis
stygoms jverti.

ŽL 70

9

III (1)

Skriaudžiai,
gamintos 1886 m.
A. Žmuidzinavičiaus
nuosavybė.

670x460x290x...; 50;
110°x50°.

Skobtos, plokščiadugnės, 2 išpjautos puošnios
šešialapės žv., 3 - puošia kanklių galus, platusis
galas užsibaigia stambiu ragu, suapvalintame
plongalyje j atramas įvertas virbalas

BKM 937

10

Vietovė nežinoma.

560x440x280x160;
50x40x55; 120°x60°;
470, 365.

Skobtos, šešialapė žvaigž., med.varž., nutekintame
laibgalyje stygos tvirtinamos vinutėmis, bandymas
modifikuoti.

IEM EM 138

10

II (1)

Iš Lenkų mokslo mylėtojų
draugijos rinkinių.

640x413x290x165; 90;
laibg. - 90°x90°;
615x330.

Skobtos, 2 šešialapės žvaigž., 6 grąžto skylučių
ornamentas, med.varž., laibgalyje virbalas tvirtintas
įstrižai korpuso.

ČDM Lt 2913

10

III (1)

Vietovė nežinoma.

690x420x430x...; 50;
140°x75°; 375, 225; 0,50.

Klijuotos, suvalkiečių, dažytos, šešialapė žvaigž., 2
ovalinės skylės (viena - šone), med.varž., laibgalyje
virbalas įvertas j atramas.

ČDM Lt 2801

10

III

Iš Lietuvių dailės
draugijos rinkinių, nuo
Telšių.

705x400x350x130; 27x23;
155°x35°; 550, 295.

Skobtos, dailios, juodai dažytos, plačiajame gale mažas ragelis. Figūrinis plongalys su širdies formos
išpjova; šešialapė žvaigž., 2 rez. skylės, apatinėje
dekoje, 4 grąžto skylučių ornamentas, med.varž.,
plongalyje stygos tvirtintos ant metalinio virbalo,
įkalto į korpusą.

Muziejus Registracijos Nr.

'

'
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Radimvietė

Išmatavimai

Kitos pastabos

Telšių raj., Badankių k.,
R Zorio nuosavybė.

675x360x350x125; 45; -;
610, 315.

Skobtos, atvirkštinės, juodai dažytos; šešialapė žvaigž.,
med.varž., plongalyje stygos tvirtintos ant metalinio
virbalo; 2 bosinės stygos susuktos iš dviejų vielų.

II (1)

Vietovė nežinoma.

900x615x335x150; 70x50;
pi. - 90°x90°; 810, 490.

Skaptuotos, grubaus darbo, keturlapė žvaigž.,
med.varž., laibgalyje stygos tvirtintos įstrižai korpuso
vinutėmis, bandymas modifikuoti.

11

II

Vietovė nežinoma.

725x175x492x140; 47; -;
670, 240; 0,3.

Skobtos, dailios, 2 šešialapės žvaigž., med.varž.,
laibgalyje stygos tvirtintos ant virbalo.

ČDM Lt 2914

11

II

Trakų aps., Kaišiadorių vis., 550x270x360x120; 30;
Luomėnų k., gautos
145°x25°; 490, 200; 1,0.
1933 m. iš L Kazakevičiaus,
gamintos 1711 m.

ŠAM EB 1775

11

II

Vietovė nežinoma.

?

Išlikęs tik skobtas korpusas.

ŠAM EB 1796

11

II

Šiaulių aps., Vaiguvos
vis., Norkių k, gauta iš
K.Lechaničienės 1932.

680x300x...x130; 33;
150°x30°; 570, 225.

Skobtos, viršutinė dėka neišlikusi, med.varž.,
tekintame plongalyje virbalas metalinėse atramose.

TKM 5129

11

II (1)

Stygų sk.

Tipas

TKM 5594

10

II

BKM 933

11

IEM 139

Muziejus Registracijos Nr.

BKM 931

12

IEM EM 5888

12

IEM EM 12474

12

ČDM Lt 2799

12

II

ČDM Lt 2577

12

ŠAM EB 1801

Varnių raj., Daktaviškės k., 580x190x435x185; 50; -;
gamintos Kmiežos apie
510, 190.
1787 m.

netipiškos Vietovė nežinoma.

Skobtos, dailios; keturžiedis tulpių ornamentas,
šešios grąžto skylutės ir dvi ovalinės skylės, laibgalio
paspara stygoms puošta stogų ornamentu, stygos už
pasparos tvirtintos vinutėmis, med.varž.

Klijuotos, dažytos juodai; ovalinė rez. sk. apsupta 6
grąžto skylučių, metaliniai varž., laibgalyje stygos
tvirtintos vinutėmis.

472x345x200x156.

Skobtos, ovalinė rez. sk., citros įtaka.

675x...x350x165; 55;
130°x50°; 535, 345.

Skobtos, suvalkiečių, be rago; šešialapė žvaigž.,
metaliniai varž., laibgalyje stygos tvirtintos prie
metalinio virbalo.

450x312x300x190; 45;
125°x40°; 415, 257.

Klijuotos, fabrikinės gamybos, poliruotos; ovalinė rez.
sk., med.varž., laibgalyje stygos tvirtintos prie
metalinio virbalo, įverto į metalines pasparas.

Iš Lietuvos dailės drau
gijos rinkinių. 1913 m .parodoje Vilniuje.

600x300x370x110; 30;
135°x40°; 560, 285.

Klijuotos, dailios, žuvies formos, dažytos juodai; trys
meniškos šešialapės žvaigž., med.varž., laibgalyje
stygos tvirtintos vinutėmis.

II

Raseinių aps., Lydavėnai,
St.Abromavičiaus
nuosavybė.

620x325x345x175; 55;
160°x30°; laibg. - 90x90;
555 -285; 0,60x0,50x0,45.

Skobtos, dailios; rez. sk.- šešialapė žvaigž., grąžto
skylučių ornamentas; med.varž., tekintame (su
užrietimu į viršų) laibgalyje metalinis virbalas metalinėse
pasparose; bosinė styga vyniota iš dviejų vielų.

12

II (1)

Šiaulių aps., Joniškio vis.,
Gasčiūnų k., gautos
1933 m.

720x380x400x160; 55;
60°x30°; laibg. - 90°x90°;
685, 355.

Skobtos, grubaus darbo; šešialapė žvaigž.,
med.varž., laibgalyje būta metalinio virbalo, įkalto į
korpusą.

ŠAM EB 1773

12

II

Joniškis, gautos 1941 m.

570x305x340x140; 58;
140°x40°; 475, 245.

Skobtos, dažytos juodai, rez. sk. daili šešialapė
žvaigž., med.varž., laibgalyje virbalas, įspraustas į
metalines atramas.

ŠAM EB 1765

12

II (1)

Šiaulių aps., Padubysio
vis., Jonelaičių k., iš
PČekanausko 1935 m.

705x230x510x205; 60;
155°x25°; 177; 625;
0,40x0,35.

Skobtos, dažytos tamsiai rudai; puošni šešialapė
žvaigž., med.varž., suapvalintam laibgalyje virbalas metalinėse atramose.

ŠAM EB 1797

12

II (1)

Radviliškio vis., Kriaukėnai, gautos iš
B.Tamašausko 1928 m.

920x215x710x190; 55;
150°x25°; 860, 265.

Skobtos, grubios; šešialapis ornamentas; med.varž.,
plongalyje- metalinis virbalas, įvertas į metalines
pasparas.

IEM EM 14222

12

III (1)

Marijampolės raj.,
Šunskai, V. Bartuškos
nuosavybė.

450x370x300x230; 62.

Klijuotos, stambios, be rago; keturlapė žvaigž.,
plongalyje - virbalas, įvertas j medines pasparas.

ŠAM EB 1774

12

II

Kretingos aps., Darbėnų
vis, Petkynų k., gauta iš
Meškio 1932 m.

680x220x445x190; 50; -;
645,225.

Klijuotos, grubios, penkialapė ir keturlapė žvaigž.

ŠAM EB 1802

12

III (1)

Šiauliai, gauta iš
A.Krauzos 1934 m.

500x245x380x160; 45x35;
380,217; 1,10, 0,52x0,43.

Klijuotos, suvalkietiškos, ragas nedidelis; šešialapė
žvaigž., metaliniai varž., laibgalyje stygos tvirtintos
vinutėmis.

ŠAM EB 1801

12

II

Joniškio vis.

-

Skobtos.

ŠAM EB 1800

12

II

Mažeikių aps., Trikšlių vis.,
Bugeniai, gautos iš R.Rudnickio, gamintos 1818 m.

555x270x375x175.

Skobtos, grubaus darbo; šešialapė ir keturlapė
žvaigž., med.varž., laibgalyje įkaltas sulenktas
virbalas.

ŠAM EB 1771

12

PKM 3471

12

44

III

Vilkijos raj., Veliuonos
apyl., Kalvių k., XIX a. vid.

netipiškos Laukuvos apyl.

netipiškos Lygumų vis., llgočių k.,
670x530x115x90x135;
gautos iš J.Biliūno 1932 m. 90x80.

IM(D

Vietovė nežinoma.

650x410x370x163; 50; -;
375, 200.

Sukaltos iš lentų, grubios; 2 šešialapės žvaigž.,
med.varž., plonas susilankstęs virbalas, neišlaikęs
stygų įtampos.
Klijuotos, suvalkietiškos; šešialapė žvaigž., metaliniai
varž.

Muziejus Registracijos Nr.

Stygų sk.

Radimvietė

Tipas

Išmatavimai

Kitos pastabos

VK 6

12

III (1)

Molėtų raj., Alanta, gautos
iš M.Jakelevičiūtės 1968 m.

585x415x350x145; 55; -;
425, 265; 0,80x0,45.

Klijuotos, dailios; ovalinė rez. sk.; metaliniai varž.

TKM 6361

12

II (1)

Telšių aps., Paežerių k.,
gamintos J.Straupio
XIX a. vid.

610x250x405x203; 65;
laibg. - 90°x90°; 590, 250.

Skobtos, dažytos juodai, ornamentas netradicinis,
metaliniai varž., laibgalyje stygos tvirtintos vinutėmis,
derintos a, h, c1, d1, e1, f 1, g1, a1, h1, c2, d2, e2.

IEM EM 157

12

III

Iš Lietuvių mokslo
draugijos rinkinių.

620x260x453x130; 87;
135°x25°; 545, 220.

Klijuotos, fabrikinės gamybos, dažytos tamsiai rudai;
ovalinės rez. sk., mediniai varž., neįprastas laibgalys.

TMM ED 26265

13

III (1)

R Puskunigio darbo.

710x260x370x190; 55;
130°x55°; 475, 270.

Skobtos, dailios, dažytos tamsiai rudai; šešialapė
žvaigž. ir smuiko išpjovos; metaliniai varž., laibgalyje
stygos tvirtintos prie virbalo, įbestos j atramas.

TKM 10648

14

III (1)

Alsėdžiai, gamino
T. Jundulaitė.

740x140x375x165; 65; -;
440, 280.

Klijuotos, didelis ragas, puoštos inkrustacijomis; dvi
ovalinės rez. sk., med.varž., laibgalyje stygos įvertos
j metalinius varžiklius.

ŠAM EB 1798

14

II (1)

Šiaulių aps., Joniškio vis.,
gautos 1923 m.

695x350x410x150; 60; -;
630; 285, laibg.- 90°x90°;
0,50.

Klijuotos; daili šešialapė žvaigž., med.varž.,
laibgalyje virbalas įvertas j metalines atramas.

LBM 33013

15

III (1)

J.Pontažio gamybos.

ČDM Lt 2758

15

II

Kauno aps., Seredžiaus
vis., Padubysio k.,
K.Masaičio nuosavybė.

755x320x520x235; 50;
90°x90°; 635, 250;
0,95x0,60.

Sukaltos iš lentų, grubios; 4 keturlapės, 2
penkialapės, viena šešialapė žvaigž., šešios grąžto
skylutės; med.varž., plongalyje - metalinis virbalas,
įvertas į medines atramas.

ŠAM EB 1799

16

II

Padubysio vis., Šlyžių k.,
gautos iš J.Dizulskio
1932 m.

900x330x630x225; 65;
155°x25°; 775x248.

Skobtos, galai puošti ovaliniais pjaustiniais; 2
šešialapės žvaigž., metaliniai varž., plongalyje
metalinis virbalas, įkaltas į korpusą.

ŠAM EB 1759

16

II (1)

735x335x475x230; 48;
90°x90°; 600, 295; 2,65.

Klijuotos, dažytos rudai; 3 keturlapės žvaigž.,
med.varž., laibgalyje ant medinio pakilimo plonas
virbalas; per jį perti ėstos stygos sukabintos į
korpuso gale įkaltas kilputes.

ČDM 1915

16

II

Vietovė nežinoma.

920x520x405x170; 55;
150°x40°; 780x475;
0,60-0,35.

Skobtos, didelės, bet dailios, 2 šešialapės žvaigž.,
med.varž., laibgalyje virbalas įstatytas į tris medines
atramas.

RKM 3030

16

III (1)

Krekenava. S.Rudžio
darbo.

800x380x440x220; 50; -;
580, 190.

Klijuotos, poliruotos, modifikuotos, gelsvos spalvos,
ornamentai tamsiai rudi; ovalinė rez. sk., dvigubos
stygos įvertos į metalinius varžiklius, plongalyje
tvirtintos vinutėmis.

LBM 342

18

III (1)

Gautos iš Rumšiškių
buities muziejaus.

1000x360x770x300; 65.

Klijuotos, griozdiškos, ovalinė rez. sk.

PKM 3285

20

III (1)

Krekenava, S.Rudžio
darbo.

880x445.

Klijuotos, dvigubom stygom, bosinė vyniota.

ŠAM EB 1764

20

II (1)

Šiaulių aps.,Žeimelio vis.,
Diržių k., gautos iš
A.Lažinio.

885x580x510x55 - 225; 80.

Sukaltos iš dalių; ovalinė rez. sk., metaliniai varž.,
laibgalyje stygos tvirtintos vinutėmis.

TKM 8202

21

H(D

A.Damanskio senelio
Eirošiaus nuosavybė.
Damanskis pradėjo jomis
skambinti apie 1916 m.

860x515x460x330; 50.

Klijuotos, atvirkščios; be rez. sk., metaliniai varž.,
laibgalyje stygos įvertos j virš įstrižai prikaltos
pasparos esančią metalinę juostą. Citros, cimbolų
įtaka.

ŠAM EB 1768

23

II O)

Radviliškio vis.,
Aukštelkai, gauta iš
J.Pacevičiaus 1928 m.

735x220x530x...;
laibgalyje kampai 90°x90a.

Sukaltos iš atskirų gabalų, platusis galas profiliuotas,
plongalys - stačiais kampais. Ovalinė rez. sk.,
metaliniai varž., plongalyje stygos tvirtintos
vinutėmis.

RKM 4651

23

UI

įsigytos 1963 m. iš
buvusio Zarasų muziejaus
fondų.

Korpuso ilgis 930;
ilg.st.- 570,
trump.st. - 150.

Klijuotos, platusis galas užsibaigia šuns galva,
smailasis - suapvalintas; šešialapė rez. sk.,
suapvalintame gale - ovalinė skylė. 17 sudvigubintų
stygų, 6 boseliai. Suvalkietiškų kanklių modifikacija.

ŠAM EB 3801

23

-

-

-

Korpusas modifikuotas, platusis galas užsibaigia
slibino galva.

ŠAM EB 3073

24

II

Rokiškio aps., Kamajai,
Dovanotos S.Astrauskio
1913 m. Lietuvių dailės
draugijai.

1235x225x1070x295; 65;
155°x30°.

Bosinės kanklės, klijuotos; ovalinė rez.sk., mediniai
varž.; plongalyje stygos tvirtintos vinutėmis.

Kr. KM 7843

27

II

Kretinga, gauta iš
K.Morkūno 1972 m.

900x300x660x290; 95;
laibg.k. - 90°x90°.

Skobtos, 3 šešialapės žvaigž., 1 ovalinė rez. sk.,
metaliniai varž., laibgalyje virbalas įvertas į tris
metalines atramas.

O)

Klijuotos; metaliniai varžikliai; septynlapė ir
penkialapė žvaigž., lapų tarpuose grąžto skylutės,
modifikuotos pagal A.Žmuidzinavičiaus eskizą.
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Kailiadirbystė Lietuvoje
Janina MORKŪNIENĖ

Lietuva - žemdirbystės ir gyvulininkystės šalis, turinti
daug miškų, kuriuose gausu laukinių žvėrių, todėl kailia
dirbystė yra vienas seniausių mūsų amatų.
Ilgus amžius gyvavęs, šis amatas, kaip ir dauguma ki
tų, pradėjo nykti nuo 1940 m., okupavus Lietuvą ir už
draudus privačią veiklą ir nuosavybę. Šis procesas ypač
pagilėjo pokario metais, kuomet politinėmis, ekonomi
nėmis sankcijomis - dideliais mokesčiais, baudomis, gra
sinimais ir kailių bei įrankių konfiskavimu - kailiadirbystės amatas buvo beveik sunaikintas.
Senieji meistrai kailiadirbiai, netekę darbo, neturėjo
kam perduoti savo žinių, tad išeidami iš gyvenimo išsine
šė ir gamybinę patirtį bei išmintį. Šiandien jau tik vienas
kitas šio amato meistras gali papasakoti apie kailių išdirbimą pačių pasidirbtais įrankiais.
Naminis kailių išdirbimas tradiciniais įrankiais nau
dojantis liaudiškąja technologija - jau praeitis. Šiuo me
tu kailiai išdirbami fabrikuose chemikalais, o ir reti indi
vidualiai dirbantys kailiadirbiai, daugiausia išdirbantys
smulkių žvėrelių kailiukus, taip pat naudoja tik chemines
medžiagas.

įrankiai ir plačiai plitę gaminiai nelikdavo nepastebėti
kitų. Tie patys veiksniai veikė ir kailiadirbystę.
Kailių išdirbimo amato plėtotę Lietuvoje lėmė klima
to sąlygos, vietos žaliava ir didelė kailių paklausa.
Lietuvos miestuose ir pilyse kailiadirbiai žinomi nuo
XI a. Kailiadirbio specialybės svarbą rodo ir 1323 m. sau
sio 25 d. Lietuvos valdovo Gedimino laiškas, siųstas Vo
kietijos miestų piliečiams, - jis kvietė į Lietuvą amatinin
kus, paminėdamas ir kailiadirbius (1). Šis faktas rodo,
kad kailių išdirbimui keliami dideli reikalavimai - reikė
jo kvalifikuotų meistrų.
Jono Matuso teigimu, XV a. Lietuvoje kailiadirbio
amatas ir kailių prekyba suklestėjo, Lietuvos, kaip ir vi
sos Europos, kailių amatininkai ir pirkliai dirbo susior
ganizavę į socialinio ir gamybinio pobūdžio draugijas, va
dinamas gildijomis arba cechais (2; 126). Vilniaus kailia
dirbių gildija buvo įkurta XV a. pradžioje, o 1441 m. kai
lių išdirbėjai iš karaliaus išsirūpino privilegiją be muito
prekiauti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestuo
se. Atskiros kailiadirbių gildijos įkūrimas rodo kailiadirbystės amato svarbą valstybėje. Kailiadirbiai turėjo teisę

1pav. Kailių skutimo įrankiai:
1- nostrūgas, Alytaus raj.,
Butrimonys. IIES 1573/1,
piešė M. Puzinaitė 1992;
2 - dalgis, Švenčionių raj.,
Švenčionėliai. IIES 1689/3,
piešė R. Butvilienė 1993.

Remiantis 1992-1995 m. etnografinėse ekspedicijose
surinkta aprašomąja ir iliustracine medžiaga, rašytiniais,
muziejiniais šaltiniais, literatūra bei XX a. pirmosios pu
sės (iki 1940 m.) periodika, šiame straipsnyje apžvelgsi
me, kaip kultūrų sąveikoje plėtojosi kailiadirbystės ama
tas Lietuvoje XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje:
1) kas, kokiu būdu ir kur išmokdavo amato, 2) kokie var
toti įrankiai bei priemonės, jų savitumai, 3) kokie kailių
išdirbimo būdai, technologija ir jos ypatybės Lietuvos et
nografiniuose regionuose ir tarp skirtingų tautybių kai
liadirbių, kokie panašumai siejo su kaimynais.
Kiekvienas etnografas, kurią etnografinę realiją jis be
tyrinėtų, pastebi, kad etnografiniai reiškiniai plėtojosi ne
izoliuotai, o per istorinius, kultūrinius, ekonominius, so
cialinius tautų ir atskirų žmonių ryšius.
Tai ypač pastebime tyrinėdami amatus, kadangi ama
tininkai - judrūs žmonės, imlūs naujovėms iš kitur, o jų
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2 pav. Kailių minkštinimo įrankiai:
1-2 lušai, Utenos raj.,
Geniakalnio k. IIES 1698/21,
piešė R. Butvilienė 1994.

3 pav. Krukas kailiams
minkštinti, Vilniaus raj.,
Mickūnai. IIES 1698/16,
piešė R. Butvilienė 1993.

4 pav. Suolai kailiams skusti:
1 - ožys, Lazdijų raj., Straigių k. HES neg. 85847, fot. J. Morkūnienė 1992;
2 - kazliukas, Pakruojo raj., Peleniškių k. 1IES neg. 86703, fot. J. Morkūnienė.

bei lietuviai meistrai. Kailių išdirbimas, kaip ir kai kurie
kiti amatai, reikalavo laikytis būtinos technologijos, tam
ne tik išdirbti, bet ir parduoti kailius užsienyje; XVI a. reikėjo žinių ir įgūdžių.
XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje
Lietuvos kailiai ir odos buvo žinomos Dancingo, Mainco, Frankfurto, Leipcigo, Magdeburgo, Venecijos rinko kailiadirbystės amato mokymasis vyko: 1) nuo mažens pe
rimant jį iš tėvų ir senelių paveldėjimo keliu, 2) dirbant
se (2; 126-127).
Kailių ir odų, kailinių drabužių vertė užfiksuota 1588 laikinais padėjėjais ir stebint meistrų darbą iš šalies, 3)
m. Lietuvos Statute (3; 335, 472-473). XVI a. Lietuvos specialiai mokantis pas kailiadirbius, mokant už mokslą
dvarų inventoriuose išvardinti įvairūs kailiniai drabužiai, pinigus arba atidirbant, 4) gilinant žinias kailiadirbių kur
taip pat ir kailių išdirbėjai (lenk. kusznierz, rus. Kynmep), suose (į juos priimdavo tik turinčius tam tikrų kailiadir
kurių vieni turėjo po valaką žemės ir gyveno kaimo vieto bystės įgūdžių). Amato paveldėjimas iš kartos į kartą ypač
vėse, kiti - miesteliuose (jų žemė nepažymėta) (4; 613,150). būdingas Lietuvos totoriams. Kailiadirbės buvo netgi mo
XVI-XVIII a. svarbiausias kailiadirbystės centras bu terys. Totoriai stengėsi, kad šis amatas, paveldėtas iš pro
vo Vilnius, kuriame, kaip ir kitur Lietuvoje, veikė nedi tėvių, „neišeitų iš giminės“. Nenorėdami konkurencijos
delės kailių išdirbimo dirbtuvės. Jos sparčiau kūrėsi XIX ir tęsdami tradicijas, jie net vengė priimti mokinių ir mo
a. antrojoje pusėje. XX a. 3 dešimtmetyje didesnių ir ma kė tik savo vaikus.
Buvo ir retų išimčių, kai totoriai kailiadirbiai priim
žesnių odos ir kailių dirbtuvėlių Lietuvoje buvo apie 180
davo iš toliau atvykusį mokinį, kuris išmokęs amato
(5; 3).
Iki XXa. vidurio kailių išdirbimas Lietuvoje buvo ama
tininkiškas: naudojamas beveik vien rankų darbas.
Nagrinėjamuoju laikotarpiu kailiadirbystės amatas
plėtojosi polietninėje aplinkoje: kailius išdirbdavo dau
giausia lietuviai, totoriai, Rytų Lietuvoje buvo rusų kai
liadirbių, Suvalkijoje - pasitaikydavo vokiečių, Vilniaus,
Švenčionių rajonuose - lenkų. Buvo kailiadirbių žydų (6),
Punsko-Seinų apylinkėse kailius išdirbdavo lietuviai, len
kai, buvo kitataučių (7). Kailiadirbiai lietuviai gyveno
miesteliuose ir kaimuose, totoriai, vokiečiai ir žydai miesteliuose.
Buvo vertinami rusai kailiadirbiai, kurie iki Pirmojo
pasaulinio karo iš Rusijos vakarinių pakraščių arba Rytų
Lietuvos vietovių atvykdavo į miestelius, jų pakraščiuose
5 pav. Kubilai kailiams rauginti:
išsinuomodavo pastatus ir išdirbdavo avikailius gretimų
1-2 - Ukmergės raj., Lėnas. IIES 1573/32,33,
piešė M. Puzinaitė 1992.
apylinkių valstiečiams ir miestelėnams (8). Kailių išdir
bimo sezonais į kaimus ir miestelius išvykdavo totoriai
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(12; 42, 83) (8 pav.). Lietuvos totoriai kailius skuto daž
niausiai dalgiais, lietuviai, baltarusiai, lenkai - dalgiais ir
drožtuvais. XX a. 3-4 dešimtmečiais Lietuvos totoriai kai
lius minkštino jau tobulesnės formos geležiniais kabliais
(krukais, raktais) (3 pav.).
D. Zeleninas nurodo, kad identiškus kablius XX a.
pradžioje jau naudojo ukrainiečių kailiadirbiai (9 pav.),
taip pat - rusai ir Kaukazo tautos (13; 218-219). Rusų
mokslininkė V. Levašova teigė, kad XVIII a. geležiniais
kabliais kailius minkštino čuvašai (14; 52). O Lenkijoje
XIX a. dar naudoti mediniai kabliai su geležine geležte
(12; 116), identiški naudotiems lietuvių kailiadirbių iki
pat XX a. vidurio. Tokie patys buvo naudojami PunskoSeinų apylinkėse šio amžiaus viduryje (15).
Lauko tyrimai ir literatūra leidžia manyti, kad geleži
nius kailių minkštinimo kablius į Lietuvą atvežė Lietuvos
totoriai. Pirmojo pasaulinio karo metais išvykę į Rusiją,
jie dirbo Kazanės kailių dirbtuvėse, o po Pirmojo pasau
linio karo grįžo į gimtąsias Alytaus ir Vilniaus apylinkes.
Be to, į Lietuvą totorių atvyko iš Pavolgio, Baltarusijos
per vedybas. Atvykėliai atsivežė ir savo profesinį patyri
mą bei įrankius. Ir Lietuvoje įgytos kailių išdirbimo pro
fesinės žinios iškeliaudavo kartu su meistrais į Baltarusi
ją, Lenkiją.
Etnokultūrinių sąveikų požymiai ryškūs ir kailių iš
dirbimo technologijoje.
Kailių pirminio konservavimo būdai priklausė nuo kli
matinių sąlygų, turimų priemonių ir tradicijų. Lietuvos
ūkininkai nuluptus kailius tik džiovino ir tik po Antrojo
pasaulinio karo ėmė sūdyti, Rusijos šiaurėje kailius iki
išdirbimo užšaldydavo. Nuluptą kailį būtina apsaugoti nuo
gedimo, nes jame yra du trečdaliai vandens ir visokių ki
tokių medžiagų, kuriose greit plinta mikrobai, gadinan
tys kailį. Jį nuo gedimo galima apsaugoti tik konservuo
jant arba iš karto išdirbant.
XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje
buvo naudojami trys kailių konservavimo būdai: 1) džio
vinimas, 2) apsūdymas ir džiovinimas, 3) sūdymas.
Pradžioje nuo nulupto kailio pašalindavo mėsos liku
čius, gyslas, riebalus, kad jis pakabintas greičiau išdžiūtų.
Iškruvintas vietas nuplau
davo vandeniu arba iššluostydavo skuduru.
XIX a. antrojoje pusėje
- XX a. pradžioje Lietuvos
valstiečiai rudenį pjautų
avių kailius daugiausia tik
džiovino. Žinomi du pa
prasčiausi ir seniausi džio
vinimo būdai. Pirmasis nuluptą kailį tuojau pat
plaukais į vidų užmaudavo
ant paruošto kailio dydžio
kailiatempio
(10 pav.) ir
7 pav. Įrankis kailiui minkštinti, naudotas Lenkijoje
XIX a. (iš kn. I. Turnau. Garbarstwo na ziemiach pakabindavo prie nekarštos
polskich w XVI-XV11I wieku. - Wroc/aw- krosnies arba užkišdavo už
Warszawa-Krakow, 1975.-S. 116). sijos palubėje virš krosnies.

išvykdavo dirbti kitur. Trejus metus mokymosi meistras
turėjo neapmokamą darbininką, kurį kailių rauginimo
receptūros mokė tik trečiaisiais metais (9).
Amatą iš tėvų paveldėdavo arba jo mokėsi kitur ir lie
tuviai kailiadirbiai.
Nors kailiadirbystė turėjo gana ryškią uždarumo ir
konkurencijos tendenciją, tačiau lauko tyrimai liudija ir
priešingai: totoriai kailiadirbiai prašomi neatsisakydavo
patarti lietuviams meistrams, o samdyti darbininkai nu
sižiūrėdavo ir daugiau negu jiems buvo parodoma.
Siekiant pakelti kailiadirbystės lygį, 1934 m. Žemės
ūkio rūmų ir Švietimo ministerijos rūpesčiu pradėti or
ganizuoti 2-3 ir netgi 4 mėnesių kursai kailiadirbiams.
Tokie kursai organizuoti Alytuje, Prienuose, Tauragėje,
Telšiuose, Rokiškyje, Zarasuose (10), t.y. visuose Lietu
vos etnografiniuose regionuose, siekiant pritraukti kuo
daugiau amatininkų iš aplinkinių rajonų. Kursuose mo
kėsi ne tik lietuviai, bet ir totoriai, ypač Alytuje ir Prie
nuose (11). Juose geriausi kailiadirbystės specialistai su
pažindindavo su naujais kailių išdirbimo būdais ir tech
nologija, su cheminėmis medžiagomis ir jų naudojimu.
Praktinių darbų metu įvairių tautybių kursantai vieni iš
kitų sėmėsi patyrimo.
Kailių išdirbimo technika ilgus amžius liko konserva
tyvi. Kailiadirbystėje naudojami įrankiai ir priemonės bu
vo nesudėtingi ir dalis jų iš esmės nepakito ne tik nagri
nėjamu laikotarpiu, bet liko labai panašūs į naudotus
XVI-XVII a. ir dar anksčiau.
Pasikeitė tik kai kurių įrankių medžiaga - medinės
dalys buvo pakeistos geležinėmis. Kailiadirbių pagrindi
niai įrankiai - skustuvai (dalgis ir drožtuvas) (1 pav.), dvie
jų tipų kabliai - kaišenos, totorių vadinami krukais, kai
liams minkštinti (2-3 pav.) ir priemonės (kaladė, ožys, kobylka) (4 pav.), įvairių dydžių ir formų kubilai (5 pav.),
stalai (6 pav.) kailiams skusti, mirkyti, rauginti, dažyti ir
plauti - vieni nesikeitė nuo viduramžių, kiti turėjo tik
nedidelius etninius skirtumus.
Ir lietuvių, ir totorių meistrų pagrindiniai įrankiai pa
našūs. XVI-XIX a. analogiški įrankiai ir priemonės bu
vo naudojami Lenkijoje (12; 30, 110, 114-115, 116).
(7 pav.), Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusi
joje (13; 218-219) ir netgi Prancūzijoje

6 pav. Stalas kailiui plauti, Alytaus raj.,
Butrimonys. IIES 1573/4,
piešė M. Puzinaitė 1992.
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antrinis skutimas, po to - vėl minkštinimas ir lyginimas,
plovimas, dažymas, vilnų šukavimas (11 pav.), kirpimas.
Kai kurie kailiadirbiai gerino išdirbimo kokybę nuriebindami kailius moliu, plaudami fabrikiniais milteliais, trynė
galvijų krauju arba chromavo suteikdami blizgesį. Galop
kailio paodę taurino žiedais - šlichtais (13 pav.).
Kailių rauginimas, dar vadinamas gerbavimu, garbavimu, yra svarbiausias ir atsakingiausias kailių išdirbimo
etapas. Čia išryškėdavo kailiadirbio talentas ir meistriš
kumas, priklausęs nuo jo turimų žinių ir įgūdžių. Ir pa
vieniui dirbę kailiadirbiai, ir dirbtuvių savininkai stengė
si raugą užmaišyti niekam nematant. Tik meistras buvo
atsakingas už kailio sugadinimą, tik jį girdavo už koky
bišką darbą. Todėl raugas (kiek, kokiomis proporcijomis
ir kokių medžiagų dėti) buvo meistro darbo paslaptis. Re
ceptūros paslaptis - konkurencijos sąlyga.
XIX-XX a. Lietuvoje naudoti dvejopi namudiniai kai
lių rauginimo būdai - paprastasis (duoninis) ir žievinis
(dubiškas). Paprastuoju, duoniniu, būdu - miltų, druskos
8 pav. Kailių išdirbimo įrankiai, naudoti XVIII a. Prancūzijoje
ir
vandens skiedinyje raugino kailius ne tik kailiadirbiai,
(iš min. I. Turnau. veik. - S. 83).
bet ir kai kurie valstiečiai, bent kiek susipažinę su kailiadirbyste.
Užpakalines kailio kojas pririšdavo prie kailiatempio ša
Rauginimo trukmė priklausė nuo patalpų temperatū
kų, o kaklą ir priekines kojas prikimšdavo šiaudų. Džio ros: šiltesnėje vietoje kailiai rūgdavo trumpiau, vėsesnė
vino apie savaitę, po to perpjaudavo ir pakabindavo ant je - ilgiau. Negalima kailių perrauginti, nes tuomet vil
aukšto. Ant kailiatempio plačiai džiovinta ir XX a. 3-4 nos greičiau išslinks. Negalima pamažinti ir druskos, nes
dešimtmečiais bei po Antrojo pasaulinio karo visuose Lie tuomet taip pat vilnos slinko.
tuvos etnografiniuose regionuose. Antrasis džiovinimo
Buvo naudojami du duoninio kailių rauginimo būdai:
būdas - nuluptą neperpjautą kailį plaukais į vidų užmau teptinis ir panertinis. Vieni meistrai darė šiltą skystą rau
davo ant karties, įdėdavo plytą ar akmenį, kad išsitemp gą ir į jį pamerkdavo (panerdavo) kailius, dar papildomai
tų, ir užkišdavo už sijos namuose ar pašiūrėje. Dažniau kiekvienąjų pabarstydami miltais. Kiti kailiadirbiai ant sta
siai taip džiovino Dzūkijoje (Varėnos, Alytaus r.).
lo patiesę kailį paodę delnu lygiai ištepdavo tirštu kaip ko
Kailiai, juos kiek pasūdžius, prieš Antrąjį pasaulinį šė raugu. Ištiestus (po du, kad glaustųsi paodės) arba su
karą džiovinti retai, daugiausia, kai dėl įvairių priežasčių
lenktus į keturias dalis kai
avis būdavo pjaunama vasarą, norint kailį apsaugoti nuo
lius sudėdavo vienus ant
musių. Konservavimo būdą - sūdymą vartojo po Antro
kitų į kubilą ir kartkartė
jo pasaulinio karo, kada kailius kaip prievolę rengė
mis tikrindami raugino 4paruošoms - nulupę juos pasūdydavo ir po dienos
7 arba ir 9-14 dienų (pri
kitos vežė į paruošų punktus.
klausomai nuo patalpos
Kailinių žvėrelių kailiukai buvo džiovinami
temperatūros). Meistrai
ant specialiai padarytų reguliuojamo dydžio
labai griežtai laikydavosi
lentinių formų arba reguliuojamo dydžio kaitechnologijos ir laiko- „jei
liatempių, padedančių gerai ištempti ir išlyginti
reikėjo kailius apversti ar
raukšles.
išimti iš raugo - tuoj pat
Netinkamai išdžiovintus avikailius ir žvė
viską mesdavo į šalį ir ei
relių kailiukus (juos perdžiovinus, su slenkan
davo žiūrėti kailių“.
čiu plauku) buvo sunku išdirbti, todėl kailia
Kailiadirbiai lietuviai
dirbiai, saugantys savo reputaciją, neretai at
ir totoriai iš duoninio rau
sisakydavo tokius priimti.
go išimtų kailių neplovė Nagrinėjamu laikotarpiu jau buvo susiklos
jis bedžiūdamas pats išby
čiusi nuosekli kailių išdirbimo technologija, ku
rėdavo. Lenkijos (taip pat
rios reikėjo laikytis norint pasiekti gerų rezul
ir Seinų - Punsko apylin
tatų. Aišku, jie priklausė ir nuo meistrų paty
kėse) kailiadirbiai iš duo
rimo, praktinių ir teorinių žinių.
ninio raugo išimtus kailius
Kailių išdirbimo technologinis procesas ilgas
9 pav. Kailių minkštinimas Ukrainoje
dar ir išplaudavo. Šiuo bū
(iš kn. D. K. 3c/ichhh. BocTOMHOGJiaBHHCKasi
- tai mirkymas, pirminis paodės skutimas, raudu išrauginti kailiai buvo
aTHorpaiįjna. - MocKBa, 1991. - C. 219).
ginimas, džiovinimas, minkštinimas (12 pav.),
atsparūs mikroorganizmų
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10 pav. Kailiatempis (ožys)
kailiui džiovinti. Vilniaus raj.,
Rudaminos apyl. Lietuvos
nacionalinis muziejus inv.
Nr. 3853, piešė R. Butvilienė 1994.

veikimui, minkšti, tačiau im
lūs drėgmei, o sudrėkę turė
jo nemalonų kvapą.
Šis rauginimo būdas Lie
tuvoje buvo plačiai naudoja
mas iki XX a. vidurio.
XVI-XVIII a. tokiu bū
du avikailius raugino Lenki
jos kailiadirbiai ne tik kai
muose, bet ir miestų cechuo
se (12; 96). Beveik iki XIX
a. vidurio tik šiuo būdu iš
dirbdavo kailius Rusijoje. Pa
sak D. Zelenino, vien tik
duoninį raugą naudojo ukrai
niečiai ir baltarusiai dar ir
XX a. pradžioje (13; 218).
Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir
Suvalkijoje duoninį raugą da
rė iš ruginių miltų, Žemaiti
joje - daugiau iš avižinių, kar
tais miežinių pridėdami. XVI
-XIX a. Lenkijoje naudoti
ruginiai miltai su kviečių sė
lenomis (12; 96), Rusijoje ruginiai miltai (13; 218).
Matome, kad šis senas
duoninis kailių rauginimas
būdingas plačiam arealui ir
buvo naudojamas iki pat XX
a. vidurio.
Ilgesnis, sudėtingesnis bu
vo žievinis (dar vadinamas
dubišku) rauginimas ąžuolų
ar eglių žievių ekstrakte.
Rauginama du mėnesius, kas
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11 pav. Šukos kailio
vilnoms šukuoti. Vilniaus raj.
Keturiasdešimt totorių k. HES
1698/48, piešė R. Butvilienė 1994.

14 pav. Kailiadirbė totorė Aminė Asanovič skuta kailį..
Vilniaus raj., Mickūnų k. HES neg. 86690,
fot. J. Morkūnienė.

savaitę pakeičiant nuovirą ir kailius apibarstant su
maltom eglių ar ąžuolų žievėmis.
Žievinis (dubiškas) kailių išdirbimas buvo dve
jopas. Vieni kailiadirbiai pirma kailius išrauginda
vo duoniniame rauge, o po to įmerkdavo į žievių
nuovirą ir laikė jame vis vartydami. Kiti kailiadir
biai iš karto užtaisydavo raugą iš druskos, miltų ir
žievių nuoviro. Ir vienu, ir kitu būdu raugindami
12 pav. Kailio
ant kiekvieno kailio dar papildomai užberdavo su
įtvirtinimas
smulkintų
žievių. Džiovinta, susmulkinta žievė turi
jį mikštinant.
rauginamųjų
medžiagų. Žieves verdant vandenyje
Utenos raj.
rauginamosios
medžiagos ištirpsta nuovire.
Geniakalniok.
IIES 1698/22,
XIX a. pabaigoje - XX a. 3-4 dešimtmečiais žie
piešė R. But
viniam (dubiškam) rauginimui Rytų Lietuvoje kai
vilienė 1993.
liadirbiai naudojo eglių, o Pietvakarių (Suvalkijo
je) ir Vakarų (Žemaitijoje) bei Vidu
rio Lietuvoje - ąžuolų, eglių, kartais
ir alksnių žieves. Kaip teigė kailiadir
biai, ąžuolų žievių nuoviras nudažyda
vo ruda spalva ne tik kailio viršų, bet
ir vilnas, o eglių žievių nuovire raugi
namų kailių vilnos nusidažydavo daug
šviesesne spalva, kuri tik ilgainiui patamsėdavo.
13 pav. Skustuvas (žiedas) kailio galutiniam
Su žievėmis išrauginti kailiai netu
skutimui - taurinimui. Šilalės raj. Pėpliškės k.
rėjo blogo kvapo. Rauginimo metu su
Lietuvos nacionalinis muziejus inv. Nr. 13241,
piešė R. Butvilienė 1994.
sitraukdavo odos poros, todėl tokie
kailiai nebijojo drėgmės.

Iš tikrųjų Lenkijoje, Prancūzijoje odas su ąžuolo žie
ve raugino jau XVI a. (12; 59, 73-74). Matyt taip buvo ir
Lietuvoje, į kurią etnokultūrinės įtakos ateidavo tiek iš
Vakarų, tiek iš Rytų.
Taigi Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje žievinis (dubiškas) rauginimo būdas buvo žinomas. Etnografinių eks
pedicijų duomenimis, XIX a. pabaigoje - XX a. 3-4 de
šimtmečiais šiuo būdu kailius išdirbdavo tiek totoriai, tiek
ir lietuviai kailiadirbiai.
LITERATŪRA:

15 pav. Kailiadirbys Edvardas Pakalnis minkština avikailį, Utenos raj.
Geniakalnio k. IIES neg. 86353, fot. J. Morkūnienė 1993.

Dar sunku tiksliau nustatyti, kada Lietuvoje pradėta
išdirbti avikailius žieviniu (dubišku) būdu.
Lenkijos kailiadirbių cechų instrukcijose pažymėta,
kad, be duoninio rauginimo būdo, buvęs ir vadinamasis
lietuviškas išdirbimas, kuriuo išdirbti kailius buvo prašo
mi lenkų kailiadirbiai (12; 98).
Pagal 1615 m. cechų taisykles lietuviai Lenkijoje galė
jo išdirbti bebrų, vilkų, lūšių, ūdrų, sabalų ir kiaunių kai
liukus. Lenkų kailiadirbiai šių kailių „lietuvišku“ meto
du neišdirbdavo. Lenkų tyrinėtoja Irena Turnau mano,
kad galbūt lietuvių kailiadirbiai po rauginimo dar taiky
davo visiškai kitus metodus, galbūt augalinius, kurių ne
naudojo lenkai (12; 98). Petras Vileišis 1903 m. savo iš
leistoje knygelėje apie žievinį rauginimo būdą kalba kaip
apie žinomą ir paplitusį (16). D. Zeleninas teigė, kad Sa
maroje kailių „dubinimas“ žinomas nuo 1833 metų, Tū
loje, Tvėrėje - nuo 1850 metų, minima, kad Pskovo gu
bernijoje ir tarp Kauno gubernijos Raseinių apskrities lie
tuvių - apie 1880 metus (13; 219-220). Pagal D. Zeleniną, rytinių slavų terminas „dubiškai“ sietinas su žodžiu
„ay6“, - pradžioje rauginimui buvo vartojamos ąžuolo
žievės. Ir nors, be ąžuolo, dar vartojo ievos arba eglės
žieves, šis pirmasis pavadinimas taip ir išliko. Anot D. Zelenino, žievinį raugą slavai ėmė naudoti tiek dėl Rytų,
tiek dėl Vakarų įtakos, Rytų įtaka ankstyvesnė, o Vakarų
įtaka būdingesnė ukrainiečiams (13; 219-220).
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The currying of skin in Lithuania
Janina MORKŪNIENĖ
On the basis of the factual material gathered in
the ethnographic expeditions of 1992-1995, written
sources and museummaterials the article tackles the
process of learning concerned with the currying of
skin, with tools used as the currying and also with
the ways and technology of currying in different eth
nographic regions of Lithuania throughout the dif
ferent periods of different cultures.
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Sentikiai Rytų Lietuvoje
Grigorijus POTAŠENKO,
Dmitrijus CHOLOPOVAS
Rytų Lietuva yra seniausiai ir labiausiai sentikių ap
gyvendintas regionas. „Degučių metraštis“ mini, kad
XVII amžiaus pabaigoje prasidėjo sentikių persikėlimas
j lietuvių žemes Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pir
mieji žinomi sentikių maldos namai etnografinėje Lietu
voje iškilo 1710 metais Pušos kaime (dabartinis Rokiškio
r.). XVIII amžiuje vyko masinė sentikių imigracija į Abiejų
Tautų valstybę.1Šio amžiaus pabaigoje vien dabartinės
Lietuvos ribose žinoma veikus dvylika maldos namų, tuo
metu visoje valstybėje galėjo būti apie 100tūkstančių sen
tikių, tad šiandien Lietuvoje gyvenančių sentikių religi
niai papročiai ir etnografinės ypatybės (taip pat ir šeimos
papročiai) susiformavo maždaug per 200 metų. Tiriant
šeimos papročių ciklą, remtasi 1994 m. vasarą atlikta ap
klausa ir stebėjimais sentikių gyvenamosiose vietose Za
rasų, Utenos, Molėtų ir Vilniaus rajonuose.2
Iš tyrimų matyti, kad Lietuvos sentikiai jau nebe taip
nuosekliai laikosi religinių reikalavimų, gana griežtų ir
asketiškų senųjų papročių. Dėl sentikių gyvenviečių ny
kimo, persikėlimo iš kaimo į miestus, jaunimo religinių
jausmų silpnėjimo, mišrių santuokų gausėjimo sentikiai
vis labiau integruojasi į juos supančią aplinką, tačiau
socialinės aplinkos poveikis nėra vienareikšmis ar vienakryptis.

Sentikio namas. Zarasų r., Salako apyl., Aukštakalniai.

52

Šeimos papročiai
Patys svarbiausi šeimos papročiai yra susiję su kūdi
kio gimimu. Juos gaubia įvairios pranašystės, draudi
mai, religinės ceremonijos. Krikštas - vienas svarbiau
sių sakramentų, šią apeigą atlieka palaiminimą gavęs
šventikas. Jeigu kūdikis serga, arti mirties, krikštyti gali
kiekvienas sentikis krikščionis. Krikštijama bažnyčios
įamžintu krikščionišku vardu, duodamu šventųjų gar
bei ir reiškiančiu dvasinį ryšį su Dievu, Jo Bažnyčia, juo
suteikiama šventojo globa.3
Sentikiai vaikams neduodavo atsitiktinių vardų, ne
vadino tėvų, senelių ar prosenelių vardais. Vardai buvo
renkami iš senųjų religinių knygų „Sviatcy“, pateikian
čių šventųjų vardų sąrašą. Berniukui vardą duodavo aš
tuntą dieną po gimimo (taip buvo duotas vardas Kris
tui). Jeigu aštuntą dieną po kūdikio gimimo nebuvo vy
riško vardo knygoje „Sviatcy“, vaikui duodavo vardą, įra
šytą dar kitą dieną. Kitaip vardus rinkdavo mergaitėms
-joms tekdavo gimimo dieną „Sviatcy“ įrašytas vardas.
Laimingais vardais sentikiai laiko „teisingai duotus“, t.y.
užrašytus „Sviatcy“, tad aišku, kodėl iki šių dienų senti
kių aplinkoje išliko daug archajiškų vardų.
Pastaruoju metu tėvai renka vardus neatsižvelgdami
į senuosius reikalavimus. Tėvams parinkus vardą prieš
krikštą, šventikas tuo vardu ir pakrikštija. Dabar krikš
tijami ir vienos savaitės, ir kelių mėnesių naujagimiai,
pasitaiko, kad vaikas krikštijamas net septynerių metų
amžiaus. Krikštas registruojamas bendruomenės metri
kų knygoje. Krikšto apeigos paprastai vyksta sekmadie
niais ar kitomis švenčių dienomis po pamaldų. Krikšty
damas šventikas tris kartus panardina kūdikį į vandens
pripildytą kubilą tardamas: „Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus
ir Šventosios Dvasios vardu“. Vietovėse, kur nėra mal
dos namų, kūdikiai krikštijami upėse ir ežeruose.
Krikštatėviai yra antrieji tėvai. Jie moko krikštavai
kius Dievo įsakymų, maldų ir aiškina sentikių religinius
papročius. Priimta krikštatėvius kviesti iš savo tautybės
ir tikėjimo žmonių. Krikšto motina sentikiai paprastai
renkasi vaiko motinos seserį, o jeigu jos nėra, tai tėvo
seserį. Anksčiau buvo draudžiama rinkti krikštatėvius,
kurie nebuvo giminaičiai, nes santuokos tarp krikštatė-

kviečiamos ir bobutės, priėmuvių buvo griežtai uždraustos.
sios kūdikį.
Buvo leista krikštyti arba tik
Dabar ir praeityje krikšta
mergaites, arba tik berniukus tėviai bent gimimo dienos pro
vaikai, turintys vieną krikšto
ga sveikina krikštavaikius ir
motiną ar vieną krikšto tėvą, yra
įteikia dovanų. Šie sveikina sa
dvasiniai broliai ir seserys, tad
vo krikštatėvius per Velykas
ateityje jiems nebūtų galima
dovanodami margučių.
tuoktis. Pasiūlymas tapti krikš
Iš apklausos matyti, kad, be
tatėviu arba krikštamote buvo
krikšto, mažiausiai pakito sen
laikomas garbingu, todėl atsi
tikių laidojimo apeigos. Bažny
sakyti nebuvo priimta.
tinės laidojimo ir mirusiųjų pa
Į maldos namus vaiką atne
minėjimo apeigos atliekamos
ša krikšto motina arba senelė.
tiems, kurie saugo sentikių ti
Tačiau motina ir pati gali daly
kėjimą. Vyrams laidotuvėms
vauti krikštynose, nes kanonuo
se nėra jokių draudimų, kad tė
siuvami marškiniai be apykak
vai nedalyvautų krikštijant jų
lės, moterims - sarafanas, ir jos
vaikus. Taip pat dalyvauja krikš
uždengiamos įkapių drobule.
tatėvis, daugiau niekam nere
Kiekvienas sentikis laidojimo
komenduojama dalyvauti (ypač
rūbus iš anksto laikė pasiruo
kitatikiams), nes krikšto apei Rokiškio r. Sepailiškio sentikių bendruomenės cerkvė.
šęs. Jeigu miręs žmogus jų ne
gų metu ant vaiko nusileidžia
turėjo ir nebuvo savižudys pasiūdavo kaimynai.
Sv. Dvasia.
Krikštynų išlaidos nėra didelės, jas prisiima krikšto
Iki šio amžiaus septintojo dešimtmečio karstus ga
tėvai, kurie turi nupirkti krikštavaikiui marškinėlius, dir mindavo patys sentikiai. Giminaičiai paprastai karstų
želį, „riazką“ (baltos drobės gabalą kūdikiui suvynioti), nedarydavo, juos iš ąžuolinių lentų darydavo karstadir
kepuraitę ir kryželį. Rūbeliai turi būti tik baltos spal biai. Medieną karstams kiekvienas turėjo savo. Dabar
vos, jų dėvėjimas reiškia „šviesų Dievo atvaizdą“. Pa karstai perkami, prie jų tvirtinamas sentikių kryžius.
krikštytasis yra šviesos sūnus, visiškai švarus, be nuodė
Vakare mirusiojo namuose renkasi giminės ir pažįs
mių. Mergaitės rūbeliai nesiskiria nuo berniuko. Kai ku tami. Šventikas (ar skaitovai) pernakt skaito giesmes ir
rie sentikiai mano, kad marškinius krikštynoms reikia specialiai tam skirtą Evangelijos dalį. Pamaldos cerk
turėti naujus, kitaip žmogus paskutinio teismo dieną bus vėje paprastai vyksta laidojimo dienos rytą. Iš cerkvės
nuogas. Labai didelė reikšmė skiriama dirželiui, dar va karstas nešamas atviras, procesijos priekyje nešamas me
dinamam juostele - jis turi būti rankų darbo. „Riazka“ dinis kryžius. Prie kapo šventikas skaito maldas, kurio
anksčiau taip pat būdavo rankų darbo. Ji dedama krikš se reiškiama greito prisikėlimo viltis. Po to mirusiojo
tatėviui ant rankų priimant ką tik pakrikštytą vaiką. veidas uždengiamas drobule, ir karstas uždaromas.
„Riazka“ visada lieka šventikui. Tai būdavo vie
nintelis mokestis už krikštynų apeigas, kito mo
kesčio neimdavo. Dabar imama ir pinigų.
Ypač svarbūs krikštynų kryželiai, juos ne
šioja beveik visi sentikiai. Sentikių kryželiai yra
savitos formos, skirtingi moterų ir vyrų. Vyrų
kryželis keturkampis, jame išgraviruotas aš
tuonkampis kryžius. Moterų kryželiai prime
na žvaigždę, sentikių nuomone, tai simbolizuo
ja moters priklausomybę nuo vyro.4
Po krikštynų visi apeigų dalyviai išsiskirsto
į namus. Vaiko tėvai neruošia vaišių, kurios
įprastos katalikų ir pravoslavų aplinkoje. Ret
karčiais ir pasiturintys sentikiai rengia kuklius
pietus be alkoholio, be šventinių apeiginių pa
tiekalų. {juos kviečiami krikštatėviai, giminai Sentikių maldos namai
Sentikių maldos namai
Raistiniškėse (Zarasų r.).
čiai, retkarčiais kaimynai. Anksčiau būdavo Rusteikiuose (Zarasų r.).
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Duobkasiai samdomi. Kapo duobę gali kasti ir gimi
naičiai, išskyrus tėvą ir vaikus, arba kaimynai. Įstatuo
se nenurodyta, kad karsto negalima nešti tėvams arba
artimiems giminaičiams, bet paprastai artimi giminai
čiai karsto neneša. Kai laidoja senelį, karstą gali nešti
ir anūkai. Karstas nuleidžiamas drobiniais rank
šluosčiais, kurie paskui atiduodami elgetoms.
Pagal sentikių religinius papročius mirusysis mini
mas trečią, devintą ir keturiasdešimtą dieną po mirties.
Keturiasdešimtą dieną po mirties būtinai reikia mels
tis, nes tą dieną žmogus atsistoja prieš Dievą ir atsiskai
to jam už žemiškus reikalus. Bažnyčia keturis kartus per

10 vaikų) gaudavo patalynės ir tėvų palaiminimą, dau
giau nieko. Iš šiek tiek mažesnių šeimų gaudavo: pagal
vių, ikonų, kryžių, pinigų, antklodžių, rankšluosčių.
Visos respondentės moterys gavo
kraitį, pasogą. Tėvai
duodavo paklodžių,
pagalvių, suknelių,
pinigų, karvę, arklį,
rūbų, patalynės jaunoji turi visko tu
rėti. Pagal tradiciją
pasogai duodavo 23 ha žemės, jei tėvas
turtingas - pinigų ir
žirgą su pakinktais,
brikelę. Duodavo
Krikšto kubilas Sipailiškio sentikių
maldos namuose (Rokiškio r.).
skrynią kraičiui staltiesėms, paklodėms, ilgiems rankšluosčiams su nėriniais sudėti.
Pasogą dukroms ruošė tėvai. Pačios merginos kraitį
imdavo ruošti nuo 16 metų - audė paklodes, servetėles.
Vieno respondento teigimu, jo sesuo, padedama moti
nos, kraitį pradėjo ruošti nuo dešimties metų.
Respondentų teigimu, daug kas pasikeitė „atėjus
sovietiniams kolūkiams“. Tada dauguma tėvų jaunie
siems niekuo negalėjo padėti, nes iš jų pačių viską at
ėmė. Dabar dukroms, sūnums duodama pagalvių, pa
klodžių, antklodžių. Tėvai duoda vaikams pinigų, pa
deda įsigyti butus. Jeigu tėvai gyvena kaime, vaikai ap
rūpinami maisto produktais. Tėvai, gyvenantys mies
te, ruošia vaikams vestuves, duoda įvairių buityje rei
kalingų daiktų, rūbų.

Buityje
Antkapinis paminklas Šeimaties sentikių kapinėse (Utenos r.).

metus (pagal senąjį kalendorių vasario 15-20, balandžio
16-17, prieš Sekmines - gegužės 31 - birželio 5, per šv.
Dimitrijaus savaitę - spalio 18-23) mini mirusiuosius.
Dauguma sentikių mirusiųjų paminėjimą cerkvėje už
sako du ar tris kartus per metus.
Sentikių vyrams nebuvo priimta duoti kraičio ar pasogos. Vis dėlto dauguma respondentų teigia gavę krai
tį ar pasogą: „Po vedybų 1940 m. gavau 5 ha žemės, da
vė arklį, karvę, taip pat davė 25 litus“.5 Paprastai tėvai
vyrams skirdavo arklį, karvę, pinigų namui statyti, že
mės sklypą. Vyrai, kurie vesdavo katalikes, negaudavo
nei pasogos, nei palaiminimo. Vyrai iš didelių šeimų (iki
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Prie stalo šeimos nariai turi savo nuolatines vietas.
Daugumoje šeimų motina sėdi vyrui iš kairės, savo vie
tą žino ir kiekvienas vaikas. Valgant negalima krėsti juo
kų, kvatotis. Jei vaikas pradeda juoktis, iš karto gauna
šaukštu į kaktą. Pajuokauti gali tik tėvas su svečiais. Sta
las - kaip altorius, todėl ir elgtis už stalo reikia kaip
cerkvėje. Vieno pateikėjo teigimu, anksčiau sentikiai val
gė tik dešiniąja ranka. Dabar valgo abiem, nesilaiko pa
pročių. Anksčiau kiekvienas turėdavo savo šaukštą, puo
dą. Už stalo negalima kalbėtis, neturi būti jokių ginčų.
Negalima persivalgyti, tai dar blogiau už girtavimą. Jei
gu už stalo kas juokauja - velnias „košę gadina“.
Prieš sėsdamas už stalo ir pavalgęs, kiekvienas šei
mos narys žegnojasi ir kalba poterius. Rytais - „Tėve
mūsų“. Pavalgę šeimos nariai sako: „Išgelbėk, Dieve“.
Žegnojimasis padeda apsisaugoti nuo burtų.

Kai kurie respondentai teigia, kad jeigu nakčiai ne
uždengiamas geriamas vanduo arba neapverčiamas puo
dukas, tai tokiame inde taškosi velniai.
Per šventes galima vartoti visus alkoholinius gėrimus.
Per Didįjį pasninką - penktadienį ir šeštadienį. Vyną
galima gerti beveik kasdien, tik ne daugiau kaip vieną
taurę per dieną. Negalima vyno gerti daug, bet ir visai
negert negalima.

tėvavardžiu, dabar tik vardu. Marti arba žentas į tėvus
kreipiasi „jūs, mama“, „jūs, tėte“.
Ilgus metus pragyvenę Lietuvoje, sentikiai jau nebe
taip griežtai laikosi senųjų papročių, nors kai kurie sen
tikiai dar ir dabar laiko atskirą puoduką kitatikiams. Pa
teikėjas pasakoja: „Laikėm kitatikius pagonimis. Kita
tikiams skirtą puodelį vadinome „pagonišku“.7Kai ku
rie sentikiai kitos tikybos žmonėms skirtus indus vadina
„pasaulietiniais“. „Su kitatikiais nei gert, nei valgyt,
nei Dievui melstis negalima, bet dabar laikai pasikei
tė, mūsų vaikai ir anūkai to nepaiso“.8
Kai kurie sentikiai sveikinasi pasibučiuodami į
skruostus du kartus, atsisveikindami irgi pasibučiuoja
du kartus. Bendruomenėje vyras su vyru sveikinasi pa
duodami vienas kitam ranką. Su lietuviais sveikinasi
taip pat rankos paspaudimu. Sveikinantis su šventiku,
nusilenkiama. Į pažįstamą kaimyną sentikiai dažniau
siai kreipiasi tėvavardžiu, į kitatikius - „tamsta“. „Su
kaimynais bendraujama labai draugiškai, todėl ir pa
sisveikinimas būna šiltas“.
Sentikiai - vaišingi žmonės. Džiaugiasi, kai pas juos
užeina kaimynas, atvažiuoja giminių ar užsuka praei
vių. Juos vaišindavo viskuo, ką tik turėdavo: kiaušiniais,
dešra, pienu, sviestu. Pagrindinis patiekalas - kaimiš
koje krosnyje kepta duona (kepdavo ant ąžuolo lapų).
„Duona mums pati brangiausia, prieš pradedant pjauti
kepalą - persižegnodavom ir pagarbindavom Kristų“.
„Duoną dažniausiai palikdavo ant stalo kuo nors pri
dengę“, - pasakoja sentikiai.
Sentikiai labai džiaugdavosi, kai į namus užeidavo
elgeta, garbindamas Kristų. Jis būdavo pamaitinamas.
Jeigu neturėdavo kur eiti, gyvendavo ištisus mėnesius,
paskui keliaudavo pas kitą sentikį. „Išeinant įdėdavom
išmaldos - pinigų ir maisto“.8Išeidamas elgeta tardavo:

Sentikio Michailo Anisimovičiaus Prusakovo (g. 1906 m.) namuose
įrengtas kampelis Dievui garbinti (Dievą sentikiai garbina rytinėje
kambario pusėje).

Dauguma apklaustųjų teigia, kad vyną, degtinę ge
ria per Kalėdas, Velykas arba kai ateina svečių. Jauniems
išgerti buvo galima tik nuo dvidešimt metų. Po pirties
galima truputį išgerti - grožiui. Ruošiantis šventei da
romas miežinis alus, duodamas naminis vaisių vynas, kar
tais perkama degtinės. Sentikių svetingumą atspindi pa
tarlė: „Yra alaus, yra giros, tik jūsų laukiam“6. Tačiau
kai kurie sentikiai mano, jog vartoti alkoholinius gėri
mus yra nuodėmė.
Vaikai į tėvus kreipdavosi „tėte“, „mama“, nesaky
dami tiesiogiai žodžio „tu“. Daugelyje šeimų vaikai į tė
vus kreipdavosi „jūs“. Mūsų laikais vaikai į tėvus krei
piasi „tu, mama“ arba „tu, tėte“. Vyras į žmoną anks
čiau kreipdavosi vardu ir tėvavardžiu, dabar tik vardu.
Taip pat ir žmona į vyrą anksčiau kreipdavosi vardu ir

Sentikiai Versantijus (seniau - Versanofijus) Maksimovičius
Maslobojevas (g. 1913 m.) ir Proskovja Afanasjevna Maslobojeva
(g. 1922 m.) iš Sirvydžių (Utenos r.).

55

„Atleiskit“. Šeimininkai atsako - „Dievas atleis“. Tam
žmogui, pas kurį užeidavo elgeta, - didžiausia pagarba.
Dabar sentikiai elgetoms duoda išmaldos prie maldos
namų. Duoda pinigų, maisto, drabužių. Taip pat priim
ta elgetoms padėti prieš Šv. Trejybės dieną - kapinėse
duoda pinigų, margučių, pyragų arba bandelių. Dabar
išmaldą duoda ne tik prie cerkvės, bet ir prie turgaus ir
kitose vietose.

Kalendorinių švenčių papročiai
„Malda cerkvėje iškilesnė už visas maldas namuo
se“, - sako šventikas Jevstignėjus Nikitinas iš Utenos.
Daugumos respondentų teigimu, jie anksčiau ir dabar
prieš Kalėdas visą naktį meldžiasi cerkvėje. Naktinės pa
maldos vyksta ir prieš Velykas.
Prieš šventes sentikiai tvarko namus. Skalbia, plau
na grindis, keičia užuolaidas. Ketvirtadienis prieš Vely
kas vadinamas švaros ketvirtadieniu. Kaimo šeiminin
kės prie vandens telkinio išneša puodus, katilus, indus
ir ten juos šveičia. Namuose išblizginamos visos ikonos.
Kai kurie sentikiai mano, kad netgi valgį virti reikia iš
anksto, nes šventės metu nieko negalima dirbti.
Prieš Kalėdas - Kūčioms gaminama „kutja“ (kviečiai
su medumi) ir iki dvylikos valgių be pieno ir riebalų. Po
puliariausi patiekalai - prėskučiai, avižų kisielius. Kalė
doms nėrajokių valgių apribojimų. Kaime gyvenantys sen
tikiai prieš Kalėdas pjauna kiaules, daro dešras ir skilan
džius. Ant kalėdinio stalo deda mėsos gaminius, sviesto,
sūrio, šeimininkės prikepa pyragėlių „miakuški“.
Kiaulė pjaunama ir paskutinę savaitę prieš Velykas.
Velykų vaišių stalas pradedamas ruošti Didįjį penkta
dienį ir Didįjį šeštadienį. Kepami didžiuliai velykiniai
pyragai su razinomis, dažomi kiaušiniai. Dažniausiai
kiaušiniai dažomi svogūnų lukštais, retkarčiais maisti
niais dažais, kai kurie dažo beržų lapais, žole. Margu
čiai ir velykinis pyragas nešami į cerkvę pašventinti. Prie
velykinio stalo sėdama sugrįžus iš naktinių pamaldų. Su
sėdus vyriausiasis šeimos narys, dažniausiai tėvas, duo
da kiekvienam po du margučius ir taria: „Kristus prisi
kėlė“. Jam atsakoma „Tikrai prisikėlė“. Seni žmonės
margučių neridena, nes tai nepriimta, bet vaikai juos
ridena. Cerkvėje margučiais sveikinamas šventikas, jų
duoda giedoriams. Paragauti velykinių pyragų ateina ir
kaimynai kitatikiai, tikintys juos turint „gydomųjų ga
lių“. Pyragas ir margučiai ant stalo stovi visą Velykų die
ną. Kai kurie sentikiai margučius deda prie ikonų ir,
jeigu rankomis jų neliečia, jie gali išlikti iki kitų Velykų.
Kalėdų pasninko metu valgiai gaminami be mėsos,
pieno produktų ir kiaušinių. Pagal Įstatus visus metus mi
nėtų produktų negalima valgyti trečiadieniais ir penkta
dieniais. Tris savaites po didelių švenčių galima valgyti
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Rakšluostis iš Bobriškio maldos namų (Rokiškio r.).

Rankšluostis iš Lukošiškės sentikių maldos namų (Ignalinos r.).

viską. Sentikiai Kalėdų pasninko laikosi nuo lapkričio 27
iki sausio 6 dienos. Pasninkaudami vartoja aliejų, valgo
bulvių patiekalus, kruopų košes, raugintus agurkus, ko
pūstus, verda kukulienę, kepa virtų bulvių blynus su ko
pūstais ir žirniais, gamina girą iš miltų, avižų kisielių, ge
ria arbatą su bandelėmis (be riebalų), uogiene.

Kilimėlis Lukošiškės sentikių
maldos namuose.

Kilimėlis sentikių maldos namuose
(Zarasų r., Minauka).

čiai su medumi), po to einama į kapines. Pra
džioje vyksta paminėjimas, po to sugiedama
liturgija. Per paminėjimus minimi visi miru
siųjų giminių vardai, užrašyti mirusiųjų gimi
naičių paminėjimo knygelėje „Šie pominanie“
(joje įrašyti visi žinomi mirusiųjų giminaičių
vardai - kiekviena sentikių šeima turi tokią
knygelę). Pagal tradiciją už paminėjimus rei
kia sumokėti šventikui ir giedotojams. Mar
gučių jiems duoti nebūtina. Šventikui duoda
ma daugiau pinigų, giedotojams - mažiau.
Moka kiek kaS §ali’ nustatytos SUIUOS nėra.
Giedotojų paprastai buna apie penkis. Į kapi
nes atsivežama pyragų, margučių, arbatos,
kavos ir kitų produktų. Margučių duoda el
getoms, jeigu jų būna prie kapinių.
Aloyzo PETRAŠIŪNO nuotraukos, darytos
1996 m. liepos mėnesį Vilniaus universiteto
organizuotoje ekspedicijoje.
NUORODOS:

Medžiagos atraižų kilimėliai Dūkšto sentikių maldos namuose - ant tokių
kilimėlių sentikiai meldžiasi ir namuose.

Prieš Didįjį pasninką, per Užgavėnes, valgiai gami
nami be mėsos, tik iš pieno produktų. Žmonės valgo
sviestą, grietinę, varškę, sūrį, kiaušinius, pagrindinis pa
tiekalas - blynai. Per Didįjį pasninką sentikiai valgo barš
čius be riebalų, bulvių košę, raugintus agurkus, burokė
lius, grybų sriubą, miltų girą. Kai kurie respondentai
geria tik džiovintų uogų ir vaistažolių arbatą. Žuvį per
Didįjį pasninką galima valgyti tik tris kartus. Absoliuti
dauguma respondentų šio draudimo nesilaiko.
Žolinių pasninkas prilygsta Didžiajam pasninkui.
Dauguma sentikių laikosi dviejų savaičių Žolinių pasnin
ko, kai kurie pasninkauja tik trečiadienį ir penktadienį.
Per Žolinių pasninką, kaip ir per Didįjį, nevalgoma žu
vies. Tik rugpjūčio 19 dieną galima valgyti žuvį. Papras
tai Žolinių pasninko laikosi sentikiai, gyvenantys Lietu
vos kaime, arba bent jau turintys už miesto daržą.
Prieš šv. Trejybės dieną (Sekmines) žmonės meldžiasi
kapinėse. Paminėjimai pradedami pirmadienį ir baigia
mi šeštadienį, prieš šv. Trejybės šventę. Vilniaus ir Molė
tų rajonuose, kur yra devynerios sentikių kapinės, pami
nėjimai vyksta nuo Velykų iki Sekminių, nes trūksta šven
tikų. Į paminėjimus, vykstančius ten, kur palaidoti tėvai
ir seneliai, žmonės atvažiuoja iš kitų miestų ir šalių.
Per paminėjimus ruošiamos „kūčios“ (valgomi kvie-

1. Plačiau - Potašenko G. Sentikiai ir Lietuva // Liau
dies kultūra. - 1993. - Nr. 6; 1994. - Nr. 1.
2. Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos Ran
kraščių skyrius F. 81. D. Cholopovo surinkta etnogra
finė medžiaga „Lietuvos sentikių etnografija“, 1994.
3. Ivanec E. Obriad kreščenia u staroobriadcev Polši // Tradicionnaja duchovnaja i materialnaja kultū
ra... - Novosibirsk, 1992. - P. 262.
4. Ten pat. - P. 268.

5. A. Šeršniovas, g. 1917 m. Likiškių k., Molėtų r., dabar gyv. Min
dūnų k. Užr. D. Cholopovas 1994 07.
6. Russkije poslovicy Litvy / Pod. red. Monikova J. A. i Sodrina T.S.
-V , 1992.-P. 138.
7. Lidija Rogovskaja, g. 1931 m. Šunėko k., Zarasų r., nuo 1979 m.
gyv. Zarasuose. Užr. D. Cholopovas 1994 07.
8. Anfisa Kiseliova, g. 1921 m. Bisiūnų k., Zarasų r. Užr. D. Cholo
povas 199407.

Old-believers in Eastern
Lithuania
Grigorijus POTAŠENKO,
Dmitrijus CHOLOPOVAS
Eastern Lithuania is the oldest region inhabited
mostly by old-believers. It is known from investigations
that the observance of religious requirements, strict and
ascetic ancient customs of the old-believers of Lithua
nia lacks consistency nowdays. With the help of an in
quest the aim of the article is to expose the cycle of the
customs of the family of old-believers, their family and
calendar festivals. The photos that were taken during
the summer expedition of the last year are presented in
the article.
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KNYGOS

Lietuvių šeimos fenomenas
„Šeima - tai pati mažiausia socialinė bendrija, kiekvie
nos visuomenės, tautos pagrindas, praeities pažinimo ir at
eities prognozavimo šaltinis“ - taip gražiai ir tiksliai šeimą
apibūdina knygos „Lietuvių šeima ir papročiai“ (V, 1995)
autoriai A. Vyšniauskaitė, R Kalnius ir R. Paukštytė. Nors
apie lietuvių šeimą rašyta, mėginta tirti esmingiausiusjos rai
dos etapus, tačiau šis bendras autorių darbas - pirmasis išsa
miai nagrinėjantis Lietuvosvalstiečių ir miesto gyventojų šei
mos istoriją.
Autoriai suvokia, kad apie lietuvių šeimą visko vienoje
knygoje pasakyti neįmanoma, todėl tokio tikslo ir nekelia.
Jų uždavinys- „remiantis archyvine, statistine, pačių sukaup
ta ir etnografinių ekspedicijų medžiaga išanalizuoti lietuvių
šeimos raidą ir papročius XIX a. antroje pusėje - XX am
žiuje“.Tyrinėjimai baigiami 1994 metais. Nepamirštama lai
ko kaita, įvairių istorinių, socialinių, ekonominių bei politi
nių įvykių įtaka. Autoriai labai plastiškai pereina nuo vieno
laikotarpio prie kito, motyvuodami kiekvieną iškeltą pro
blemą, vertindami reiškinius. Tikslas - atskleisti šeimos for
mų istorinę kaitą, demografinę sudėtį, šeimos narių tarpu
saviosantykius, vedybų, gimtuvių ir laidotuvių papročius. Pa
liečiamas ir kitataučių klausimas, kurių fone geriau matyti
etniniai lietuvių šeimos ypatumai.
Knygą sudaro dvi pagrindinės dalys: 1) šeimos, jos istori
jos bei socialinės ir demografinės raidos ir 2) šeimos papro
čių. Pateikiama išsami šaltinių ir tyrinėjimų apžvalga. Kiek
viena dalis skirstoma į skyrius, o šie, jeigu reikia, į poskyrius.
Toks suskirstymas padeda suvokti, kas bus toliau dėstoma,
kokios iškeliamos problemos, kaip jos vertinamos.
Šiandieną gerai žinome kaimo ir miesto gyvenimų skir
tumus. Būtent dėl jų įvairovės kaimo ir miesto klausimai nag
rinėjami atskirai, apibūdinant šaltinius bei tyrinėjimus. Tyri
nėjimo medžiaga išdėstyta skyriais pagal tematiką.
Seniausi rašytiniai šaltiniai, teikiantys duomenų apie lie
tuvių šeimos sandarą, narių tarpusavio santykius, buitį - XIII-XIX a. teisiniai dokumentai bei amžininkų pastebėjimai.
Ankstyviausias dokumentas kalba apie prūsus ir lietuvius,
gyvenusius Rytų Prūsijoje. Tad knygoje, pradedant pirmo
siomis žiniomis iš Mažosios Lietuvos, minima visa iki šių die
nų surinkta informacija.
Daug skurdesni šaltiniai apie miesto šeimą. XIX a. pir
mosios pusės Vilniaus miesto statistikos aprašas - pirmasis
žinomas šaltinis. Miesto šeimos demografinis kitimas ir kai
kurie kiti aspektai domino ir kitataučius tyrinėtojus. Dau
giausia tai buvo Rusijos mokslininkai. Ne visada jie buvo
objektyvūs, nes pasirinkdavo vieną rajoną (pvz., Naujosios
Vilnios), kuris jiems atstodavo visą Lietuvą.
Kaimo ir miesto papročių šaltiniai ir tyrinėjimai aprašo
mi suskaidžius pagal tematiką, atspindinčią tris svarbiausius
tautos etninės kultūros reiškinius: vestuvių, gimtuvių bei/azdotuviųpapročius.
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Tarp kitų gyvenimo įvykių - santuokai žmonės visais lai
kais skyrėbene daugiausia dėmesio. Apie mūsų protėviųves
tuvių papročius seniausi duomenys žinomi iš Mažosios Lie
tuvos sričių XIII amžiuje. Apie gimtuvių sudedamąsias dalis
turime XIX a. medžiagą. Na, o laidotuvės pirmą kartą pa
minėtos Vulfstano užrašuose (apie 887-901), minint aisčių
(baltų) paprotį mirusiuosius, prieš sudeginant, keletą mė
nesių laikyti.
Dalyje „Socialiniai ir demografiniai šeimos bruožai“ ap
žvelgiama lietuviųvalstiečių šeima per du ryškiausius ir koky
biškai skirtingusjos raidos etapus: 1) XVIII a. - XXa. pirmą
ją pusę ir 2) XX a. 5-9-ąjį dešimtmetį. Pirmiausia nagrinėja
ma kaimo šeima. Į ją žiūrima kaip į socialinę žmonių ben
druomenę, atstovaujančią savo meto visuomeniniamgyveni
mui. Atskleidžiamas lietuvių šeimos formos ir sandaros kiti
mas, perėjimo iš matriarchato savitumas. Santuokos pobūdis
ir stabilumas liudija mūsų šeimos monogamiškumą, o narių
sudėtis parodoją esant nuklearine. Autoriai nuosekliai išdės
to, paaiškina ir objektyviai vertina įvairius istorijos posūkius,
kurie keitė šeimos formą. Įdomiai išdėstomas neišsidalijusios
šeimos irimas. Vaizduojamasdrauges (neišsidalijusios šeimos)
skilimo į šiandienines, mažąsias šeimas, tragizmas.
Naudinga, kad autoriai primena giminystės terminolo
giją. Tarkim, sužinome, kad du pirmuosius vyrus numarinu
sią našlę vedęs vyras vadintas užtupiu. Visi vienų tėvų sūnūs
buvo vadinti brolija, dukterys - seserija. Autoriai apgailes
tauja, kad XX a. giminystės sampratai susiaurėjus, tokie se
noviniai terminai kaiplaigonas - žmonos brolis, intė - brolio
žmona - išnyko. Užmiršti ir žodžiaigentystė, svainystė.
Minėtoje dalyje pateikiama daug lentelių. Jos iliustruo
ja vedybinį amžių, vaikų skaičių šeimoje. Esama nuomonės,
kad senovėje lietuvių kaimiečių šeimos buvusios labai vaikingos. Kaip būta iš tikrųjų, liudija pateikti duomenys iš
XVII-XVIII a. dvarų valstiečių inventorinių sąrašų. Matyti,
kad vidutiniškai vienai šeimai teko 3vaikai. Lentelės leidžia
stebėti šeimoje vykusius procesus skirtingose Lietuvos vie
tose. Tarkim, 1964-1973 m. Varėnos rajone šeimų suvaikais
būta daugiausia. Kretingos rajone - mažiausia. Šeimose vi
dutiniškai 2-3 vaikai.
Tokiu pat principu analizuojama ir miesto šeima. Nuo
XIX a. vykusį šeimos sandaros kitimą autoriai suskirsto į
prieškarinį irpokario. Informatyvios lentelės aiškiai parodo
jų skirtumus. Nusakomas ir dviejų didžiųjų Lietuvos miestų
šeimų skirtingumas. Įdomu, kad Kauno mieste, palyginti su
Vilniumi ir jo apskritimi, šeimos buvo gausesnės.
Skyrius „Lietuviai tautiškai mišriose šeimose“įdomus lie
tuvių būdo aiškinimu, skirtingų tautybių charakterię ypatu
mų lyginimu. Lentelės rodo santuokų su kitataučiais skaičių
4-6 dešimtmetyje, jų stabilumą bei kitus tokioje šeimoje vy
kusius procesus.
Dalys „Šaltinių ir tyrinėjimų apžvalga“ bei „Socialiniai
ir demografiniai šeimos bruožai“yra naudingos mokslinėms
studijoms, o „Šeimos papročiai“ tikrai sudomins ir daugiau
skaitytojų, nes vedybos, gimtuvės, laidotuvės atspindi daug
platesnius žmonių pasaulėžiūros, etninių bei moralinių prin
cipų pakitimus.
Sudėtingiausia - vestuvinių papročių sandara. Piršlybos,
vestuvės, sugrąžtai - pagrindinės vedybų papročių dalys, tie

siogiai susietos su savitomis, tik konkrečiam momentui bū
dingomis, apeigomis. Pradėdami piršlybų papročių aprašy
mu, autoriai supažindina skaitytoją su griežta per šimtme
čius susiklosčiusia vestuvinių apeigų seka. Turime galimybę
skaityti ir jsivaizduoti tą viso kaimo šventę, trukusią apie sa
vaitę. Per tyrinėtojų aprėptą laiką mažai kito pagrindiniųvei
kėjųvestuvėse vaidmuo. Dėstydami pakitimus, autoriai pa
žymi pokario ypatybes, aptaria paskutiniųjų dešimtmečių
naujoves. Palyginę dabartines ir XXa. pradžios vestuves, neberasime apeiginių nuotakos raudų, atsisveikinant su tėvais,
draugėmis ir giminėmis. Išnyko ir anksčiau gyvavęs priešiš
kas jaunikio sutikimas nuotakos namuose prieš jungtuves.
Autoriai mano, kad prasmingas dabartinių vestuvių akcen
tas - puotos pradžioje šeimos židinio uždegimas.
Visa, kas susiję su naujos gyvybės atsiradimu, dėstoma
skyriuje apie gimtuvių papročius. Parodoma, kaip buvo svar
busenovės lietuviams tinkamai gimtuvėms pasiruošti. Išski
riami du gimtuvių papročių tarpsniai: 1) iki kūdikiogimimo;
2)pogimdymo ir sujuo susijusios apeigos. Pateikiami protė
vių„pedagogikos dėsniai“.Tačiau nieko neužsimenama apie
krikštynas, nors vardo suteikimas vaikui - reikšmingas įvy
kis šeimoje.
Žmogaus gyvenimą žemėje užbaigia laidotuvės. Mirimo
irmirties samprata mūsų protėvių gyvenime skyrėsi nuo šian
dieninės. Mirusiojo padėties sakralumo suvokimas sąlygojo
atitinkamus papročius. Dauguma jų susiję su ypatinga pa
garba.
Autoriai atskirai nagrinėja sovietmečio laisvės kovose žu
vusiųjųlaidotuves. Miško brolių, Sibiro tremtinių bei kalėji
muose nukankintųjų to meto „laidotuvės“ ir jų palaikų per
laidojimas liudija, kad lietuviai iki šių dienų išsaugojo pa
garbos mirusiems tradicijas.
Aptarti ir etnokultūriniai šeimos švenčių pokyčiai dabar
tinėje miesto šeimoje. Pateikiamos jų ištakos. Matome, kad
daug to, kas nūdien pasidarė svarbu, dar šio amžiaus pra
džioje nebuvo reikšminga.
Norėtųsi pasidžiaugti ir išsamiu šaltinių bei literatūros
sąrašu. Jis labai naudingas norintiems plačiau pastudijuoti
lietuviųšeimos reiškinį. Aptartosios mokslinės studijos reikš
mę supras kiekvienas, kuriambrangi praeitis. Ir džiaugsisja
ne viena karta.
Tatjana UTOVKA

Padavimai ir legendos
Sulaukėme dar vienos labai įdomios Balio Buračo raši
nių knygos, pavadintos šiek tiek intriguojančiu pavadinimu
„Pasakojimai ir padavimai“ (V, 1996).
Knygos sudarytojai A. Degutis ir V. Jankauskas pristaty
me (įvade) teigia: „Jau leidžiant „Lietuvos kaimo papročius“
(V, 1993), paaiškėjo, kad nors nemaža dalis iš bene 630ket
virtojo penktojo dešimtmečio spaudoje išsibarsčiusių straips
nių ir nebeatitinka šiuolaikinių tautosakos publikavimo rei
kalavimų, tačiau dėl savito stiliaus, gausybės įdomios infor
macijos iš įvairiausių Lietuvos kampelių jie toli gražu nėra
praradę išliekamosios vertės.

Naujoji Buračo knyga sudaryta iš 120straipsnių ir straips
nelių, kurie šiandien eiliniam skaitytojui jau yra sunkiai be
prieinami. Jie apima labai plačią ir įvairiąpasakojamosios tau
tosakos - pasakojimų, padavimų bei legendų skalę, todėl kny
gos rengėjai kiek dirbtinai straipsnius suskirstė į du didelius
skyrius: į tautosakos ir į įvairias Lietuvos vietoves įvardijan
čius pasakojimus. Mums gi atrodo, kad daugelį antrosios da
lies porinimų drąsiai buvo galima skirti ir prie pirmosios da
lies neapibrėžto termino „tautosaka“. Prie tokių pasakojimų
ar padavimų galima skirti kad ir tokius: „Kražiai liaudies dai
noje“, „Užkeikti Raseinių piliakalniai“ arba „Eržvilko pilia
kalnis“, „Geležimi kaustyti milžinai gąsdinožmones“, „Iš dan
gaus nukritęs ežeras“, „Akmeniu virtusi karalaitė“, „Kur gi
rių dievą garbina“, „Iš senųjų Saulėniškių dainų“ ir daugelį
kitų. Lygiai taip pat kai kuriuos padavimus ar pasakojimus iš
pirmosios dalies galima perkelti į antrąją. Apskritai kai kurie
pirmosios ir antrosios dalies „padavimai“turi aiškų paprotinį
pobūdį. Tad ar nevertėjo visą knygos turinį priskirti tam ar
kitam regionui ar vietovei? Tuo labiau kad šios knygos mar
gumyne yra ne vienas „universalus“ pasakojimas, tinkantis,
kaipsakoma apiežmones, ir prie „tanciaus, irprie rožančiaus“.
Tačiau svarbu visai ne tai, kas, kur ar į kokią lentyną padėta.
Manome, kad knygos rengėjai, sulesioję iš daugelio leidinių
įvairaus pobūdžio B. Buračo straipsnius ir sudėję juos net į
dvi knygas, atliko didelį, labai reikalingą ir gana kruopštų dar
bą. Manome, kad šiuos pasakojimus, padavimus ir legendas
bus įdomu paskaityti ir seniems, irjauniems. Pirmieji tikriau
siai dar pamena savosenelių pasakojimus, irjiems bus įdomu
palyginti ką jau yra girdėję. Na, o antrieji tikrai suras (pirmą
kartą) įdomių pasakojimų ar padavimų apie savo tėvų gimti
nę, apskritai apie legendomis apipintus Lietuvos ežerus, ak
menis, šventus medžius, didingus, paslapties skraiste prideng
tus kalnus ir piliakalnius, o neretai suras ir visai įdomių istori
nių žinių apie Vilnių, jo bažnyčias, Vilkijos, Šiluvos, Kauno ir
daugeliokitųvietų paminklus. Ypač naudinga A. Degučiosu
daryta B. Buračo straipsnių bibliografija, kuri (kaip ir „Lietu
vos kaimo papročiuose“) padeda geriau orientuotis straips
nių margumyne. Išjos gerai matyti ne tik kokiuose leidiniuo
se B. Buračas spausdino savo labai kruopščiai užrašytą tauto
sakinę bei etnografinę, paprotinę medžiagą, bet ir maždaug
kada (kuriais metais) autorių sudomino ta ar kita tema ir ka
dajis vėl sugrįžo prie tos ar panašios temos.
Be to, leidinys išėjo pačiu laiku, prieš reikšmingą B. Bu
račo 100-ąjį jubiliejų. Ir tai prasminga (nors knygos sudary
tojai apie tai nekalba) šios sukakties paminėjimo pradžia.
Antanas STRAVINSKAS
BOOKS
The study „The Lithuanian family and its customs“ (Vil
nius, 1995) byAngelė Vyšniauskaitė, Petras Kalnius and Rasa
Paukštytė is presented.
Antanas Stravinskas presents the collection „Stories and
legends“ (Vilnius, 1996) of the famous Lithuanian folklore
collector Balys Buračas. The collectionwas compiled byDe
gutis and Jankauskas.
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SKAITYMAI

VEDOS EGZEGEZES TRADICIJA
Kazimieras SEIBUTIS
rtena rtamapihitarh dhruvam vam
sūryasyayatra vimucantyašvan. (Rgveda 5, 62,1)
Plyti tvaringoji Tiesa, tiesosgobiama čiajie iškinko Saulės žirgus.
Joks sakralinis tekstas - kaip begalybės įsižodinimas pats savaime grynu pavidalu netampa žemiška duotybe. Jus
linio šurmulio požiūriu nebylusnumeri, nebegalėdamas su
tvardyti vidinės maudos, kylančios iš per kraštus pasiliejusio pilnaties perviršio, nori nenori, ketindamas būti ištar
tas, turi it į žemę blokšta sėkla apmirti, idant, prarasdamas
savo dangiškąją būklę, įgytų kokį nors ribotą pavidalą, ne
svarbu, girdimą, regimą, lytimą ir t.t. Šitaip apreikštas teks
tas, atkartodamas metafizinį pilnaties skilimą, skyla į Žodį
ir Įsčias, kitaip sakant, į kontempliatyviai apvaisintą magisteriumą, savyje brandinantį išganingą perkeičiamojo gnoziovaisių. Veda (šaknies vid- ‘žinoti’) šiuo požiūriu ne išim
tis, tad nenuostabu, jog to skilimo dialektika jaukte jaukia
net elementarias pastangas nusakyti, kas išties yra Veda kaip
sakralinis tekstas. Tradicinė legenda (legendą čia suprantu
kaip paties teksto hagiografinę savipratą, išsakomą padavi
mo forma) tvirtina, kad Vedavjasa pirmapradžio išgirsto (=
apreikšto) Vedos korpuso likučius suskirstė į keturias da
lis, kurias patikėjo keturiems savo mokiniams. ŠitaipRgve
da atiteko Pailai, Yajurveda - Vaišampajanai, Samaveda Džiaiminiui, oAtharvaveda - Sumantai. Atrodytų, jog ke
turių Vedų rinkinys ir sudaro Vedą kaip tokią, bet giliau
pažvelgus, tampa aišku, kad čia susiduriame su Žodžio ir
Įsčių sąlyčiu, kuriame dievo žinios, ar teognozinė, žosmė
palenkiama dievoveikos, ar teurginiam, pradui, išsisklei
džiančiamkaip liturginė žaismė. Dalijimo į keturias samhitas dirbtinumas greičiausiai buvo jaučiamas jau iš pat pra
džių. Svarbus kanoninis tekstasManusmrti teigia, kad Veda
egzistuoja ne tetrados, bet triados pavidalu - Rg, Yajur ir
Saman. Bet ir šią kanoninę triadą grindžią liturginiai su
metimai. Girdimasis Žodis, vedinė mantra, įgydamas met
rinę formą, tampa rku, reikšdamasis proza yrayajus, o gie
damas - saman. Šį trejopą Vedos žodinį kūną liturgiškai
prabildo pagrindiniamaukojimo (yajna) atnašautojui (yajamana) patarnaujantys keturi kunigai ar hierofantai, vadinamiejirtvika. Pirmasis kunigas - tai kvietėjas,jis kvie
čia į aukojimą kitus hierofantus, giedodamas šaukiasi die
vų dalyvavimo bei recituodamas suteikia apreikštajamŽo
džiui garsinį pavidalą. Antrasis kunigas - tai adhvaryu, ku
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rio žodinis pamatas yra Jadžiur Vedos samhita. Adhvarjus
vadovauja kitiems kunigams ir atlieka pagrindinius aukoji
mo veiksmus. Toliau eina udgata, kuris gieda šamanus, tei
kiančius palaimą dievams. Paskutinysis kunigas, ketvirtasis
- tai vadinamasis brahma, nebylusis hierofantas, kuris tik
stebi nejudėdamas aukojimą, suteikia kiekvienai atnašavi
mo detalei pritarimą, o ištardamas teurginį garsmenį om,
užsklendžia aukojimo apeigas. Žymus XX a. Pietų Indijos
scholastas Kapalis Šastris šiuose hierofantuose, atnašaujan
čiuose auką, įžvelgia gilesnius teofaninės homologijos pra
smėms. Hota, anot jo, simbolizuoja Dievą, kuris, pirmasis
gimęs žmoguje, kviečia aukoje dalyvauti kitus dievus. Hota
tarsi įkūnyja dievų pasiuntinį, nemirtingąją dievybę, įsiter
pusią marybėn. Adhvaryu, tęsia jis, išoriškai yra aukojimo
(adhvara) atlikėjas, tačiauadhvara sykiu reiškia „stoti į ke
lią“, tapti piligrimu. Vadinasi, turint galvoje, kad Vedos lai
kais aukojimas apskritai dažnai tapatinamas su kelione,adh
varyu taip pat simbolizuoja Dievą, kuris, padėdamas žmo
gui įveikti kelionės sunkumus, leidžia pasiekti jam aukoji
mo tikslą. Udgata irgi personifikuoja Dievą, kuris medaus
saldumu pakyli aukotoją į aukščiausią palaimą - į Tiesą,
Šviesą ir Nemirtingumą. Ir galiausiai brahma simbolizuoja
Dievą, kuris, suvokdamas Save, neprabildamas taria Žodį,
priežastinę mantros substanciją. Vadinasi, galima teigti, jog
tam tikroje dievoveikos raidos pakopoje liturginė žaismė
dar harmoningai syja su dievožinios žosme, apeiginės įsčios
savo kontempliatyvinėse nuovalose dar saugiai nešioja pirmagymį Žodį. Tačiau Vienis (ekam), imdamas suvokti savo
vienybę, sužadina Daugio (bahudha) išsiskleidimą ir tuo pa
čiujau nulemia busimąjį metafizinį persileidimą, ištiksianti
pirminę Žodžio ir įsčių unionis mysticae nesudrumsčiamybę. Tokio metafizinio lūžio fiksavimą galime įžvelgti hagio
grafinėse legendose, susijusiose su Juodąja (krsna) Jadžiur
Veda, kurią dar įprasta vadinti Taittinya-sarhhita. Įžymusis
Vaišampajana, padėjęs Vedavjasai redaguoti Vedą ir Mahabharatą, netyčiomis mirtinai sužalojęs savo mokinio Jadžniavalkjos sesers vaiką, sukvietė visus mokinius atlikti ap
valomąsias apeigas, bet Jadžniavalkja atsisakėjose dalyvauti.
Įpykęs gurus pareikalavo, kad mokinys grąžintų įgytą išmin
tį, ir Jadžniavalkja su kraujais atvėmė gautąjį mokslą. Kiti
Vaišampajanos mokiniai, pasivertę putpelėmis (tittiri), su
lesė atrajas. Šie tekstai dabar ir sudaro Taittinya samhita.
Jadžniavalkja tuomet atsidėjo asketinėms pastangoms (tapasyd), ir po ilgo laiko dievas Sūrja, apsireiškęs žirgo (vaji)
pavidalu, atskleidė jam Baltąją (šukla) Jadžiur Vedą, kuri

buvo imta vadinti Vajasaneyisamhita. Jau minėtas Kapalis
Šastris šioje hagiografinėje legendoje įžvelgia Jadžniavalkjos pasipriešinimą liturgininkams, kurie į Juodąją Jadžiur
Vedą, be mantrų, įtraukė dar ir apeigų gvildenimus, vadi
namus brahmanomis (brahmana). Šią gnozinę eklipsę gal
būt geriausiai nusako Apastambos (V-III a. pr. Kr.), žy
maus sakralinės teisės ir liturgijos autoriteto, priklausan
čio Juodosios Jadžiur Vedos mokyklai, formuluotė: „Žo
džiu Veda yra nusakomos mantros ir brahmanos“. Tokiu
būdu ši gnozinė eklipsė sudarė prielaidas išsiplėtoti vadi
namajaiPūrva-mimdrhsa ar Karma-mlmarnsa mokyklai, ku
rios pagrindėju yra laikomas Džiaiminis (II-III a. pr. Kr.).
Mimamsos mokykla išplėtojo rafinuotą epistemologiją, ta
čiau mimamsakų egzegezė, nepaisant postuluojamojo Ve
dos amžinumo ir nesukurtumo, rėmėsi tik egzoteriniais in
terpretacijos principais, jų dėmesys krypo tik į priesakų,
draudimų ir t.t. išskaitymą žodiniame Vedos kūne. Ne iš
vystas teofaninis garsmuo, mantra, bet spekuliatyviai sklai
domas išorinis aukojimas (yajna) jiems tapo tikrąja Apreiš
kimo Tiesa (šrauta dharma). Nepaisant to, kad mimamsakai pripažino simbolinį ir figūratyvinį vedinės kalbos pobū
dį, pati Vedajiems virto tik liturgijos priedėliu. Egzoterinė
seįsčiose apreikštasis Žodis nori nenori sumenksta, iš gyvo
dvasinio įkvėpimo degraduoja į kanoninę ištarą, kurioje mū
sų suvokimo skurdumas tepajėgia įžvelgti vien savo kon
vencinių buvimo lyčių pseudosakralinį atspindį. Mimam
sos mokyklos grindžiamąsias prielaidas toliau plėtoję dharmasūtrakarai, kanoninės teisės bei liturginės apyvokos eg
zegetai, įstengė taip tvirtai įdiegti Vedos egzoterinę sam
pratą, kad vėliaujau nebebuvo nė stengiamasi ją nuginčyti.
Didysis Šankara (V-VII a. po Kr.), advaitos pagrindėjas,
kurį tradicija laiko asmeniniu Vedos įsikūnijimu (avatara),
griežtai pabrėžė esant dirbtiniu Vedos suskaitymą į dvi da
lis- liturgiją (karmakanda), pagrįstą Vedos mantrų giedo
jimu, ir iliuminatyvinę dievožiną (jnanakanda), apreikštą
Upanišadomis. Iš didžiųjų ačiarjų gal tik vienas Anandatirtha, žinomas kaip Madhva (1197-1280), pasipriešino šiam
skaidymui. Jokiu būdu neneigdamas Vedos giesmių liturgi
nės prasmės, jis tvirtino, kad jos sykiu nurodo į aukščiausi
ąjį dievą Višnu (Madhvos, beje, būta vaišnavo), ir kad bū
tent ši teologinė nuoroda ir yra aukščiausia mantrų pras
mė. Tad nenuostabu, jog Sajana (XIV a.), parašęs/fevečfobhašya, pirmąjį žinomą išsamų Rig Vedos samhitos komen
tarą, laikosi nuomonės, jog vedinės mantros tėra liturginės
formulės, skirtos egzoterinio aukojimo (yajna) reikmėms.
Liturginė sūtrakarų dvasia buvo pernelyg giliai persmelku
si vedinę egzegezę, kad Sayana būtų įstengęs jai pasiprie
šinti. Vis tik, įrodinėdamas, esą giesmės teatlieka pagalbinę
vedinio aukojimo funkciją, Sayana kartais priverstas eklek
tiškai remtis kitomis tradicijomis, išplėtotomis vedantoje,
Puranose bei kituose scholastiniuose šastros veikaluose.
Kai XIX a. Vakarų orientalistai susidūrė su Rig Veda,
mimamsakų išpuoselėta liturginė samprata, oypač Sajanos
ritualizmas, suvulgarintu pavidalu tarsi pagrindė tuomet
viešpatavusį pozityvistinį natūralizmą, kuris laikėsi naivios
pažiūros, esą religijos išsirutuliojo iš „pirmykščiais“ laikais
visuotinai paplitusio animizmo, gamtos jėgų suasmenini

mo ir garbinimo. Vakarų orientalistų nuomonė, jog Rig Ve
da tėra Indijon įsiveržusių barbarų eklektiškas giesmynas,
ėmė įsigalėti ir tarp Indijos intelektualų. Čia jau mes be
maž prieiname prie Šri Aurobindo, tačiau norėdami geriau
suprasti jo ezoterinės interpretacijos užmojį, turime bent
trumpai peržvelgti liturgininkų šešėlyje, šiaip ar taip, gyva
vusias Vedos mantrų dvasinės egzegezės tradicijas.
Pirmiausia, jau Rig Vedoje yra akivaizdžių liudijimų, ro
dančių, kaip patys rišiai suvokė savo doksologinį triūsą. Rišis Dyrghatama sako, kad Rig Vedos giesmės, nesunaikina
mos ir nekintančios, „tvyro aukščiausiajame eteryje, kur ir
visi dievai gyvena“, ir užduoda retorinį klausimą: „Tam, kas
to nežino, ką jam veikti su Rig Veda?“ (I. 164, 39). Rišis
Vamadeva viename iš ketvirtosios mandalos himnų apibū
dina save kaip nušvitusį išminčių (viprah), savo mintimis ir
žodžiais teikiantį kelrodės gaires (nithani), slaptąsias žosmes (ninya vacarhsi), išvystus vydesius (kavyani), kurie sa
vo prasmę atskleidžia tik tokiampačiamVydūnui (IV. 3,16).
Vedos himnų autoriai giesmėse apibūdinami kaip „regėto
jai, girdintys Tiesą“ (satya-šrutah kavayo -V. 57, 8; VI. 49,
6). Dabar žvilgterėsime į ankstyviausius rašytinius liudiji
mus, kurie vienaip ar kitaip rodo, kad Veda turi dvasinę, ar
ezoterinę, prasmę. Bemaž ankstyviausias tekstas šiuo po
žiūriu būtų Nirukta, komentaras, aiškinantis rinkinyje
Nighantu pateiktus retus ar sunkiai suprantamus Vedos žo
džius, parašytas įžymaus etimologo Jaskos (VI a. pr. Kr.).
Jaska savo komentare be užuolankų teigia, kad „rišiai išvy
do Tiesą, esminę visa ko Dharmą, savo vidiniu regėjimu“,
ir tvirtina, esą „tikrąją Vedos prasmę (tegalima) patirti ar
ba kontempliacija, arba asketinėmis pratybomis (tapasya)“
(Nirukta, XIII, 13). Tačiau didžiausias Jaskos nuopelnas tai trejopas Vedos interpretacijos metodas. Jis sako, kad Ve
dos himnai turi tris skirtingas reikšmes: pirmoji - tai litur
ginė ar apeiginė reikšmė, kurią stengiasi išaiškinti švento
sios teurgijos, ar dievoveikos, adeptas (yajhika); antroji tai teofaninio dievų žaidimo (llld) reikšmė, kurią gvildena
mitologas (gathatmika ar aitihasika); o trečioji - tai dvasinė
reikšmė, kurios siekia nušvitęs mistas (adhyat-mikavadl).
Įdomi vieta yra ir kiek vėlesniame teksteBrhad-devata, ku
rį tradicija laiko Šaunakos (IV a. pr. Kr.) veikalu. Gvilden
damas žodžiuspančajanah ‘penkios (žmonių) gentys’, Šaunaka sako, kad „vieni laiko jas penkiomis ugnimis, kiti žmonėmis, protėviais, dievais, gandharvais ir uragais ar rakšasais /.../. Sakapūnis mano, kad jos (gentys) simbolizuoja
atnašautoją jadžiamaną ir keturis aukojimo ministrantus,
t.y. hotą, adhvaryų, udgatą ir brahmą, o atmavadinai tvirti
na, kadpančajanah - tai regėjimas, klausa, protas, balsas
ir gyvybė“ (Brhad-devata VII. 67-71). Antrojoje Bhagavadgytos giesmėje Krišna taip pat kritiškai atsiliepia apie jadžnikus, kurie, mėgaudamiesi puošniais (nuspitam) Vedos
gvildenimais, tvirtina, esą nieko daugiau joje ir nėra (Gitą
2,42). Iš pateiktų liudijimų matyti, kad liturginė mimamsa
kų pozicija niekad nebuvo tokia jau nepajudinama, kaip ga
lėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Šri Aurobindo (1872-1950) nėra kanoniškas scholastas
ar egzegetas. Gavęs klasikinį išsilavinimą Kembridže, jis
1891 m. grįžo į Indiją ir čia, 14metų eidamas įvairias Barodos
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kunigaikštystės administracines pareigas, įsitraukė į tuomet
beįsiplieskiantį Indijoje nepriklausomybės sąjūdį. Netrukus
jis tapo vienu žymiausių radikalių nacionalistų lyderiu ir pir
masis kategoriškai pareikalavo, kad Britų imperijos valdžia
bejokių išlygų suteiktų Indijai visišką nepriklausomybę. Ne
nuostabu, kad kolonijinė administracija, visais būdais siek
dama susilpninti garbinusio Indiją (Bharata) kaip Dieviško
sios Motinos (Bharati) epifaniją Šri Aurobindo charizmati
nio patriotizmo poveikį, pasistengė jį įgrūsti į kalėjimą. Ta
čiau Kalkutos Alipūro kalėjimo vienutė, kurioje Šri Auro
bindo praleido vienerius metus, jam tapo dvasinio perver
smo vieta. Čiajis išgyveno tą dieviškosios imanencijos poty
rį, kurį Gitą nusako kaip Dievystės visa esamybę (vasudevah
šarvam iti - 7, 19). Išteisintas jis netrukus pasitraukė į tuo
met Prancūzijai priklausiusį Pondičerį, Pietų Indijos pama
rio miestą. Apvaizdos požiūriu įdomu pastebėti, kad antiki
niais laikais Pondičeris buvo vadinamas Vedapuriu, Vedos
miestu. Vedapurio patronas buvo Šiva, kurį čia garbino kaip
Vedapurišvarą, Vedapurio Viešpatį, ir kurio šventykla dar ir
šiandien tebestovi pačiame Pondičerio centre. Senovinė le
genda pasakoja, jog didysis išminčius Agastja, trokšdamas
garbinti Vedapurišvarą, atkeliavo į Vedapurį ir čia įkūrė savo
ašramą. Mūsų amžiaus pradžioje prancūzų archeologas Jouveau-Dubreuil paskelbė galįs pamatuotai teigti, kad Agastjos ašramas stovėjo kaip tik toje vietoje, kurioje dabar stovi
Šri Aurobindo ašramas. Kaip tik buvusysis Vedapuris ir tapo
ta, anot paties Šri Aurobindo, „askezės ola“, kuriojejis galė
jo toliau nevaržomas tęsti savo dvasinį triūsą. Šis triūsas įsižodino žurnale „Arya“, filosofiniame mėnraštyje, kurį nuo
1914 iki 1920 metų Šri Aurobindo leido pats vienas. Be pa
grindinio jo operismagni „Dieviškojo gyvenimo“ ir kitų me
tafizinių, egzegetinių, literatūrologinių bei istoriosofinių, po
litinių veikalų, čia buvo išspausdintos ir apybraižos apie Ve
dą bei didžioji dalis Rig Vedos himnų Agniui vertimų. Po
Antrojo pasaulinio karo šios apybraižos, surinktos daiktan,
tapo išleistos atskira knyga, pavadinta „Vedų paslaptis“ (The
Secret ofthe Veda), o himnai Agniui išleisti rinktine „Himnai
mistinei ugniai“ (Hymns to the Mystic Fire).
Psichologinį (žodį „psichologija“ Šri Aurobindo vartoja
ne visai įprasta prasme: Vedalankaras Džiaganathas, išver
tęs „Vedų paslaptį“ į sanskrito kalbą, šį terminą verčia žo
džiu adhyatmika, vadinasi, teikia jam dvasinę reikšmę) Ve
dos turinį schematiškai būtų galima sutraukti į keturias es
mines dalis. Visų pirma, Veda teigia, kad egzistuoja aukštes
nė ir gilesnė Tiesa (rtam), viršijanti išorinio buvimo tiesą; eg
zistuoja aukštesnė ir vaiskesnė Šviesa (jyotih), pranokstanti
žmogiškąjį supratimą ir prasisunkianti įžemiškąjį kosmą kaip
gnozinis nušvitimas; egzistuoja nemirtingumas (amrtam), ply
tintis viršumdužlios ir netvarios marybės. Žmogus turi gimti
į šią Tiesą ir Nemarybę, čia užaugti ir gyventi, idant, susivie
nijęs su Dievyste, iš mirties (mrtyu) persikeltų į nemaringumą. Antra, egzistuoja žemesnioji šio pasaulio tiesa, sumišusi
su didžia apgaule (anrtasya bhūreh), o viršumjos driekiasi
Tiesos kosmas ar buveinė (sadanamrtasya), Teisybės, Tikry
bės ir Platybės (satyam rtam brhat) erčia, kurioje visa, kas
egzistuoja, pasižymi Tiesa-Sąmone (rtačit). Tai aukščiausio
sios Šviesos (jyotir-uttamam) pasaulis, pasaulis, kuriame vais
kiai šviečia Tiesos Saulė. Todėl reikia rasti saulėtąjį taką (sū-
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rya-patha), vedantį į šias didžiąsias Dausas. Trečia, žmogiš
kąjį gyvenimą sudaro Šviesos bei Tiesos, nemirtingųjų dievų
ir kardančiųjųTamsosgalybių kova. Vidiniu aukojimu ir šven
tu Žodžiu šaukdamasis dievų, žmogus, įveikdamas Šviesą
dangstančias Tamsos galias, turi nusitiesti pereigos kelią aukš
tyn. Ir galop, ketvirta, teofaniniu požiūriu egzistuoja tikvie
na Tikrovė, vienatinė Būtis (ekamsat; tadekam).
Dvasinis Vedos turinio sklaidymas Šri Aurobindui neli
ko tik egzegetine distrakcija, tik malonus otium, atospėga
leistis į archeologinę hermeneutiką. Gnozinė Vedos kosmo
logija ir dvasinis jos iliuminatyvizmas sudaro ne tik pačią
Šri Aurobindo metafizikos, išplėtotos „Dieviškajame gyve
nime“, šerdį, bet ir grindžia eiliuoto epo „Savitri“, kurį jis
rašė bemaž visą gyvenimą, mitopoetinį ir soteriologinį bran
duolį. Satjavano ir Savitrės meilės, nugalinčios mirtį, istori
ja, pasekta Mahabharatoje, anot Šri Aurobindo, siejasi su
mitopoetine Vedos simbolika. Pasak Šri Aurobindo, „Satjavanas personifikuoja sielą, kuri, nužengusi į mirties ir neišmonės slėnį, savyje tebeglaudžia dieviškąją buvimo tiesą;
Savitri, Saulės dukra, įasmenina dieviškąjį Žodį, aukščiau
siąją Tiesą, kuri, nužengdama į žemę, gimsta tam, kad at
neštų išganymą; Ašvapatis, Žirgo viešpats, žemiškasis Sa
vitrės tėvas, personifikuoja dvasinių pastangų energiją, ku
ri padeda mirtingajam pasiekti nemirtingumą; o Djumatsena, spindulingųjų kariaunų vadas, Satjavano tėvas, įas
menina dieviškąjį Protą, kuris, praradęs savo dangiškąją reg
inę, sykiu neteko ir savo šlovingųjų valdų“. Tačiau klystu
me, tęsia Šri Aurobindo, manydami, kad „šie personažai
yra tik alegorijos. Iš tikro jie ne suasmenina kokias nors
kokybes, bet įkūnija gyvas ir sąmoningas Jėgas, su kurio
mis galime imti bendrauti, kurios padeda žmogui iš maringumo kilti į dieviškąją sąmonę ir nemirtingą gyvenimą“.
Šri Aurobindo hermeneutinius Vedospericula toliau tęsė
jo mokiniai. Iš jų būtų galima paminėti A. Puranį, M. Panditą, Džiaganathą, Vedalankarą, o ypač jau minėtą Šri Kapalį Šastrį, ortodoksalų Samavedos brahmaną ir tantrinės
Šri Vidya mokyklos adeptą, kuris pagal visus griežtus Indi
jos scholastinius kanonus sanskritiškai parašė išsamų pir
mosios Rig Vedos aštakos (astaka) komentarą, pavadintą
„Mistiniu akių tepalu“ (Siddhahjana). Nuo šiol nebe tik su
mimamsakų šastromis ir Sajanos bhasya galima atrakinti
teurginį Rig Vedos liturginio žaismo svirną, bet ir išvidinių
svirno aruodų semtis pilnomis saujomis tų kontempliaty
viųjų teognozinės žosmės grūdų, pradėm byrančių iš sklidi
nos Dausų pilnaties.
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Psichologinio Vedos aiškinimo pagrindai
Sri AUROBINDO
Siekiant, kad Vedos prasmės hipotezė būtų nepriekaiš
tinga ir pamatuota, reikia nuolat remtis į tą pagrindą,
kuris akivaizdžiai išsirutulioja iš pačios Vedos kalbos. Nors
jos turinį sudaro simboliai ir figūratyviniai vaizdiniai, ku
rių prasmę dar reikia atskleisti, vis tiek pačioje įžvelgia
moje himnų kalboje turėtų rastis skaidrios nuorodos, ku
rios it kelrodės gairės kreiptų mus tos prasmės link. An
tra, kadangi patiems simboliams būdinga dviprasmybė,
grėstų pavojus sistemą kurtis iš savo paties vaizduotės po
lėkių ir šališkų nusiteikimų, užuot atskleidus tikrąjį rišių
(Vedos dainių - red.) pasirinktų įvaizdžių turinį. Kad ir
kokią išradingą bei visapusišką teoriją šiuo atveju pajėg
tume išplėtoti, ji greičiausiai būtų tik ore pakibęs stati
nys, gal savaip ir įstabus, tačiau netikroviškas ir dužius.
Dėl to pirmiausia turėtume nustatyti, gal skaidrioje
himnų kalboje už vaizdinių ir simbolių slypi kokia psi
chologinės nuovokos šerdis, kuri faktiškai patvirtintų, kad
neklystame teigdami Vedoje glūdint ne kokią barbarišką
ar primityvią, bet apskritai aukštesnę prasmę. Po to, kiek
tai iš viso įmanoma remiantis pačiu suktų (Vedos gies
mių - red.) vidiniu liudijimu, - pateikti kiekvieno simbo
lio ir vaizdinio interpretaciją, atskleisti kiekvieno dievo
tikrąją psichologinę funkciją. Kiekvienas pastovus Vedos
terminas turi būti susietas su tvirta, pastovia prasme, pa
grįsta nepriekaištingais filologiniais duomenimis ir natū
raliai įsiterpiančia į kontekstą. Nes, kaip jau buvo minė
ta, himnų kalba yra pastovi, neįvairuojanti, ji pasižymi
rūpestingai išlaikytu, skrupulingai išpuoselėtu stiliumi,
nuosekliai išreiškiančiu arba formalizuotą tikėjimo sam
pratą ir kanonizuotą ritualą, arba tradicinę doktriną ir
nekintamą dvasinį patyrimą. Jeigu Vedos rišių kalba ne
varžomai įvairuotų, jeigu jų išsakomos idėjos, lakios ir
miglotos, nuolat kištų, tai laisvas Vedos terminijos bei
rišių idėjų aiškinimas būtų pateisinamas ir toleruotinas.
Tačiau patys himnai atvirai liudija visiškai ką kita. Dėl to
niekas negali užginti mums teisės iš himnų interpretuo
tojo reikalauti tokio pat pastovumo ir skrupulingumo, ku
ris būdingas jo interpretuojamam originalui. Vedos reli
gijos sąvokas ir pagrindinius terminus akivaizdžiai saisto
pastovūs ryšiai. Nenuosekli ir miglota interpretacija įro
dytų ne tai, kad Vedos išorinis akivaizdumas yra apgau
lingas, o tik tai, kad interpretuotojas neįstengė aptikti
teisingų ryšių.

Jei, kruopščiai ir nuodugniai susidorojus su šiuo pa
rengiamuoju darbu, pateikiamų himnų vertimais būtų ga
lima parodyti, kad tos interpretacijos, ties kuriomis apsi
stojome, natūraliai ir lengvai įsiterpia į bet kurį ankstes
nį kontekstą, kad jos, savo šviesa iš tamsos išplėšdamos
tai, kas atrodo neperprantama, nuskaidrina sumaištį ir
išryškina nepastebėtą nuoseklumą, jei visas himnų kor
pusas šitaip įgytų skaidrią prasmę, o kits kitą keičiantys
posmai atspindėtų loginę minčių seką, jei šitaip beplušant iškiltų gilių, nuoseklių, archajiškų sampratų visuma,
tuomet mūsų hipotezė galėtų teisėtai stoti į vieną gretą
su kitomis ar net mesti joms iššūkį ten, kur jos kertasi,
arba papildyti bei išplėtoti ten, kur jos sutinka su mūsų
atradimais. Mūsų hipotezė nė kiek nesumenktų, o tik su
tvirtėtų atskleidus, kad Vedoje apreikštas idėjų ir sąvokų
korpusas sudaro pačią archajiškiausią tolesnio Indijos
minties bei religinio patyrimo formą ir yra tarsi visos ve
dantas bei Puranų įsčios.
Tokio didelio ir išsamaus triūso nė neketinu įsprausti į
šiuos trumpus ir bendrokus skyrius. Jais siekiama tik pa
siūlyti norintiems, įsitvėrus į aptiktą giją, pasekti mano nu
eitu keliu ir lemtingais posūkiais, patirti tuos rezultatus,
prie kurių priėjau, taip pat pagrindines gaires, kuriomis
pati Veda atveda prie jų. Manau, kad pirmiausia dera pa
aiškinti, kaip ši teorija susiklostė mano galvoje, tuomet skai
tytojui bus ne tik lengviau susigaudyti, kodėl einu tokia
kryptimi, bet norėdamas jis galės atmesti bet kokius asme
niškumus ar šališkas nuostatas, kurios gali paveikti ar su
menkinti šios keblios problemos sprendimą.
Kaip ir dauguma išsimokslinusių indų, nė kiek nesvars
tydamas, netgi dar neskaitęs Vedos, tiesiog inertiškai su
tikau su Europos mokslininkų pažiūromis tiek į religinę,
tiek į istorinę ir etninę šių senųjų himnų puses. Be to,
sulig modernizuotu hinduizmu buvau įsitikinęs, kad ar
chajiškiausios Indijos minties bei religijos ištakos, jos tik
roji Veda, pirmapradžio Žinojimo knyga - tai Upaniša
dos. Rig Veda, šis be galo gilus šventraštis, kurį pažino
jau tik iš šiuolaikinių vertimų, man, žinoma, šį tą reiškė
kaip svarbus mūsų nacionalinės istorijos dokumentas, ta
čiau nėmaž neatrodė, kad gali ką nors byloti apie minties
raidą ar gyvą dvasinį patyrimą.
Pirmą sykį su Vedos mintimi susidūriau užsiimdamas
tam tikrais saviugdos metodais, vadinamąja Indijos joga,
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kuri, man to nenuvokiant, savaime suplūsta į senas ir da
bar retai beužklystamas mūsų protėvių išminties progymes. Tuo metu mano galvoje ėmė ryškėti simboliški var
dai, atitinkantys tam tikrus psichologinius patyrimus, ku
rie pamažėle darėsi vis reguliaresni, kol išjų išsiskyrė trys
moteriškos energijos - Ila, Sarasvatė ir Sarama, atsto
vaujančios trims iš keturių intuityvaus proto sugebėjimų
- apreiškimą, įkvėpimą ir įžvalgą. Dvi iš jų man nebuvo
žinomos kaip Vedos deivės, jų vardai greičiau siejosi su
šiuolaikiniu hinduizmu bei senaisiais Puranų padavimais,
anot kurių Sarasvatė yra išprusimo deivė, o Ila - Mėnu
lio dinastijos motina. Gan neblogai pažįstama buvo tik
Sarama. Vis tik niekaip nepajėgiau nustatyti kokio nors
ryšio tarp mano mintyse iškilusio pavidalo ir Vedos dan
giškosios skalikės, kuri man siejosi su argiečių Elena ir
tebuvo figūratyvinis aušros gamtoje įvaizdis: beieškoda
ma pradingusių Šviesos bandų, ji prasmuko į tamsos ga
lių urvą. Staiga perpratus, kad gamtinė Šviesa tik simbo
lizuoja vidinę, dvasinę, ir šios gijos nusitvėrus, nesunku
sumoti, jog dangiškoji skalike gali vaizdingai išreikšti įžval
gą, kuri, įsibrovusi į tamsoje skendinčias pasąmonės lan
das, padeda ištrūkti ir sutviksti vaiskiai čia įkalinto žino
jimo šviesai. Tokios gijos neturint, beliktų tiesiog nusta
tyti vardo tapatybę, be jokių simbolinių sąsajų.
Pirmą sykį mano mintys rimtai pakrypo į Vedą, kai
apsigyvenau Pietų Indijoje. Du man į galvą kritę paste
bėjimai rimtai supurtė iš antrų rankų perimtą nuomo
nę, esą Šiaurės arijus nuo Pietų dravidų skiria rasinė
praraja. Šis skyrimas grindžiamas menamu arijų ir dra
vidų fizinių tipų nepanašumu bei aiškiau išreikštu šiau
rietiškos - sanskrito - ir pietietiškos - dravidų - kalbų
nesuderinamumu. Žinia, buvau girdėjęs apie vėlesnes
teorijas, kurios skelbė Indijos pusiasalyje gyvenant vie
ną - dravidų, arba arijų-afganų - homogenišką rasę, ta
čiau tuomet nemaniau, kad tos prielaidos yra bent šio
to vertos. Tačiau pagyvenus Pietų Indijoje, nebuvo įma
noma nepastebėti, kad šiaurietiškas, arba „arijų“, tipas
kyšote kyšo ir tamilų rasėje. Kur tik pasisukdavau, ten,
regis, stulbdamas atpažindavau - ne tik brahmanuose,
bet visų kitų kastų ir klasių atstovuose - man taip įpras
tus veido sudėjimo bruožus, būdingus mano draugams
iš Maharaštros, Gudžaračio bei Hindustano, ir nors ne
taip ryškiai, bičiuliams iš mano paties gimtosios Benga
lijos. Susidarė toks įspūdis, tarsi Pietus užplūdusi Šiau
rės genčių armija susiurbė į save visas, kokios tik čia
gyveno, ankstesnes tautas. Bendras pietiečio vaizdinys
liko, tačiau, gilinantis į individo fizionomiką, griežtai jo
taikyti tapo nebeįmanoma. Galop noromis nenoromis
buvau priverstas pripažinti, kad, nepaisant bet kokių ga
limų praeityje susimaišymų, nepaisant bet kokių galėju
sių išryškėti regioninių skirtumų, bet kokių įvairavimų,
visoje Indijoje išlieka nepažeista tiek fizinio, tiek kultū
rinio tipo vienybė. Vis drąsiau šias išvadas ima pripa
žinti ir etnologijos mokslas.
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Tačiau kas tokiu atveju ištinka visą tą filologų išsamprotautą arijų ir dravidų rasių skirtingumą? Jis išnyks
ta. Jeigu su arijų įsiveržimo teorija iš viso įmanoma su
tikti, tai arba reikia iškelti prielaidą, kad užplūdę Indiją
jie visiškai nulėmė fizinį žmonių tipą su visomis įmano
momis modifikacijomis, arba kad tai viso labo tebuvo
įsiveržimas negausių menkiau civilizuotų gaujų, sutir
pusių vietinių gyventojų masėje. Tada tektų daryti išva
dą, kad įsibrovę į bekraštį pusiasalį, apgyventą civilizuotų
žmonių, stačiusių didžius miestus, plačiai prekiavusių,
puoselėjusių anaiptol ne kokią varganą proto ir dvasios
kultūrą, jie vis tik įstengė primesti jiems savo kalbą, re
ligiją, idėjas ir gyvenseną. Toks stebuklas gal ir būtų įma
nomas, jeigu įsiveržėliai šnekėtų itin sunorminta kalba,
pranoktų kuriančia proto galia ir dinamiškesne religi
jos forma bei dvasia.
Be to, rasių sandūros teorija visad buvo grindžiama
kalbų skirtumais. Čia irgi mano išankstinės nuostatos buvo
pakirstos ir sutriuškintos. Tirdamas tamilų kalbos žodžius,
savo forma taip nepanašius į sanskritiškuosius, vis tik nuo
lat susigriebdavau nejučia mėginąs grynai, kaip įprasta
manyti, tamiliškus žodžius ir jų šeimas naujais santykiais
susieti su sanskritu bei jo tolimomis seserimis - lotynų ir
graikų kalbomis. Kartais tamiliški žodžiai ne tik pakišda
vo ieškomą sąryšį, bet pasirodydavo besą kaip tik trūks
tama giminingų žodžių šeimos grandimi. Būtent dravidų
kalba man pirmą sykį padėjo įžvelgti tikrąjį, kaip man
dabar atrodo, arijų kalbų dėsnį, suprasti, iš ko jos išsiru
tulioja, prasigauti į pačią jų „embriologiją“. Nepajėgiau
tęsti savo tyrimų tiek toli, kad prieičiau kokią griežtą iš
vadą, tačiau man jokių abejonių nebekelia tai, jog iš pra
džių dravidų ir arijų kalbos siejosi daug artimiau, visapu
siškiau nei įprasta manyti. Netgi būtų galima iškelti įti
kėtiną prielaidą, kad tai dvi iš vienos išnykusios pirminės
kalbos išsiplėtojusios šeimos. Tokiu atveju, arijų įsiverži
mą į dravidų Indiją beliudytų vien tik Vedos himnuose
aptinkamos užuominos.
Dėl to su dvigubu susidomėjimu pirmą sykį ėmiausi
Vedos originalo, nors ir neturėjau jokių išankstinių keti
nimų leistis į išsamesnes ar rimtesnes studijas. Neilgai
trukus pasirodė, kad Vedoje pasitaikančios užuominos
apie rasinį arijų ir dravidų skirtumą bei juo grindžiamas
pastarųjų tapatinimas su vietiniais Indijos gyventojais to
li gražu nėra nė tiek pagrįstas, kiek dar tikėjausi. Tačiau
žymiai labiau mane sudomino visiškai netikėtas šiuose
senoviniuose himnuose glūdinčios gilios psichologinės
minties bei patirties atradimas. Ši pusė man tapo dar
reikšmingesnė, kai paaiškėjo, pirma, kad Vedos mantros
(Vedos giesmė, posmas, eilutė ar ištara - red.) savo švie
sa vaiskiai ir tiksliai atspindi mano paties psichologinius
patyrimus, kurių kaip reikiant paaiškinti nepajėgiau nei
remdamasis europietiška psichologija, nei, kiek juos iš
manau, jogos ar vedantos mokymais; ir antra, kad jos nu
skaidrina ir kai kurias anksčiau man nesuprantamas Upa-

nišadų vietas bei idėjas, o kartu atskleidžia daugelio Puranose minimų dalykų naujas prasmes.
Tokių rezultatų pasiekti man padėjo tai, kad, savo lai
mei, neturėjau jokio supratimo apie Sajanos (žymus se
novės indų Vedos aiškintojas - red.) komentarą. Tai lei
do nevaržomai teikti būdingas psichologines reikšmes
įvairiems nuolat Vedoje pasitaikantiems žodžiams (dhi ‘mintis’ ar ‘supratimas’, manas - ‘protas’, mati - ‘mintis’,
‘jausmas’ar ‘sąmonės būsena’, manisa - ‘intelektas’, rtam
- ‘tiesa’), taip pat patikslinti prasmes tokių žodžių kaip
kavi ‘regintysis, regėtojas’, manisi ‘mąstytojas’, vipra, vipašcit ‘tas, kurio protas nušvitęs’ ir aibės kitų. Rizikin
giau, nebent pasiremiant išsamesnėmis studijomis, pa
brėžti psichologinę reikšmę tokių žodžių kaip daksa, ku
ris Sajanai reiškia ‘stiprybę’, ar sravas, kurį jis verčia ‘tur
tas’, ‘maistas’ar ‘šlovė’. Psichologinį Vedos aiškinimą grin
džia galimybė sugrąžinti šiems ir kitiems žodžiams jų tei
sėtas reikšmes.
Sajana žodžiams dhlyrtam ir kt. teikia pačias įvairiau
sias reikšmes. Pastarasis bene esminis bet kokios psicho
loginės ar dvasinės interpretacijos žodis, kartais verčia
mas ‘tiesa’, dažniau ‘auka’, o retsykiais jame įžvelgiama
‘vandens’ prasmė. Psichologinės interpretacijos požiūriu
jis reiškia būtent ‘tiesą’. Žodį dhi Sajana verčia čia ‘min
timi’, čia ‘malda’, čia ‘veiksmu’, čia ‘maistu’ ir t.t. Psicho
loginės interpretacijos požiūriu jis gali reikšti tik ‘mintį’
ar ‘supratimą’. Tas pat ir dėl kitų pastovių Vedos termi
nų. Be to, Sajana, glaistydamas visus bent kiek ryškes
nius kitus žodžių atspalvius bei skirtumus, suteikia jiems
gana miglotą apibendrintą prasmę. Visi epitetai, pertei
kiantys atskiras proto veiklos ypatybes, jam tereiškia tie
siog „protingumą“; visi žodžiai, nusakantys įvairias jėgos
apraiškas, - Vedoje jų stačiai tvinte pritvinę - sutraukia
mi į bendrą „stiprybės“ idėją. Man, visiškai priešingai,
pasirodė, kad labai svarbu skirtingiems žodžiams, nepai
sant jų panašumo bei išlaikant tinkamą prasminį atspal
vį, suteikti griežtai apibrėžtą reikšmę. Iš tikrųjų man ne
suprantama, kodėl turime manyti, esą Vedos rišiai, skir
tingai nuo kitų poetinio stiliaus meistrų, žodžius į krūvą
vertė kaip papuola, be jokios nuovokos, nesugebėdami
nei tinkamai jų derinti, nei tiksliai bei išraiškingai pa
naudoti juos junginiuose.
Laikydamasis šio principo įsitikinau, kad paprasčiau
siai stengiantis neatitrūkti nuo natūralios, tiesioginės žo
džių bei sakinių prasmės, iš sykio ryškėte ryškėja ne tik
pavienių posmų, bet ir ištisų suktų įspūdingas korpusas,
kuris iš esmės keičia patį Vedos supratimą. Taip paaiškė
jo, kad visame šiame šventraštyje nesilpdama pulsuoja
tyriausio minties bei dvasinio patyrimo gysla, daugelyje
himnų pratrykštanti čia menka srovele, čia srautingu po
plūdžiu. Be to, nė neminint tų žodžių, kurie vien savo
tiesiogine, elementaria prasme kontekstą išsyk pripildo
psichologinės prasmės, Vedoje netrūksta ir tokių, kuriems,
nepriklausomai nuo Vedos supratimo apskritai, galima

pasirinktinai suteikti tiek išorinę ir materialią, tiek vidi
nę ir psichologinę reikšmę. Tokie žodžiai kaip raye, rayi,
radhas, ratna gali reikšti tiek grynai materialų klestėjimą
bei turtus, tiek vidinę pilnatvę ir palaimą, atitinkamai žy
mėdami arba išorinį, objektyvų, arba vidinį, subjektyvų
pasaulį. Panašiai dhana, vaja, posa gali reikšti arba že
mišką turtą, apstą, tarpsmą, arba visokeriopus individo
vidinius lobius, jų gausą ir augimą. Rig Vedos žodis raye
Upanišadose reiškia dvasinę palaimą; kodėl to paties jis
negali reikšti ir pirminiame Rig Vedos tekste? Vaja daž
nai pasitaiko tokiame kontekste, kuriame visi kiti žodžiai
pasižymi psichologine prasme, dėl to, nuosekliai įžvelg
dami jame irgi atitinkamą gausą, žemiškumo skraistę tarsi
drėkste perdreskiame. Tiesiog sveikas protas reikalauja,
kad iš Vedos nebūtų gujamos šios psichologiniu turiniu
pasižyminčios žodžių reikšmės.
Nuosekliai taikant šį metodą, ne tik ištisos eilutės, iš
tisos atkarpos, bet ir patys himnai išsyk įgauna psicholo
ginę nuostatą. Ši perkalta, nuošalėje nepalikdama nė žo
džio, nė frazės, pilna dažnai tegali būti su viena sąlyga su sąlyga, kad pripažįstamas simbolinis ir paties vedinio
aukojimo pobūdis. Bhagavadgytoje užtinkame žodįyajna
‘auka’, kuris, vartojamas simboline prasme, čia nusako
bet kokį veikimą, nesvarbu - vidinį ar išorinį, pašvęstą
dievams arba Aukščiausiajam. Ar toks simbolinis žodžio
vartojimas nusistovėjo vėliau, įsitraukus į filosofinius sam
protavimus, ar jis yra pagrįstas pačia vedinio aukojimo
samprata? Aptikau Vedoje tokių himnų, kuriuose „jadžnios“, arba aukos, idėja yra pateikiama akivaizdžiai sim
boliškai, taip pat tokių, kurie gobi gan perregima figūratyvine skraiste. Kyla klausimas, ar šie himnai tėra vėles
ni, simbolizmo užuomazgas rutuliojantys iš ankstyvesnių
prietarų, ar greičiau pavieniai mėginimai tik skaidriau
išreikšti tą prasmę, kuri daugelyje himnų savaime slypi,
daugiau ar mažiau rūpestingai pridengta figūratyviniais
įvaizdžiais? Jei Vedoje nuolat nesikartotų psichologinių
prasmių sklidinos atkarpos, tai neabejojant būtų galima
sutikti su anokiu aiškinimu. Tačiau visoje eilėje himnų,
priešingai, bemaž be vargo galima įžvelgti psichologinę
prasmę, aiškiai ir nuosekliai sklindančią iš posmo į pos
mą, o vienintelį neaiškumą kelia tik tos vietos, kur užsi
menama apie auką, apie aukojimą, retsykiais apie auką
atnašaujantį kunigą, kuriuo gali būti tiek žmogus, tiek
dievas. Stengdamasis ir šiuos žodžius aiškinti simboliš
kai, visad įsitikindavau, kad mintis rutuliojasi daug toly
džiau, vaiskiau, nuosekliau, o atskiri posmai įgauna him
no visumą grindžiančią prasmę. Nesijausdamas nusidedąs sveiko kritinio žvilgsnio kanonui, savo hipotezę plė
todamas toliau, įtraukiau į ją ir simbolinį pačių vedinių
apeigų supratimą.
Vis tik čia įsivelia pirmas tikras psichologinės interpre
tacijos keblumas. Iki šiol į priekį stūmiausi taikydamas ne
priekaištingai tiesmuką ir natūralų interpretacijos meto
dą, pagrįstą akivaizdžia žodžių ir sakinių reikšme. Dabar
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susidūriau su esme, kurios akivaizdi reikšmė iš dalies turi
būti paminta. Įsitraukus į tokį triūsą, kiekvieną kritišką ir
sąžiningą protą apninka niekad ramybės neduodantys skru
pulai. Niekas negali būti tikras, netgi stengdamasis su da
lyku tvarkytis kuo rūpestingiau, kad į rankas pateko kaip
tik teisinga gija, kad aiškinimas iš tikrųjų pagrįstas.
Vediniam aukojimui būdingi trys sandai (neminint šį
syk konkretaus dievo ir jam skirtos mantros): asmuo, ku
ris aukoja, pats aukojimo veiksmas ir jo vaisiai. Yajna žy
mi patį aukojimo dievams veiksmą, todėl žodį yajamana
noromis nenoromis esu priverstas suprasti kaip aukos atnašautoją, kaip veiksmo atlikėją. Yajna - tai patys atlie
kami veiksmai, vidiniai ar išoriniai, oyajamana turi reikšti
būtybę ar asmenį, kuris tuos veiksmus atlieka. Tačiau dar
yra ir kiti aukų atnašautojai: hota, rtvij, purohita, brahma,
adhvaryu ir t.t. Koks vaidmuo simbolikoje tenka jiems?
Kartą prileidę, kad auka pasižymi simboline prasme, tu
rime sykiu prileisti, kad simboliškas yra kiekvienas apei
gos sandas. Pasirodo, ir apie dievus nuolat kalbama kaip
apie atnašautojus, o daugelyje vietų atvirai teigiama, kad
aukojimo apeigoms vadovauja būtent antžmogiška galia
ar energija. Sykiu įsitikinau, kad visame Vedos korpuse
ištisai personifikuojami tiesiog atskiri mūsų asmenybės
pradai. Tereikėjo šią taisyklę pritaikyti atvirkščių būdu ir
iškelti prielaidą, kad atnašautojo asmuo, - perteikiamas
išorine figūra, tačiau besireiškiantis viduje, - reprezen
tuoja būtent šią antžmogišką galią ar energiją kaip kerti
nį mūsų asmenybės pradą. Galop teliko nustatyti skirtin
gų kunigiškų pareigybių psichologines prasmes. Paaiškė
jo, kad savo filologinėmis gairėmis ir tolydžiomis ypaty
bėmis vėl giją į rankas įduoda pati Veda. Antai žodis pu
rohita, imamas skyrium, vartojamas nusakant tą įgalioti
nį, kuris „stovi priešakyje“. Tekste čia dažnai nurodoma į
dievą Agnį, kuris simbolizuoja dieviškąją Valią ar Jėgą.
Ši dieviškoji Valia ar Jėga, reikšdamasi žmonijoje, būtent
ir veikia ten, kur tik imama aukoti.
Kiek sunkiau perprasti, ką reiškia pati auka. Tarkim,
Somos vynas visu kontekstu, kuriame minimas, visa savo
vartosena, bendru įspūdžiu ir filologine sinonimika gan
lengvai atitinkamai išaiškinamas, tačiau ką galėtų reikšti
ghrtam , t.y. aukojamas lydytas sviestas? Vis tik nuosekli
šio žodžio vartosena Vedoje rodo, kad jis pasižymi tik
jam vienam būdinga simboline reikšme. Ką, tarkim, būtų
galima nuveikti su lydytu sviestu, kuris lyja iš dangaus,
varva nuo Indros žirgų ar laša tiesiog iš sąmonės? Aki
vaizdu, tektų prisipažinti susidūrus su groteskišku absur
du, jei lydyto sviesto ghrta prasmėje neįžvelgtume simbo
lio, kurio išorinis įvaizdis pats vienas sveikam protui at
rodo iš dalies ar net visiškai beprasmis. Suprantama, pa
rankiai kaitaliojant žodžių reikšmes, įmanoma vieną sykį
ghrta versti ‘sviestu’, o kitą - ‘vandeniu’; vieną sykį ma
nas versti ‘protu’, o kitą - ‘maistu’ ar ‘kvietainiu’. Tačiau
pavyko išsiaiškinti, kad ghrta nuolat siejamas su mintimi
ir sąmone, kad dangus Vedoje simbolizuoja būtent są
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monę, kad Indra reiškia sąmonės nušvitimą, o du jo žir
gai - dvilypę nušvitusios sąmonės energiją, kad Veda daž
nai netgi visai atvirai kalba apie intelekto (dhisana) kaip
išskaistinto ghrta atnašavimą dievams: ghrtam na putam
dhisanam (III. 2.1). Žodis ghrta, be visų kitų savo pras
mių, dar reiškia ir šiaip ką nors sodrų, šiltą bei švytintį.
Turėdamas omenyje visus šiuos požymius kartu, jau gali
nebūkštaudamas nustatyti jo psichologinę reikšmę. Ta pati
taisyklė, tas pats metodas pasirodė pritaikomas ir kitiems
aukojimo sandams.
Aukojimo vaisiai iš pažiūros būtų grynai materialūs karvės, žirgai, auksas, palikuonys, vyrai, fizinė stiprybė, per
galė kovoje. Čia vėl susiduriame su šiokiais tokiais keblu
mais. Tačiau jau anksčiau buvau aptikęs, jog karvė Vedoje
- išimtinai enigmatiškas gyvulys, atsidanginęs iš kur tiknori,
tik ne iš paprastos žemiškos kaimenės. Žodis go reiškia
tiek ‘karvę’, tiek ‘šviesą’: daugelyje vietų jis akivaizdžiai
reiškia šviesą, nors į priešakį tebelieka iškeltas karvės vaiz
dinys. Tai ypač krenta į akis, kai susiduriame su saulės kar
vėmis - homeriškosiomis Helijo karvių bandomis - ir Auš
ros karvėmis. Psichologiniu požiūriu, fizinė šviesa kuo pui
kiausiai gali simbolizuoti ir žinojimą, ypač dieviškąjį žino
jimą. Tačiau kaip šią gryną galimybę būtų galima patikrin
ti ir pagrįsti? Ėmęs gilintis aptikau, jog pasitaiko ištisos
atkarpos, kuriose visas supantis kontekstas pasižymi psi
chologiškumu, ir vien tik karvės įvaizdis įkyriai beperša
materialistiškas sąsajas. Indra kaip tobulų formų dailidė
yra kviečiamas gerti Somos vyno; begeriant jį apima ekstatiška pilnatvė ir jis tampa „karvių davėju“; siekdami pa
čios giliausios ar aukščiausios jo išminties, kreipiamės į jį,
ir jo įžvalga suteikia mums aukščiausiąjį gėrį. Akivaizdu,
kad tokioje atkarpoje karvės negali priklausyti materialia
jai kaimenei, o fizinės šviesos reikšmė irgi ne ką tepaaiškina. Galiausiai psichologinis karvės simbolizmas Vedoje iš
syk tapo man aiškus ir patikimas. Pamėginau jį pritaikyti
ir kitoms atkarpoms, kuriose pasitaiko šis žodis, ir visad
įsitikindavau, kad šis simbolizmas, kuo darniausiai įsiterp
damas į kontekstą, prasminiu požiūriu yra visiškai neprie
kaištingas.
Karvė ir žirgas, go ir ašva, nuolat siejami vienas su kitu.
Uša, t.y. Aušra, apibūdinama kaip gomati ašvavati - Aušra
aukotojui duoda žirgų ir karvių. Kalbant apie fizinę aušrą,
gomati apibūdina ją kaip lydimą šviesos spindulių ar juos
nešančią ir tokiu įvaizdžiu mena nušvitimo aušrą žmogaus
sąmonėje. Todėl ašvavati taip pat negali žymėti tik fizinių
žirgų; šis žodis irgi turi turėti psichologinę reikšmę. Tyri
nėdamas žirgą Vedoje priėjau išvadą, kad go ir ašva nusa
ko dvi giminingas idėjas: Šviesą ir Energiją, Sąmonę ir Jė
gą, kurios, Vedos ar vedantos supratimu, atstovauja dviem
- būties ir veiklos - atžvilgiams tikrovėje.
Tapo aišku, kad du esminiai vedinio aukojimo vaisiai karvių ir žirgų aimė, gausa - simbolizuoja apstų sąmonės
nušvitimą ir gyvybinės energijos priteklių. Iš čia išplaukia,
kad ir kiti aukojimo vaisiai, nuolat siejami Vedoje su šiais

dviem „karmos rezultatais“, irgi turi pasižymėti kokia nors
psichologine prasme. Belieka tik nustatyti, kokia.
Pasaulio lygmenų sąranga ir atitinkamos dievų funk
cijos - tai kitas visame kame prasikišantis Vedos simbo
lizmo bruožas. Lygmenų simbolizmo giją man pakišo Ve
dos samprata, postuluojanti „vhajričius“, tris simbolinius
mantros žodžius (om) bhūr bhuvah svah bei ketvirtojo
„vjahričio“, dar vadinamo mahas, sąsaja su psichologiniu
terminurfam. Rišiai kalba apie tris kosmines padalas: Že
mę, viduriniąją sritį antarikša ir Dangų (dyau); tačiau dar
yra „didysis Dangus“ (brhad dyau), vadinamas „Plačiuo
ju Pasauliu“, „Platybe“ (brhat), o retsykiais apibūdina
mas kaip „Didysis Vanduo“ (maho amah). Sis brhat savo
ruožtu nusakomas kaip rtam brhat arba trinare formu
luote satyam rtam brhat. Kaip šie trys pasauliai atitinka
tris vjahričius, taip, atrodo, šis ketvirtasis Platybės ir Tie
sos pasaulis atitinka Upanišadose minimą ketvirtąjį vjahritį, būtent Mahas. Puranų formuluotėje visus keturis pa
pildo dar trys, aukščiausieji hinduizmo kosmologijos pa
sauliai: „Džana“, „Tapas“ ir „Satja“. Veda taip pat mini
tris aukščiausiuosius pasaulius, tik jų neįvardija. Tačiau
vedantos ir Puranų formuluojamoje sistemoje septyni pa
sauliai atitinka septynis psichologinius būties principus
ar lytis: „Sat“, „Cit“, „Anandą“, „Vidžnianą“, „Manas“,
„Praną“ ir „Aną“. Vidžniana, vidurinysis principas, tasai
pats Mahas principas, „Didysis Pasaulis“, - tai tikrovės
Tiesa, atitinkanti vedinįrfara, kuris yrabrhat pradas, „Pla
tybė“; Puranų sistemoje po Mahas kylančia tvarka eina
„Džana“, „Anandos“ lygmuo, dieviškosios Palaimos pa
saulis, o Vedoje rtam, Tiesa, irgi veda aukštyn į mayas,
Palaimą. Dėl to, daug neabejodami, galime pagrįstai ma
nyti, kad abi sistemos yra tapačios, kad jodvi kyla iš vie
nos ir tos pačios sampratos, anot kurios, egzistuoja sep
tyni subjektyvios individo sąmonės principai, kurie ob
jektyviai reiškiasi kaip septyni „pasauliai“. Atsirėmus į
šią tapatybę, man pavyko Vedos „pasaulius“ susieti su
atitinkamais psichologiniais sąmonės lygmenimis. Šitaip
paaiškėjo ir visa Vedos sistema.
Pasiklojus tokius pamatus, visa kita ėjosi be ypatingų
kliūčių, kone savaime. Tapo aišku, kad Vedos sampratos
šerdį sudaro žmogaus sielos pareiga iš mirtingumo būk
lės į nemirtingumą, Apgaulę pakeičiant Tiesa, o suskai
dytą ir suvaržytą buvimą - pilnatve ir laisve. Mirtis - tai
tik mirtingoji materijon įsivilkusių proto bei gyvybės būklė;
Nemirtingumas - tai nevaržomos Būties, Sąmonės ir Pa
laimingumo pilnatis. Žmogus, pranokdamas ir žemę, ir
dangų, - ir kūną, ir protą, - kyla aukštyn į Tiesą (Mahas),
o iš čia - tiesiog į dieviškąją Palaimą. Tai ir yra ta „di
džioji perėja“, kurią aptiko protėviai, senovės rišiai.
Dievai pasirodė esą Šviesos vaikai, Aditės, t.y. Nesurišties, sūnūs; posmas iš posmo himnai bylo, kad jie daugsina žmogų, išbrėkšdina jame šviesą, lieja ant jo vande
nis, dangaus pilnybę, augina jame tiesą, tveria nežemiš
kus pasaulius, padeda pro visas trikdis gautis į didįjį tiks

lą, pilnutinį palaimingumą, tobulą džiugesį. Jų skirtingas
funkcijas atskleidžia atliekami veiksmai, garbstomieji epi
tetai, psichologinė sujais susietų padavimų prasmė, Upa
nišadų ir Puranų užuominos, atsitiktinės graikų mitų nuo
trupos. Antra vertus, demonai, kurie jiems priešinasi, reiš
kiasi kaip skaldančios bei varžančios galios, kaip Slapū
nai, Paiskotojai, Rijūnai, Ribotojai, Kardytojai, ką rodo
jų vardai, t.y. kaip galios, kurios žaloja laisvą sveikos bū
ties pilnį. Šie Vritros, Paniai, Atriai, Rakšasai, Sambaros, Valos, Namučiai - tai ne kokie vietinių dravidų die
vai ar karaliai, kaip linkęs manyti perdėtu istoriškumu
persisunkęs modernus protas; jie išreiškia daug archajiškesnę idėją, geriau sutinkančią su religiniais ir etiniais
mūsų protėvių siekiais. Jie atspindi aukštesniųjų Gėrio
galių ir žemesniųjų geismų kovą; ši Rig Vedos samprata lygiai kaip kad panaši gėrio ir blogio sandūra, tik kitaip,
ne taip psichologiškai subtiliai, su ryškesniu etiniu atspal
viu suformuluota zoroastrizmo išpažinėjų, mūsų senovės
kaimynų ir giminaičių, šventraščiuose - greičiausiai kyla
iš bendros arijų andai puoselėtos pirmapradės dvasinio
ugdymo kultūros.
Galų gale aišku, kad Vedos simbolikos sistemą suda
ro padavimai, pasakojantys apie dievus ir jų santykius su
senovės „regėtojais“. Kai kurie šių mitų iš tikrųjų galėjo
kilti iš gamtinių ar astronominių pastebėjimų, tačiau ir
tokiu atveju jų pirminę prasmę papildė psichologinis sim
bolizmas. Nuvokiant Vedos simbolikos prasmę, dvasinės
šių padavimų užuominos stačiai pačios krenta į akis. Bet
kuri Vedos dalis glaudžiai syja su visomis kitomis, o pati
šių kūrinių prigimtis, jeigu jau išsirinkome tokį interpre
tacijos metodą, verčia mus taikyti jį kiek įmanoma pla
čiau, iki pat sveiko proto brėžiamų ribų. Padavimus į vie
na išmoningai sulydė šviesios galvos, ir bet koks mūsų
nenuoseklumas tik sugriautų visą jų harmoningai deran
čios minties statinį.
Šitaip išnirdama iš senovinių posmų man apsireiškė
Veda, šventieji himnai, nuo pradžios iki pabaigos bylantys apie archajišką ir didžią religiją su išplėtota, gelmia
psichologine samprata, - šventraštis, kuriame viešpatau
ja anaiptol ne sumaištis, kurio pagrindas anaiptol ne pri
mityvus, sudarytas visai ne iš padrikai sukreigtų heterogeniškų, barbariškų pradų, - vieningas ir išbaigtas šven
traštis, skelbiantis puikiai suvoktus dvasinius siekius, nors
prisidengęs materialių reikšmių šydu, kartais vos perre
gimu, kartais vaiskiai skaidriu, tačiau niekad neapsiniau
kiantis aklinai ir nė mirksniui iš akių neišleidžiantis savo
aukšto dvasios polėkio ir tikslo.
Iš anglų kalbos vertė Kazimieras SEIBUTIS
Versta iš: SriAurobindo. The Secret of the Veda. - Birth
Centenary Library, Vol. 10,1971. -P. 32-45.
{Bus daugiau)
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ŽMONĖS PASAKOJ

Marytės
„pasakėlės“
Varėnos rajono Panočių kaimą žino ne vienas tautosa
kos rinkėjas: priešgerą dešimtmetį ekspediciją čia buvo su
rengęs Vilniaus pedagoginio universiteto „Poringės“folklo
ro ansamblis, kadrilių, dainas, pasakojimus į videojuostą
filmavo Lietuvos liaudies kultūros centras, pas šio kaimo
žmones lankėsi ir Varėnos folklorininkai bei Vilniaus etni
nės veiklos centro, Muzikos akademijos darbuotojos. Begar
sių dainininkių (Onutės Taraškevičienės, Vladzės Valentukevičienės bei jų kaimynių), Panočiai galėtų didžiuotis tu
rėdami puikią pasakorę Marytę KARSUKAITĘ-SAKAVIČIENĘ (g. 1921 m. Varėnos r. Kaniavos k.), kurios tikroviš
kus pasakojimus ir siūlome skaitytojui.
Medžiagą iš audioįrašo (1995 11 24, LLKC LKAG 171)
iššifravo irparengė Eugenija VENSKAUSKAITĖ.

tokia pikta. Nikap negalėsi gyvenca. O aš kap nepasakysiu,
tai mani gi Dzievas pakoros, ir aš peklon pragaišiū.
Sako:
- Tėvulia, nieko. Aš nebijau. Bile joj cik ais už mani. O
joj man bus gera.
- Nu, jei, vaikeli, tau gera, tai aš prieš Dzievųjau neatsa
kysiu už šitai.
Nu ir kų - apsižanina jiej abudu.
Pirmųdzien jau joj guli. Ojisai pečių kūrina, gyvulius šaria, visa. Jau jų užkloja gražiai, pagal jos jau visus narvus;
jau jis tep gražiai. Nu, jau jai gerai. Ir tai dar kokį žodį ka
šūkters an jo, ka šūkters. Ale jis vis ciek usilaidzia. Tadu kitųdzien dar pamigdė. O traciųdzien jis visa padarė - pečun
malkų sukrovė, puodus sustatė. Nu, ir išaina, sako:
- Lucyte, kelkis. Būk gera, aik, pakurstyk pečių. O aš
apšarsiu gyvulius.
Avis buvo atvesta priemenėn su dzviem ėreliais. Vištos
gi po pečumbuvo. Joj dėlto paskėlė. Ojis sėdos gali stalo, ir
daboja, kųjoj daris. Dar nedaug ty, neina dar tvartan. Joj ka
paėmė kačargų, ty kap pradėj tųsyc malkų iš pečio - tai vie
nų po lašku (lova - E. V), kitų po pečum, tračių po stalu!..
Visa, kap pradėjo švarlioca. O jis daboja, nieko jai nesako.
Ėmė, aplaido pagalį. Atsilaido ciej vartukai, kur po pečum.
Vienuolika vištų, kiek tynais buvo po pečum, išlėkė iš papečėlės. Viena an suolo užšoko ir aina per suolų. Tas rikterėj:

APIE PIKTĄJĄ LUCYTĘ

Mano tėvulio susiedai toki buvo. Turėjo tris dukteris. Ir
tos dukterės tokios buvo labai... dzvi darbščios, ale nelabai
jau grąžos. Viena buvo Pranuke, o kita Rožytė. O tračia bu
vo labai graži, jauniausia, Lucytė. Labai pikčiurna buvo, narvuota, nesutvarkė jos niekas. Jau tos labai geros buvo. Ojau
šitoj tračia užgimus buvo labai paškudna. Nei tėvo, nei motkos - nieko neklausė. Jei pabarė - tai joj išajo an kelių dzienų, kur an šaudų nakvoja, kur prapuola.
O nuveina večerinon - tai smagi, graži, jauna. Jei madon
bernas veda šoke, tai dar šoka. Ir aina. O jei kokis kežėkas
veda šoke - tai kojų paspyrė, apspjovė. Užsigrįžo - ir aik tu
nuog jos.
Nu, vienųroz buvo vesailia ty netoli. O tokio Adomėlio
tėvai gerai gyveno, turėjo du arklius, ir ... (namai tai visų
buvo toki, su tom molinėm aslom, su tais pečiais, su papečėlėm. Visų buvo - nor ir bagocausų, maža kien buvo padlagų). Ir ataj vesailion tas Adomėlis. Jau jis buvo sanesnis, o
joj buvojaunesnė. Ir kad pasdaboj tų Lucytį! Ir jai krito akin.
Garbanotas, gražus.
Ir atvažau svotuosa. Tėvas jau priėmė, prišaukė pragėrų
jau tynai. Gieda jau visi, visa. O tėvas išsiveda, sako:
- Aikšy, vaikeli (an to jau berno, an to Adomėlio). Aikšy, - sako. - Mes abudu paklegėsim priemenėn.
Išaina. Sako:
- Sūneli. Aš tau pasakysiu kap kunigu an spaviedzio. Ne
noru, jau ma metai sani. Aš peklon pragaišiū, jei tau nepa
sakysiu. Rask tu mergų kur. Tau raikia gaspadinės. O tu pragaiši, - sako, - su šituoj mano dukteri. Nesutvarkysi. Joj gi
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Marytė Sakavičienė (iš dešinės) su gera savo kaimyne
Vladze Staneliūniene. Fotografuota 1996 metųvasarą.

- Čiš, - sako. - Kur tu ce užlindai?
Toj višta dar toliau pasėjėjo. Jis kitųroz rikterėj. Neklau
so toj višta. Tai jis kab griebė pagalį! Tai vištai tvokst, toj
višta pervirto, tabalai, ir - negyva.
- Eh, - sako, - Adomulia, Adomulia, kų dar tu padarei,
tokia graži raibukė vištaitė, o tu užmušei jų.
Sako:
- KoP joj many neklausė? Ir kas neklausis, visiem tep
bus!
Nu, jau joj cyli. Jis aina pro duris. Toj avis: bar, bar, mislino, kad atnešė šieno. Jis rėkia:
- Ar tu, - sako, - apstosi ce bliovus, ar ne?
Dar toj avis užbliovė. Jis dar rozu pasakė, toj avis dar
užbliovė. Jis kab griebė pagalį, tai aviai per galvų! Ir toj avis
gruvo. Kap gruvo toj avis, ėrukai lakioja apie tų avį, meke
na, o joj sako:
- Adomulia, Adomulia, ir kų dar tu padarei? Kaip tu
šituos siratukus palikai? Un gi kap jiej bliauna, sa mamos
verkdzina.
- Nieko, - sako. - Ko joj bliovė? Jei aš jai pasakiau: cylėk- tegu cyli. Neklausė - te. Ir visiemtep bus, kas cik many
neklausis.
Nu, jau jai... Joj dreba, vadzinas, kad ir jai gali būc tep,
kad neklausis.
Padaboja - per kiemų aina tėvas jos. Jau an sugrųžtuvių
prašyc. Ojis, kap tėvas ajo per kiemų, sako:
- Ša! Kad nė žodžio tėvu nesakytai, kas ce pasdarė.
Tėvas atsidarė duris, sako:
- Vaikai, vaikai, tai bėdos pas jum? Va, avis gi išgaišus.
Inej pirkion - ir višta išgaišus.
Ojau joj prišoko, sako:
- Tėvulia, tai kadgi nežinom, kas ce pasdarė, šiciem gy
vuliam.
Nu, kas pasdarė, tas pasdarė. Sako:
- Atvažuokit in mani jau an sugrųžtuvių, jumiemsugrųžtuvės. Atvažuos Pranuke, Rožytė su vyrais. Turiu pircį, tai
pakūrysiu. Išsiprausim visi, ir tadu pabaliavosim.
- Gerai, - sako, - atvažuosim.
Jau rangias važuoc. Daboja. Jai liepė paklotį gražių pagamyce, kad vežimas užkloti būt gražus. Ojis nuvejo kinkyc
arklių. Išsivedė kūdų senų arklį kinkyc, o to gero neveda.
Tep joj sakis:
- Adomulia, taigi mumiem sarmata bus. Kad neturėtu
me, o dar turim ir šitokį gerų arklį, o dar kinkai tų skūrų!
Bala, akmenai, jis gi nenutįs mūs in tėvulį.
Jis sako:
- Ova, botagas geras, kap jis neklausis! Nutįs! Sėskis.
Pasisodzino ir ka pradėj tam arkliu botagu duoc, ka pradėj! Tas bėgo bėgo, bėgo bėgo. Nu, ir jau cik dišina, priilso
visai. Ir - vis na, o jis nieko nepadaro, tas arklys. Atsigulė. Ir
jau dišina. Jis iššoko iš vežimo, išsitraukė rūčkų, kur drobynas
deda. Ir tuoj rūčku arkliu rozų užtaisė - kelkis. Neskelia, tai
jis per galvų tamarkliu (bajisjau norėjo pribaigė; ir buvojam
proga, kad Lucytė ragėt). Nu, ir tų arklį užmušė. Toj sako:
- Uoj, Adomulia, kur dar dėsimvežimų, kai dar mes nuveisim, kur dar šitų arklį negyvų dėsim?
Sako:
- Un, žmogaus namai. Bėk greičiau ir paklausk, gal pri
ims tų vežimų pastacyc. O arklys testa sau guli.

Joj greičiau (dar ir bala, šlapia) paskėlė suknelį, riscion
nubėga in tų žmogų, paprašo:
- Ar neseka pas jus vežimas palike?
- Tįskit.
Atajo. Ir liepė Lucytei už ienų tįse. Jau škada jos buvo,
ale jau vis ciek pasistatė tokių naravų, kad, vadzinas, neišsiduoc. Jau toj grėbia už tų ienų, ojis, škadavodamas, iš župakalio stumia vežimų. Ir nustūmė an to kiemo vežimų. Pasa
kė, kad, vadzinas, nuveisim dar pėsčia, ale kad jau tėvam
nesakytai, kas ce buvo. (O kur jau joj tau sakis!)
Nuveina.
Švogriai sako:
- Voj, Adomėli, ir koP dar tu pėsčias atėjai su Lucyti?
Nugi tokį turi gerų kumelį. Ir atajai pėsčias?
Ojoj graiciau užšoko, sako:
- Kas ty mumiem ataic? Va, vienas juokas.
Nu, tėvas pakūrino pircį. Nuvejo jau vyrai prauseis. Ir
išsiprausė, parajo. Aina motka su dukterimi. Nuveina pircin. O jau ka paraj iš pircies, an to Adomėlio ciej švogriai
sako:
- Nu, ar dar ta plaukai visi? Ar akys neišluptos?
- Tai koP, - sako, - man gali kas išlupę?
- Nugi ta Lucytė šitokia žvėriška, paškudna. Nedėlia čėso po vesailiai, ir ta neišlupo akių, neišpešė plaukų?
- Jūs, - sako, - geros ir malonios, o mano gerasnė kapjūs!
- Nu, kuom?
- Ainam in pircį. Ir, - sako, - šaukiam. Katrų kiaušis - ar
jūs geros, ar mano negera?
Ir nuvej visi in pircį. Vienas:
- Pranuke, išeik!
O toj:
- Tai kas tau pasdarė, kibą tu durnas? Mes grynos gi,
prausiamės, vanojamės, o tu ce šauki. Aike, - sako, - tu na
mo! Dar ko užsimanei! Neisiu aš iš pircies.
Kitas šūkteria:
- Rožyte! Graiciau aik iš pircies!
- Nu, - sako, - ščyriai vyrai pasiuto, ar kuris galas pasdarė
jiem. Nenormalūs. KoP dar jiej cenais mūs šaukia per šitų?
Nėj, alia. Iš tolo tos neina.
Kap cikjis šukterėj:
- Lūcyte, greičiau!
Tai kab jau šoko toj! Motulė sako:
- Dūkrela, užsimesk nor marškiniais, nor kuo.
Uojuoj - gryna prieš juos! Tuojaus - ir viskas!
- Nu va, - sako. - Jūs neklausė geros, o mani paklausė
negera. Ir kur aš jai liepsiu, tai joj mani kiaušis.
Parajo namo. Ir visi jau klega, sako:
- Vajėzau. Šitokia joj pikta, ir kab joj tep greitai paklau
sė Adomėlio.
O tėvas pastvėrė už kaklo, žantų išbūčiau.
- Kad tu, - sako, - nemušei jos, kaulų nelaužei, ale jų
išmokinai, išauklėjai. Tai tau ačiū, žantulia.
KAIP SENIAU ANDRIEJŲ ŠVENTĖ
Dartės teip pasakysiu, kaip saniau Andriejų šventė. Aš
pači buvau jauna mergina ir visa matiau. Ir ištekėjau jauna
... Per tų Andriejų.
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Suveinam visos mergos vakaroc vakari: tai mezgam, tai
verpiam, tai dar kų darom. Andriejun, kap ataina, prieš džvyliktų pašokam, pašokam, o paskui visi varažbitai buvo. Mer
gos, kap ciktai aina gule, tai nusprausia ir atsigula (ty prikloja šaudų gaspadorius an žamės). Ir jau jos nekalba, laukia,
kad atneš [sapne] kokis jaunikis abrūsų apsišluostyce.
Daugiausia tai verbelas sodzinom. Po pečum vištos bū
davo - tynai šilta. Raikia šiltai pasodzyt, kad Andriejun pasodzyta, Kūcion pražydėtų: jei nepražydės - neištekės.
Aš gi cik sapcyniolikos metų buvau, vyrasnė sasuva buvo
pas mani. Ir aš sodzysiu! Viena buvo merga keturiasdešim
metų, sanmergė, o aš buvau sapcyniolikos. Ainam ir mes sodzyce. Bonkėn inpytėm vandenio, išsilaužėm vyšnukį. Insodzinom, po pečum pakišom. O Kūcion jau ma motulė sako:
- Ak tu, piemene, užsimanei tekėce. Yr vyrasnė sasuva.
- Motula, padabosim, argi mano verbelė nepražydėjo.
Kad ištįsiam, ištįsiam. Visų mergų, katros norėjo ištekėc,
cik lapelis, jokio žiedelio. O tos sanmergės - pražydėjo, ir
mano pražydėjo. Sako, va tau - piemenė tekės, ir sana mer
ga tekės. Nu, ale taip ir buvo.
MARYTĖS VESTUVĖS
Buvo večerina mūs ulyčon. Ir aš gi nulėkiau ton večerinon. Už penkių kilometrų gyveno tokis sanbernis. Bernas
dzvidešimt devynių metų, o aš aštuoniolikos. Nu ir - kap
pasdaboj mani. Jau ir parlydėc nori. Ajajajaj, - man cikjuo
kas, kad tas bernas in mani limpa. Sakau, yra gi mano sasulė
vyrasnė, kam man dar tekėc, dar aš piemenė.
Atvažuoja su barškuliais svotuosa in mani. Tėvas klau
sia:
- Svotuliai, ko jūs atvažavot? Keturas gi turu dūkralas,
in katrių gi ce atvažavot?
Sako:
- In Marytį!
- Joj dar ne merga mumiem. Dar piemenė, neišvirs nei
vakarienės, nei nieko. Nemoka.
Ale kab užsispyrė, sako tėvulis:
- Imket, va vyrasnė. Turu kumelį tokį gražų laukų, tai
duosiu pasogan, o šitai piemenaitei - nieko neduosiu. Dar
joj ne merga, o man raikia vyrasnėm pasogą surinkę.
Ale kų. Kap pristoj, sako:
- Ma neraikia. Nei pasogo, nei nieko. Testa nusvelka ši
tų rubaškaitį, palienka sasariai, ir aš imsiu nuogų.
Pas tėvulį buvomšaši vaikai. Žamės nedaug buvo. Ir bro
lis vyrasnis, ir sasarys buvo, ir visi kab apstoj mani. Ima ber
nas - ir aik. Ba gryno kaulo ir šuva negraužia. O kur mes
pasogos visiems surinksim - nėra iš ko.
Nu, ir aš tep klausiau, kap tėvulis sakė, kap motulė sakė.
Nuvažuojajau ma motulė su tėvuliu an padabonių. Kluonan rugių pridėta, ty paršaliai du stovi tvartelin, avytė viena.
Vilnos ciela paklotė pririšta. Parvažau nuog padabonių.
- Vai, - sako, - dūkrela, ty gi gruntai, neraiks tau nei
uogauc, nei grybauc. Aik tu už Antano.
Kab nutarė jau visa draugė, tep ir aš. Sucikau.
Atvažavo an zopaviedzių. Padarė pragėrus. Svotas tuojaus ir sako:
- Aikšy, tėvulia, kų aš tau pasakysiu.
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- Nu, kų?
- Kiek tu savo gi dūkralai pasogos duosi? (O tadu buvo
dar cik rusai užajį, čarvoncai ciej buvo, kab tekėjau ketu
riasdešimtais metais).
Sako tėvulis:
- Okų aš, vaikeliai, jumiemgaliu duoc? Jaunų vaikų duo
du. Duosiu karvaitį, duosiu kiaulį paspjaut, duosiu avytį, duo
siu dzvi vištas. Daugiau nieko neduosiu.
- O kiek, - sako, - červončių duosi?
- Kad aš ir neturu. Kur aš paimsiu? Ce dabar karas, ciej
polski pinigai susmurnavoj.
- Vis du šimteliu ... Keturis šimtus červončių sugrabosi
kur.
Tėvas mano iš tolo sako:
- Važuokit jūs atgal’, nelįskit. Aš šitokį vaikų duodu, ir
ciek duodu visko. Ir dar jūs šimtais tais.
Nu ale kų. Brolis labai norėj žanycis. O cenais sasarys
keturios. Penkios buvom. Ir išaina, nėr kaip už sasarį žany
cis. Tai jis sako:
- Nu, švogriau, aš tau duosiu du šimtu. Keturų tai ne, o
du šimtu kaip nor, kap avį nuvešiu, parsivešiu, tai vis kap
nor duosiu.
Suciko an tų dzviej šimtų.
Vesailia jau buvo, atvažau šliūban. Vėl svotas klausia:
- Tevulia, tai neškie pinigus an stalo žantu.
O tėvulis sako:
- Aš nekecinau, ir aš jų neduosiu!
O mani jau rengia kamaron. O aš verkiu alasu, žodžiais
jau kap negalėdama - tep aš jo nemylėjau ... senas, tep aš jo
nenorėjau, to savo vyro.
Apsirengiau jau su tuliom, visa, kamaron. Girdžiu - pirkion kad ginčai, tai ginčai. Sako:
- Uo, keturis šimtus žadėjai (svotas an tėvulio).
Tėvas sako:
- Jei aš keturis šimtus žadėjau, tai jūs grįžkit arklius ir
važuokit, kur jūs norit, aš ne, po vesailiai. Testa susiedai pa
geria, paulioja, o jūs, - sako, - važuokit, kur norit.
Ale. Aš kap užgirdau tuos žodžius, tai nuo galvos tuos
velionus trankiau an bulbų, sėdaus ir sakau - jūs mani nenutįsit už stalo. Paskui, sakau, man visas gyyvenimas: jis skysčios, kad tėvas pasogo nedavė! Kap tep, tai ėmė ir su rubaškaiti, nuogų, kap dar tė, užsimanė pasogo.
Jau ragi, kad išaina negerai, tai tadu sako:
- Ai, tuščia jo, to pasogo, tik testa važuoja.
Mani iš naujo vėl’ rangia, vėl’jau. Perėmė mani rėkian
čių, verkiančių, už stalo pasodzino. Už ašarų aš neragėjau
jau to vyro.
Apsižaninom.
Už nedėlios čėso jau šaukia an sugrųžtuvių tėvas. Atvažavom an sugrųžtuvių, tadu tėvulis nuvedė tvartan, sako:
- Dūkrela, žantulia, va, iž dzviej karvelių, kurių nori, rin
kis.
Viena buvo mažukė tokia su dideliais ragais, kai oželis,
ale labai gera buvo an pieno, an sviesto ... O kita buvo gražasnė, dzidesnė, ale menkesnė an pieno.
Sako:
- Uot, buvot an gronyčios iškelti, neturit karvelės, aš ju
miem darodzinu, kad šitų mažukį imkit, nor sviesto turėsit.
Nu, aš ir norėjau tos karvelės. Ojau mano vyru gi nepa-

- Va (an tėvo). Padabok, ar aš neišroviau, - sako, - ir be
ciko! Išaina, kurgi, - tokių mažukį pačių paėmė, ir dar mažukį karvį. Jis sako - mūs ulycia pirštais badzis, išaina, kad Dzievo.
Tėvu dar labiau strokas.
nepaėmėt dzidesnės karvės.
- Dukrela, be Dzievo per slankscį tu neperžangsi, vis ciek.
Ale nieko nesakė, nespriešino. Inkėlė tų kiautį vežiman,
indėjo avį ir dzvi vištas, ir jau išvedė tų karvaitį. Opinki kilo Raikia su Dzievu gyvence.
Tai joj, kaipo saniau gi slanksciai cie buvo, aslos. Tai vie
metrai raikė važuot, kap rozas pinki.
Cik išvažavom iš savo ulycios, mano jau gimtinės, - ak, nas duris atsidarė, kitas, tračias atsidarė. Ir - virpe par vienų
jis kad pradėj šturmavoc, kad pradėj šturmavoc: kol’tu šitų slankscį, par kitų, par tračių, ir sako:
- O ar neperšokau be Dzievo? Ir be Dzievo peršokau!
karvį ėmei, ožį kokį man, aš jų užmušiu! Joj pas mani nebus!
Jau tėvu dar labiau strokas. Ale kų darysi, jau neišmoky
Verkiau verkiau vežiman važuodama. Atvažavom tynai,
jau jo ulyčių. Raikia per pievas aica (buvo takas), o aplinkui si kitaipos.
keliu važuoc. Tai jis šoko iš vežimo prieš ulyčių, per tų pievų,
ir nulėkė namo! O aš gi viena su sa pasogėliu važavau važaKAP SKRAGŽDUKĖS ATSIRADO
vau, važavau važavau. Parvažavau, jau jo tėvas išajo:
- Martela, tai ir karvelį parsivarei, cik kad nedzidukė.
Išaina, skragždukės, paukšteliai mažukai. Nežinot, iš kur
Ojis gi kad išsitraukė, ty statiniais buvo tvora tverta, kad
išsitraukė statinį, tai ka pradėj tų karvį mušč! Uoj verkiau, jiej atsirado?
Buvo panelės švenčausos Marijos gimimo diena. Aštun
tai verkiau!..
tą rugsėjo. Važavo boba su dziedu an atlaidų labai toli. Ir
davažavo tokių pievelį. Ir teip gražiai nušienauta toj pievelė.
Nat sustabdė arklį. Sako dziedas:
PIKČIURNA „ŠOKĖJA“
- Ale ir gražiai cenais nuskusta.
Mūs ulyčon buvo tokia viena merga. Cik tėvų turėj vie
O boba sako:
-Tu, dziedai, nieko nepranti. Ocenai neskusta, ale kirpta.
nų, o mamos neturėj. Penkis brolius turėjo. Ale joj nemo
Ir jiej davaj abudu ginčytis. Ginčinos ginčinos, ginčinos
kėjo šoke labai! Kur tynai! Turėjo didelį akvatų an večerinų, an vesailių aic, kap saniau gi aj neprašyci visi. Ir šoko, ginčinos, paskui iš piktumo dziedas ir inmetė ažarėlin tynai
ir dainavo. Jei neataina iš kitų ulyčių bernai, mergos, tai bobų. O ty pas ažerėlį buvo tokia graži dzidelė liepa. Ton
labai jau būna nesmagu. Visi ajo, kur kas užgirsta vesailių, liepon sakalas buvo suvijįs lizdų ir perėjo vaikučius. Nu, ir
ar kų. Ir ji ajo.
visa ragėjo.
Dzieve Dzieve, ataina graži mergina, bernai tik sulpstos
Boba, kab inmetė ažaran, dziedo neperginčina, tai iškišo
an jos dabodami. Tuoj vienas grabia šoke, tai kitas grabia pirštus ir vis rodzia: “Kirpta, kirpta, kirpta!”
šoke. Ojoj gi kap išaina, ar polkos, ar valso - tai bernas tep
Sakalas pastebėjo. Neišperėj sakalukų, ale išperėj skragžšoka, o joj - kap jai išaina. Apsukę duroz ir palaido. Ji už džukus. Išmėtė juos iš lizdo. Jų kirptos uodegaitės, tep kap
raudonuoja. Pabėga, paraina namo. Ir kap pradės savo tup boba rodė pirštais; ir buvo skaryti baltu susrišus ce va kam
lius, batelius! Tai nor naujausi, nat in lubas, kad pavaris, kad pukus, tai tokis ir šalikucis yra. Jos liko vandeniniai paukš
pavaris!
čiai. Vandeniniai. Ateina jau šitoj dziena, aštunta rugsėjo.
Ojos tėvulis labai buvo pabažnas. Tai jam strokas, kad Jiej nelakia dausosa.
duktė tep daro. Jau tadu broliai pradeda jų mokyce šoke.
Bet yra... ažaran tokios nendrės aukštos. Ir jiej an tų nen
Išsiveda kluone an grandzymo, prikiša šiečkos maišų, ir lie drių karias, karias, karias sulėkį, kol toj nendrė užlūžta van
piajai su maišu šoke. Ty an liežuvio pagrajina. Vis ciek neiš- denin, ir jiej tadu jau užšųla tan vandenin, ir net tračią gegu
aina. Tadu duoda viedrų vandenio pilnų. Ir liepia su viedru žio vėl atgal išskradžioja. Išaina, jiej niekur gi lizdo neveja,
tuo sukeis, kad išsimokyc šoke. Ir ty neišaina.
vien po namais. Ir neveja iš šakučių ar kokių samanėlių, vien
Ataina pirkion. Ir vėl tuos tuplius! Joj kulbį paėmus, ir iš balos, ba jiej jau užgimį balon, jiem tep priklauso. Ir dar
kirvį, nori sukapoc, sako:
neseka draskyt tų lizdelių, ba, sako, perkūnas šauna, ar pa-Tuščia jų. Darbuju darbuju, nuperka naujus vienus tup žėras būna, arba bėdos didžiulės užplūsta ...
lius. Aš ir smercies sulauksiu su tais tupliais. Svieto mergos
tai paršoka tuos tuplius. O dar man raikės ir senystos su
laukė, kitų nenuspirksiu.
Marytė’s tales
Tėvas daboja, daboja. Sako:
- Dukrela, cik tu nesnarvuok ir neširsk. Nugi, - sako, The village of Panočiai in Varėna district is famous not
Dzievas yra. Tu gi moki ir giedoc, ir visa, nuveik bažnyčion,
only for its singers but also for its story-tellers. In lively and
mergos gieda rąžančių, tai sėskis ir pagiedok su tom mer
picturesque Dzūkian dialect Marytė Karsukaitė-Sakavičienė
tells her true or, perhaps, untrue stories of the bad - tem
gom, kų narvuojies.
pered Lucytė who was taught patience by her husband, of her
- Ojej! - kap šūkterėjo. - Dar aš aisiu bažnyčion, dar aš
sad wedding and of the girl who could not have been taught
giedosiu?! Kol’ many Dzievas šoke neišmokino?
to dance by anybody.
- Nu, - sako, - cik uojej, dukrela, vardan Dzievo Tėvo,
Among her tales there is a legend of the origin of swal
cik tu teipojau nesakyk an Dzievo, ba be Dzievo tai nei plau
lows and there are also some reflections of the customs of the
kas nuo galvos nenuvirs.
Andriejus’ Day. Marytė’s tales were prepared for the press
Tai ji kų padaro - stvera saujų plaukų, išsirauna ir sako:
by Eugenija Venskauskaitė.
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