Kai jaunas buvau – Marcinkonių
apylinkėse Trojos ieškojau
Apie jaunystės aistrą Dzūkijos paupiuose ieškoti akmens amžiaus
stovyklaviečių ir jų rasti, apie dabartines pajūrio paveldosaugos
aktualijas su menininku keramiku, Kultūros paveldo departamento
Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiuoju valstybiniu inspektoriumi
Laisvūnu KAVALIAUSKU kalbasi Juozas ŠORYS
Kada ir kaip pirmiausia susidūrei su kultūros paveldu?
Kai man buvo dešimt metų, pirmą kartą aplankiau
senelius, kurie tuo metu gyveno Marcinkonyse (Varėnos r.). Jiems Marcinkonys buvo ne gimtasis kaimas – senelis Kazimieras Antulis buvo kilęs iš Krūminių (Varėnos r.), o bobutė Ieva Gruzdzevičiūtė-Antulienė buvo gimusi Užuguostyje (Prienų r.). Senelis po
tremties Sibire apsigyveno netoli sūnaus Algio Antulio, kuris, baigęs miškininkystės technikumą, ten
buvo paskirtas dirbti miškų ūkyje. Atsimenu, baigęs
trečią mokyklos klasę, per vasaros atostogas kartu
su visa šeima pirmąkart atsidūriau tame didžiausiame Lietuvos kaime. Ir tai buvo savaip lemtinga kelionė, nes Marcinkonys tiesiog užvaldė mane. Iki studijų
pabaigos kiekvieną vasarą tris mėnesius ir kitą laisvą
laiką praleisdavau ten. Jie domino ir traukė mane
kaip magnetas. Kviesdavausi kartu ten važiuoti ir
mokyklos bei instituto draugus (mokiausi M. K. Čiurlionio meno mokykloje ir tuometiniame Lietuvos dailės institute). Ir juos „užkrėčiau“ Marcinkonių dvasia.
„Miesčioniukus“ keistai teigiamai veikė paprastas ir
natūralus dzūkų gyvenimas, nuoširdūs santykiai, graži, be niokojimo žymių gamta. Tiesa, jie vis dėlto gana
retai ten važiuodavo, o aš Marcinkonyse buvau pasidaręs beveik saviškis, daugelio vietinių pažįstamas.
Kuo dar traukė dzūkų pasaulis?
Pirmaisiais metais daugiausia veikė pati gamta ir
bendravimas su seneliais bei jų kaimynais. Gamta ten
išties nuostabi. Vėliau, kai nuo penktos klasės įstojau į
M. K. Čiurlionio meno mokyklą, motyvų bei kūrybinių
idėjų sėmiausi irgi iš ten. Atsimenu, pas senelį buvo
sukrauta rąstų, įvairios medienos, lentų. Iš jų ėmiau
kurti ir savo menus… Atrodo, jau septintoje klasėje

iš jų išdrožiau apie dvidešimt skulptūrų. Senelis netgi užpyko, tiesa, to neparodė, kadangi skulptūroms
panaudojau pačius geriausius rąstus ir kitą medieną,
o jis ketino ją panaudoti ūkinių pastatų statymui. Senelis tiek mane mylėjo, mūsų ryšys buvo toks ypatingas, kad nedrįso nė žodžiu manęs kaltinti. Apskritai
jis buvo nepaprastai įdomus žmogus, ir manau, kad
iš visų giminių ir artimųjų mane gal labiausiai mylėjo.
Nežinau, kodėl, gal todėl, kad mus siejo abipusis vidinis artumas. Atrodo, vienas kitą suprasdavome iš
pusės žodžio ir jis tiesiog nedrįsdavo man pasakyti ką
nors blogo. Kai jau būtinai reikėdavo mane sudrausminti, paprašydavo tai padaryti bobutės. Liepdavo
jai pasakyti, kad kažką darau negerai… Ir dėl tų medžių tokiu būdu gavau „pranešimą“, kad daugiau tų
medžių nepjaustyčiau ar bent jo atsiklausčiau, kurią
medieną galima naudoti menui.
Jis juk ir pats buvo nepaprastai meniškos prigimties žmogus?
Išties taip – iki šiol turiu jo, amžinatilsį, darbų,
nes nuo jaunumės jautė dailės potraukį. Esu išsaugojęs jo autoportretą, pieštą prieš karą. Mokymosi
laikais ir vėliau mokytojaudamas kartu su žmona ir
mokiniais vaidino dramos spektakliuose, ypač įtikinamai perteikdavo žydų elgseną ir specifinę žodžių
tarseną, be to, yra sukūręs ir pjesių. O iš konclagerio laikų turiu jo išdrožtus ir ištekintus šachmatukus
– dailius ir nepaprastai kruopščiai padarytus. Taip
pat darė įvairias meniškas dėžutes, puikiai vašku
margino kiaušinius, kūrė atvirukus. Vaikų tautinius
rūbelius siuvinėjo rūtelėmis, o būdamas Sibire nuardė čiužinio galą ir nusimezgė „jarmulką“, kad gulint
ant narų ir glaudžiantis prie barako sienos neprišaltų plaukų. Iš nusimegzto trijų dalių šaliko pasidarė
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Perkasų planai ir pjūviai.

virvę, kurią panaudojo bėgdamas iš lagerio. Grįžęs
padarė projektą ir pasistatė namą. Turėjo auksines
rankas, deja, likimas lėmė, kad kūrybingiausią gyvenimo laikotarpį jis praleido kovodamas už fizinį išgyvenimą okupantų tremtyje. Turbūt įgimtus gabumus pavyko išugdyti Vilniaus mokytojų kursuose –
mokyklos baigimo nuotraukoje būsimieji mokytojai
nusifotografavo su pedagogais ir mokyklos globėju
daktaru Jonu Basanavičiumi.
Tą nuotrauką esu pasikabinęs savo darbo kambaryje. Joje užfiksuoti senelio kurso draugai su mokytojais. Nuotraukos centre – J. Basanavičius, šalia
jo iš kairės – mokyklos vadovas, dailininkas, garsus
kubistas Vytautas Kairiūkštis. Beje, nuotrauka daryta
Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų nuotraukos fone. Tikriausiai tai buvo ta pati fotoateljė, kurioje įsiamžino ir signatarai. Baigęs mokyklą jis dirbo
Gedanonių ir Užuguosčio bažnytkaimio mokytoju,
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vėliau direktoriumi. Vėliau jis mokytojavo daugelyje
Dzūkijos pradinių mokyklų.
Marcinkonyse senelis gyveno atokiau nuo kaimo
centro, beveik vienkiemyje – netoli buvo tik kaimynų
pirkia, o kitos sodybos buvo kiek nutolusios. Jo sodyba buvo įsiterpusi tarp smėlio kopų ir Pamelnyčių
upelio. Draugavau su bendraamžiu kaimynų anūku
Alvydu. Daugiau nei dešimtmetį ten leidome vasaras
grybaudami, maudydamiesi, vaikščiodami po apylinkes, prireikus šiek tiek pasidarbuodami, žiemą – slidinėdami.
Kai keturiolikto gimtadienio proga mama padovanojo archeologės, habilituotos daktarės Rimutės
Rimantienės knygą „Pirmieji Lietuvos gyventojai“,
mano buvimas ir pomėgiai Marcinkonyse pasikeitė.
Nuo tada susidomėjau archeologija, akmens amžiaus radiniais. Atkreipiau dėmesį, kad knygoje rodomi radinių piešiniai primena mano matytus ir kartais
namo parsineštus titnago dirbinius. Kai kuriuos aptikdavau net ir senelio sodybos kieme, buvo, kad iš
miško ar daržo prijuostėje jų parnešdavo bobutė...
Pasivaikščiojęs ir atidžiau pasižvalgęs radau kelias
nuoskalas, palyginau jas su knygos iliustracijomis ir
supratau, kad tai – irgi žmogaus rankų darbas. Vėliau
mano žygių geografija gerokai prasiplėtė. Iš Marcinkonių ieškodamas akmens amžiaus stovyklaviečių
vaikščiojau po gana plačias apylinkes – miškais, smėlynais, upių ir ežerų slėniais bei palei aplinkinius kaimus. Lankiausi Rudnelėje, Darželiuose, Kapiniškėse,
Žiūruose ir kituose kaimuose, keliavau palei Skroblų,
Grūdą, Ūlą. Vėliau įsigijau daugiau archeologijos knygų (mama dirbo Knygų rūmuose ir pažinojo knygynų
darbuotojas), be to, tuo metu pasirodė archeologijos atlasai, kuriuose buvo sužymėtos pagrindinės
akmens amžiaus stovyklavietės. Kai pradėjau jų ieškoti, supratau, kad tiek R. Rimantienė, tiek jos tėvas
Konstantinas Jablonskis, tiek XIX a. pabaigoje – XX a.
pradžioje darbavęsi Vandalinas Šukevičius, Eustachijus Tiškevičius aptiko tik nedidelę dalį archeologinio
akmens amžiaus paveldo. Daug dar jo tada slėpė ir
dabar tebeslepia Dzūkijos smėlis. Vis dėlto per mano
paieškas pavyko iš viso surasti 48 akmens amžiaus
stovyklavietes. Įvairių laikotarpių – nuo paleolito iki
neolito.
Po pradinio mėgėjiško susidomėjimo vėliau apsisprendei tikslingai ieškoti naujų akmens amžiaus stovyklaviečių?
Tas pomėgis vėliau tapo tikra aistra, o mano domėjimasis akmens amžiaus paminklais gerokai pranoko mėgėjišką lygmenį. Išties tada tiesiog gyvenau

Dzūkijos akmens amžiumi, skaičiau archeologinę literatūrą, o visa tai, ką naujo sužinodavau, gretindavau
su tuo, ką rasdavau aptiktose stovyklavietėse. Didžiausias įdomumas kilo tada, kai supratau, jog Lietuvoje tada buvo mažai akmens amžiaus specialistų
– tik R. Rimantienė, Algirdas Girininkas, Adomas Butrimas, vėliau prie jų prisidėjo Vygandas Juodagalvis
ir kiti tyrinėtojai, pratęsę mūsų archeologijos korifėjų
darbus. Tada aš jaučiausi beveik kaip Trojos atradėjas
arba pirmasis žmogus, atrandantis vis naujas akmens
amžiaus stovyklavietes ir sužymintis jas žemėlapyje.
Kaip sugebėdavai jas surasti, kokią taikei paieškų
metodiką?
Daug padėjo perskaityta archeologinė literatūra,
bet kai kurie paieškų įgūdžiai ir niuansai atsirasdavo
dėl besikaupiančios patirties ir tam tikros intuicijos,
kur ieškoti. Supratau pagrindinį principą – tie žmonės, kurie buvo atklydę į mūsų žemes prieš, tarkim,
dešimt tūkstančių ar mažiau metų, dažniausiai atkeliaudavo upių slėniais, palei jų vagas. Vanduo jiems
buvo gyvybiškai reikalingas, todėl šalia upių ar ežerų
įkurdavo stovyklavietes, iš kurių, matyt, toliau organizuodavo žvalgomąsias išvykas, jei šiame kontekste
toks apibūdinimas tinka. Keliaudavo po apylinkes,
medžiodavo, žvejodavo, naudojosi gamtos turtais,
bet vėl grįždavo į anksčiau įsikurtą stovyklavietę.
Įdomu, kad prie vandenų jie įkurdavo ne atsitiktines
stovyklavietes, bet vadovavosi tam tikrais nusistatymais ir principais. Stovyklavietę jie stengdavosi
įsikurti šiaurinėje upės ar ežero slėnio dalyje, kad
saulė kildama iš pietų apšviestų ir šildytų. Tai būdavo
ypač aktualu ankstyvą pavasarį, kai saulė ten galėdavo pirmiausia ištirpdyti sniegą ir ledą. Dažnai ir aš jų
stovyklaviečių ieškodavau panašiu laiku, nes buvau
atkreipęs dėmesį į faktą, kad geriausiai jas surasti sekasi pirmiausia nutirpdytose vietose. Kitas paieškų
niuansas – iš šiaurės pusės neretai būna kokia kopa
ar kalva, kuri gyvenvietę apsaugodavo nuo žvarbaus
šiaurės vėjo. Dažnai jos būna aukštesnėje slėnio dalyje, nes vandens lygis, vadinamosios vandens transgresijos, keitėsi, o tuometiniai gyventojai užsitikrindavo saugų gyvenimą viršutinėse slėnių terasose.
Paleolito stovyklavietės būna ne prie pat vandens, o
būtent aukštutinėse terasose (ant aukštųjų kalvų). O
neolito ir mezolito stovyklavietės daugiausia aptinkamos arčiau dabartinių upių (Skroblaus, Grūdos, Ūlos)
vandenų, žemutinėse terasose. Taip galima atskirti ir
kultūrinius sluoksnius, ir jų radinius. Beje, turiu pasakyti, kad nebuvau „juodasis archeologas“, nors tam
būčiau turėjęs geriausias sąlygas, nes archeologijos

paminklų apsauga tada mažai kas domėjosi ir rūpinosi. Kasinėti buvo galima gana saugiai, neteko susidurti su paminklus tikrinančiais paminklosaugos inspektoriais. Matyt, paauglio intuicija ir gausus literatūros
skaitymas suformavo nuostatą, kad surastų objektų
negalima žaloti. Nebent pakasinėdavau jau byrantį
šlaitą, kai pati gamta tą akmens amžiaus gyvenvietę
jau ardydavo. Norėdavau pasižiūrėti, ar tikrai ten yra
susikaupęs kultūrinis sluoksnis, bet daugiau nei kvadratinio metro niekur nesu kasęs.
Per mano domėjimosi archeologija laikotarpį sukaupiau didžiulę radinių kolekciją – maždaug dešimt
tūkstančių vienetų. Juos gana anksti ėmiau rodyti,
jais dalijausi su profesionaliais archeologais. Pirmiausia nuėjau pas archeologus į Istorijos institutą, kuris
tada buvo įsikūręs T. Kosciuškos gatvėje, kitoje kelio pusėje nei mūsų M. K. Čiurlionio meno mokykla.
Dėkingas sutapimas. O pereiti gatvę ir ten nueiti pasikonsultuoti mane paskatino dailės istorijos mokytojas
ir keramikas Egidijus Talmantas, kuris „čiurlioniukus“
įkvėpdavo domėtis ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio istorija. Jis ir pats domėjosi archeologija, atsimenu,

Židinio planas.
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Puodynių kakleliai.

visiems mums siūlė perskaityti garsiąją Kurto Vilhelmo Ceramo knygą „Dievai ir žmonės“ apie didžiuosius atradėjus, pavyzdžiui, Heinrichą Šlymaną, Trojos
atradėją. Mokytojas mums sakydavo, kad atradėju
galima tapti ir Lietuvoje, tik būtina kryptingai dirbti.
Tada nuėjęs pas Istorijos instituto archeologus iškart
laimingai susitikau garbiąją archeologę R. Rimantienę ir parodžiau jai savo akmens amžiaus radinius. Ji
pasidžiaugė, kad atsirado dar vienas šio darbo entuziastas ir, be abejo, dar labiau įkvėpė mane tolimesniems ieškojimams. Vėliau kas metai ar kiek rečiau vis
jai parodydavau naujų radinių. Ir maždaug po dešimt
mečio, įvertinusi tai, ką per tiek laiko buvau suradęs,
ji pasakė, kad per didelė prabanga tokius radinius
laikyti namuose kaip asmeninę kolekciją ir pasiūlė
pagalvoti, ar nenorėčiau juos perduoti į Lietuvos nacionalinio muziejaus fondus. Sutikau ir, kai buvau ką
tik baigęs Dailės institutą ir jau gyvenau Klaipėdoje,
perdaviau sukauptą kolekciją R. Rimantienės nurodytam jaunam archeologui, akmens amžiaus tyrinėtojui Tomui Ostrauskui. Beveik savaitę kartu su juo ir
dar keliais studentais archeologais praleidome važi-
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nėdami po mano atrastas stovyklavietes. Parodžiau,
kur ir ką radau, o kadangi buvau daręs įvairius planelius, turėjau aprašymus, turimus duomenis susiejom į
visumą. Įdomu tai, kad prie Skroblaus neradau vienos
gyvenvietės, kurią jau buvo apdengusi velėna, krūmeliai, medžiai, samanos. Tai, matyt, buvo nulemta
besikeičiančio, atšylančio klimato. Ryškėja tokia sąsaja – akmens amžiaus žmonės į tuometinę tundrą,
spėjama, atėjo iš dviejų pusių. Svidrų kultūros, kurios
žmonės darė laibus, lauro lapo formos titnaginius ietigalius, atstovai atėjo iš centrinės vidurio Europos.
O iš vakarų Europos atėjo Madleno kultūros nešėjai,
kurių strėlių antgaliai buvo platesni, su įtvara. Spėjama, kad jie atklydo jūros pakrante. Jų kelyje Lietuvoje turime Kuršių neriją, ir yra teorinė galimybė, to tikisi, pavyzdžiui, archeologas, Klaipėdos universiteto
rektorius Vladas Žulkus, kad galbūt jų pėdsakų būtų
galima aptikti ir jūroje. Prieš kelerius metus jūroje,
Kuršių nerijos dalyje, maždaug trys keturi kilometrai
nuo kranto linijos jis aptiko akmens amžiaus laikotarpio miško liekanų – medžio kamienų; radiokarboniniu metodu jie datuojami apie 5–6 tūkstančiai metų
prieš mūsų erą. Ta vieta tada žymėjo tuometinį jūros
krantą. Atėję nauji gyventojai stovyklavietes iš esmės kūrė tundroje ir smėlyje. Netgi vėliau, neolito
laikotarpiu, puodų dugnų formos rodo, kad smailiadugnius puodus ateiviai statė ne ant stalų, o tiesiai
į smėlį, paremdami akmenimis, kad būtų tvirčiau.
Įdomu tai, kad, matyt, kai kurios stovyklavietės nuo
paleolito, vėliau nuo mezolito ir neolito laikų iki šių
laikų išsilaikė kokius aštuonis tūkstančius metų. Tarkim, jie ten galėjo gyventi kelis mėnesius ar metus,
dirbti titnago įnagius, o šie tuose smėlynuose ir išliko žemės paviršiuje net iki šių dienų. Įdomu, kodėl?
Tai galiu pagrįsti stebėjimais. Dabar, gyvendamas
pajūryje, matau, kaip pajūrio akmenukai, esantys ant
smėlio prie vandens, gali natūraliai išlikti paviršiuje –
nes vėjas iš po jų išpusto visas smilteles. Titnaginiai
radiniai smėlynuose, stovyklavietėse irgi yra lyg ant
tam tikro postamentuko, vėjas iš po jų išpusto, o lietus išplauna smilteles. Ir netgi sėkla, kuri nukrisdavo
į tą smėlyną, būdavo nustumiama į pakraštį. Stovyklaviečių radinius išsaugoti žemės paviršiuje tūkstančius metų padėdavo ir šiaurės dalies kopa. Atkreipiau
dėmesį, kad stovyklavietės, kurias atradau būdamas
keturiolikos – šešiolikos metų, po penkiolikos metų
pradėjo užželti, užvelėnėti. Šiltėjant klimatui mano
rastosios stovyklavietės ėmė apaugti samanomis,
velėna ir krūmais. Archeologai konstatuoja, kad seniau mano atrastų objektų dabar beveik nebebūtų

įmanoma surasti, nes pastebimai pasikeitė Dzūkijos
gamtinė aplinka. Tai buvo užfiksuota ir T. Ostrausko,
kuris sakė, kad iki šių dienų gali vykti tyrimai mano
aptiktose akmens amžiaus stovyklavietėse. Beje,
kairiajame Varėnės upės krante (Varėnos r.), Glūko
kaime, jai ištekėjus iš Varėnio ežero, jis yra radęs
nepaprastai įdomių radinių – vėlyvojo mezolito laikotarpio gyvenvietę su būsto liekanomis. Ir turbūt
pats reikšmingiausias objektas, kurį kelerius metus
tyrinėjo V. Juodagalvis, – Varėnos 10-oji gyvenvietė.
Tai prie Varėnės upės prigludusi stovyklavietė, kurioje žmonės gyveno paleolito, mezolito ir neolito laikotarpiais. Ten rasta kelios dešimtys tūkstančių radinių
– strėlių antgalių, gremžtukų, įvairių peilių, nuoskalų,
taip pat ir neolito laikotarpio keramikos liekanų.
Tikslingai formavai kolekcijas?
Visus radinius uoliai ir nuoširdžiai rūšiavau ir dėjau
į celofaninius maišelius, netgi, atsimenu, į cukraus
maišelius, nes sovietmečiu ir maišelių buvo sunku
gauti. Taip pat man labai pasitarnavo archyvinės dėžutės. Viską kaupiau su aprašais, numeracija, nežiūrėdamas, ar tai buvo kelios nuoskalos, ar daugybė.
Esu aptikęs radimviečių, kuriose surinkdavau po keletą tūkstančių radinių.
Esu dėkingas T. Ostrauskui, kuris tinkamai baigė
tvarkyti radinius, netgi internete yra sukūręs puslapį
su mano pavarde, kuriame užfiksuotos pagrindinės
stovyklavietės.
Bet tai juk dar ne viskas, nes minėjai, kad turi ką
perduoti ir Alytaus kraštotyros muziejui?
Be akmens amžiaus radinių, turiu atradęs ir kitą
įdomų objektą, tiesa, jau žymiai vėlesnio laikotarpio.
Tai būtų, matyt, X–XIV a. radiniai (visiškai tiksliai datuoti dabar dar negaliu). Ieškodamas akmens amžiaus stovyklaviečių, netoli Marcinkonių ir Grūdos
upės, ties Grūdos ir Pamelnyčių upelio, kuris, kaip
minėjau, prateka pro senelių pirkią, santaka, jos kairiojoje pusėje aptikau minėto laikotarpio gyvenvietę,
kuri įdomi ir unikali ta prasme, kad akmens amžiaus
stovyklaviečių Dzūkijoje turime šimtus, o iš viduramžių laikotarpio – tik vieną kitą objektą, pavyzdžiui, du
Dubičių piliakalnius, kurių radiniai yra gana kuklūs,
todėl neįmanoma jų priskirti kuriai nors tuo metu
gyvavusiai genčiai. O Marcinkonių radiniai galbūt iš
dalies galėtų išsklaidyti susidariusią baltą dėmę ir padėti aiškintis, kas iš tikrųjų yra dzūkai. Yra versija, kad
Zervynos, Marcinkonys ir kiti kaimai, tariantys š, z,
yra jotvingių palikimas, aišku, yra ir oponentų, kurie
sako, kad gal tai ateiviai iš Gudijos ar tiesiog pakitę
aukštaičiai, o tarimo specifiką įgavę dėl sąlyčio su

slavais. Nesu kalbininkas, sunku būtų dėl to ginčytis,
tačiau žinant istorinius faktus, kad po kryžiuočių invazijos į Prūsiją jotvingiai keliavo į Lietuvą, spėjama,
kad Dzūkiją iš dalies galėjo apgyvendinti jotvingių
gentys.
Ir turbūt kai kurie prūsų pabėgėliai ar tremtiniai…
Galbūt, sunku tiksliau pasakyti. O toje santakoje
radau gyvenvietės likučius. Deja, likučius, nes ją radau tada, kai miškininkai miško plūgu jau buvo išarę
didžiąją gyvenvietės dalį ir susodinę pušų sodinukus.
Todėl daugybė radinių buvo iškelti ir rasti žemės paviršiuje. Surinkęs juos, kreipiausi į Istorijos institutą,
tada buvo vasara ir likimas suvedė su archeologu
Vytautu Daugudžiu, kuris į mano radinius sureagavo gana šaltai, jų reikšmingiau neįvertino. O man
atrodė, kad atradau Lietuvos Troją… Jis pažiūrėjo
ir pasakė, kad tokios keramikos Lietuvoje randama
labai daug. Sakė, gerai, kad radai, gal kada ir mokslui bus naudinga, bet lauktos teigiamos reakcijos ir
susidomėjimo nepatyriau. Grįžęs į Marcinkonis vėl
vaikščiojau po tą gyvenvietę ir vienoje vietoje atkrei-

Puodynių ornamentai.

5

piau dėmesį, kad yra akmenų sangrūda. Ryžausi pats
ją kasinėti kaip archeologas (tai vienas iš nedaugelio mano panašių bandymų). Padariau maždaug 4x4
metrų perkasą ir aptikau būsto liekanas. Dabar pagal
analogus galiu lyginti ir manau, kad tai buvo pusiau
žeminė, galbūt laikinas būstas, kuriame buvo iškasta
duobė, tiesiog joje buvo įrengtas židinys su stulpaviečių liekanomis ir, matyt, ant jo buvo uždėtas koks
palapinės tipo antstatas. Taip pat radau ūkinę duobę, o joje – gana įdomios keramikos: storasienės,
su šamoto priemaišomis, menkai apdegtos; keletas
indų buvo gana platūs, žiesti. Juos galima datuoti
XIII–XIV a., kai jau atsirado žiedimo staklės. Visa tai
parodžiau mokytojui keramikui E. Talmantui, ir jis
atkreipė dėmesį, kad tarp mano rastų šukių buvo ir
keletas šukelių iš balto molio ir plonasienio. O tai
jau retas radinys. Balto molio, arba kaolino, dirbiniai daugiausia buvo populiarūs Vakarų Europoje,
ten gausu jo radimviečių, o Lietuvoje jo būta labai
mažai. E. Talmantas taip pat atkreipė dėmesį, kad
tada, prieš keletą metų (maždaug apie 1970 m.),
buvo iškastas paskutinis jo kastuvas iš vieno Merkinės karjeriuko. Iš istorijos šaltinių žinoma ir vietiniai

Ornamento pavyzdžiai.
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meistreliai patvirtino, kad seniau Nemuno slėnyje
prie Merkinės buvo kasamas ir baltas molis. Marcinkonys nuo Merkinės yra nutolę apie trisdešimt
kilometrų ir galima teorinė prielaida, kad tos šukės
buvo pagamintos iš Merkinės baltojo molio.
Kuo dar ta viduramžių radimvietė išsiskiria?
Joje esu radęs verpstuką. Buvo sukurta audimo
sistema, ant verpstės buvo suvyniojama siūlo gija, o
jos sienelės yra tokio pat storio kaip centrinė verpstuko skylutė. Ornamentuota „eglute“. Beje, ten pastebima didelė ornamento įvairovė. Nuo „eglutės“
iki tekstilinio ornamento, įvairių bangelių, linijų. Lygindamas su analogais, esu pastebėjęs, kad metalų
epochoje keramikai daug dėmesio jau neskirta, o
toje gyvenvietėje keramika buvo puošta, akcentuota
ornamentika.
Be perkasos, norėdamas nustatyti, ar yra kultūrinis sluoksnis, ten padariau ir keletą šurfų. Jo aptikau
nuo 15 iki 30 cm. Visą tą informaciją sudėjau į knygą,
kurią, beje, pats Knygų rūmuose ir įrišau. Beje, tekstinės informacijos joje yra nemaža, taip pat pjūvių brėžinių – nespalvotų ir spalvotų. Sužymėjau kiekvieną
perkasą, nurodžiau, kur ką radau. Manau, kad tuo
metu ir profesionalai archeologai rastos medžiagos
taip kruopščiai nedokumentavo. Taip pat nupaišiau
visus radinius, kuriuos pavyko aptikti.
Ar tas vienetinis leidinys prieinamas specialistams?
Egzistuoja tik vienas minėtos rankraštinės knygos egzempliorius, nors ji žinoma ir plačiau, nes esu
ją rodęs kai kuriems archeologams. Atsirado proga
ją padovanoti, kadangi Dzūkijos nacionalinis parkas
„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijoje yra
numatęs išleisti knygą apie Marcinkonių istoriją. Manau, kad mano turima medžiaga labai pasitarnaus
nušviesti krašto viduramžių istoriją. Juolab kad šiuo
metu tokio pobūdžio autentiškos archeologinės medžiagos, kiek man žinoma, turiu sukaupęs tik aš. Mielai perduosiu turimą medžiagą dzūkų kultūrininkams
ir leidėjams.
Kalbant apie akmens amžių – dauguma stovyklaviečių mano aptikta tyruose ir dykrose tarp garsių
archeologų rastų objektų, o prie Skroblaus mano
rastos, regis, 14 gyvenviečių yra unikalios tuo, kad jos
rastos dėl nuojautos. Maniau, jei jų yra Ūlos ir Grūdos slėniuose, tai joms kurti buvo labai dėkingos ir
Skroblaus slėnio terasos. Mano nuojauta pasitvirtino – radau nemaža akmens amžiaus stovyklaviečių,
pagal mano nurodytą metodiką dar kelias jas vėliau
aptiko ir T. Ostrauskas. Buvau aptikęs ir titnago kasyklų, nes, matyt, netoli į žemės paviršių buvo išėjusi

titnago gija, ten rasta daugybė žaliavos, dažnai iš dalies apdirbtos.
Nors jau savarankiškai buvai tapęs nediplomuotu archeologu, kodėl vis dėlto po „čiurlionkės“ dilemą ką rinktis – meną ar archeologiją – išsprendei
pirmojo naudai?
Manau, kad pagrindinis to pasirinkimo kaltininkas
buvo mokytojas E. Talmantas. Jis pirmasis ir įkvėpė
domėtis Lietuvos istorija, archeologija, menais. Mokykloje diplominį darbą dariau iš skulptūros. Baigęs
viena akimi žvalgiausi į Dailės institutą, o kita – į Vilniaus universiteto archeologijos specialybę. Galutinai nulėmė susitikimas su R. Rimantiene. Sakė: „Laisvūnai, ką galiu tau patarti? Aš juk irgi baigusi Kauno
meno mokyklą…“ Vėliau man paaiškėjo, kad visi dirbiniai, kuriuos ji yra atradusi ir kurie publikuojami leidiniuose, yra jos pačios piešti, jos rankų darbas. Sakė,
nors galėjau tai patikėti kitiems bendradarbiams, bet
aš, kaip specialistė dailininkė, atrodo, sugebėjau tiksliau atskleisti radinių esmę ir niuansus, kurių dažnai
nesugeba perteikti netgi patyrę fotografai. Ji gebėjo
akcentuoti peilio, strėlės, antgalio ar įtvaro specifiką, pabrėžti būdingus jų vizualius rakursus. Pokalbio
metu tada labai krito į širdį jos mintis, kad istorikų,
kurie bando paišyti, yra daugiau už dailininkus, kurie
geba kurti istorine tematika. Sakė, gal pabandyk mokydamasis Dailės institute sujungti istoriją, archeo
logiją ir dailę. Įstojau į Dailės institutą, archeologijos
žinios gal nulėmė keramikos specializacijos pasirinkimą. Studijų metais mano darbai, atlikti laisvalaikiu
Studentų mokslo draugijai, buvo tekstiniai pranešimai su archeologinės medžiagos pristatymais ir parodėlėmis. Tuo metu tai buvo gana nauja.
Domėjimosi interesai susisuko į darnų mazgą, o kas
tada ypač kėlė dvasią?
Mokantis kai kuriems studentams buvo sunku pasirinkti kūrybos objektus – medžiagos sėmėsi iš gamtos, literatūros, o aš turėjau aiškų kelią – istoriją ir
archeologiją. Dauguma mano keramikos darbų buvo
dekoruojami baltų kultūros motyvais, simboliais, ornamentais. Tuo metu tauta jau brandino Atgimimą,
pasirodė Norberto Vėliaus mitologijos tyrinėjimai,
Vilniaus universitete vyko archeomitologės Marijos
Gimbutienės paskaitos, į kurias bėgdavome kartu su
būsima žmona, irgi keramike Jūrate. Tai suteikdavo
nepakartojamo dvasios pakilimo ir įkvėpimo. Mano
diplominis darbas irgi buvo susijęs su archeologija –
kūriau istorines laidojimo urnas. Kelias urnas dekoravau baltų kultūros simboliais, o didžiausioji, reprezentacinė mano sukurta urna buvo dekoruota baltų

Senelio Kazimiero Antulio autoportretas. 1934 m.

kosmologiniu medžiu, kurio šaknys simbolizuoja
požemio gelmes, kamienas – žemės turtus ir grožį,
o šakų laja – dangaus karalystę (rėmiausi N. Vėliaus
tridalio pasaulio teorija). Dekoratyviniame pano, kuris puošia urną, tuos simbolius ir pavaizdavau. Beje,
buvau sujaudintas fakto, kad, kai pirmaisiais nepriklausomybės metais į Lietuvą buvo sugrąžinti buvusio prezidento Kazio Griniaus palaikai, buvau paprašytas leisti juos šarvoti ir laidoti mano sukurtoje urnoje. K. Grinius irgi seniau domėjosi senaisiais baltų
tikėjimais, pasaulėžiūra ir dievybėmis, todėl ta urna
atitiko jo asmenybės esmę.
Dabar jau 24 metus gyvenu pajūryje, jausmus ir
gyvenimo kokybę veikia ir ši puiki aplinka, taip pat
nuostabi Kuršių nerijos gamta, bet nepakartojama
Dzūkijos gamta tiesiog atpalaiduodavo, „įkraudavo“, kelis mėnesius gyvendavau jos suteiktomis galiomis, jausdavau jos aurą ir dvasią.
Kartais nueidavau apie 50 kilometrų per dieną.
Pamenu, net kojos pado oda nuo vaikščiojimo buvo
nusilupusi. Jutau, kad skauda, bet norėjosi eiti ir ieškoti. Atsimenu pojūtį, kad lyg susiliedavau su Marcinkonių pušynų aplinka. Vaikščiojau vienas, o dabar
kartais pagalvoju, kad gal jau mūsų laikais būtų nedrąsu. Tada buvo kita situacija, pavyzdžiui, tvartuko
bobutė neužsklęsdavo, užleisdavo tik pagaliuku, nes
rimtų vagysčių kaime nepasitaikydavo, o smulkius ilgapirščius visi gerai pažinodavo. Atvažiavėlius, beje,
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Laisvūnas Kavaliauskas su seneliu prie pirmųjų medžio skulptūrų. Apie 1977 m.

kaimynai irgi atidžiai stebėdavo ir, jei kas nutikdavo,
pranešdavo, ką matę. Gyventi Marcinkonyse tada
buvo saugu ir gera. Vaikščiodamas miškais, atrodė,
susitapatindavau su jais, ir netgi su tais žmonėmis,
kurie gyveno akmens amžiuje. Tarkim, kai jie medžiodavo, žuvaudavo – tarsi jusdavau jų lūkesčius ir gyvenimo būdą. Kartą ieškodamas akmens amžiaus stovyklaviečių prie Trikampio ežero ėjau nuleidęs galvą,
dairydamasis atsitiktinių radinių. Staiga už maždaug
penkiolikos metrų ant Trikampio ežero kranto išgirdau (buvo ankstyvas pavasaris, ieškojau būtent tada,
kai tirpo sniegas ir galėjau pastebėti stovyklavietę)
šlumštelėjimą. Išsigandęs pakėliau akis, ir jos susitiko
su milžiniško stoto briedžio žvilgsniu. Dabar Kuršių
nerijoje gyvena kuklesni briedžiai, nes turbūt neturi
tiek ėsti, o „dzūkai“ visada buvo sotesni… Tas didžiulis briedis, pamatęs mane, nustebo, krūptelėjo,
bet labai neišsigando. Jis stovėjo įsibridęs į ežerą, o
ledas jau gal pusmetriu buvo nusileidęs žemiau vandens paviršiaus. Ir jis įlūžo maždaug penkiolika metrų
nuo kranto ir manęs. Žiūrėjau, kaip jis įlūžęs bando
ropštis ant ledo, jau trapaus, sueižėjusio ir vis iš naujo įlūždavo. Reginys buvo nepakartojamas – nuo milžiniško briedžio pastangų gana nemažas Trikampio
ežeras įsisiūbavo. Tai buvo toks netikėtas impulsas…
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Apsidairiau aplinkui, net šiurpas kūnu nubėgo – tokia gamtos didybė… Ir visumos, vientisumo, vienio
pajautimas. Po kokio pusvalandžio suradau keletą
akmens amžiaus nuoskalėlių ir pakėlęs jas pagalvojau – Dieve mano, rankose laikau kokių šešių tūkstančių metų radinį, esu pirmasis, kuris jį atrandu, ir dar
su tokiu ypatingu miško valdovo briedžio „palaiminimu“. Lyg laiko mašina grįžau į anuos laikus ir įsivaizdavau tuometinių žmonių pasaulėjautą, jų natūralų
sąlytį su gamta, žvėrimis ir tikslingai, gyvenimo poreikiams, skeliamą titnagą. Esu radęs ten buvodamas
tūkstančius radinių, ir kiekvieną kartą išgyvendavau
didžiulį didesnio ar mažesnio atradimo džiaugsmą.
Ir suvokimą, kad tai unikalus, vienetinis radinys, kad
jauti autentišką žmogaus prisilietimą prie titnago,
ypač mūsų unifikuotos visuomenės kasdienybėje, kai
darbo įrankiai ir gaminiai štampuojami, vienodinami.
Netgi pagal rankų prisilietimus darbo įgūdžius galima
nustatyti, kuriose stovyklavietėse dirbiniai buvo nuskaldyti. Arealas gana nedidelis, ir apytiksliai galima
pasakyti, kur kas daryta. Ir R. Rimantienė, žiūrėdama
mano radinius, sakė, kad, pavyzdžiui, vienas mano
radinys yra jos prie Versminio upelio rastojo dirbinio
analogas. Ir jie rasti, sąlygiškai sakant, greta, ne prie
kokio Glūko ežero už maždaug 50 kilometrų.

O kaip jauteisi ten nuvažiavęs po studijų ir dabartiniais laikais?
Baigęs studijas išvykau gyventi į Klaipėdą. Aišku,
Marcinkonių labai pasiilgstu, bet kitoks gyvenimas,
nauji darbai nutolino. Būdavo ir taip, kad net kokius
penkerius metus ten nesilankydavau. Ir kai gal kokiais 2003 m. nuvykau, nepažinau Marcinkonių. Ištiko šokas – nesupratau, kas atsitiko. Minėjau nepertraukiamą gamtos tūkstantmečių grandinę. Paskutiniais metais keitėsi klimatas ir miškai ėmė užželti,
smėlio stovyklavietės velėnėti… Bet nemaniau, kad
per penkerius metus gali įvykti toks radikalus pasikeitimas. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, iš esmės
keitėsi ir vietinių žmonių gyvensena. Sovietmečiu
ten tekdavo ir karves paganyti – tada Marcinkonys
turėjo gana dideles dvi bandas, kurias gindavo ganyti
į upių slėnius. Jų smėlynų dirvose augdavo geriausia
žolė, ją vietiniai žmonės šienaudavo. Karvės, genamos į upių slėnius, trypdavo miško takelius, krūmynus, stagarynus ir terasas, tarkim, prie Grūdos. Tas
kraštovaizdis būdavo gerai prieinamas keliaujančiam
ar besiilsinčiam žmogui, ėjusiam takais, praėjusiam
takeliais mišką ir atėjusiam iki slėnio, kuris buvo nušienautas ir lengvai prieinamas. Vėliau namų ūkiai
keitėsi, žmonės laikė vis mažiau gyvulių ir jie nebeištrypdavo takų per mišką ir prie upių. Miškai užaugo
krūmynais ir menkaverčiais medeliais, o slėniai užaugo beveik žmogaus ūgio žole ir stagarais. Kai norėjau
prieiti prie vaikystės maudyklių, takais pro brūzgynus
praeiti buvo neįmanoma. Baidarėmis plaukiantieji iš esmės juda žolių
tuneliu ir nemato seniau buvusio
paupių grožio. Per keletą metų nutrūko turbūt šimtametė ar dar senesnė tradicija.
Po studijų turėjai visokių darbų ir
veiklos, kol ratas apsisuko ir vėl grįžai prie kultūros paveldo dabar jau
saugojimo.
Toli ir nebuvau nutolęs, nes
1986 m. atvykęs gyventi į Klaipėdą po kelių dienų vaikščiodamas
senamiesčiu pamačiau vykstančius
archeologinius tyrimus ir perkasoje
išvydau V. Žulkų, tad iškart susipažinome ir draugaujame iki šiol. Terpę
archeologijai greit suradau, nes ir
pajūryje yra nemenkas besidominčių ja specialistų būrys. Deja, Klaipėdoje pasigedau akmens amžiaus

stovyklaviečių, kurias laisvu laiku aptikdavau Dzūkijoje… Nors žinoma, kad Šventojoje R. Rimantienė
yra atradusi europinio lygio akmens amžiaus stovyklavietę, nemažai jų rasta ir Kuršių nerijoje XIX ir XX
a. pradžioje. Iš inercijos pirmaisiais metais ir aš bandžiau jų ieškoti, bet nesisekė, nors kai kurių užuominų esu aptikęs, pavyzdžiui, Dygliuose (Klaipėdos r.)
radau keletą nuoskalėlių, taip pat Karklėje, bet, deja,
tai tik pavieniai titnago radinukai. Sieti su konkrečia
gyvenviete sunku, reikalingi platesni tyrinėjimai. Be
abejo, vienareikšmiškai aišku, kad pajūryje žmonės
kūrėsi jau neolite, todėl turėtų būti rasta vis daugiau
gyvenviečių. Kažkada buvo suorganizuota ekspedicija „Akmens amžius Dzūkijoje“, todėl, manau, derėtų
panašią ekspediciją surengti ir pajūryje.
Kita vertus, pajūryje yra tokio kultūros paveldo,
kurio kitur visai nėra. Turiu omeny jūrinį ir iš dalies
karinį paveldą. Po Atgimimo, kuris įtraukė mus visus,
teko dalyvauti pirmuosiuose Klaipėdos mitinguose.
Buvo įtraukusi ir politika, kurį laiką buvau profesionalus politikas – Klaipėdos tarybos narys, vicemeras,
ketverius metus dirbau Klaipėdos apskrities viršininku. Tai buvo nauja ir įdomi patirtis, suvedusi su daugeliu įdomių žmonių, be to, padėjusi gerai susipažinti
su regiono vietovėmis ir jų istorine specifika.
Nuo 2000 m. dirbu Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniame padalinyje. Patirtis, įgyta
pradedant nuo keturiolikmečio berniuko įspūdžių,
tam labai pasitarnauja.

Su Sauliumi Pilinkumi miške prie Marcinkonių. Apie 1980 m.
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Kuruoji archeologijos sritį?
Taip, man tai įdomu ir naudinga. Vykstu ten, kur
šalia archeologinių objektų vyksta statybos, padedu
organizuoti tyrinėjimus, baudžiu pažeidėjus, kurie
savavališkai iškasinėja, pažeidžia ar bando naikinti
vertingus objektus.
Viena didžiausių dabartinės paminklosaugos piktžaizdžių – „juodieji“ archeologai su metalo ieškikliais,
niokojantys archeologinius paminklus, o viena iš tavo
ir vietinių paminklosaugininkų pareigų yra užtikrinti jų
apsaugą ir persekioti paminklų pažeidėjus.
Kadangi dirbu vyriausiuoju valstybiniu paminklosaugos inspektoriumi, tenka lankytis įvairiuose
paminkliniuose objektuose, prižiūrėti ir archeologinius paminklus. Pastaraisiais metais atkreipėme dėmesį, kad įsigali išties nepageidautinas reiškinys. Tai
„juodoji“ archeologija, kai paminklai niokojami naudojant metalo detektorius, juolab kad mūsų laikais
galimybės juos įsigyti iš tikrųjų yra beveik neribotos.
Parduotuvėse galima nusipirkti didelės galios metalo
detektorius, kurių galimybės rasti metalą nemažame
gylyje yra didelės. Deja, tokių „archeologų“, kurie
savavališkai kasinėja valstybės saugomus paminklus,
atsirado ir Klaipėdos regione. Šių nusikaltimų mastą
suvokėme prieš dvejus metus, kai kartu su Skuodo
rajono paminklosaugininkais Apuolės kapinyne pavyko sulaikyti du apsišaukėlius „archeologus“, atvykusius iš Vilniaus. Jie savavališkai kasinėjo Apuolės
senkapius. Betiriant jų nusikaltimo bylą atsiskleidė
šios pelningos veiklos mastas. Paaiškėjo, kad ji yra
praktikuojama visoje Lietuvoje – iki tol buvo tik nujaučiama, nors gauta keletas signalų. Tyrėjams pamažu pavyko išsiaiškinti mūsų sučiuptų piliečių veik
los pobūdį ir tikslus. Tapo aišku, kad tai – ne vietinio
lygio kasinėtojai, kad jie atlieka gerai apmokamus
tarptautinių kolekcininkų užsakymus ir nuošaliuose,
bet dažnai elitiniuose kapinynuose, piliakalniuose
ieško nurodytų radinių. Pavyzdžiui, surengus kuršių
archeologijos parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, ir tarptautiniai „kolekcininkai“ susidomėjo
kuršių kultūros paveldu. Užsakovai davė labai konkrečius nurodymus, kurie kuršių kapinynai turi būti
„patikrinti“. Išsiaiškinome ir sustabdėme jų veiklą.
Juolab kad buvusioji Klaipėdos apskritis ir apima
pagrindinius kuršių kultūros paminklus.
Būtent pajūryje turim svarbiausius kuršių genties
objektus, kurių paplitimas yra vienalaikis su vikingų
laikotarpiu, todėl dažnai su jais siejamas. O vikingų
ir su jais susijusių genčių radiniai domina ne tik Europos, bet ir pasaulio kolekcininkus. Cirkuliuoja didžiu-
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lis poreikių ir pasiūlos tinklas, veikia komercinė rinka.
Aptikome ir daugiau kapinynų, pavyzdžiui, Kašučių
(Kretingos r.), kur jie „pasidarbavo“, net panaikinti
įsibrovimo pėdsakų nesivargino.
Sovietmečiu buvo bandoma kurti visuomeninių
paminklosaugininkų sistemą. Tuometinė Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, palaikoma
mokslo institutų, buvo įsteigusi visuomeninę Paminklų
apsaugos mokslinę metodinę komisiją (pirmininkas
– archeologas Vytautas Urbonavičius, man teko būti
jos sekretoriumi), kuri daugumai paminklų stengėsi
priskirti kultūros paveldui neabejingus arba bent jau
netoli gyvenančius padorius žmones, kurie, pastebėję įtartinus veiksmus, informuodavo rajoninio ar respublikinio lygmens pareigūnus. Manau, kad praktiką
derėtų įdiegti ir mūsų laikais. Juk ir Apuolės senkapių
niokojimo atveju pirmiausia signalus gavote iš paprastų, greta gyvenančių kaimiečių?
Išties „juoduosius“ archeologus sugaudyti yra
gana sudėtinga, kadangi dažniausiai jie renkasi nuošalius objektus ir „besidarbuojančius“ juos sunku
pastebėti. Apuolės atveju turime padėkoti buvusiam
Skuodo rajono paminklosaugininkui, dabartiniam
Vaclovo Into unikalių akmenų muziejaus Mosėdyje
direktoriui Evaldui Razgui, kuris iš dalies buvo sukūręs panašią į minėtąją sistemą. Jis paprašydavo šalia
kultūros paveldo objektų, piliakalnių, senkapių, senųjų gyvenviečių gyvenančius žmones, kad jie prižiūrėtų netoli jų esančius paminklus ir, jei pamatytų ką
įtartino – nepažįstamų žmonių kasinėjimus, aplinkos
niokojimus, – kad praneštų paminklosaugininkams.
Šiuo atveju sistema ir suveikė – šalia Apuolės kapinyno gyvenanti moteris apie nepažįstamus ir įtartinus
kasinėtojus informavo rajono paminklosaugininką
ir seniūną, o šie pranešė mums, todėl nusikaltėlius
pavyko sučiupti su daiktiniais įkalčiais, kurie įrodant
kaltę labai svarbūs. Šiuo metu tęsiasi teisminiai nagrinėjimai, greit turėtų įvykti galutinis teismo posėdis.
Manau, vertėtų atrasti būdus, kaip valstybės ir savivaldybių lygiu paskatinti žmones, sutinkančius prižiūrėti valstybės saugomus kultūros paminklus ir teikti informaciją už tai atsakingiems pareigūnams. Beje,
minėtas sulaikymas buvo reikšmingas ir ta prasme,
kad po to netgi buvo pakeistas įstatymas, kuris dabar
draudžia pašaliniams žmonėms vaikščioti su metalo
ieškikliais kultūros paveldo objektų teritorijoje.
Būtų nedovanotina, jei būdami visai greta jūros ir
jausdami jos alsavimą, nepakalbėtume apie jūrinį paveldą. Ilgokai jis buvo ignoruojamas, bet džiugu, kad
atsiranda jo aktualizavimo entuziastų. Kokia pasta-

ruoju metu susiformavo jūrinio paveldo samprata? Ar
ji gali padėti Lietuvos politikos „smegenims“ ir apskritai viešajai nuomonei įsisąmoninti, kad vis dėlto esam
jūrinė valstybė?
Nors ir keista, bet kone 60 metų jūrinis paveldas nebuvo akcentuojamas. Tam yra ir objektyvių,
ir subjektyvių priežasčių, ir galbūt reikėtų apskritai
kalbėti apie lietuvių mentalitetą. Nepaisant to, kad
tūkstantmečiais mūsų protėviai gyveno prie jūros,
bet mes, kaip mūsų kaimynai, ypač skandinavai,
netapome jūrine tauta. Mūsų herbe yra Vytis, kuris
rodo, kad mūsų protėviams buvo priimtiniau sėsti
ant žirgų ir imtis jojamosios ekspansijos į Rytus, o
ne bandyti įsitvirtinti prie jūros, kurios dabar turime
apie šimtą kilometrų lopą, nors jeigu būtų atsilaikiusi
Prūsija ir būtų formavęsi kiti vieningesni valstybiniai
baltų sąjungos dariniai, buvo visos sąlygos deramai
atsigręžti į jūrą. Žinoma, gal ir paprasčiau buvo joti
į Rytus – nereikėjo užsiimti gana sudėtinga laivyba,
nereikėjo statyti tiems laikams technologiškai sudėtingų laivų…
Bet juk vis tiek yra prielaidų kalbėti apie mūsų kuršiškąjį, žemaitiškąjį ir apskritai baltiškąjį jūrinį paveldą?
Be abejo, bet objektyvios priežastys lėmė, kad
baltų gentys maždaug nuo XII–XIII a. vokiečių kryžiuočių ir kalavijuočių Ordino buvo atstumtos nuo
jūros. Tai simbolizavo jų pasistatyta Klaipėdos pilis.
Prieš tai kuršiai kelis amžius buvo verčiami vikingams mokėti duoklę, kol galiausiai patys ėmė kontroliuoti nemažas Baltijos jūros erdves ir net grasinti Gotlando salai.
Ir R. Rimantienės neolito radiniai prie jūros liudija, kad žmonės gyveno prie jūros ir jų kultūra rėmėsi
jūra. Tai patvirtina pirmieji luotų modeliai, tinklai…
Beje, įdomu, kad per tūkstantmečius jie mažai kito
– buvo rasta nuo pusės centimetro iki dešimties centimetro dydžio akučių. Akivaizdu, kad jie gaudė ir
smulkias žuvytes, ir dideles žuvis. Analogiškas tinklo
mezgimo būdas buvo išlikęs iki XIX–XX a. pradžios.
Irklų formos, iš kaulo išdrožti kabliukai – visa tai naudota daugybę amžių su akivaizdžiu kultūriniu perimamumu. Taip pat, be abejo, turim daugybę radinių
iš kuršių kultūros klestėjimo laikotarpio (VIII–XIII
a.). Birutės kalno tyrinėjimuose rasti pasvarai, laivų kniedės… V. Žulkus yra nustatęs, kad analogiški
laivai buvo statomi danų vikingams. Iš istorinių šaltinių žinome, kad vikingai gotlandiečiai bijojo kuršių
antpuolių ir ant Visbio bažnyčios durų buvo išsikalę
žodžius:„Dieve, apgink mus nuo kuršių“. Tai, kad beveik nebuvo vikingų įkurtų gyvenviečių (išskyrus prie

Laisvūnas Kavaliauskas soste iš pušų šakų
Marcinkonyse. Apie 1978 m.
Nuotraukos iš asmeninio Laisvūno Kavaliausko archyvo.

Grobinios, netoli Liepojos) kuršių žemėse, liudija, kad
jie kuršių žemėse sutiko gana stiprų pasipriešinimą ir
gerai organizuotą bendruomenę. Taip pat matome,
kad Klaipėda, nors bėgant šimtmečiams ir buvo nukonkuruota kitų Hanzos sąjungos miestų – Gdansko,
Rygos (XVI a. pradžioje konkuruodami gdanskiečiai
netgi akmenimis užvertė Danės upės žiotis, ir taip
dviem šimtmečiams nutraukė Klaipėdos kaip uosto
vystymąsi), tačiau XVIII–XIX a., galime konstatuoti, ji
vis dėlto išliko kaip vienas iš pagrindinių rytinės Baltijos jūros pakrantės uostų, per kurį, pavyzdžiui, mediena, derva, virvės iš kanapių, drobės ir kitos prekės
buvo plukdomos į Vakarų Europą, ypač į Angliją. Tai
buvo didžiulis žaliavų tiekimo Europai uostas. Klaipėdos kilimas tuo laikotarpiu buvo užfiksuotas, pavyzdžiui, XIX a. pradžios Prancūzijos konsulo atsiminimuose. Žvelgdamas į Danės žiotis, jis konstatuoja,
kad tuo metu Danės žiotyse ir jų prieigose Kuršių

11

mariose buvo galima suskaičiuoti tris šimtus burlaivių. Tuo metu tai buvo nemaži laiveliai, vidutinės
klasės trijų stiebų barkai, dauguma statyti Klaipėdoje (iš tų laikų žinome kelias vietines laivų statyklas).
Galime palyginti: per 2009 m. regatą į Klaipėdą buvo
atplaukęs 101 laivas, iš kurių 50 buvo didesni laivai,
o likusios – jachtos, vaizdas tada buvo įspūdingas, o
300 burlaivių – koks tuomet turėjo būti reginys! Situacija pasikeitė, kai stojo karų laikai – tada Klaipėda
kaip uostas prarado svarbą. Tada jis buvo tapęs nedideliu uostu. Antrojo pasaulinio karo metu Klaipėda
buvo tapusi vokiečių tvirtove, tai irgi siejasi su jūriniu
paveldu, kadangi miestas buvo apjuostas gynybiniais
įtvirtinimais, kuriuose stovėjo pabūklai, skirti ne tik
priešlėktuvinei gynybai, bet ir pritaikyti apsiginti nuo
priešų laivų. Klaipėdoje bazavosi ir vokiečių 24-oji povandeninių laivų flotilė. Šiuo metu turime gana daug
Antrojo pasaulinio karo reliktų, kurie susiję ne tik su
karybos istorija, bet ir jūriniu paveldu. Be to, šalia
turime Šventąją, kuri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais XVII a. turėjo galimybių formuotis kaip
uostas. Deja, nesulaukta Lietuvos didikų palaikymo
ir karaliaus Jono Sobieskio iniciatyvos įkurti uostą –
privilegijos buvo dalomos anglų pirkliams, kurie apie
30 metų laikė įkūrę uostą (apie tai liudija V. Žulkaus
radiniai). Deja, rygiečiai prisidėjo prie to uosto užuomazgų sunaikinimo, ir anglams teko pasitraukti. Taip
tada baigėsi mūsų norai ir ambicijos tapti jūrine valstybe. Tik trumpu laikotarpiu atkūrus Lietuvos nepriklausomybę turėjome savo laivyną, karo laivą „Antanas Smetona“. Ta graži prošvaistė po vokiečių, vėliau
sovietų invazijos ir okupacijos išsklaidyta.
Vis vien jūros artumas neduoda ramybės, kultūros
paveldo specialistai bando įvertinti šios srities netektis
ir išsaugotas lūkesčių liekanas?
Išties prieš dešimtmetį į daug ką iš jūrinio paveldo
nebuvome atkreipę dėmesio, o dabar jau esame identifikavę nemaža šios srities reliktų tiek ant jūros kranto, Klaipėdos ir Šventosios uostuose, tiek ir jūroje.
Ypač produktyviai pastaruosius penkerius metus povandeninės archeologijos srityje darbuojasi V. Žulkus
ir jo mokiniai. Šiuo metu mūsų teritoriniuose vandenyse identifikuota daugiau nei 70 objektų. Rasta laivų
nuo XVI a. iki XX a. vidurio. Netgi povandeninių laivų,
nuskendusių netoli mūsų kranto. Jūrinio paveldo srityje užmezgėme ryšius su kaimynais, ypač skandinavais.
Man jau devyneri metai tenka atstovauti Lietuvai Jūrinio paveldo ir krantų kultūros monitoringo darbo grupėje, įkurtoje Baltijos jūros šalių (taip pat ir Norvegijos
bei Islandijos) kultūros ministrų iniciatyva. Tai žmonių
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grupė, kuri domisi prie Baltijos jūros vykstančiais pokyčiais jūrinių tradicijų, laivybos, žvejybos paveldo srityse. Dalijamės žiniomis ir darbo patirtimi.
Esi ir aktyvus karinio paveldo tyrinėjimo entuziastas. Kas naujo ir įdomaus išsiaiškinta pastaruoju metu?
Europoje dabar jaučiamas didelis susidomėjimas
Antrojo pasaulinio karo objektais. O sovietmečiu ši
tematika Lietuvoje buvo apeinama ir nesusilaukė
deramo dėmesio. Aiškūs buvo sumetimai – esą tai
vokiečių statyti kariniai gynybiniai įrenginiai. O man
gilintis į beveik nežinomus objektus yra išties įdomu.
Esam aptikę objektų pajūryje, apie kuriuos ilgai niekas nežinojo. Beje, tam iš dalies pasitarnavo 2005 m.
gaisras Smiltynėje, kai sudegė apie 60 ha miško. Tada
išaiškėjo, kad daugybė aukštumų ir kalvų, kurios yra
išsidėsčiusios kas kilometras ar pusantro, karo metu
buvo panaudotos gynybai stiprinti kaip gynybiniai
taškai, baterijos, skirtos kovai prieš lėktuvus ir laivus.
Nauji išaiškinti karinio paveldo objektai – vokiečių
statytos slėptuvės, kurių šiuo metu Klaipėdoje esame užfiksavę daugiau nei dvidešimt. Tai tiek istorijos,
tiek architektūros požiūriu įdomūs statiniai. Jų būta
įvairių – skirtų ir keliems, ir šimtams žmonių slėptis
nuo antskrydžių ir bombardavimų. Esame aptikę ir
gana atraktyvių slėptuvių, įrengtų po gatve, kad ata
kuojantys lėktuvai jos negalėtų pastebėti. Neseniai
buvome sulaukę specialistų iš Kultūros paveldo departamento Vilniuje, su kuriais apžiūrėjome aptiktus
objektus, ir keletą jų žadama įrašyti į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

When I was young, I Looked
for Troy around Marcinkonys
Juozas ŠORYS talks to Laisvūnas KAVALIAUSKAS
who tells about how he got interested in archaeology in
his teens, and then when spending a lot of time with his
grandparents, who lived in Dzūkija (South East Lithuania),
in Marcinkonys, how he started looking for stone age settlements. In total he discovered 48 Stone Age settlements
of different periods including Palaeolithic and Neolithic
settlements and amassed a collection of around 10000
findings. Later on, during his studies, Kavaliauskas shared
his discoveries with the eminent Lithuanian archaeologists of the time and they successfully used his information for their research. However, having graduated from
the National M. K. Čiurlionis School of Art, Kavaliauskas
entered the then “Art Institute”. All his art was related to
the motives of archaeological findings. After graduation
Kavaliauskas went to live and work in Klaipėda and contributed significantly to protecting Klaipėda and Lithuania
Minor heritage. Currently, he is senior state inspector at
the Klaipėda Teritorial Division of the Cultrual Heritage Department under the Ministry of Culture.
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Žvejų tikėjimai ir verslo magija
Laura PIŠKINAITĖ-KAZLAUSKIENĖ
Žūklė – sunkus, rizikingas verslas. Jo sėkmė didžia dalimi priklausė nuo žvejams nepavaldžių gamtinių aplinkybių ir įvairių netikėtumų, tad reikėjo pastabumo, sumanumo, gebėjimo greitai ir teisingai orientuotis situacijoje.
Tačiau pastangas ne visuomet vainikuodavo sėkmė. Nesėkmės atveju žūklaujantieji dažnai jautė, kad kalti yra ne
tik jie, kad kažkoks išorinis dirgiklis lėmė jų galvoseną ir
elgseną, turėjo neigiamos įtakos praktinės veiklos eigai.
Tokiu „kaltininku“ žvejai pirmučiausia laikė ne visuomet
jiems palankią socialinę mikro ir makroaplinką. Dėl socialinių kontaktų ar konfliktų išgyvenama psichologinė
įtampa, dvasinis diskomfortas vertė žmones mintyse ieškoti priežastinio ryšio tarp šių emocijų sukėlėjo ir veiklos
rezultato. Natūralu, kad žvejų vertybių sistemoje sėkmę
lemiančiais (sėkme suinteresuotais) asmenimis buvo laikomi žydai – potencialus piniginių pajamų šaltinis, o nesėkmes lemiančiais – moterys ir dvasininkai: pirmosios

dėl dažniausiai neigiamo buitinio psichologinio spaudimo, antrieji dėl pasaulėžiūrinių (religinių) skirtumų.
Siekiant suvokti žvejų mąstymo mechanizmą, į logišką grandinę susiejusį, pavyzdžiui, moterį ir nesėkmę1
(menkas laimikis  badas  pajuokos baimė  socialinė izoliacija), reikia nepamiršti, kad jiems prisieidavo
darbuotis tarsi akliesiems, apčiuopomis, nepaprastai susikaupus, pasikliaujant vidine nuojauta, lyg užmezgant
psichologinį kontaktą su rūpima, bet nematoma auka.
Norėdami, kad pastangas vainikuotų sėkmė, žvejai turėjo
nuolatos mobilizuoti savo fizines ir psichines jėgas, t.y.
šiai veiklai atsiduoti visa širdimi. Tai buvo įmanoma tik
vidujai subalansuotiems žmonėms, neturintiems jokių žemiškų rūpesčių. Tarkim, konfliktinis kontaktas su moterimis vyrams galėjo sukelti neigiamus jausminius išgyvenimus, psichologinį diskomfortą, gal net depresiją, užgožti
jų orientacinius refleksus, paralyžiuoti pasitikėjimą savo

Pecikonis Juozas žvejoja. Varėnos r., Dargužių k. 1962. Fotografavo Vl. Gobis, neg. Nr. 27417.
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patys žvejai bei jiems palankios socialinės būtybės, „svetimiesiems“ – tai, kas žvejams kenkė arba potencialiai
galėjo pakenkti. Su pirmąja grupe žvejai solidarizavosi
jungdamiesi į pozityvių tikėjimų ir magijos sistemą, nuo
antrųjų siekė atsiriboti arba jų kenkėjišką poveikį niveliuoti burtais. Iš žvejų tikėjimų matyti, kad į šią kovą iš
dalies buvo įtraukti jų santykiai su gamtinėmis būtybėmis
bei negyvais daiktais: jei jų sąmonė nesėkmės priežasties
nerasdavo socialinėje terpėje, tai „kaltininkų“ ieškodavo
gamtinėje aplinkoje. Todėl vieni gyvūnai buvo vertinami
kaip sėkmę nešantieji, o kiti – kaip kenkėjai.
XX a. Lietuvoje vykusios politinės, socialinės, ekonominės ir ekologinės permainos veikė žvejų mąstyseną
ir pamažu koregavo jų vertybių skalę. XX a. pabaigoje,
palyginti su pirmąja amžiaus puse, žvejų požiūris į žydus,
vyrus, dvasininkus, iš dalies ir į moteris buvo pakitęs. XX
a. viduryje žvejai iš inercijos dar minėjo su meška, vilku
ar vovere susietus tikėjimus, tačiau iki amžiaus pabaigos
išnykę ar retai sutinkami gyvūnai jiems tapo neaktualūs,
todėl ir tikėjimai buvo užmiršti, bet… verslo magijos sistemoje tvirtas pozicijas užėmė katė.

Žvejų ir žuvų globėjai

Skobtinis laivas. Trakų apylinkė, Akmenės ež.1928. Fotografavo
B. Prüfferova, neg. Nr. IEM 1682, 535, IIES 73788

jėgomis, atimti sėkmės viltį. Jei prislėgtą žveją ištikdavo nesėkmė, vaizduotėje ji būdavo siejama su neigiamas
emocijas sukėlusia transakcija.
Kaip atsiriboti nuo išorinio psichinės įtampos šaltinio, kaip neutralizuoti kenkėjišką jo poveikį žūklės
sėkmei? Šie motyvai skatino žvejus kurti ir praktikuoti
apsaugines psichologines-magines sistemas su viltimi,
kad jos atpalaiduos nervinę įtampą, padės koncentruoti
dėmesį, įkvėps ryžto ir leis pasiekti gerų praktinės veik
los rezultatų. Taigi, be žūklės sėkmę lemiančių gamtinių
aplinkybių ir žvejų profesionalumo, svarbūs buvo ir maginiai veiksmai.
Pagrindinis žvejų maginės sąmonės vaizdinys, lemiantis jų santykius su aplinka, buvo įsivaizdavimas apie
dviejų pasaulių kovą. Žvejai, kaip ir pirmykščiai žmonės,
visą pasaulį dalijo į dvi puses: „savą“ – gerąją ir „svetimą“ – piktąją. Pirmykščiai žmonės visus išorinio pasaulio įvykius traktuodavo kaip gerojo ir piktojo pradų
kovą, o žvejai socialinius tarpusavio santykius traktavo
kaip „savo“ ir „svetimo“ kovą. „Saviesiems“ priklausė
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Iki krikščionybės įvedimo Lietuvos žvejų globėju
buvo laikomas visagalis Perkūnas. Mitinio pasaulio sąrangoje Perkūnas buvo laikomas dangaus bei atmosferos
dievu. Viršutiniuose pasaulio sluoksniuose jis reikšdavosi
kaip audros dievas, tačiau kartais vaizduojamas buvojantis ir žemėje. Į žemę Perkūną priversdavo nusileisti požemio būtybės – velnio – medžioklė.2
Tikėtina, kad žvejai su Perkūnu buvo siejami dėl dalinės analogijos tarp vandenų ir Perkūno, nes vanduo
egzistuoja ir dangišku (lietaus), ir žemišku (požeminiu)
pavidalu.3 Perkūno nutrenktas medis buvo laikomas šventu, todėl ir „laimingu“. Iš jo buvo pjaunamas meškerykotis,4 jo šakaliukas buvo rišamas prie tinklo, juo buvo
smilkomas tinklas.5 Tikėtina, kad teigiamai veikia ir žodiniai perkūno bei griaustinio paminėjimai: „po perkūnais“,
„kad tave griausmas“.6
1926 m.vokiečių rašytojas Viktoras Jungferis (1893–
1964), remdamasis XVII a. jėzuitų misionieriumi, rašė,
kad senovės lietuviai turėjo daugybę dievų: vienas buvo
dangaus, kitas – žemės dievas, o šis dar turėjo nuo jo priklausiusių dievų. Tarp jų buvo ir žuvų dievas.7 Kas globojo žuvis?
Pranė Dundulienė yra rašiusi, kad ežerus apie Plungę
valdo dvasios – ežerų piemenys. Žvejai, ypač ruošdamiesi
žiemos žūklei, atlikdavo apeigas ir aukodavo aukas, kad
išprašytų tų dievybių sėkmės.8 Breslaujos apyl. užrašyta,
kad ežerus, kur blogiau gaudosi žuvys, globoja požemio
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būtybė – velnias, atliekantis žuvų piemens vaidmenį. Jei
jis sužinotų apie gaudymą, visam laikui išvestų žuvis. Todėl į tuos ežerus žvejai turėjo eiti su niekuo nekalbėdami.9
Šie negausūs duomenys leidžia spėti, kad žuvų piemeniu
buvo laikomas velnias. Šio tikėjimo reliktu laikytinas iki
šiol gyvuojantis paprotys nutrūkus žuviai konstatuoti faktą: „(Eik) po velnių“.
Po krikščionybės įvedimo žvejų mitinė sąmonė keitėsi
– audros dievą Perkūną ėmė pavaduoti šv. Petras (balandžio 29 d.). Mat Naujajame Testamente parašyta, esą žvejais buvę Simonas, vadinamas Petru, jo brolis Andriejus,
taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Krikščioniškųjų rytų slavų tautų žvejai per šv. Petro ir Povilo atlaidus savo patronui šv. Petrui aukodavo aukas.10 Panašiai
pietryčių Lietuvoje gyvenę ir žvejoję lenkų kilmės katalikai
kreipdavosi į šv. Petrą prašydami pagalbos, o susirinkę per
šv. Petro ir Povilo atlaidus užpirkdavo mišias.11
Kas krikščionybės laikais tapo žuvų globėju? Marija Znamierowska-Prüfferova 1937 m. rašė, kad Vilniaus
krašto žvejų patronu buvo laikomas šv. Antanas (birželio 13 d.).12 Tai būtų tiesa, jei omenyje turėtume tik vieną
šio šventojo veiklos sritį – jis žmonėms „padėdavo“ rasti
pamestus daiktus. Juk ir žūklės aktas visuomet yra persmelktas karšto noro rasti.

Tačiau šv. Antanas žvejams buvo svarbus dar ir dėl
to, kad „valdė“ vėjus.13 Padubysio valsčiaus žvejai tikėjo, kad vėjas yra palankesnis ne jiems, o žuvims. Apie tai
liudija persergėjimas niekada į vandens paviršių nekelti
bučiaus, venterio ar marozo, jei neketinama žuvis išimti.
Aiškinama, kad „iškėlus žuvį ant vėjo ir įleidus dugnan
venterį ar marozą, žuvis atrandanti kelią per narvą atgal
išlįsti, nors šiaip ir mėnesį stovėdama neišlįstų. Mat kaltas
vėjas, kurį pamačiusi žuvis kažkuriuo būdu pamatanti išėjimą“.14 Dmitrijus Zeleninas rašė, kad rytų slavų tautose
gyvavo paprotys prieš žūklę mesti į vandenį dvi tris žuvytes, duonos trupinių ir tabako žiupsnį, tai reiškė pagonišką
auką vėjui.15 Lietuvos žvejų maginėje praktikoje prosenovinis paprotys vandenų (požemio) dievybei aukoti dažniausiai reikšdavosi pirmosios žuvies paleidimu.

Žuvų kultas
Rytų slavai tikėjo žuvų gebėjimu kontaktuoti tarpusavyje, tad sugavę mažą žuvį mušdavo sakydami: „Atsiųsk tėvą, motiną, tetą“ ir t.t., ir mesdavo atgal.16 Lietuvoje apie tai vienareikšmiškos nuomonės nebuvo. Vieni
žvejai manė, kad žuvys nesusišneka, gal tik per nerštą,
kiti – kad jos vienos kitas supranta, pavyzdžiui, žuvys,
įkliuvę į venterį ar bučių, praneša apie pavojų kitoms, ir

Džiūsta tinklas. Varėnos r., Dubičių ap., Karaviškių k. Savininkas – B. Sinkevičius.1982. Fotografavo Laura Kazlauskienė, neg. Nr. 77101.
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Žiemos žūklė Stirnių ežere. Molėtų r. 1978. Fotografavo V. Morkūnas, neg. Nr. 72045.

šios saugosi. Aiškinama, kad žuvys susikalba panašiai
kaip žmonės ar gyvuliai.17
Žuvų hierarchija buvo įsivaizduojama lyginant jas su
bitėmis, esą „kaip bitės turi motiną, taip jos turi karalių“.
Vyriausiasis karalius išveda žuvis, nes kiekvienas tvarinys
turi turėti vyresnijį.18 „Kai neršti, tai viduje būna didžioji
lydeka, o aplink ją maišai mažųjų. Jei didžiąją sugavai, tai
visos sueis, vis tiek kaip spiečius“.19 Vienur ežerų „šeimininke“ buvo laikoma plėšrioji lydeka, esą „siunčianti
žvejams žuvis“, kitur – kuoja. Todėl ištraukę pirmą tinklą,
žvejai žiūrėjo, ką sugavo.
Žuvų kulto liekanų būta miestų herbuose. Pavyzdžiui,
nuo Aleksandro laikų Veliuonos herbe buvo vaizduojama simbolinė žuvis, vadinama karpiu, su vilko dantimis.
Simbolinė žuvis buvo pavaizduota ir Karmėlavos herbe,
kuriame vyravo mėlyna – lašišų – spalva.

Ritualinės aukos
Ritualines aukas XVI–XVII a. aukojo Sembos žvejai:
susirinkę klojime dalį sugautų žuvų jie išvirdavo, dalį sudegindavo, o paskiau visi linksmai nusiteikę valgydavo ir
gerdavo. Baigiantis puotai nuo stalo pasikeldavo žynys ir
kiekvienam nurodydavo vėjo kryptį bei žvejojimo vietą.
Žvejai atlikdavo apeigas, kuriomis tikėjosi privilioti žuvis.20
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Žvejų ritualinių puotų reliktu laikytina apie Seredžių
ir Jurbarką švęsta panemunių žvejų šventė – žiobrinės.
Iki Antrojo pasaulinio karo žiobrines nuo ledų išėjimo iki
gegužės 1 d. žvejai švęsdavo savo profesijos žmonių rate
– „šeimyniškai“. Nuo liepos 1 d. prasidėdavo viešos žiobrinės: visos Jurbarko apylinkių pramogos vykdavo prisimenant žiobrių.21 Vadinasi, pirmasis šventės etapas būdavo
skiriamas „saviesiems“, antrasis – pavaišinti žuvimis visus
kitus, t.y. „svetimuosius“. XX a. 5–6 dešimtmečiais žiobrinės buvo išlaikiusios vien kolektyvinių vaišių pobūdį.
Juozas Petrulis rašė, kad Drūkšių žvejai du kartus per
metus (vasarą ir žiemą) keldavo viešas vaišes, į kurias
kviesdavo ne žvejus. Šiose vaišėse būdavo gausu iš įvairių žuvų pagamintų patiekalų: virtų ir dar apkeptų stambios žuvies gabalų, mišrių, smulkių žuvų sriubos, žuvų
košės pusiau su miltais ir kt.22
Kolektyvinių vaišių paprotys – bendruomeninės santvarkos, kai žuvys priklausė visam kolektyvui ir buvo
naudojamos bendrai, reliktas. Prekinių piniginių santykių
įsigalėjimas per šešis šimtmečius daugybę žmonių atskyrė nuo vandenų (žuvų). Žvejai ėmė tarnauti jau nebe savam kolektyvui, o vandenų savininkams ir svetimšaliams
ichtiofagams. Žuvys, būdamos košerinis produktas, virto preke; žvejai tapo ekonomiškai priklausomi nuo žydų
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kišenės. Tokiu būdu žvejai buvo atskirti nuo kolektyvo,
tačiau retomis viešomis vaišėmis bandė šį atotrūkį sušvelninti, atkreipti dėmesį į savo veiklą, pasidalyti darbo
produktais. Sovietmečiu kolektyvine švente buvo tapusi
liepos mėnesio antrą sekmadienį oficialiai švęsta Žvejų
diena. Tarp „savųjų“ (kartu su žvejais pensininkais) vyrai
švęsdavo žiemos žūklės pabaigtuves, atlikdavo naujokų
„įrašymą į žvejus“ ir „pirmąjį išėjimą ant ledo“.
Pagal krikščionių liturgiją, žuvys – pasninko maistas,
todėl kasdien žuvimis mintantiems žvejams lyg ir neaktualūs būtų krikščioniškieji pasninkai. Vis dėlto per Didįjį
pasninką, šv. Aleksiejaus dieną (vasario 12-ąją) Neries
žvejai pasninkaudavo noriai, nes tikėjo, kad tądien žuvis
uodega pramuša ledą.23 Kruonio žvejai manė, kad lydeka
uodega ledą pramuša per šv. Juozapą (kovo 19 d.).24 Pasninku žvejai siekė užsitikrinti tais metais laimingą žūklę.
Panašiai buvo pasninkaujama pirmąją gyvulių išginimo į
ganyklas dieną.

prie žūklės įrankio, atlikdavo imitacinei magijai būdingus
pantomimos veiksmus, pavyzdžiui, į save sukdavo meškerės ritę, čiulpdavo saldainį ir pan.
Inicialinė magija visuomet akcentuoja vyksmo pradžią tikintis, kad maginės jėgos toliau veiks pageidaujama kryptimi ir duos laukiamą rezultatą („gera pradžia
– pusė darbo“). Žvejai maginiais veiksmais fiksuodavo
inventoriaus darymo pradžią, pirmąją valkšną nauju tinklu, pirmąją sezono valkšną, pirmąją sugautą žuvį ir pan.
Pradinis maginis aktas dažnai būdavo sustiprinamas verbaline (lot. verbalis – žodinis) raiška, veiksmą derinant su
žodžiu, turinčiu nepaprastą galią.
Žvejai siekė apsaugoti inventorių nuo piktų kerų praktikuodami katarsinę magiją (gr. Katharsis – apvalymas),
– rituališkai smilkė žvejybos įrankius, tepė juos žuvų

Maginė žvejų praktika
Ją galima analizuoti dviem kryptimis: 1) pagal magijos rūšis, 2) pagal žvejų veiksmų eigą. Pirmiausia aptarsime žvejų praktikuotas magijos rūšis. Pagal bendriausią
skirstymą, jos sudaro dvi grupes: aktyviųjų ir pasyviųjų
maginių veiksmų, nors visų jų galutinis ir vienintelis tikslas buvo niveliuoti žvejams kenkiančias aplinkybes, privilioti žuvis, įpainioti jas į tinklus, taigi – užsitikrinti gausų
laimikį. Kiekvieną maginį veiksmą stiprino tikėjimas ir
viltis, kad žvejo norus įvykdys kažkokia antgamtinė jėga.
Nors žvejai stengėsi išvengti kontaktų (→ konfliktų)
su priešiška socialine ir gamtine aplinka, tačiau jiems įvykus galimą piktą poveikį dar bandydavo niveliuoti apotropine (apsaugine) magija: parodydavo špygą, spjaudavo, ištardavo maginę formulę ir pan.
Plačiausiai žvejai praktikavo similinę magiją, tariamai
padėdavusią pasiekti norimą efektą per panašius daiktus
ar panašius veiksmus, o norint ko nors išvengti – panašių daiktų ar veiksmų reikėjo vengti. Darbo tikslą – žuvų
pilną tinklą – žvejai mintyse tapatino su pilnais daiktais:
mėnulio pilnatimi, nėščia moterimi ir kt. Daugybę žuvų
jiems primindavo skruzdėlių būrys, šiukšlių krūva ir pan.
Durų rankena, atviras dūmtraukis tariamai turėjo galią
atverti tinklą, samtis, kibiras – išsemti iš vandens žuvis,
siūlo rišimas – jas „pririšti“ prie tinklo, namo šlavimas –
žuvis iš tinklo iššluoti ir t.t.
Kadangi žvejų veiklos objektas yra nematomas ir
sunkiai pasiekiamas, plačiai praktikuotos imitacinė (lot.
imitatio – pamėgdžiojimas) ir inicialinė magijos (lot. inicio – pradžia), kurioms nebūtinas subjekto ir objekto artumas. Žvejai, mėgdžiodami žuvų pritraukimą, jų artėjimą

Žvejyba vasaros traukiamuoju tinklu. Kaišiadorių r.,
Kietaviškių žuv. ūkis. 1979. Fotografavo V. Morkūnas, neg. Nr. 73356.
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Traukia tinklą Totoriškių ež. Trakų ap. 1928. Fotografavo B. Prüfferova, neg. Nr. IEM 1669, IIES 73797.

krauju ir pan. Panašiai žydai praktikavo katarsinę magiją
valgydami, jų supratimu, „švarias“ žuvis ir nevalgydami
„nešvarių“, idant „apvalytų“ kūnus ir sustiprintų sielas.
Parcialinę magiją (lot. pars – dalis) žvejai naudojo
tada, kai negalėjo tiesiogiai sueiti su sėkmę lemiančiu
objektu ir tenkindavosi jo dalimi. Ekonomiškai žvejai
buvo glaudžiai susiję su pinigingais žydais, kuriuos, jų supratimu, gaubė ypatinga sėkmė.25 Buvo tikima, kad žydų
sėkmės dalis yra įkūnyta jų drabužiuose, kurių detalė magišku būdu gali paveikti inventoriaus „sėkmę“.
Kontaktinė magija dažniausiai buvo naudojama norint
pakenkti. Žvejai tikėjo bloga akimi, nužiūrėjimu, todėl
slapukavo, iš namų eidavo taip, kad nieko nesutiktų, kad
niekas jų nematytų. Nuo nepageidaujamo kontakto (prisilietimo) su „svetimaisiais“ žvejai saugojo žvejybos vietą,
įrankius, draudė jiems atlikinėti tam tikrus veiksmus.
Pasyvioji magija apėmė draudimus – tabu. Žvejams
buvo draudžiama tarti tam tikrus žodžius, spjaudyti į vandenį, švilpti ir kt. Moterims buvo draudžiama atlikinėti
kenkėjiškus imitacinius veiksmus, pavyzdžiui, išėjus žvejams šluoti šiukšles, žargalioti žūklės įrankius, vaikščioti
skersai valkšną ir pan. „Svetimiesiems“ buvo draudžiama
stebėtis gausiu laimikiu ir pan.
Aptariant žvejų verslo magiją pagal žvejų veiksmų eiliškumą reikia išryškinti ir maginio akto vertas veiksmų

18

grupes. Tai: a – inventoriaus (tinklų, meškerių ir kt.) darymas, b – žūklės procesas.

Inventoriaus darymas
Seniau žvejai žūklės inventorių darėsi patys, todėl nuo
pat pradžių siekė maginiais veiksmais jį „užprogramuoti“
sėkmei. Maginiams veiksmams atlikti reikšmingos buvo
gamtinės inventoriaus darymo pradžios aplinkybės (mėnulio fazė, paros laikas, vėjas ir kt.), krikščioniškosios
šventės (Velykos, Kalėdos, mišių laikas ir t.t.), taip pat
subjektyvios pirmojo veiksmo atlikimo aplinkybės (kas,
kur ir kaip jį atlieka).
Tinklų ir meškerių darymo metu gamtiniai ženklai ir
žvejų veiksmai buvo siejami su gausa. Tikėta, kad pradėti
megzti tinklą, venterį, juos apsodinti, daryti meškerę, lieti
blizgę, net nusukinėti nuo tinklų liepines plūdes, apskritai visus darbus nudirbti geriausia „ant jauno“, iki dviejų
ketvirčių mėnulio, kai jis turi tendenciją „pilnėti“. Aiškinama, kad „kaip mėnuo pilnas, taip ir tinklas visada bus
pilnas žuvies“. Po pilnaties mėnulis krenta, tada žūklės
inventoriaus patartina nedaryti.26
Antanas Vitauskas užrašė Padubysio valsčiaus senų
žvejų tikėjimą, kad įrankius pradėti darytis tinkamiausias
laikas yra gruodžio mėnesį, kada „Sietynas eina sykiu su
mėnesiu“. Esą kitu laiku pradėti įrankiai bus nelaimingi
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– žuvys į juos neis. Gruodžio mėnesį darbą svarbu pradėti, tačiau nebūtina baigti.27 Tikėta, kad per vieną dieną
numegztas ir pasiūtas tinklas nebijo blogų akių. Dėl to
senovėje tinklams daryti būdavo šaukiama talka.28 Gali
būti, kad nuostatą užbaigti darbą per vieną dieną pagimdė
prietaringa baimė, jog dirbant ilgiau tinklui kas nors gali
pakenkti.
Tinklo „gausos“ ženklas buvo gausus sniegas darbo
pradžioje. Be to, buvo paisoma vėjo. Nors ir gruodžio
mėnesį, tačiau stengtasi nepradėti dirbti rytvėju, nes tai
„negeras, kietas“ vėjas, netinkamas ir žūklei. Šiaurės
vėjas taip pat laikytinas netinkamu, bet tinkamesniu už
rytvėjį. Tinkamiausiais buvo laikomi pietų ir vakarų –
„minkšti“ – vėjai.
Tikėta, kad žūklės inventorių geriausia pradėti daryti
ryte, kol dar tylu, kol visi miega arba keliasi, kol atviras dūmtraukis (Trakų apskr.). Užvis tinkamiausia pradėti
dirbti ankstų turgaus dienos rytą, kai keliai pilni žmonių.
Aiškinama, kad „kaip žmonės renkasi į rinką, taip į tinklą
žuvys susirinks“ (Marijampolės apskr.).29
Lietuvai priėmus krikščionybę žvejai similine magija pagrįstų veiksmų poveikį siekė sustiprinti atlikinėdami juos per bažnytines šventes ir apeigas – antai Trakų
apskr. žvejai nors porą pirmųjų tinklo akių numegzdavo
Kūčių vakarą. Buvo tikima, kad per Kūčias pradėtu tinklu gaudysis lydekos, nes „pirmą valgį ponas Jėzus davė
žuvimi, ir visa pono Jėzaus kančia yra galvoje… replės,
kopėčios, plaktukas, kuo poną Jėzų kankino. Buvo kalbama, kad dėl šios priežasties žydai nevalgo žuvų galvų, o žvejams – atvirkščiai – kad sektųsi, galvas reikia
valgyti.30 Tikėta, kad gerai yra pradėti megzti tinklą
per Kalėdas, ypač – pirmąją Kalėdų dieną (Ukmergės
apskr.), per Naujuosius metus (Gervėčiai), Velykų pirmosios dienos rytą per ankstyvąsias mišias procesijai
einant apie bažnyčią (Rokiškio apskr., Utenos r. Šeimaties apyl.) ar kunigui sakant pamokslą (Biržų apskr.),
ant Užgavėnių, prieš Pelenų dieną, nes dar „diena riebi,
tai ir žuvys seksis“.31 Egzistavo ir tikėjimas, kad gerai
yra pradėti megzti žūklavimo įrankius penktadienį,32 t.y.
prieš žydų šabą.
Tinkamiausia vieta pirmajai tinklo akiai numegzti
buvo durų rankena (Seinai), kibiro ąsa (Šiaulių apskr.) bei
samtis (Gruožininkų k., Trakų r.).33 Pagal similinės magijos principą pirmasis tikėjimas siejamas su (tinklo) atvėrimu (žuvims), antrasis ir trečiasis – su (žuvų) sėmimu lyg
kibiru ar samčiu. Tikėta, kad tinklo „pilnumas“ bus užtikrintas, jei pirmąją akį nuners nėščia („pilna“) moteris.
Tikėta, kad tinklą numezgus iš kanapių, kuriose nebuvo
grūdų, jis bus nestiprus ir žuvys neis. Akivaizdu, kad pilnas grūdas buvo lyginamas su pilnu tinklu.

Užtikrinti maginę gatavo inventoriaus apsaugą žvejai
bandydavo naudodamiesi įvairiais amuletais bei tam tik
romis jų laikymo vietomis.
Buvo tikima, kad sėkmę vienodai lemia ir sutiktas
žydas, ir jo drabužio detalė. Įsigyti žydo apeiginio rūbo
kutą (cicelį), virvelę, pririštą apeiginio drabužio apačioje (žydo poterius) ar liemenės spurgą buvo įmanoma
slapta apipešiojus pas kataliką apsinakvojusį pakeleivį.
Paaugliai, pasivogę bent vieną cicelį, jo siūlelius įpindavo į ašutinį meškerės valą, tikėdamiesi, kad geriau kibs
žuvys. Suaugusieji cicelio siūlų ar liemenės spurgą įpindavo į mezgamą tinklą (Rokiškio r., Južintų apyl.; Biržai; Zarasų apskr., Dusetų vls., Vosiškio k.),34 prie tinklo pririšdavo žydo poterius (Anykščių r., Kavarskas).35
Taip pat egzistavo ir krikščionybės įtakota maginė apeiga „pririšti žuvis“ – tinklo pradžioje pritvirtinti šventinto
bažnytinio rūbo, varpo virvės siūlą ar raudoną kaspiną.
Aiškinama, kad „kaip tas raudonas kaspinas gražus, tai
kad taip gražiai sėdėtų žuvys“.36
Žvejų maginėje sąmonėje gausus žuvų laimikis buvo
siejamas su mirtimi. Todėl Švenčionių apskr. į tinklą
buvo įmezgamas gyvatės geluonis, turėjęs žuvims lemti
mirtį. Analogiška veikimo galia buvo priskiriama pakaruoklio virvei. Esą vienas Girų k. žvejys prie kulio rišdavo jos gabalėlį, dėl to „labai gerai gaudėsi žuvys“. Todėl

Džiovina žuvį. Šilutės r., Rusnės k. Savininkas – E. Jurginaitis. 1974.
Fotografavo V. Morkūnas, neg. Nr. 56396.
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būdavo, kad nuo vieno tinklo atriš, prie kito pririš.37
Zarasų apskrityje į valą buvo įvejami keli iš mirusios
moters galvos išpešti plaukai tikint, kad plaukai žmogų
sieja su pomirtiniu pasauliu. Numirėlis galėjo „išvesti“
žuvis į pomirtinį pasaulį, todėl iš namų, kuriuose buvo
šermenys, tinklas būdavo išnešamas anksčiau negu mirusysis, antraip „būtų blogai“.38 Panevėžyje užrašyta,
kad ežere, per kurį buvo pervežtas numirėlis, „žuvų nebepagaunama“.39 Žmogus, negavęs iš žvejo žuvų, galėjo jam pakenkti paėmęs nuo kapų žemės ir perpylęs per
tinklą (Švenčionių apskr.).
Similinės magijos principu pagrįstas bandymas mergą
paleistuvę susieti su žuvimis. Tikėta, kad jei kuriai mergai
labai sekasi su bernais, tai „jai plaukia kaip žuvys“. Todėl realiai praktikuojant parcialinę magiją reikėjo pavogti
jos nešvarių padalkų gabaliuką ir įdėti į tinklą – tada į jį
plauks žuvys.40 Panašu, kad ši maginė apeiga ir jos aiškinimas yra atbalsis iš rytų kraštų sykiu su žydais į Lietuvą
atėjusio tikėjimo, žuvis siejančio su gyvybingumu ir vaisingumu. Rytų tautos žuvis laikė faliniu sekso simboliu
(ital. Pesce – penis).41
Tinklui buvo galima pakenkti ant jo užrišus šunmazgį.
„Nelaimingą“ tinklą savininkas stengėsi parduoti („pakeitus ranką“ niveliuodavosi jo bloga sėkmė) arba perderėti
(fiktyviai už kelis grašius parduoti žmogui su „gera ranka“),42 blogiausiu atveju – persiūti.
Tam, kad inventoriui nepakenktų „blogos akys“, žvejai tinklus rituališkai smilkydavo samana ir voratinkliu.
Kad smulkios žuvys pasiliktų ežere, o didelės eitų į tinklus, jie būdavo smilkomi šiukšlėmis.43 Apie Apsą (dab.
Baltarusijoje) lietuviai žvejai naują tinklą smilkydavo
puodkėle, vaikų vystomąja juosta arba sijono palankais;
apie Braslavą – kibiuoju dagišiumi ir kiaulių mėšlu. Trakų
apskr. – kiaulių mėšlu, apie Švenčionis – skruzdėlynu ir
senomis, iš sienų ištrauktomis samanomis, apie Rimšę –
šienu, nes „šiene yra visokių žolelių, o kiekviena žolelė
– vaistas“.44 Jei kas nevadui pakenkdavo jį pagirdamas,
tinklą reikėdavo smilkyti šventintais žolynais. Jei tinkle
pasirodydavo vėžiai, varlės arba rupūžės, reiškė, kad jį
kažkas prakeikė, todėl reikia smilkyti žole arba sausa samana.45 Švenčionių apskrityje namiškiai žvejo sėkme pasirūpindavo tinklą apsmilkydami katino plaukais.
Vystomosios juostos ir sijono palankų naudojimą,
matyt, reikėtų sieti su minėtu žuvų ir vaisingumo derinimu, voratinklį – su tinklu, o puodkėlę – su žuvų iškėlimu
iš vandens. Katino plaukai buvo žūklės laimikiu suinteresuoto gyvūno dalis. Skruzdėlės ir šiukšlės pagal similinę magiją buvo prilyginamos žuvų būriams. Dagišius,
samanos, šienas, žolė – šventintų žalumynų pakaitalai.
Švenčionių apskr. užrašyta, kad nauji didieji traukiamie-
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ji žiemos ir vasaros tinklai rituališkai būdavo smilkomi
per šv. Joną (birželio 24 d.) švęstomis žolėmis, o Vilniaus apskr. į tinklą buvo dedamos per Žolinę (rugpjūčio
15 d.) pašventintos žolės. Aiškinama, kad „vandenyje
yra daug negerų daiktų, įvairios ligos ir atsitikimai, ir
traukimas, kurie į vandenį traukia“.46 Kėdainių apskr. į
tinklą dedamos žolės būdavo paspjaudomos, o Utenos
apskr. būdavo paspjaudomas pats tinklas.
Sėkmę tinklui turėjo lemti jo ištrynimas žuvies krauju (Zarasų apskr.). Manome, kad tai – aukos vandenų
dievybėms reliktas, prilygstantis pirmajai sugautai ir
paleistai žuviai. Apsauginę galią turėjo žvejo šlapimas,
nes „blogis bijosi bjaurybės“. Tik apšlapinti tinklą reikėjo taip, kad niekas nematytų.47 Skuodo r., Palaukės k.,
tinklas buvo smilkomas verba ir šlakstomas šventintu
vandeniu, „kad laimės turėtų“.48 Nežinia, kada susiformavo paprotys aplaistyti tinklą degtine, bet jis išsilaikė
iki mūsų dienų. Taip daryta su mintimi, kad „ta žuvis
šokinėtų, kaip ta degtinė šokinėja“.49
Darbo įrankio darymo aplinkybės meškeriotojams
buvo ne mažiau svarbios kaip profesionalams. Meškerykotį jie stengėsi išsipjauti iš perkūno trenkto medžio
balandžio mėnesį per priešpilnį. Tikėta, kad meškerykotis, išpjautas iš medžio, augančio greta skruzdėlyno, pritrauks žuvis, nes „kaip skruzdėlės eina, taip ir žuvys eis“
(Švenčionių apskr.).50 Medis, nulinkęs „į žiemos pusę“
(į šiaurę), meškerykočiui laikytas netinkamu, nes „neturėjo sėkmės“.51
Valą vyti reikėjo pradėti ant durų rankenos (Trakų apskr.) ir dar jį patepti šeško taukais (Telšių apskr.), nes jis
gerai plaukioja ir susigauna žuvų. Kabliuką buvo tinkamiausia rišti per pilnatį (Trakų apskr.).
Švenčionių apskr. dėl sėkmės meškerę buvo patariama
tris kartus perverti per cicelius arba įkišti į bažnyčios plyšį
ir išlaikyti ten per devynerias mišias. Į talką šiai žydo ir
bažnyčios maginei galiai turėjo ateiti maginiai skaičiai 3
ir 9. Meškerę buvo patariama laikyti ten, kur niekas nevaikščioja. Viena vertus, tai racionalu – kad kas netyčia
jos nesulaužytų. Kita vertus, tikėta, kad meškerės „sėk
mei“ labai kenkia peržergimas. Tokiu atveju reikėjo skubiai ją atžergti (Seinai).52 M. Znamierowska-Prüfferova
Pabradėje užrašė, kad žargaliojimas meškerei galėjo būti
„sėkmingas“ tik naktį iš penktadienio į šeštadienį, jei ji
būtų pakišta po pirties slenksčiu, o visiems nuogaliams ją
peržengus vidurnaktį pasiimama.53 Suprantama, kodėl šią
maginę apeigą buvo rekomenduojama atlikti prieš šabo
naktį, kuri judėjų laikyta šventa sutuoktinių meilės naktimi. Nesuprantama, kodėl perteikdama šiuos duomenis P.
Dundulienė jų atlikimo laiką savavališkai perkėlė į naktį
iš šeštadienio į sekmadienį.54
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Žvejai. Kuršių nerija, Juodkrantė. 1956-07-18. Fotografavo V. Milius, neg. Nr. 5086.
Nuotraukos iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvo (IIES)

Žūklės pradžia
Žūklės pradžios (kaip ir inventoriaus darymo) laiką
senieji žvejai derindavo prie fenologinių reiškinių. Ignalinos apylinkėse buvo tikima, kad didelį žuvų gaudymą
reikia pradėti esant pilnačiai arba stojus jaunam mėnuliui
– tada į tinklus eis tik didelės žuvys.55 Tikėta, kad žuvys
geriausiai gaudosi per pilnatį, kitu laiku – ne.56 Todėl apyvartoje (taip vadinamos mėnulio atmainos: jaunas, priešpilnis, pilnatis ir sengalys) žvejai neplaukdavo žvejoti.57
Per metines krikščionių šventes (pirmą Velykų, Kalėdų, Naujųjų metų dieną) ir šventadieniais per mišias žvejoti buvo draudžiama. Tačiau maginė žvejų sąmonė kaip
tik šiam laikui priskyrė maginę sėkmę. Buvo tikima, kad
labai sekasi žuvauti Velykų naktį ir šventadienį per mišias.
Aiškinama, kad vandenis saugantis velnias šventadieniais
slenka arčiau bažnyčios, kad per išpažintis išgirstų ir užsirašytų žmonių nuodėmes, o ežerai tuomet lieka be prievaizdo. Zarasų apskrityje tikėta, kad per ankstyvąsias Velykų mišias kimba itin didelės lydekos. Šio tikėjimo šak
nų greičiausiai reikėtų ieškoti sąsajoje tarp varpų skambesio Velykų rytą ir Kristaus prisikėlimo – kilimo į viršų,

iškilimo. Manyta, kad tada ir vandenų gyvybė su žmonių
pasauliu bendrauja vertikaliąja kryptimi – iškildama.
Seinų žvejai per Velykas išsimaudydavo ir suvalgydavo žalią žuvį. Teorinis šių maginių veiksmų aiškinimas,
manytume, toks: maudydamasis žmogus suartėja su žuvų
stichija ir vaizduoja esąs žuvimi, o valgydamas žalią žuvį
– plėšria žuvimi. Greičiausiai taip žmogaus-plėšrūno
maginė sąmonė tikėjo įgaunanti galią nugalėti žuvį, nes
kovoje už būvį troškimas įveikti auką buvo didžiausias
žvejo rūpestis.
Žvejai skyrė „laimingas“ ir „nelaimingas“ savaitės
dienas. Trakų apylinkių žvejai nežvejodavo pirmadienį,
kurį laikė „tuščia“ diena. Jie aiškino, kad pirmadienis
„tuščias“, kadangi neturi raidės „r“ (lenk. poniedzialek),
kuria prasideda žodis žuvis (lenk. ryba). Žvejoti buvo pradedama antradienį, nes jis (lenk. wtorek) turi raidę „r“. M.
Znamierowska-Prüfferova pastebėjo, kad nuostatą nepradėti žvejybos pirmadienį greičiausiai bus inspiravę ežerus
nuomavę žydai. Anot jų, antradienis – sėkminga diena
pradėti darbus, nes taip parašyta Mozės knygoje. Todėl
žydai mokėjo žvejams už pirmadienį be darbo, kad jie
pradėtų dirbti antradienį. Be to, ežerus nuomavusių žydų
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samdiniai nežvejodavo šeštadienį (šabas) ir sekmadienį, o
lenkų – tik sekmadienį.
Pagal judaizmo įstatymus, pirmoji savaitės diena
(sekmadienis) žydams buvo šventa ir iškilminga, kaip
ir septintoji diena – šeštadienis (šabas). Šiomis dienomis žydai bei jų tarnai privalėjo nedirbti jokio darbo,
išskyrus tai, ko reikia valgymui. Krikščionims sekmadienis – septintoji savaitės diena – džiaugsminga šventė,
turinti religinį pamatą krikščionių dogmoje apie Jėzaus
prisikėlimą trečią dieną po jo nukryžiavimo penktadienį.
Tačiau tai nebuvo Senojo Testamento šeštadienio pakaitalas, nes Naujasis Testamentas sekmadienio šventimo
nesiejo su darbų ir prekybos draudimais. Todėl žydai
savo iniciatyva patarinėjo samdiniams krikščionims daryti, kaip jie suprato – susilaikyti nuo visokios kasdienės
veiklos.58 Antra vertus, sekmadienį mišių metu žuvauti
draudė kunigai. Šios dvi įtakos žvejų tikėjimuose buvo
užfiksuotos kaip patarimas nežuvauti sekmadienį, nes tai
– šventa diena (Akmenės r., Žilių k.).
Žvejams buvo patariama nežuvauti neporinėmis dienomis, tačiau tai buvo taikoma sekmadieniui ir pirmadieniui. Žydų patarti, pirmadienį „ne žuvies diena“ laikė
Jonavos r., Šolininkų k.; Anykščių r., Kavarsko mstl.;
Marijampolės r., Amalviškių k.; Utenor r., Šeimaties
apyl. žvejai.59
Trakų r. Onuškio apyl. pavasarį žvejyba tinklais buvo
pradedama penktadienį tikint, kad „jei pėtnyčioje bus žuvies, bus visada“.60 Penktadienis su sėkme asociavosi dėl
padidėjusios žydų paklausos žuvims prieš šabą.
Mūsų laikų meškeriotojai vasarą nemėgsta žuvauti
penktadienį vakare, šeštadienį ir sekmadienį. Aiškinama,
kad tuomet prie vandenų daug poilsiautojų, kurie išbaido
žuvis (Švenčionių r.).

Žvejai tarp namų ir vandens
Žvejai, išeidami iš namų, psichologiškai nusiteikdavo
žūklei. Šiame etape maginius „atsisveikinimo“ veiksmus
atlikinėjo jie patys ir namiškiai. Toliau – žvejų kelionė
link „savos“ (vandenų) erdvės, kurios metu buvo galimi
realūs kontaktai su „svetimaisiais“ ir maginis jų interpretavimas. Ypač aktuali žvejams buvo žuvavimo pradžia,
kai jie mėgindavo užmegzti maginį kontaktą su vandenų
dievybėmis, užsitikrinti jų palankumą. Ar jų troškimai suprasti, ar prašymai išgirsti, žvejai bandydavo spręsti pagal
pirmąją ištrauktą valkšną, pirmąją sugautą žuvį. Tolesnis
žuvavimas būdavo persmelktas įvairiomis sutarties realizavimo sąlygomis: maginiais draudimais, tam tikro atstumo su „svetimaisiais“ išlaikymu ir pan.
Išeidamas iš namų, vyras su jais tam tikru maginiu
veiksmu nutraukdavo ryšį: aukštyn kojomis apversdavo
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žarsteklį (Švenčionių apskr.),61 o norėdamas pagauti daug
meknių – pušinę.62 Žarsteklio apvertimas turbūt reiškė
netiesioginį priminimą žmonai, kad ji ko nors netrauktų
iš krosnies ir taip neištrauktų iš tinklo žuvų, o pušinės
apvertimas – kad nešluotų pirkios. Vilniaus apskr. žvejai
palikdavo atviras duris, „kad neužsivertų tinklas“,63 Seinų
apskr. – persižegnodavo.
Švenčionių apskr., be kitų meškeriotojo maginių veiksmų, užrašyta, kad jis įsidėdavo į maišiuką tris akmenukus,
kuriuos sumesdavo į vandenį, kad „nepakenktų žmonių
pavydas“.64 Akmenukų meškeriotojui galėjo prisireikti,
kad atbaidytų dideles žuvis ir išsaugotų brangų kabliuką.
Šios aplinkybės nežinantis asmuo galbūt neteisingai interpretavo jų paskirtį.
Žvejo išsiskyrimas su namais reiškė jo išsiskyrimą su
namiškiais, pirmiausia – žmona. Nuo to, kaip moteris išlydėjo vyrą, didele dalimi priklausė jo nuotaika, taigi – ir
žūklės sėkmė. Įdomu, kad senųjų palydų ceremonijose
reikšminga buvo vien veiksmo, o XX a. pabaigoje – vien
žodžio magija. Tai galima paaiškinti tuo, kad mūsų laikų
žmonės apskritai linkę daugiažodžiauti.
Išlydėdama pirmą kartą pavasarį žvejoti išeinantį vyrą
moteris paskui jį ką nors mesdavo: malką, skiedras ar
žarsteklį (Švenčionių apskr.), lentą (Rokiškio r., Mičiūnų
k.), kultuvę ar šluotą (Utenos apskr.), šiukšles (Vilniaus
apskr.), naginę ar batą (Kauno apskr.). Aiškinama, kad
kuo didesnis mestas daiktas, tuo didesnę žuvį vyras sugaus, kad „žuvų bus kaip šiukšlių“. Jei žvejys, nesupratęs
nuoširdaus palinkėjimo, sviestų daiktą atgal – žuvų nepagautų (Švenčionių apskr.).
Metimas iš paskos (kaip spjūvis iš paskos) reiškia
atstūmimą, ryšio nutraukimą ir yra neigiamos emocijos
iškrova. Todėl pagrįstai kyla klausimas, ar tikrai metimo
veiksmu nutraukdama ryšį moteris reikšdavo nuoširdų
linkėjimą, ar tik taip save ramindami šį veiksmą interpretavo žvejai?
Raigarde metimo veiksmą žvejo palydose moteris
derino su žodiniu linkėjimu. Vyrui einant iš pirkios žmona po slenksčiu pasidėdavo tris šakaliukus, o jam išėjus
mesdavo iš paskos tardama: „Visa Švenčiausioji Trejybė
tegu palydi“ ir pridurdavo „Kas su Dievu, su tuo – Dievas“. Aiškinama, kad šis aktas žvejį turėjo saugoti nuo
„blogų akių“.65
XX a. pabaigoje žvejys ramiai palikdavo namus, jei
žmona pasakydavo: „Lauksiu su žuvim“, be pykčio palinkėdavo: „Nepareik tuščias kaip vakar“ ar liepdavo
pasiimti litą sakydama: „Jei nepagausi – tai nusipirksi“
(Anykščių r., Antanavos k.).66 Mat „jei žvejys išeina iš
namų linksmas, ramus – žuvų bus daug“ (Ignalinos r.,
Tverečiaus apyl.).
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Žvejų moterims buvo draudžiama atlikinėti veiksmus, kuriuose jie įžvelgė maginę galią atbaidyti žuvis.
Kol vyras namuose, šeimininkė privalėjo jų nešluoti.
Vyrui išėjus žuvauti ar su reikalu moteris turėjo nešluoti namų, kol jis pereis savo lauką.67 Šiukšlės namuose
buvo tapatinamos su nebyliu linkėjimu, kad žuvų būtų
tiek daug, kiek pirkioje šiukšlių. Pasitaikius apsinakvoti
svetimoje vietoje žvejai ryte stengdavosi išeiti ankščiau,
nei šeimininkė iššluos aslą. Antraip tą dieną tinklai būtų
kaip iššluoti (Švenčionių apskr.).68 Šis tikėjimas gyvavo iki XX a. pabaigos: 1992 m. Dusetų mokyklos salėje
žvejai taisė tinklą, jiems baigus darbą valytoja iššlavė
salę ir taip „iššlavė iš tinklo žuvis“. Kitą sykį žvejai iš
anksto moteriškės prašė: „Duosim žuvies, tik nešluok,
kol nenuleisim tinklo“.69
Analogišku tikėjimu paremtas Dusetų meškeriotojų
prietaras neplauti terbos, nes „kitaip žuvies nebus“. Pagal
similinę veiksmo magiją išplovus daiktą būtų „išplautas“
ir jo turinys. Išvykdamas iš namų meškeriotojas dėl sėkmės pasidėdavo ant kibiro meškerę ir per ją permesdavo
didelę žuvų smagurę – katę (Marcinkonių apskr.), apsijuosdavo pančiu (Panevėžio apskr.), pasiimdavo pavogtą
ubago lazdą (Lydos apskr.). Atlikę šiuos veiksmus meškeriotojai tikėjosi meškere „semti“ žuvis nelyginant kibiru.
Sėkmės įrankiui turėjo duoti per jį permesta katė. Apsijuosimas pančiu turėjo žuvis apsupti maginiu ratu, t.y.
suvaryti į būrį ir „supančioti“. Pavogta lazda buvo tapati
pavogtai laimei.
Žvejų kelionė nuo namų iki vandens būdavo kupina
tariamų „pavojų“, nes juos galėjo nužiūrėti bloga, pavydi akis. Todėl kontaktų su žmonėmis žvejai sąmoningai
vengė – išeidavo iš namų slapta, dažniausiai naktį, kad
nesutiktų jokio žmogaus (lietuviai žmonėmis vadino tiktai krikščionis), kad jų niekas nematytų.70 Manytume,
kad maginis ankstyvumo derinimas su slaptumu nėra visai pagrįstas, nes išeiti anksti žvejus vertė objektyvi būtinybė: žiemą dienos būna trumpos, todėl pirma valkšna
būdavo traukiama vos švintant. Vasarą net mėgėjai pamiegoti išeidavo anksti, nes tekant saulei žuvys maitinasi ir todėl geriausiai gaudosi. Ši aplinkybė atsispindi
kiek realesniame tikėjime, kad norint gero laimikio reikia eiti anksti, kol „žuvų akys užmiegotos ir jos nemato“71. Ankstumo maginė interpretacija tokia: „į ežerus,
kur blogiau gaudosi žuvys, reikia išeiti tyliai naktį, nekalbant su niekuo, nes tuos ežerus globoja velnias, kuris
atlieka žuvų piemens rolę; jei sužinotų apie gaudymą,
išvestų žuvis visam laikui“.72
Išėjus sugrįžti atgal buvo blogas ženklas. Todėl žvejams, namuose ką užmiršusiems ar šlapintis užsigeidusiems, patariama geriau negrįžti, antraip tądien nepagaus

žuvų73. Pakeliui šlapintis irgi negerai, nes „sumanymai
susigadins“.74 Manytume, kad šis persergėjimas kilo ne
dėl paties šlapinimosi akto, bet dėl instinktyvios baimės,
kad tuo metu jo kas nepamatytų. Juk prieš šlapinimąsi nevalingai apsidairęs jis galėjo pamatyti ką nors iš „svetimųjų“. O ką nors sutikusiam žvejui buvo patariama grįžti
atgal, antraip nieko nepagaus.75
Prie „svetimųjų“ žvejai neskyrė žydų ir vyrų. Iki Antrojo pasaulinio karo susitikimą su žydu žvejys visuomet aiškindavo teigiamai: sutikti žydą pranašauja sėkmę
(Anykščių r.), seksis (Švenčionių r.), labai gerai (Tytuvėnai), bėk prie upės ir gaudyk (Akmenės r., Papilė), žvejyba bus pelninga (Jurbarko r., Palėkių k.), bus geras biznis
(Kėdainių r., Palėpių k.).
Sunku pasakyti, kada pradėjo formuotis neigiama žvejo ir žydo susitikimo interpretacija, kurią kai kurie soviet
mečio žvejai išsakė taip: sutikus žydą nesiseks (Varniai),
geriau neik žvejoti (Ignalinos r. Tverečiaus apyl.), reikia
grįžti atgal (Karklėnų apyl.), reikia įkišti dešinę ranką į
kelnių kišenę, parodyti špygą ir pasveikinti sutiktąjį (Rokiškio r., Juodupė).
Kontaktams su vyrais žvejai buvo indiferentiški, todėl
tai aiškinosi palankiai: geras ženklas (Trakų apyl.; Panevėžio r., Tautkūnų k.; Kelmės r., Tytuvėnai; Kėdainių r.,
Josvainiai), gerai seksis (Gustonys), o sutikęs vyrą su nešuliu vylėsi, kad sugaus daug žuvų (Anykščių r., Budrių
apyl.; Anykščių r., Diktarų k.).
Žvejai prie jiems „svetimų“ asmenų buvo priskyrę
dvasininkus ir moteris. Susitikimas su kunigu ar popu
žvejams reiškė, kad bus blogai (Druskininkų apyl.), nors
ant ežero neik (Vilniaus r.), reiks aukoti auką (Kretingos
r.). Sovietmečiu žvejų mitinė sąmonė, pakoregavusi susitikimo su dvasiškiu vertinimą, atspindėjo realią ateistinės
visuomenės nuostatą religijos atžvilgiu. Kadangi netikinčiųjų tikėti niekas nevertė, dvasiškiai buvo vertinami kaip
geras ženklas (Ignalinos r., Tverečiaus apyl.), o susitikimas su jais reiškė, kad gali būti taip ar kitaip (Anykščių
r., Viešintos).
Moteris žvejo gyvenime buvo „lemtingiausias“ asmuo – nelaimės simbolis. Žinia, kad moterys visais laikais vyrams pridaro aibes nemalonumų, tačiau maginėje
žvejų praktikoje konfliktai tarp vyrų ir moterų, sukelti jų
skirtingų interesų ir aistrų, tiesiogiai neaprašomi, o numanomi. Žvejai tikėjo moterų galia kenkti ne tik tiesiogiai, namuose, bet net per atstumą. Dėl to pakeliui link
vandens nesėkmę galėjo užtraukti pirma sutikta moteris
(Anykščių r., Karališkių k.; Kelmės r., Tytuvėnai; Telšių
r., Janapolės k.; Ukmergės r., Siesikai; Jurbarko r., Palėkių k.) arba kelią perėjusi moteris (Prienų r., Balbieriškis).
Tokiu atveju žvejai elgdavosi pagal kolektyvinės maginės
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sąmonės suformuotą bekompromisinį veikimo modelį:
geriau neik žuvauti (Akmenės r. Viekšniai), iškart grįžk
namo (Anykščių r. Stakių apyl.; Švenčionių r.; Akmenės
r., Žilių k.; Kelmės r. Tytuvėnai), bėk kaip nuo velnio
(Akmenės r., Papilė).
Vis dėlto grįžimas namo reiškė prarastą dieną. Todėl
aiškindamiesi konflikto su moterimi reikšmę žvejai lyg
gelbėjimosi rato griebdavosi sąlygiškumų ir išlygų, turėjusių reikšti sėkmę arba nesėkmę. Išlyga „turi–neturi“
reiškė, kad laimikis bus, jei sutikta moteris ką nors rankose turi, nesiseks – jei ji nieko rankose neturi (Trakų apyl.).
Išlyga „pilnas-tuščias“ reiškė, kad laimikis bus, jei moteris eina su pilnu. Nesiseks, jei ji eina su tuščiu (Vilniaus
apskr.). Išlyga „stora–liesa“ reiškė, kad laimikis bus, jei
moteris stambi, nesiseks, jei moteris plona (Kretingos r.
Būtingės k.). Dorovinė išlyga „dora–pasileidusi“ reiškė,
kad pusė bėdos sutikti mergaitę, ypač jei ji dar dora (Kelmės r. Tytuvėnai), o susitikus pasileidusią moterį (lachudrą) – nesiseks (Trakų apyl.). Pastaruoju dešimtmečiu
susiformavusi estetinė išlyga „graži–negraži“ reiškia, kad
sutikus dailią moterį žvejų ūpas bus pakilus ir seksis gerai, sutikus bjaurią – prastai (Vilnius).
Kompromisinis kontakto interpretavimas leido veikti
kompromisiškai: grįžk ko nors namo ir vėl eik (Trakų, Vilniaus r.), grįžk atgal, suvalgyk duonos ir druskos ir vėl eik
(Utenos r., Šeimaties apyl.), sakyk: „Boba kaip velnias,
nieko nepagausiu“. Tada grįžk atgal, išgerk puslitrį degtinės ir vėl eik (Anykščių r., Svėdasai).
Matyt, ne visuomet ir ne visiems žvejams grįžimo variantas buvo priimtinas (namuose vėl grėsė kontaktas su
moterimi), tad remtasi profilaktiniais apotropinės magijos
veiksmais, po kurių kelionę buvo galima tęsti: nekalbėk su
ja (Kretingos r., Darbėnų apyl.), spjauk į ją (Ignalinos r.,
Tverečiaus apyl.), laikyk špygą kišenėje (Panevėžio r., Paliūniškio k.), įkišk dešinę ranką į kelnių kišenę, parodyk
špygą ir pasveikink sutiktąją (Rokiškio r., Juodupė), prieik
prie jos ir paimk už vieno plauko, tada kerai žus (Anykščių
r., Kavarskas), persviesk mergą per tvorą.76 Matyt, ne be
pagrindo prie maginių moters „nukenksminimo“ aktų buvo
priskirti ir seksualiniai santykiai: Anykščiuose užrašyta,
kad norint gero laimikio reikia pergulėti su boba.
Tikėta, kad žvejybos sėkmei ypač kenkia „blogas
akis“ turintys žmonės (atžindai), t.y. kūdikystėje atjunkyti
ir vėl pradėti žindyti asmenys, o „ypatingai blogas akis“
turi moterys, nustojusios žindyti ir pažindžiusios vaiką.
Sutikę tokią moterį žvejai turėjo grįžti namo arba sakyti:
„Druską jai į akis“ arba „Spjaunu jai ant liežuvio“. Mintyse druska užpylus „blogas“ akis arba mintyse apspjovus ir
taip atstūmus pikto liežuvio apkalbas žvejams „lengviau
pasidarydavo ant širdies“.77
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XX a. pabaigoje žvejai susitikime su moterimi jau neįžvelgė nieko blogo: moteris – naudingas daiktas, moteris
bus tau meili (Kretingos r.), o „blogų akių“ reikšmę žmonės apskritai pamiršo.
Pakeliui link vandens žvejai galėjo susitikti laukinį ar
naminį gyvūną, kuriuose irgi įžvelgdavo lemtingą ženklą.
Baikštus zuikis buvo prilyginamas baikščioms žuvims,
todėl kelią perbėgus kiškiui vertėjo grįžti (Utenos r., Šeimaties apyl.). Šiuo atveju irgi neapsieita be išlygos „iki
pusiaudienio – po pusiaudienio“: zuikis, perbėgantis kelią
pirmoje dienos pusėje, iki 12 val., reiškė gerą laimikį, po
12 val. – blogą, nes tinklą suplėšys ar dar kas“ (Trakų
apyl.). Sovietmečiu zuikių Lietuvoje smarkiai sumažėjo,
todėl iki XX a. pabaigos iš žvejų tikėjimų jie išnyko. Telšių r., Drobūkščių k., buvo aiškinama, kad zuikiui perbėgus skersai kelią „ar mieste apvogs, ar šiaip kas atsitiks“.
Žvejų kelią perbėgus voverei buvo negerai (Trakų
apyl.; Kėdainių r., Palėpių k.; Telšių r., Janapolės k.).
XX a. pabaigos žvejai voverės apskritai neminėjo, tačiau
visi gerai žinojo, kad sutikus katiną turi sektis (Kauno r.,
Raudondvaris). Mat šis žuvų mėgėjas nelyginant žydas –
laukte laukia žvejo su laimikiu. Šiuo atveju irgi neapsieinama be universalios išlygos, kad katinas turi būti nejuodas. Juodas katinas reiškė nesėkmę (Kelmės r., Karklėnai). Tačiau pastaruoju metu žvejai negrįžta, tik stengiasi
tą kelią apeiti (Molėtų r., Mindūnų apyl.).
Vykdami prie vandens su nauju įrankiu žvejai būdavo itin jautrūs, nes pagal pirmos dienos laimikį spręsdavo
apie jo tinkamumą. Telšių apskr. meškeriotojai su nauja
meškere bėgdavo tekini. Matyt, realiai taip buvo mažiau
tikimybės patirti nepageidaujamą kontaktą, nors gali būti,
jog dėl to, kad žuvys skubėtų link meškerės. Jei meškeriotojai prie vandens važiavo arkliu, namie palikdavo botagą
(Utenos apskr.). Meškerę primenantis, bet „tuščias“ botagas asociavosi su „tuščia“ meškere.
XX a. pabaigoje žmonės prasimanė naujus „lemtingus“ ženklus. Vilniečiui Z. Okunevičiui vykstant meškerioti reikšmingi buvo troleibuso, kuriuo turėjo važiuoti,
numeriai. Pirmasis yra parko numeris, tad jis susumuodavo tris paskutiniuosius skaičius. Jei susidarydavo porinė
suma, reiškė, kad žūklė seksis, jei neporinė – nesiseks.78

Žūklės pradžia
Tada žvejai stengdavosi užmegzti (atnaujinti) kontaktą su vandenų dievybėmis pasitelkę daikto, žodžio
ir veiksmo magiją. Prie vandenų dievybėms aukojamų
daiktų buvo priskirta tai, kas žvejams aktualiausia: duona, druska, degtinė ir pinigai, prie maginių žodžių – kreipiniai į Dievą ir žuvis, prie veiksmų – žemiškų rūpesčių
atstūmimas.
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Žūklės pradžios sakralizavimo apeigose svarbus yra
pirmasis naujojo inventoriaus kontaktas su mitiniu vandenų pasauliu ir pirmasis jų kontaktas sezono pradžioje. Šie
įvykiai paprastai būdavo pažymimi ritualinėmis vaišėmis.
Pretekstą jas pradėti duodavo iki Antrojo pasaulinio karo
gyvavęs paprotys, kad savininkas prie naujo į ežerą leidžiamo tinklo pririšdavo kepalą duonos ir degtinės butelį. Ištraukę tinklą vyrai duoną suvalgydavo, o degtinę
išgerdavo (Utenos r., Sudeikių apyl.).79 Utenos r. žvejai
į tinklo galą įdėdavo šv. Agotos duonos ir druskos aiškindami, kad „duona duoną pelno“,80 „žvejams šis tinklas
teikia duoną“ (Anykščių r., Karališkių k.). Vilniaus apskr.
žvejai į tinklo galą įdedamu duonos gabalu ir pinigu lyg
„pamatą padėdavo“81.
Sovietmečiu sentikis Sinica Polomiejus iš Salako pavasarį pirmąją valkšną pažymėdavo į motnią įdėdamas
puskepalį duonos, kad „žuvų daugiau ateitų“.82 Anykščių,
Molėtų, Utenos apylinkių žvejai ant naujo tinklo motnios
užpildavo taurelę degtinės, o likusią išgerdavo, „kad žuvys apsvaigtų ir geriau gaudytųsi“. Zarasų r., Antazavėje,
Kirila Kurakinas minėjo, kad sovietmečiu pirmoji valkšna
nauju tinklu būdavo traukiama „kiaura“ motnia, esą naujas tinklas kitaip negrimzta. „Praplovę“ tinklą vyrai pakilnodavo vyriausiąjį žvejį, ir jis pastatydavo porą butelių
degtinės.83
Dėl krikščionybės įtakos „į madą“ įėjo žegnonė. Zarasų r. Salako žvejai pasakojo matydavę, kaip vyriausiasis
žvejys Šeduikis pirmą kartą leidžiamą tinklą peržegnodavo ir pats persižegnodavo.84
Posovietiniu laikotarpiu šios rūšies maginė praktika,
regis, nunyko. Nebent vienas kitas pragmatiškas žmogus,
leisdamas naują tinklą, pagalvoja, kad jo nepavogtų koks
„žuliko kavalkas“.85
Zarasų apskr. Dusetų vls. Vainiūnų k. seni žvejai prieš
žūklės pradžią tardavo magišką maldelę:
– Visās žuvys, aikit čiān,
lyskit‘ mānā Jūs tinklan!
Aš jum pasažiaugsiu,
ir paskui parduosiu,
pardavis duonās druskās nusipirksiu.86
Bernardinų ežere žvejai žuvis kažkada šaukdavo taip:
Žuwow na! rybow na!
Złotnieje czołenka
Žuwow na! rybow na!
Jedwabna siateńka.
Aiškinama, kad taip žuvys buvo kviečiamos susirinkti,
o lenkiški ir lietuviški žodžiai todėl, kad „yra lenkiška ir
lietuviška žuvis: mišrūs žmonės ir mišrios žuvys, ir žvėreliai“.87 Jeigu prie Karvio ežero imdavo bliauti karvė, žve-

jams dingojosi, kad taip ji šaukia žuvis.88 XX a. pabaigoje
vienas kitas meškeriotojas „poteriavo“: Kibkit, žuvelės,
didelės ir mažos.89
Universalus paprotys bijantis ką nors nužiūrėti yra sakyti: „Tfu, tfu, tfu“. Sergejus Lazarevas mitinę spjaudymo reikšmę aiškina taip: „Spjūvis – tai paniekos ženklas.
Todėl sakydamas „Tfu, tfu, tfu…“ žmogus tarsi atstumia
nuo savęs gyvenimo klestėjimą ir taip susibalansuoja“90.
Vidinė rimtis žvejams buvo būtina, todėl jie spjaudėsi ir
spjaudė… naują valtį, naują žvejybos įrankį, paskutinę į
vandenį leidžiamą tinklo plūdę, masalą, pirmą žuvį.91 Išimtis buvo viena – žvejai nespjaudė į vandenį.
Iki šių dienų kai kurie meškeriotojai praktikuoja maginį ritualą paspjaudyti ant kabliuko užmautą masalą
(slieką, mailių ir kt.). Spjūvio efektas kartais sustiprinamas maginiu skaičiumi, – spjaunama tris kartus (Kapčiamiesčio apyl.; Šakių r., Kiduliai; Anykščiai). Šį išorinį
aktą dažnai lydi mintis, „kad užkibtų didesnė“ (Plungės
r., Stalgėnai). Spjaudymo ritualas kartojamas cikliškai:
vieni meškeriotojai apspjauna masalą prieš kiekvieną užmetimą, kiti – užmesdami pirmą kartą tądien, treti – pirmą
kartą pavasarį, ketvirti – tik pirmą kartą užmetamą naują
meškerę ar tinklą.
Paspjaudymu būdavo pažymimas ir pirmosios žuvies
sugavimas: spjauta ant pirmosios tinklu sugautos žuvies,
o kai kurie meškeriotojai iki šiol praktikuoja maginį ritualą spjauti ant pirmosios meškere sugautos žuvies, „kad
ponas Dievas duotų daugiau“92 (Vilniaus apskr.; Utenos
r., Šeimaties apyl.; Anykščių r., Karališkių k.). geriausia – tris kartus. Meškeriotojai šiuo atveju laikosi cikliškumo: vieni paspjaudo pirmąją pavasarį sugautą žuvį,
kiti – pirmąją žuvį tądien, treti – pirmąją žuvį, sugautą
nauju įrankiu, retas kuris – visas žuvis. Mūsų laikais žuvis su apspjauta galva paprastai metama į valtį (Kelmės
r., Tytuvėnai; Kupiškio r., Subačiaus mstl.; Panevėžys;
Ignalinos r.).
Maginis pirmosios žuvies paspjaudymas yra prosenovinė gausinimo ceremonijos liekana, reiškusi žvejų auką
tikint, kad sugrįžusi į savo stichiją žuvis jiems atves saviškes. Mat apspjautąją žuvį reikėjo paleisti „dėl sėkmės“,
„kad kitos geriau kibtų“, „kad atvestų daugiau“ (Kelmės
r., Karklėnų mstl.; Anykščių r., Viešintų mstl.).
Iki Antrojo pasaulinio karo pirmajai žuviai būdavo
„prispjaudomi dantys“93. Panevėžio apskrityje žvejys,
pirmajai žuviai spjaudamas į gerklę, tardavo: „Negailėk
nei tėvų, nei brolių, seserų nei pažįstamų, giminių.“ Jei
spjūvio metu žuvis atverdavo gerklę ir „sušnypšdavo“, tai
buvo geras ženklas, o jei neatverdavo – blogas.
Poreikį susibalansuoti po pirmojo laimikio ir pirmosios žuvies paleidimą sąlygojo tikėjimas, kad žuvys
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supranta žmonių kalbą ir susikalba tarpusavyje. Iš to tikėjimo atsirado ir kitas, būtent, „jei pirma ar kokia nors
žuvis nutrūko, tai toje vietoje jau nieko nepagausi, nes ji
pasako kitoms“ (Zarasai). Nutrūkus žuviai žvejys dažnai
pripažindavo požemio valdovo galią tardamas: „(Eik) po
velnių“ arba susibalansuodavo nusispjaudamas.
Anykščių r., Diktarų k., užrašyta, kad pirmąsyk nauju tinklu ištraukus žuvis didžiausiąjai buvo nukerpama
uodega ir pelekai, ir ji paleidžiama į vandenį. Galime tik
spėlioti, kad plaukmenų nukirpimas turėjo magiškai sustabdyti kitas žuvis. Tačiau gali būti, kad vėl susiduriame
su neteisingu nesuprantamo fakto interpretavimu. 1935
m. Jurgis Elisonas rašė, kad gružliai yra „patogus jaukas
ešeriams ir lydžiams gaudyti. Peiktinas tik paprotys, kad
pagautiems kilbukams, prieš paneriant ant palaidinio, nupjaustomi pelekai ir tuo žuvelė kankinama“.94
Ilgainiui žvejai ėmė paleidinėti tik pirmąją mažą žuvelę sakydami: „Eik, atsivesi“95. Panevėžio apskrities
žvejai pirmosios žuvies nepaleisdavo, bet stengdavosi ją
kuo ilgiau išlaikyti gyvą, „kad pagautų daugiau“. XX a.
pabaigoje apie pirmosios žuvies paleidimą liko vien migloti prisiminimai. Panevėžietis Vytautas Šulskis (g. 1931
m.) sakė, kad tėvas jį mokė pirmąją žuvį paleisti. Paprašytas paaiškinti priežastį, žvejys samprotavo: „Turbūt todėl,
kad nebūtum gobšas“96.
Dėl krikščionybės įtakos maginė pirmosios žuvies paspjaudymo apeiga buvo pakoreguota. Tikintis žvejys pirmąją žuvį peržegnodavo, kitas dar paprašydavo: „Padėk,
Dieve“ arba „Duok, Dieve, daugiau ir didesnių“. Sugavus
pirmą gerą laimikį būdavo padėkojama: „Ačiū Dievui,
pasisekė“. Tai žvejams irgi padėdavo susibalansuoti, nes,
kaip aiškino S. Lazarevas, „jeigu susilaukėte džiaugsmo,
dėkokite Dievui už tai, kitaip tariant, pirmą džiaugsmo
pliūpsnį skirkite Dievui: tada prie nieko neprisirišite ir
jūsų dvasiniam apsivalymui nebus reikalinga sužlugdyti
viso to, kas žemiška“. Ši nuostata buvo užfiksuota žvejų
tikėjime, kad „niekada negalima labai džiaugtis, tiktai padėkoti Dievui“.97 Mūsų dienomis yra vaikų, kurie sugautą
didesnę žuvį iš džiaugsmo pabučiuoja.
Etnografinėje literatūroje yra duomenų, kad iki Antrojo pasaulinio karo prie maginių žūklės apeigų buvo priskiriamas žuvų jaukinimas. „Norint privilioti žuvis, reiki
į venterį įdėti apdegusią sagą, duoną ar gyvulių kaulus
(Telšių apskr.), norint privilioti karosus – padegintą kiaulės koją (Tauragės apskr.)“. Vilkaviškio apskrityje užrašyta, kad „pabrinkintas per naktį avižas išbėrus ten, kur
ketinama meškerioti, rytojaus dieną žuvų neatsiginsi. Mat
jos susibūrusios lauks avižų dygstant“. Subačiuje, Kupiškio r., užrašyta „Jei nori daug žuvies pagauti, tai eidamas
žuvauti įsidėk į krepšį duonos“.98 Zarasų apskr. buvo

26

patariama duonos trupinius tris šventadienius per mišias
mėtyti į žuvavimo vietą“. Taip žvejai gana racionaliai tikėjosi prisijaukinti žuvis, o šių veiksmų priskyrimas prie
maginių rodo, kad jie buvo neįprasti ir, greičiausiai, atliekami slaptai.
Prie žūklės metu atlikinėtų maginių „gausinimo“
veiksmų priskirtinas ir apsupimas tinklu bei traukimas į
save. Asmenys, tais metais pirmą kartą pasirodę ant ežero (jo savininkas, nuomininkas, žvejys), o sezono pradžioje – vyriausias žvejys, būdavo apsupami tinklu (jei
žuvauta abaru) arba virve (jei žuvauta nevadu). Išorinis
šio maginio akto tikslas – iš apsuptojo asmens gauti poros zlotų išpirką degtinei.99 Sovietmečiu Molėtų r. Arnionių žvejai matydavo, kaip vyriausiuoju žveju dirbęs
Luka Novikovas išsipjaudavo seno tinklo gabalą ir juo
apsijuosdavo diržą.
Meškerės valą buvo patariama sukti į save, nes „kiek
vienas šventas traukia į save“.100 Šių dienų žvejų sąmonė
kuria naujus maginius veiksmus: Jonas Sturonas (g. 1913
m.) iš Skaudvilės, Tauragės r., į žvejybą pasiima rūgščių
čiulpiamų saldainių. Kol nesugauna lydekos, saldainių į
burną jis neima, kai sugauna – įsideda ir pradeda čiulpti,
„kad geriau kibtų“. Jei bečiulpiant saldainį žuvis užkimba, žvejys į burną deda kitą saldainį, jei dar viena – trečią
ir t.t.101 Panašiai Vilniaus meškeriotojas Z. Okunevičius į
žūklę pasiimdavo irisų. Tačiau neleisdavo sau jų čiulpti,
kol nesugaus žuvies.
Maginės pastangos padauginti žuvų valkšnoje buvo jų
„perpylimas“ į kitą valkšną, t.y. ištraukus tinklą visos žuvys išpilamos į dešinę pusę, jei kita valkšna bus traukiama
iš dešinės pusės.102
Jei žūklės pradžia buvo nesėkminga, tai reiškė, kad
nepavyko užmegzti maginio kontakto su vandenų dievybėmis, todėl tą dieną daugiau žvejoti neverta, nes vis
vien nieko nebus (Akmenės r., Žilių k.). Tačiau taip būtų
prarasta daug dienų, todėl žvejai save guodė: „Jei pirma
ištraukta valkšna tuščia, tai nieko – kita bus pilna“, „Jei
pirmas abaras ar mieriožas tuščias, tai geras ženklas, kituose galima tikėtis geresnio laimikio“.103
Sovietmečiu praktikuotose meškeriojimo pradžios
sakralizavimo apeigose regime pirmykštės maginės sąmonės liekanas: pavyzdžiui, žvejui, sugavusiam pirmą
stambią žuvį, draugai uždėdavo žolės vainikėlį (Anykščių
r., Antanavos k.),104 kai kas sugavęs stambią žuvį sprigtuodavo valą tris kartus, kad ji aprimtų (Alytaus r., Panemuninkų k.), tikėta, kad žuvį sugavus iš pirmo karto
nesiseks, jei iš antro – seksis,105 kad sugavus pirmą vyriškos giminės žuvį, žūklė būsianti laiminga ir gausi, o
jei moteriškos – prasta (Jurbarko r., Palėkiai). Pastaroji
aplinkybė leidžia suprasti, kodėl lietuviai vertingas žuvis
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vadindavo vyriškos giminės vardais: lašišas, lydys ir pan.:
jei bežuvaudamas pirmą sykį užmetęs pagauni lydeką, tai
geriau ir visai negaudyk – nieko nebepagausi, tačiau jei
sugausi pirmuoju lydį – seksis.106 Tačiau prastos žuvies
nepataisydavo ir vyriškos giminės vardas, tad „jei pirmą
pagausi pūgžlį – žuvauti nesiseks“.107 Padėtį bandoma
pataisyti pūgžlį išplojant ant akmens (Panevėžys). Sunku
paaiškinti, kodėl sėkmės garantu buvo plokščia žuvis, nes
plekšnė, pirmoji pakliuvusi į tinklą, irgi lemdavo sėkmę.
Gal todėl, kad tada ji tapdavo apvalesnė, taigi – pilnesnė.

Pasyvioji magija
Pasyvioji magija apėmė įvairiausius draudimus žodžiams ir veiksmams, taikomus žvejams ir „svetimiesiems“, pirmiausia – moterims. Dalį tabu lėmė pasaulėžiūros motyvai, dalį – būtinybė veikti tyliai (pavyzdžiui,
šapalams, meknėms užtekdavo vieną šakelę nupjauti, kad
išeitų iš tos vietos. Žvejo šešėlis neturėjo kristi į vandenį,
dėl to XX a. pirmojoje pusėje dar buvo žvejų, kurie krantu
šliaužte šliauždavo. Kenkė taip pat menkiausias stuktelėjimas į žemę, nors šnekėti, dainuoti buvo galima, reikėjo
tik žuvims laiko su tuo apsiprasti, kaip su malūno šniokštimu. Buvo patariama nebraidyti, nes žuvys baidosi, netrumpinti žolių, nedaryti takų, nes žuvys labai nemėgsta pasikeitimų. Užmetant reikėjo vengti staigių judesių,
pūkštelėjimo).
Žvejams buvo galima pakenkti ką nors iš jų pasiskolinus, nes „ką nors iš žmogaus paėmus, paimsi ir jo laimę“.
Panaši maginė galia buvo priskiriama ir vogimui. „Jei iš ko
nors pavogsi meškerę, valą, kabliuką, samtį ir pan. – vogtas
daiktas atneš laimę, o tam, iš ko pavogta – nesėkmę“.108
Tikėta, kad tik apspjovus tinklą (Mažeikių apskr.) buvo galima nuo jo atstumti sėkmę. Todėl pasyvioji magija ribojo
visokius „svetimųjų“ kontaktus su žvejais. Pirmąją žūklės
dieną galiojo universalus draudimas niekam, netgi ubagui,
iš žvejo namų nieko neduoti, nes „jeigu ką nors atiduosi, tai
ir savo laimę atiduosi“.109 Ribodami konfliktinius kontaktus, žvejai neskolino tinklų ir meškerių, pašaliniams nerodė
sugautų žuvų, draudė jiems stebėtis, kad sugauta daug žuvų
ar kad žuvys yra didelės.110
Tabu garsams priklauso draudimas švilpti, šūkauti,
tarti tam tikrus žodžius, apskritai šnekėti be reikalo. Žvejų santūrumas buvo grindžiamas įsitikinimu, kad nereikalingas plepumas, nevykusiai ar ne laiku pasakytas žodis
gali užtraukti nelaimę, sužlugdyti pradėtą reikalą. Dėl to
kai kuriems žodžiams ir sąvokoms žvejų kalboje buvo uždėti tabu. Rytų slavų tautų žvejai prie „pavojingų“ buvo
priskyrę žodžius popas, meška, zuikis, lapė.111 Lietuvos
žvejų tabu nebuvo žodžio popas, tačiau drausta minėti
mešką, zuikį, lapę, Dievą, velnią, cholerą, vilką, pinigus.

Pastarasis draudimas galėjo būti tiesioginis, tačiau galėjo
turėti ir perkeltinę reikšmę, nes apie žuvis lietuviai sakė:
„Šen blikst, ten blikst, visa piniguota“.112
Žvejojant buvo draudžiama tarti žodį meška. Aiškinama, jog palinkėjus, „kad ant tavo nevado meška užeitų“,
būtų „labai dideli nemalonumai: ar tinklas užsikabintų,
ar žuvų nepagautų, ar kitokie nemalonumai“. „Jei mešką prisiminsi, tai tinklas pataikys ant stuobrio, nes meška
tokia nepaslanki“, „kaip meška plėšo žvėris, taip žvejys
suplėšys tinklus“ (Naručio ežeras).113 Iš pateiktų aiškinimų akivaizdu, kad griozdiška meška buvo lyginama su
kliuviniu (stuobriu), galėjusiu suplėšyti tinklą. Ekspedicijų metu kalbinti žvejai meškos su žūkle nesiejo. Tai suprantama. Visi jie gimė XX a. ir meškos laisvėje neregėjo
– paskutinė meška Gudų girioje buvo nušauta 1883 m.114
Draudimas žvejojant minėti zuikį (kiškį) buvo aiškinamas tuo, kad „arba tinklas nuplauks, arba dugno nesieks“
– taigi, žuvys pabėgs. Raigardo ežeruose buvo draudžiama su zuikio kepure eiti į žūklę, antraip žuvys pabėgtų.115
Vadinasi, pagal panašumo magiją baugštus zuikis buvo
prilyginamas baugščioms žuvims.
Neturime etnografinių duomenų, kodėl žvejams buvo
draudžiama minėti lapę. Galime išvesti tik netiesioginę
analogiją su liaudies pasaka apie lapę, kuri apsimetė negyva, o kai žvejys ją įsimetė į roges, po to išvogė visas žuvis.
Švenčionių apskr. gaudant žuvis negalima buvo minėti vilko.116 Apskrities miškuose šių plėšrūnų būta daug,
todėl gali būti, kad žvejams jie asociavosi su tinklų plėšymu. XX a. pabaigoje kalbinti žvejai teigė, kad vilką prisiminti yra gerai arba kad tai nieko nereiškia.
Gaudant žuvis buvo draudžiama minėti cholerą ir požemio valdovą – velnią, nes „velnią kaip prisimena, tai
velnias ir suka“.117
Žvejai pripažino tik tiesioginį kontaktą su Dievu,
kreipdavosi į jį prašydami pagalbos, tačiau buvo tikri, kad
jei „svetimas“ palinkės: „Padėk, Dieve“118 arba „Kad ponas Dievas duotų gerą laimikį“,119 tuomet žuvų nepagaus.
Pašalinis asmuo žvejui galėjo palinkėti: „Skalsu“.120
Analizuojant šį reiškinį reikia turėti omenyje du dalykus: 1) žvejų pasaulėjauta iki XX a. pabaigos liko artimesnė senajai baltų religijai, o ne krikščioniškajam tikėjimui, 2) bažnyčių dvasininkai mokė netarti Dievo vardo
be reikalo. Taip pat reikia nepamiršti sudėtingos katalikų
Dievo, šv. Trejybės, sąvokos. Vadinasi, jei žvejams Dievo
pagalbos linkėjo krikščionis, jis greičiausiai turėjo omenyje Kristų – Dievo sūnų, pagal krikščioniškąją tradiciją
vadinamą tiesiog Dievu. Žvejų magijos tyrimai rodo, kad
jų santykiai su dvasininkais buvo įtempti; susitikimas su
kunigu žvejams užtraukdavo nesėkmę. Logiška būtų manyti, kad ir krikščionių Dievo, t.y. Kristaus paminėjimas
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žvejams galėjo užtraukti nesėkmę, kai žvejų kreipinys į
Dievą būdavo adresuotas Dievui Tėvui arba Kūrėjui.
Zarasų apskr. melavimas užmetus valkšną buvo laikomas sėkmės požymiu. Kitaip tariant, sėkmės požymiu
buvo laikomas žvejų uždarumas, nenoras atsiskleisti.
Tai byloja apie intensyvias jų vidines pastangas sukaupti
mintis ir jausmus, nukreipti juos į tai, kas svarbiausia, o
svarbiausia buvo pergudrauti auką. Šiame kontekste kiek
netikėtas yra leidimas ir net skatinimas žuvaujant dainuoti, o traukiant matnią pykti ir bartis. M. ZnamierowskaPrüfferova užrašė žvejui tarnavusios moteriškės pasakojimą, kad jos šeimininkas žuvaudamas bardavosi ir visada
sugaudavo daug žuvų. Informatorė sakydavo jam: „Pone,
ko tu pristojai be reikalo“, nes žinojo, kad „taip ir žuvys
pristos“, nes jos „barasi eidamos į tinklą“.121
Tikėtina, kad patys savaime barnio žodžiai nebuvo magiški, tačiau jų maginė galia slypėjo emociniame
barnio ekspresyvume. Emocinga ekspresyvinė funkcija
būdinga kalbai tų profesinių grupių, kurių visas ūkinis
procesas turi pirmykštį pobūdį. Jų laimikis priklauso nuo
sėkmės ir atsitiktinumo, jų veikloje nėra apčiuopiamo ryšio tarp gamybinio proceso ir darbo produkto, jų darbas
individualizuotas ir vertinamos šios asmeninės savybės
– vikrumas, kantrybė, pastovumas, sumanumas. Tarp jų
buvo stipri konkurencija ir silpnas ryšys su viso kolektyvo
ūkiu. Kadangi žvejai bijodavo prasitarti be reikalo, ištarti uždraustą žodį, jų vidinė kalbos įtampa dažnai likdavo
nuslopinta. Leidimas tam tikru momentu dainuoti ar bartis
reiškė sankciją pašalinti tą kalbos įtampą, kuri slopindavo
neigiamas emocijas, o kritinėse situacijose keiksmažodis
buvo tiesiog būtinas.
Obelių–Kriaunų apylinkių senieji žvejai ant ežero pasitaikius moteriškei imdavo blevyzgoti (kalbėti apie aną
galą) tikėdami, kad bus sėkmingesnė valkšna. Šį paprotį
užrašęs Klaudijus Driskius teisingai spėjo, kad tai – vaisingumo apraiška.122
Žuvaujant tinklu ar kam nors sukant meškerę buvo
draudžiama švilpti. Aiškinama, kad „švilpimo žuvys nemėgsta“ (Marijampolės r., Amalviškių k.), kad „švilpimas
gali sukelti vėją“, kad „švilpiama ant tuščio, nes švilpiantis žmogus yra tuščias, jis neturi sėkmės“,123 todėl, jei
švilps, tai „žuvį prašvilps“ (Zarasų r., Dusetos), „į terbelę
prišvilps“ (Utenos r., Sudeikių apyl.).124 Kriaunų žvejys
Ankundinas Grigorjevas (1902–1967) tokiam liepdavo:
„Kišk švilpų untran galan“,125 o Arnionių žuvininkystės
ūkio vyriausiasis žvejys Luka Novikas (1916–1984) švilpiką su baltoku varydavo iš ežero.126
Tabu veiksmams priklauso spjaudymas į vandenį ir šlapinimasis į vandenį. Šie draudimai sietini su prosenoviniu
tikėjimu, kad vandenys yra šventi, kad upėse ir ežeruose
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gyvena vėlės ir dieviškos būtybės. Vanduo buvo laikomas
„Dievo akimi“, todėl „kas spjaudo į vandenį, tai Dievui akis
arba veidą užspjaudo, sunkiau kentėti vandeny esančiom
dvasiom“.127 Užspjovus „Dievui akis“ buvo nutraukiamas
bendravimas tarp žmonių ir vandens dievybių: ežerai užakdavo ir virsdavo pelkėmis, upeliai išdžiūdavo, kadangi
prispjautą upelį numirus prisieidavo išgerti (Anykščių r.,
Andrioniškis). Per XX a. antrąją pusę žmonių požiūris į
gamtinius vandenis pasikeitė. Mūsų dienų žvejai be jokių
skrupulų spjaudo į vandenį – vanduo tiek užterštas, kad net
mintis apie jo sakralumą atrodytų šventvagiška.
Tiesioginio aiškinimo, kodėl buvo draudžiama šlapintis į vandenį, neturime. Netiesiogiai žvejys Jonas Sturonas aiškino, kad „vandenį reikia gerbti, nes gali pačiam
tekti gerti“.128 Vadinasi, ši situacija siejama su faktu, kad
maždaug iki 1952 m. žvejai iš tiesų gerdavo upių ir ežerų
vandenį.
Prieštaravimai tarp žvejų ir moterų atsispindi daugumoje joms skirtų maginių draudimų. Moterims, ypač
nesveikoms, drausta liesti žvejybos inventorių, peržengti
meškerę, neštuvus, tinklą ar perlįsti po juo. Aiškinama,
kad tada „žuvys taip pat perlenda“.129 Kad atitaisytų padėtį, peržengusiai moteriai prisakoma atžergti atgal. Žiemą
moterims drausta pereiti skersai valkšną, esą tada „tinklas
po vandeniu susisuka“. Sovietmečiu Rytų Aukštaitijos
senieji žvejai šio papročio laikėsi ir rėkdavo, kad moteris grįžtų.130 Apskritai žargalioti per žūklės įrankius buvo
draudžiama visiems, net ir žvejams, o moterims buvo geriau išvis prie jų nesiartinti ir nesilankyti prie ežero, nes
sijonas galėjo sukelti priešinį vėją.
Prie racionalių draudimų priklauso draudimas negaudyti žuvų prieš nevadą,131 kadangi tai galėjo išbaidyti žuvis.

Žvejų krikštas
Žvejų mitinė sąmonė buvo persmelkta tikėjimu, kad
ežeras tol neužšąla, kol „nepaima galvos“. Suprantama,
kad kiekvienas žvejys, būdamas tiesiogiai susijęs su vandeniu, baimindavosi dėl savos galvos. Nors žmogaus
auką buvo galima atpirkti gyvulio auka (Karvio ežero
valdovui būdavo aukojamas nesveikas gyvuliukas: katė,
šuo, paršelis arba avinas132), tačiau nelaimingų atsitikimų
vis pasitaikydavo, o žvejai visaip stenngėsi jų išvengti.
Pavyzdžiui, patyrę, kad Nevėžyje ties Šilelio k. skandina luotus, plaukdami pro tą vietą turėjo turėti rožančių.
Kai tik pajusdavo skandinant luotą, kaire ranka mušdavo vandenį.133 Kiekvieną pavasarį Kauno r. Padubysio
k. žvejai būdavo Dubysoje „krikštijami“ vandeniu. Kas
„žvejo krikšto“ bijojo, tą seni žvejai iš luoto išmesdavo.
Nemesdavo tik tų, kurie patys būdavo iškritę.134 Alytaus
r. Panemuninkų k. žvejys Vladas Sukadelskas teigė sykį
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žiemą ežere skendęs, tačiau kai ištraukęs ranką persižeg
nojo – išsikapstė. Paskui šešiolika kilometrų šlapias važiavo motociklu namo, išgėrė stiklinę neatskiesto spirito,
užgėrė karšta arbata ir… kitą rytą pajuto pagirias.
***
Taigi žvejų tikėjimai ir verslo magija išreiškia tam tik
rus žvejų socialinio, ekonominio ir dvasinio gyvenimo
aspektus, atspindi jų vidinę būseną, atskleidžia kitiems
žmonėms nesuprantamus jų poelgius. Žvejai matė save
aplinkinių akimis, jiems trūko socialinės aplinkos pritarimo, pagalbos, todėl vienintelis būdas atkreipti į save
dėmesį buvo sėkmė. Visų maginių veiksmų vienintelis
tikslas – įgyti sėkmę.
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Šiuolaikiniai etniškai mišrių šeimų
vestuvių papročiai
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Straipsnio objektas – XXI a. pr. etniškai mišrios vestuvės. Tikslas – ištirti šiuolaikinių etniškai mišrių šeimų
(lietuvių ir kitataučių) vestuvių papročius. Straipsnyje
bandoma išsiaiškinti, kaip globalizacija pakeičia prasmės
konstravimo kontekstą: kaip ji paveikia žmonių kultūrinį
tapatumą vestuvių papročiuose, kokį poveikį daro žmonių sampratoms ir vertybėms. Metodai: analitinis aprašomasis, lyginamoji analizė. Apžvelgus empirinę medžiagą buvo išskirti keli etniškai mišrių vestuvių modeliai: 1)
modernus vestuvių modelis, 2) senieji vestuvių papročiai
derinami su vakarietiško, modernaus tipo vestuvėmis, 3)
tradicinis vestuvių modelis, pasirenkamas pagal vieno iš
sutuoktinių etninę priklausomybę, 4) derinami tradiciniai
dvejų tautybių (pagal jaunųjų etninę priklausomybę) vestuvių papročių elementai. Šiuolaikiniuose mišriuose vestuvių papročiuose galima pastebėti naujas, globalizacijos
proceso nulemtas, tendencijas, pasiekiančias Lietuvą per
naująsias informacijos technologijas, populiariąją komercinę kultūrą, tarptautines vestuvių parodas, naująsias
madas ir kitų šalių vestuvių tradicijas.
Prasminiai žodžiai: XXI a. pradžia, etniškai mišrios
vestuvės, papročiai.

Įvadas
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsiradus glaudesniems santykiams su užsienio šalimis, sustiprėjus migracijos procesams, padaugėjo etniškai
mišrių šeimų. Pagal emigracijos mastą Lietuvos gyventojai paskutiniuoju metu užima pirmą vietą Europos Sąjungoje.1 Statistikos departamento tyrimų duomenimis, ,,tik
kas antras trečias Lietuvos gyventojas emigruodamas deklaruoja savo išvykimą“, todėl nustatyti tikslų emigrantų
kiekį, o tuo labiau – jų sudarytas mišrias santuokas, yra
sudėtinga. Migruoja daugiausia jauni darbingo amžiaus
žmonės – kas antras migrantas yra 20–34 metų amžiaus.2
Nors iki šiol nėra sociologų atliktų tyrimų, nustatančių,
koks šios grupės žmonių nuošimtis sukuria mišrias šeimas, tačiau tikėtina, kad ši socialinė grupė – potenciali
etniškai mišrių šeimų sudarytoja.
Pastarųjų dviejų dešimtmečių Lietuvos politiniai, ekonominiai, socialiniai, vertybiniai pokyčiai paskatino šei-

mos permainas – etniškai mišrių šeimų gausėjimą. Šiuolaikinėje postmodernioje visuomenėje pasauliui tampant
panašiam į mažą kaimą etniškai mišrių šeimų reiškinys
turėtų dar labiau stiprėti.
XXI a. pr. etniškai mišrių šeimų vestuvės iki šiol nesulaukė didesnio Lietuvos etnologų dėmesio, išskyrus
keletą darbų. Tautiškai mišrių šeimų problemas, tautinės
asimiliacijos tendencijas Lietuvoje XX a. paskutiniajame dešimtmetyje yra nagrinėjęs Petras Kalnius (Kalnius
1995; 1998). Lietuvos transnacionalinės šeimos genezę ir
raidos perspektyvas yra aptarusios Aušra Maslauskaitė ir
Vida Stankūnienė (Maslauskaitė 2007, 2009). Į Lietuvos
karaimų mišrių santuokų aspektus dėmesį atkreipė Žilvytis Šaknys ir Daiva Lapinskaitė (Šaknys 2008). Nagrinėtos ir Lietuvos tautinių mažumų vestuvės. Pavyzdžiui,
Alinos Tomaševič ir Jono Mardosos straipsnyje apie Pietryčių Lietuvos lenkų vestuves gilintasi į tarpkultūrinius
tyrimo aspektus. Pastebėta, kad XX a. pab. – XXI a. pr.
lenkų vestuvių apeigos Dzūkijoje kaip substratinis reiškinys susipina su kitų Lietuvos regionų papročiais. Daromos išvados, kad Pietryčių Lietuvos vestuvėse išryškėja
dvi tendencijos. Viena – sauganti ir puoselėjanti, netgi atkurianti kolektyvinėje atmintyje egzistuojančius tradicinius, pirmiausia Dzūkijos, vestuvių papročius, kita – juos
modernizuojanti (Tomaševič 2007).
Šio straipsnio tikslas – ištirti šiuolaikinių etniškai mišrių
šeimų (lietuvių ir kitataučių) vestuvių papročius. Bandoma
išsiaiškinti, kaip globalizacija pakeičia prasmės konstravimo kontekstą: kaip ji paveikia žmonių kultūrinį tapatumą
vestuvių papročiuose, kokį poveikį daro žmonių sampratoms ir vertybėms. Keliami šie uždaviniai: 1) nustatyti XXI
a. pr. mišrių vestuvių struktūrą, 2) aptarti ir palyginti šiuolaikinių mišrių santuokų vestuvių ypatumus, 3) atskleisti
globalizacijos reiškinius šiuolaikinėse mišriose (lietuvių
ir kitataučių) vestuvėse. Darbo metodai: analitinis aprašomasis, lyginamoji analizė. Remtasi empiriniais tyrimais,
mano atliktais Vytauto Didžiojo universitete 2010 m. Pagal sudarytą klausimyną ,,Šiuolaikiniai vestuvių papročiai“
apklausta 112 respondentų. Apklausą vykdė VDU įvairių
fakultetų neakivaizdinio skyriaus studentai. Taip pat panaudoti ir ankstesnių autorių tyrimai, mano atlikti interviu su
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etniškai mišriomis šeimomis, periodika, šiuolaikines vestuves organizuojančių firmų interneto svetainės.

XXI a. pr. etniškai mišrių šeimų
vestuvių struktūra
Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai keičiantis etniniams, socialiniams santykiams bei ekonominei žmonių
padėčiai kinta ir vestuvių struktūra. Etniškai mišrios poros turi galimybę pasirinkti skirtingą vestuvių tipą – formalias, pusiau formalias ir neformalias vestuves. Jaunavedžių pora turi begalę galimybių, kaip organizuoti vestuvių iškilmes (patys jaunavedžiai, poros tėvai, draugai,
pavedama vestuvių firmai). Etniškai mišrių šeimų vestuvių apeigų struktūra gana įvairi, priklauso nuo vestuvių
tipo bei jaunavedžių pasirinkimo. Šiuolaikinių etniškai
mišrių vestuvių apeigų struktūrą sudaro kelios pagrindinės dalys: piršlybos, sužadėtuvės, mergvakaris arba bernvakaris, vestuvių šventė, sugrąžtai. Privaloma išvardytų
apeigų dalis – vestuvių šventė; kitos vestuvių dalys nėra
privalomos, todėl kiekviena jaunavedžių pora jas pasirenka individualiai. Vestuvių šventė taip pat yra daugialypė
tiek laiko, tiek erdvės atžvilgiu. Ji gali vykti vienoje, dviejose ar net trijose šalyse, priklausomai nuo sutuoktinių
gimtosios ir gyvenamosios vietos. Pavyzdžiui, civilinė
metrikacija gali būti pasirinkta vieno iš sutuoktinių gimtinėje, bažnytinė santuoka – kito asmens šalyje. Galimas
ir trečias variantas, kai jaunavedžių pora vestuvių vietą
renkasi dabartinėje gyvenamojoje vietoje arba egzotiškoje šalyje, su kuria nebuvo jokių ankstesnių sąsajų. Laiko
tarpas tarp civilinės ir bažnytinės santuokos taip pat gali
įvairuoti. Pavyzdžiui, 2005 m. Lietuvoje vykusiose lietuvaitės ir italo vestuvėse civilinės metrikacijos ceremonija
buvo švenčiama prieš metus, o po metų – bažnytinė santuoka ir iškilminga vestuvių šventė.
Apžvelgus surinktą empirinę medžiagą buvo išskirti
septyni jungtuvių apeigų struktūros tipai. Juos sudaro šios
vestuvių apeigų dalys: 1) sužadėtuvės, mergvakaris / bernvakaris, vestuvės; 2) sužadėtuvės ir vestuvės; 3) mergvakaris / bernvakaris, vestuvės; 4) piršlybos, sužadėtuvės,
vestuvės; 5) piršlybos ir vestuvės; 6) vestuvės ir sugrąžtai;
7) minimalistinis vestuvių tipas, kurį sudaro tik vestuvės.

Šiuolaikinių mišrių santuokų
vestuvių ypatumai
Iš pradžių aptarsime šiuolaikinių sužadėtuvių ypatumus etniškai mišriose vestuvėse. Egzistuoja trys sužadėtuvių apeigų modeliai: 1) tradicinės sužadėtuvių apeigos, atliekamos bažnyčioje; 2) neformalios sužadėtuvių
apeigos, tarp sužadėtinių vykstančios tik romantiškomis
aplinkybėmis, kai būsimas jaunikis nuotakos paprašo ran-
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kos ir įteikia jai sužadėtuvių žiedą; reikėtų pastebėti, kad
neformalios sužadėtuvių apeigos paskutiniuoju metu yra
populiaresnės už tradicines; 3) civilinės teisės sužadėtuvės, kurios prasideda tada, kai jaunavedžiai pateikia pareiškimą civilinės metrikacijos skyriui.
Nauja sužadėtuvių forma – sužadėtuvių žiedo įteikimas ir pasipiršimas išrinktajai romantiškomis aplinkybėmis atkeliavo iš Vakarų Europos, Amerikos. Minėtam
reiškiniui paplisti turėjo įtakos populiarioji kultūra (komercinis kinas, gyvenimo būdo žurnalai, bulvarinė spauda), žiniasklaida ir informacijos technologijų priemonės,
spartinančios globalizacijos reiškinių plitimą ir kultūrų
asimiliaciją pasaulyje. Priklausomai nuo sužadėtuvių modelio, laikas iki vestuvių dabar įvairuoja nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių ar net metų.
Toliau aptarsime mergvakarių ir bernvakarių ypatumus etniškai mišrių šeimų vestuvėse. Atlikto tyrimo analizė atskleidė, kad lietuvių mišriose vestuvėse su slavų
tautybės žmonėmis (rusais, baltarusiais, ukrainiečiais)
šiuolaikinio mergvakario ar bernvakario rengimo tradicija
nėra labai populiari. Priešingai, etniškai mišriose vestuvėse su Vakarų Europoje ar Amerikoje gyvenančiais sutuoktiniais mergvakaris ar bernvakaris dažniausiai yra sudėtinė vestuvių dalis. Šiuolaikinėje kultūroje mergvakaris ar
bernvakaris traktuojamas kaip paskutinis viengungystės
vakaras, per kurį reikia kuo labiau pašėlti.
Pateiksime keletą pavyzdžių. Airio ir lietuvės vestuvėse, vykusiose 2008 m. Šilutės rajone, buvo išlaikytos
lietuviškos tradicijos, tačiau jose būta ir airiškų pasiruošimo vestuvių šventei elementų. Anot pateikėjos, airių
bernvakaris „išskirtinis tuo, kad bernvakario metu airiai,
jaunojo draugai bei giminaičiai, jaunąjį maudo purviname vandenyje, kuriame primaišyta įvairiausių priemaišų.
Vanduo turi būti kiek galima nešvaresnis. Būsimasis jaunikis įmetamas į vonią, kurioje jau paruoštas „patirštintas“ vanduo ir keletą minučių „maudomas“. Po to jaunikiui surišamos rankos, ir jis toks nešvarus bei smirdintis
išvedamas į miestą, o būsimojo jaunojo pabroliai jį dar ir
kiaušiniais apmėto. Taip elgiamasi norint jaunąjį pašiepti
už tai, kad jis išduoda viengungišką gyvenimą“. 3
Jaunojo išbandymo elementų gausu ir lietuvių bernvakariuose, tačiau ekstremalūs išbandymai skiriasi forma, pavyzdžiui, jaunasis prisirišęs su virve turi šokti nuo
televizijos bokšto, turi įrodyti fizinį pajėgumą šokdamas
parašiutu ar kopdamas į stačią, aukštą uolą. Taip pat jis
gali patirti psichologinį stresą ar pažeminimą sulaikytas
persirengusių policininkų, kaukėtų plėšikų ar priverstas
vilkėti sauskelnes prekybos centre. Taigi aptartuose bern
vakariuose išryškėja žaidybos, kūrybos elementai. Neaišku, kiek jie pasiskolinti ir nukopijuoti nuo vakarietiškų
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bernvakarių, kiek randasi improvizuojant pasiruošimo vestuvėms šventę.
Kitos mišrios vestuvės tarp lietuvės ir vokiečio, vykusios 1996 m. Rothenburge (Vokietijoje),
išsiskyrė žaidybos elementais. Mergvakaris buvo
švenčiamas savaitę prieš vestuves, šeštadienį, kavinėje. Moterišką šventę organizavo draugės, giminaitės, bendradarbės. Pagrindinė mergvakario
dovana – striptizo šokėjas, taip pat vaišės – gėrimai
ir užkandžiai (traškučiai, riešutai ir pan.). Pateikėjos teigimu, „Vestuvių išvakarėse jaunojo namuose vyko indų daužymas kieme (visi būsimi svečiai
atvežė dūžtančių daiktų (indų, vazų, net unitazą),
mėtė juos ant žemės, o jaunieji turėjo viską sušluoti
(tikrintas susiklausymas)“.4
Vokiečių kultūroje tvarkingumas, punktualumas – vieni iš svarbiausių bruožų, todėl neatsitiktinai sugebėjimas tvarkingai atlikti šeimos
ūkio darbus pabrėžiamas ir jų vestuvių išvakarėse.
Analogijų galima aptikti ir lietuvių vestuvėse, kur
jaunųjų sugebėjimai atlikti moteriškus ar vyriškus
darbus yra tikrinami tiek mergvakarių, bernvakarių
vakarėliuose, tiek ir per pačias vestuves.
Vestuvių ceremonija. Vestuvių ceremonija etniškai mišriose vestuvėse pasižymi išraiškos įvairove
ir tradicijų lankstumu. Vakarietiško stiliaus vestuvių
ceremonijos paprastai vyksta bažnyčiose ir civilinės
metrikacijos biuruose, tačiau galimos ir kitos vietos
– viešbučiai, banketinės salės, vieši klubai ar privačios valdos, pavyzdžiui, privatūs namai. Ypač tampa
patrauklios atviros erdvės – jūros ar ežero pakrantės,
atviras laivo denis, kalnų prieigos.
Pateiksiu minimalistinių lietuvaitės ir italo
vestuvių pavyzdį. 2008 m. jų civilinės santuokos
ceremonija vyko ant jūros kranto Virginijos saloje (Amerikoje). Nors, jaunosios teigimu, vestuvės
buvo be jokių tradicijų, tačiau atskiri elementai
buvo pasiskolinti iš itališkų vestuvių. „Italijoje
įprasta, kad jaunikis kišenėje turėtų metaliuko gabalėlį, kuris apsaugotų nuo „blogų akių“. Mes norėjome, kad visur būtų pribarstyta rožių žiedlapių,
kadangi buvo pasakojama, kad tuomet gyvenimas
bus lengvas, spalvingas ir kupinas meilės… (Žr. 1
nuotrauką). Vestuvės buvo labai intymios. Tai buvo
mūsų su vyru svajonių vestuvės, […] visą dėmesį
galėjome skirti vienas kitam, nebuvo daug rūpesčių – viešbučio darbuotojai puikiai viską surengė.
Buvo labai romantiška ir graži šventė“.5
Panašios vestuvės vyko 2007 m. tarp lietuvaitės ir latvio Papėje (Latvijoje). Jaunavedžiai tuo-

1 nuotr. E. ir V. Burkhardtų santuokos ceremonija Amerikoje, Virginijos saloje.
2008 m. Nuotrauka iš asmeninio Burkhardtų albumo.

kėsi ant Baltijos jūros kranto, kur buvo įrengtas improvizuotas
altorius. Nebuvo švenčiama pagal senąsias lietuvių tradicijas,
tačiau šventėje dalyvavo tradiciniai vestuvių veikėjai – piršlys
su svočia, pamergės ir pabroliai. Labiausiai įsimintina netradicinė santuokos vieta – jūros krantas, nuo kurio sklindantis jūros
bangavimas ir ošimas sukūrė romantišką aplinką.6
Etniškai mišriose šeimose vestuvių ceremonija gali keistis priklausomai nuo jaunavedžių etninių ir religinių tradicijų.
Pavyzdžiui, JAV, Masačiutsetso valstijoje, 2006 m. vykusiose
etniškai mišriose vestuvėse jaunieji priesaiką galėjo sugalvoti
patys, galėjo pasirinkti eilėraštį ar kokio kito kūrinio ištrauką.7
Skirtingoms konfesijoms priklausančių jaunavedžių vestuvės
yra gana sudėtingos, reikalaujančios tiek jaunavedžių, tiek jų
giminaičių tolerancijos. Pateiksiu pavyzdį. Tuokėsi lietuvis vyras ir indė moteris. Vestuvės vyko 1996 m. Otavoje (Kanadoje)
pagal Indijos papročius. Detaliai apie šias vestuves papasakojo
dizainerio išsilavinimą turintis lietuvis:
„Vestuvės turėjo dvi dalis – namuose indiška (Kurgu rajono/
Kodava) ceremonija ir viešbutyje – vakarietiška ceremonija“.
[...] Vakarietiška ceremonija buvo labai paprasta. Susituokėme
viešbutyje, nes mano žmona nėra katalikė, todėl bažnyčioje tuoktis negalėjome. Atėjo kunigas, kuris turėjo teisę tuokti skirtingų
religijų žmones. Po trumpos maldos mes apsikeitėme žiedais, uždegėme po žvakę ir po to pasirašėme dokumentus. [...]
Kurgu/Kodava ceremonija prasideda nuo to, kada pamergės padeda jaunajai apsivilkti sari. Jaunoji yra aprengiama
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auksiniu sariu su raudonais išsiuvinėjimais. [...]Papuošalai, kuriuos jaunoji užsideda, dažniausiai yra perduodami iš kartos į kartą arba tėvų dovanoti. Jaunajai su
specialiais dažais yra užtepamas taškas ant kaktos. Taškas ant kaktos simbolizuoja, kad ji yra ištekėjusi, tai tas
pats, kas pas mus žiedas.
Jaunosios motina jaunajai uždeda auksinę grandinėlę su jos palaiminimais. Kambaryje uždegama indiška
lempa, prie kurios jaunikis ir jaunoji meldžiasi Dievui.
Po palaiminimo ant jaunųjų galvų yra barstomi ryžiai ir

giminės, turi užsidėti ant galvos ąsotį su vandeniu ir pereiti iš vienos salės pusės į kitą. „Jaunikio giminė trukdo
jai pereiti salę, šitaip išbandydama jaunosios ištikimybę
ir tvirtumą. Visi šoka priešais jaunąją pasikeisdami, jie
negali jos liesti, bet ir ji negali eiti į priekį, kol neatsiranda vietos. Taip žingsnelis po žingsnelio ji stumiasi į
priekį. Šitokia procesija gali užtrukti nuo kelių minučių
iki kelių valandų. Kada jaunoji pasiekia kitą salės galą,
ąsočiai su vandeniu yra padedami po šventa lempa, šitaip
simbolizuojama, kad jaunoji tapo vyro šeimos dalimi. Tik
jauniesiems įveikus visus išbandymus, prasideda vakarienė, šokiai, pasilinksminimai“.9
Ilga indiškų vestuvių šventės trukmė turi tam
tikrą prasmę. 2006 m. Varanasio mieste vykusiose indiškose vestuvėse jaunojo tėvas teigė, kad
„ilga vestuvių trukmė būtina tam, kad visų sudėtingų, varginančių ir giliai į sąmonę įsiskverbiančių ritualų dėka jaunieji būtų tarsi „įausti“
į bendruomenę. Ritualai ne tik juos sujungia
tarpusavyje, kur kas svarbiau, jie sujungia jaunuosius su bendruomene. Jei jie atsisakytų vienas kito, bendruomenė savaime atsisakys ir jų,
nes jie tokiu elgesiu paniekins bendruomenę,
šeimą, giminę ir išbrauks save iš jos“. Jo nuomone, „pagrindinė Vakarų visuomenės masinių
skyrybų ir šeimos reikšmės praradimų priežastis
yra ta, kad atsisakyta sudėtingų vedybų ritualų.
Vedybos Vakaruose, jo nuomone, tėra kažkas
2 nuotr. J. ir M. Bondų vestuvės Radviliškio r. Užuožerių k. 2005 m. nerimto, atliekamo per kelias valandas, todėl
Nuotrauka iš asmeninio Bondų albumo. nebelieka ryšio su bendruomene, gimine [...],
nei atsakomybės prieš ją jausmo“.10
Vakarietiškų vestuvių pavyzdys galėtų būti ir šiuolaisakomi palinkėjimai ilgam ir laimingam gyvenimui. Po
to jaunosios motina duoda jauniesiems dovanas, o jau- kinės lietuvių vestuvės, kuriose sąmoningai atsisakoma
nosios tėvas duoda atsigerti pieno stiprybei. Jaunieji, pa- tradicijų. Anot lietuvės respondentės, lietuviškų tradicijų
gerbdami vyresniuosius, paliečia jų kojas rankomis ir po vestuvėse su amerikiečiu ji atsisakė dėl tos priežasties,
kad jai senosios tradicijos – „tai kaip koks teatras, netuto paliečia savo galvas, visa tai daroma tris kartus.
Ceremonijos pabaigoje jaunikis pila ryžius ant jau- rintis prasmės“.11 Senosios lietuviškos tradicijos dabar
nosios galvos ir duoda jai raudoną maišelį, kuriame yra dažniau vertinamos vyresniosios kartos. Vestuvėse jų laimažiausiai viena auksinė, viena sidabrinė ir viena bron- komasi norint atsižvelgti į tėvų lūkesčius, o patiems jauzinė monetos, šitaip parodydamas, kad viskuo dalysis su niesiems tradicijos neatrodo tokios svarbios. Atvirkščiai,
savo žmona. Po to jaunieji apsikeičia jazminų girliando- labiau vertinamos naujovės, atėjusios iš Vakarų kultūros.
mis, kas simbolizuoja, kad jaunoji gauna visas teises vyro Todėl galima daryti prielaidą, kad rytietiškos tradicijos,
šeimoje. Vyresnieji iš jaunosios ir jaunojo pusių stovi prie nepraradusios savo dvasinės ir etninės vertės, dabar turi
šventos lempos/žvakės ir sako tam tikrą maldą, kuri už- didesnę reikšmę rytiečiams nei vakarietiškos Vakarų Eutvirtina jaunųjų gyvenimą kartu ir taip simbolizuoja, kad ropos kultūros žmonėms.
jie tapo vyras ir žmona“.8
Globalizacijos reiškiniai šiuolaikinėse
Indiškose vestuvėse jaunavedžių laukia tam tikri išmišriose vestuvėse
bandymai. Jaunasis turi vienu kirčiu su kardu nukirsti šeGlobalizacija – neišvengiamas šiuolaikinio pasaulio
šis banano medžio kotus šitaip parodydamas laimėjimą
prieš kitus vyrus. Jaunoji, lydima dviejų mergaičių iš vyro reiškinys, apimantis įvairias visuomenės, valstybės bei
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socialinių struktūrų veiklos sritis. Ji „iš esmės pakeičia
santykį tarp mūsų gyvenamųjų vietų ir mūsų kultūrinių
užsiėmimų, patirčių bei tapatumų“.12 Globalizacija siejama su pasaulio gyventojų gyvenimo būdo, požiūrių,
vartojimo supanašėjimu, su vesternizacija, amerikanizacija, t. y. vakarietiškų vertybių bei gyvenimo būdo plėtra.
Vartotojiškos madų ir reklamos tendencijos, populiarioji
komercinė kultūra iš tiesų peržengia sienas, tačiau kultūriniai skirtumai, apimantys tiek pasaulėžiūrą, tiek papročius ir tradicijas, anaiptol neišnyksta.13
Globalizacijos apraiškos neišvengiamai persismelkia
ir į šiuolaikinius etniškai mišrių šeimų vestuvių papročius
bei juose pasireiškia įvairiais aspektais. Viena vertus, vestuvių papročiuose galima pastebėti globalizacijos sąlygotus reiškinius – kultūrų supanašėjimą, papročių asimiliaciją, kita vertus – pastangas kurti „autentišką“ tapatybę.
Tapatybės kūrimas pasireiškia tuo, kad žmogus siekia
sugrįžti prie prarastų ištakų bei atsigręžti į senuosius papročius ir tradicijas.
Nusprendę tuoktis, šiuolaikiniai pasiturintys jaunavedžiai vakariečiai nelinkę apsikrauti vestuvių
rengimu, tad šiuos rūpesčius paveda vestuvių
šventę organizuojančioms firmoms. Lietuvoje užsieniečių vestuves organizuojančių firmų
paslaugas pasirenka nemažai norvegų, anglų,
škotų, rusų, lenkų, italų porų, kurių vienas iš
sutuoktinių yra lietuvis. Vestuves organizuojančios firmos siūlo komercinių paslaugų įvairovę. Jos rengia stilingas, temines, prabangias
vestuves, į kurių rengimą įtraukia ir žymiausias
Lietuvos drabužių dizaineres – Juliją Žilėnienę,
Ramunę Piekautaitę. Tokių vestuvių biudžetas
svyruoja nuo 20 000 iki 200 000 litų.14 Dalis
jaunavedžių didžiausią biudžeto dalį skiria
maistui, kiti – šou programoms, fejerverkams.
Vestuvių biudžeto paskirstymas priklauso ne
tik nuo socialinės sutuoktinių padėties, bet ir
nuo skirtingų tautų tradicijų bei mentaliteto.
Pavyzdžiui, norvegai neteikia daug dėmesio
šou programoms, jie didžiausią laiko dalį, kaip
ir škotai, skiria šventinėms kalboms,15 kurios
yra jų tradicijų dalis. Norvegų vestuvės nuo lietuvių skiriasi tuo, kad Norvegijoje nėra tradicijos jaunavedžiams
dovanoti gėlių. Per norvegų vestuves svečiai dovanoja
dovanas, kurių tiesiogiai neįteikia jauniesiems, bet palieka ant tam skirto stalo. Vėliau mama ar vyriausioji pamergė jas išpakuoja, kad visi svečiai pamatytų, kas dovanota. Dar viena tradicija, būdinga norvegų vestuvėms,
– po medaus mėnesio sugrįžę jaunieji išsiunčia padėkos
atvirukus svečiams.16 Panaši tradicija būdinga ir kitoms

Vakarų Europos tautoms. Per mišrias vestuves šis paprotys po truputį atkeliauja ir į Lietuvą. Pavyzdžiui, 2005
m. Lietuvoje vykusiose italo ir lietuvės vestuvėse jaunieji šventės pabaigoje taip pat visiems svečiams įteikė
padėkos ar atminimo dovanėles – itališkus saldainius
Bomboniere. Padėkos dovanėlė – tai gėlių puokštelė su
maišeliu, kuriame įdėti penki saldainiai, simbolizuojantys 5 svarbiausias šeimos vertybes.17 (Žr. 2, 3 nuotr.)
Panašios vakarietiškos naujovės Lietuvą pasiekia ne tik
per mišrias poras, bet ir per vestuvių firmų internetines
svetaines, vestuvių katalogus, tarptautines vestuvių pa
rodas, vykstančias Lietuvoje nuo 2009 m.
Vestuves organizuojančių firmų paslaugas dažniausiai
renkasi ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Daugelį metų
Amerikoje gyvenančios lietuvės pateikėjos teigimu, jos
vestuves 2006 m. Havajuose (Kaui saloje) organizavo
firma. „...Buvau neapsakomai patenkinta paslaugomis.
Mes sugalvojome tuoktis visiškai ekspromtu vakarieniaudami ir suplanavome vestuves per 28 dienas ir skrisdami
nežinojome visai ko tikėtis. Planavimas vyko telefonu ir

3 nuotr. Įvykus bažnytinės santuokos ceremonijai J. ir M. Bondai sutinkami
su tautinėmis juostomis. 2005 m., Radviliškio r., Kurų šv. Antano Paduviečio
parapijos bažnyčia. Nuotrauka iš asmeninio Bondų albumo.

elektroniniu paštu tarp agentės ir manęs. Ji, būdama Floridoje, viską tvarkė su žmonėmis Havajuose ir taip užsakė
stalus, apšvietimus, maisto šefus, tortą ir t.t.
Tą patį vakarą, po vakarienės, pakvietėme draugus
susitikti restorane (dar vienai vakarienei) ir įteikėme ranka rašytus pakvietimus, ir gyvą rožytę viduje, ir pakvietėme dalyvauti mūsų meilės šventėje... Iš tikrųjų buvau
labai laiminga, kad neturėjau jokių rėmelių, kuriuos ta
pasakiška diena turėjo atitikti.“
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persirengę piršlio ir piršlienės drabužiais ir padarė labai
šaunią ir juokingą programėlę. „Papasakojo“ visiems apie
mūsų mergvakarį ir bernvakarį, ir atnešė atributiką iš jų
– vyriškus apatinius ir labai jau „biustinį“ liemenuką. Pasijuokti buvo smagu. Po to visi dalyvavome žaidimėliuose.
Man mano vestuvės tikrai labai patiko dėl įvairovės.
Buvo labai smagi netradicinė aplinka ir kaip mūsų draugai organizatoriai inkorporavo tautiškus lietuviškus elementus tokioje egzotiškoje aplinkoje“.18
Minėtų vestuvių pavyzdys atspindi globalizacijos reiškinių įtaką šiuolaikinėms vestuvėms. Nors aptartose vestuvėse bandyta įterpti lietuviškų vestuvių elementus, tačiau „egzotiškoje aplinkoje“ dominavo vartotojiškos vertybės. Aptartose apeigose atsiskleidžia šiuolaikinės komercinės kultūros apraiškos
– visuomenės mados, vartojimo rinka bei vartotojiškos nuostatos, ypač patrauklios jaunajai kartai,
kuri vartoja jas norėdama išreikšti savo individualumą naujomis moderniomis tapatybėmis.
Apžvelgus empirinę medžiagą buvo išskirti
keli mišrių vestuvių modeliai: 1) modernus vestuvių modelis, kai atsisakoma senųjų lietuviškų
papročių ir pasirenkamas vakarietiškas vestuvių
modelis, 2) senieji vestuvių papročiai derinami su
vakarietiško, modernaus tipo vestuvėmis, 3) tradicinis vestuvių modelis, pasirenkamas pagal vieno
iš sutuoktinių etninę priklausomybę, 4) derinami
tradiciniai dvejų tautybių (pagal jaunųjų etninę
priklausomybę) vestuvių papročių elementai. Ne4 nuotr. J. ir M. Bondų vestuvės Radviliškio r. Užstalėje – vestuvių persirengėliai.
Nuotrauka iš asmeninio Bondų albumo. retai į ketvirtojo tipo vestuvių papročius įsipina ir
šiuolaikinių modernių vestuvių elementai.
nuostabus reverend (angl. Minister) havajietis Alapaki,
Išvados
kuris yra pats norimiausias / populiariausias. Tad mes
buvome labai laimingi jį gavę. Tokia reputacija yra todėl,
Atlikus tyrimą nustatyta, kad XXI a. pr. nauji lietuvių
kad Alapaki inkorporuoja daug havajietiškų elementų. gyvensenos bruožai nulėmė šeimos papročių transformaCeremonija prasidėjo nuotaikingu garsiu pasveikinimu ciją. Pastebėta, kad etniškai mišrių šeimų vestuvių apeigų
– Aloha! Vietoj grūdų apibėrimo po ceremonijos svečiai struktūra yra gana įvairi, priklausanti nuo vestuvių tipo
sveikino jaunuosius mesdami raudonų rožių.
bei jaunavedžių pasirinkimo. Privaloma jungtuvių apeigų
Diena ir taip buvo kaip miražas... Per miglą atsimenu, dalis – vestuvių šventė; kitas dalis kiekviena jaunavedžių
kad vakare reikėjo slėptis nuo piršlio, na ir, aišku, su visu pora pasirenka individualiai.
būriu vaikinų galiausiai surado. Neturėdami tiltelio, nuoApžvelgus šiuolaikinių mišrių vestuvių papročius,
takos nešimą per tiltą interpretavome savaip... Jaunasis galima pastebėti naujas, globalizacijos proceso nulemtas
jaunąją „panešiojo“ tarp palmių.
tendencijas, pasiekiančias Lietuvą per naująsias inforPagal amerikietiškas tradicijas jaunajai reikia turėti macijos technologijas, populiariąją komercinę kultūrą,
prie/ant savęs kažką mėlyno, kažką naujo, kažką seno ir tarptautines vestuvių parodas, naująsias madas ir kitų šakažką skolinto. Paskutinę minutę paėmiau šukas iš mamos, lių vestuvių tradicijas. Etniškai mišrių vestuvių šventės
skolinausi apyrankę iš draugės, melsvą keliaraištį turėjau atskleidžia globalizacijos apraiškų gajumą, vartotojiškos
pati, na ir daug naujų daiktų jau dėvėjau pakankamai.
kultūros plitimą, tradicinių vertybių bei etninės tapatyStiprios ir super organizuotos programos per vestuves bės transformaciją. Kita vertus, etniškai mišrių vestuvių
nebuvo, bet buvo siurprizas, kai draugas ir draugė išėjo papročiuose yra persipynę šiuolaikiniai modernūs bei
Vestuvės vyko vieną dieną viloje prie vandens, panašiai kaip kaimo sodyboje. Jaunieji tuokėsi tik civilinės
metrikacijos įstaigoje. Vestuvės buvo švenčiamos su senųjų tradicijų elementais.
„Po ceremonijos (…) jaunosios tėvai pasveikino jaunavedžius [pateikėja apie save rašo trečiuoju asmeniu. – Red.]
su duona, druska ir vynu. Taip pat įteikė austą juostą, kuri
buvo dovanota močiutei jos mamos. Tai buvo labai sentimentalu ir dabar labai malonu turėti 4 kartos relikviją.
Kadangi vestuvės vyko Havajuose, lauke, ošiant vandenynui, lietuviško kunigo neturėjome, bet mus sutuokė
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tradiciniai etniniai vestuvių elementai. Senųjų vestuvių
elementų išlikimas liudija apie pastangas kurti autentišką
tapatybę, apie tradicijos perimamumą ir tęstinumą. Be to,
etniškai mišrių porų vestuvės pasižymi tuo, kad jos neretai atspindi ir tos tautos, kurios šalyje vyksta santuokos
įregistravimas, papročius.
Straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą „Tradicijų tęstinumas ir kaita
šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas“. (Projekto koordinatorius – VDU Etnologijos ir
folkloristikos katedra. Projekto Nr. PMK-05/2010)
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Contemporary Wedding Customs in
Families of Mixed Ethnic Background
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Current research suggests that new features of Lithuanian every day life at the beginning of the 21st century
brought about some changes in family customs. The structure of wedding ceremonies in families of mixed ethnic
background differs according to the type of a wedding and
the choice of the bride and groom. The obligatory part of
any wedding ritual is the celebration of the marriage. Other
parts of the wedding celebration are picked and chosen by
each bride and groom individually.
Contemporary mixed ethnic background wedding celebrations follow new trends brought about by the process
of globalisation that reach Lithuania via contemporary information technologies, popular commercial culture, international wedding exhibitions, new fashions and wedding
traditions in foreign countries. Contemporary mixed ethnic
background weddings reflect the vitality of manifestations
of globalisation, spread of consumer culture and transformation of traditional values and ethnic identity. Conversely,
elements of contemporary universal and traditional ethnic
practices are intertwined in mixed ethnic background weddings. The survival of the elements of the old wedding traditions testifies to people’s attempts to create an authentic
identity, to their absorbing and continuing traditions. Furthermore, weddings of couples of mixed ethnic background
often reflect wedding traditions of the country in which the
marriage is registered.
Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58,
LT-44248 Kaunas, el.p. r.raciunaite@hmf.vdu.lt
Gauta 2011-01-25, įteikta spaudai 2011-08-12
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Arthuras Maurice’as Hocartas – vienas iš XX a. pirmosios pusės anglų kultūrinės antropologijos,
kultūros istorijos bei religijotyros klasikų. Jo plunksnai priklauso apie 200 straipsnių įvairiuose
to meto atitinkamų mokslo sričių leidiniuose ir penkios monografijos, padariusios žymią įtaką
šių mokslų raidai – tiesa, ne iš karto, o jau po autoriaus mirties, kaip kad nutiko ir garsiajam
prancūzui Arnoldui van Gennepui (neseniai skelbtam „Liaudies kultūroje“). Hocartas gimė 1883
m. balandžio 26 d. Eterbeke, netoli Briuselio, irgi, beje, prancūzų kilmės, nors Anglijos piliečių
šeimoje. 1906 metais jis Oksforde baigė klasikos (kalbų, kultūros bei filosofijos) studijas, paskui
dar kurį laiką filosofiją ir psichologiją studijavo Berlyno universitete. 1908–1909 m. atliko
pirmąjį savo etnografinį lauko tyrimą Ramiajame vandenyne. Paskui, kaip Didžiosios Britanijos
vyriausybės tarnautojas, gyveno ir dirbo Indijoje, Ceilone, Fidži salose, puikiai išmoko sanskritą
ir daugybę vietos kalbų. Vienas iš ryškių Hocarto inašų į kultūros istoriją yra savita valdžios bei
valstybės kilmės teorija, kurioje, skirtingai nuo kitų įvairių (sutarties, ekonomikos, karo ir kt.)
teorijų, jis bene pirmasis pabrėžė lemiamą bendruomenę sutelkiantį religijos bei ritualo vaidmenį.
Ši ritualinė valstybės kilmės teorija išdėstyta bei pagrįsta jo knygoje „Karaliai ir tarėjai“ (Kings
and Councilors), iš kurios skyrių, pavadintą „Stabai“ (Idols), čia ir skelbiame. Lietuviams šis
skyrius reikšmingas tuo, kad sustato į vietas ir paaiškina kai kuriuos esminius dalykus, svarbius ir
senosios Lietuvos istorijai bei dvasinei kultūrai suprasti.

Stabai
Arthur Maurice HOCART
plus ça change,
plus c’est toujours la même chose

(„juo daugiau pasikeitimų,
juo viskas taip pat“)

Svarbiausias arandų kulto objektas vadinamas čiuringa.1 Jis daromas iš medžio arba akmens, cigaro pavidalo,
tik plokščias, ir padengiamas raižiniais, menančiais su
dieviškaisiais protėviais susijusius mitus. Kai kurie mažesni čiuringos viename gale turi skylę virvelei, už kurios
sukami garsiai zvimbia. Tai ir yra vadinamieji baubliai
(bull-roarers), andai tarp antropologų pagarsėję veikiau
dėl savo keistumo nei dėl to, kad būtų ką nors nušvietę
žmonijos minties istorijoje. „Manoma, kad į šias čiuringas
yra pavirtę toteminių protėvių kūnai… – sako Strehlow, –
čiuringa laikomas ir tarsi paties žmogaus kūnu, ir jo toteminio protėvio kūnu. Tačiaus jis žmogų susieja ir su pačiu
totemu… Čiuringą įtrynus riebalais ir raudona ochra, iš jo
pasklinda kūrybinės galios, darančios poveikį totemui“.
„Kiekvienas žmogus turi du kūnus, vieną iš mėsos ir kraujo, o kitą iš medžio ar akmens“. Pasiimtas į kovą čiuringa
suteikia vyrui jėgos. Juodukai visiškai tikri, jog čiuringa
nėra sielos, ar gyvasties, buveinė.2
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Šie amuletai yra vado žinioje ir saugomi olose netoli
stovyklos. Tas olas arandai prilygina krikščionių bažnyčioms, ir jie yra visiškai teisūs.
Fidžiečiai apie kai kurių savo kulto objektų prigimtį
ir veikimą turi įdėm tikslų supratimą. Tarkime, vyrui priklauso lazda, kurioje glūdi dvasia. Tokią lazdą jis vadina
mbure – tos dvasios „šventykla“. Taigi jis nedaro jokio
skirtumo tarp stabo ir šventyklos: ir vienas, ir kitas yra
dvasios buveinės. Kartą ir aš turėjau tokią šventovę, negana to, ir pats buvau šventovė. Aš buvau įšventintas į
draudžiamą „vandens vaikų“ kultą. Pagal šiek tiek patobulintas senovines apeigas buvo atliktas kávos3 ritualas
– kávos nuliejimas pagrindinių kulto dievų Dvynių vardan. Paskui savo ruožtu išgėrėm ir mes visi. Tuomet dvasia nusileido ant vieno iš mūsų, ir jis ėmė drebėti, vartyti
akis ir šaukti: „Tai aš! Tai aš! Tai aš!“ Šaukė nebe tasai
žmogus iš mėsos ir kraujo, bet jo lūpomis – dvasia. Ir aš
labai stengiausi būti apimtas dvasios, bet man taip niekad
ir nepavyko. Vis dėlto mediumas paskelbė esąs patenkintas ir pareiškė, jog „Griaustinio trenksmas“ nusileido ant
manęs ir nuo šil bus mano dvasia globėja. Tuomet jis paėmė maniškę juodmedžio lazdą ir patepė ją káva, kad ji
galėtų tapti „Griaustinio trenksmo“ šventove. Taigi galiu
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patikinti, jog ir mano lazda, ir aš pats buvome tos pat dvasios įsikūnijimai, šia savo funkcija lygiaverčiai.
Niudžordžijos grupės Saliamono salyne šios apeigos
nunyko, o mirusiųjų dvasios buvo įkurdinamos kriauklėse-piniguose. Taip pat mirusiųjų dvasios buvo įkurdinamos jų pačių kaukolėse, o šių nesant – stačiame akmenyje, savotiškame miniatiūriniame menhire, labai retai
– žmogaus pavidalo.
Vinebago genties gyvačių klano šventėje, „prieš pat
šventei prasidedant, šeimininkas išneša keturių rūšių gyvačių išnarų ryšulį. Jų garbei jis kelią šią puotą ir atlieka
aukojimus“.4
Pauniai tarp savo apeigai „hako“ priklausančių kosminių simbolių turi du plunksnuotus stiebus, vieną vyrišką,
kitą moterišką. Moteriškojo stiebo dalis nudažyta mėlynai,
„dangaus spalva“, o įranta jame – raudonai: „Ši įranta –
tai takas, kuriuo į pagalbą per apeigas ateina visų daiktų,
užmaunamų ant šito uosio stiebo, dvasios“. Likusi dalis,
nudažyta žalia spalva, reiškia augmeniją, „motinos žemės
apdangalą“. Taigi šis stiebas vaizduoja pasaulį – tiksliau,
vieną jo pusę: naktį, mėnulį, šiaurę – ir atstovauja gerumui
bei pagalbai. „Tai yra motina“. Kitas stiebas yra „vyras,
diena, saulė ir pietūs“; „jis linkęs į karą, linkęs sužeisti“.5
Vadinasi, abi pusės reiškia dvi prigimties puses, visuomenėje daugiau mažiau aiškiai atstovaujamas dviejų karalių.
Kartu jos sudaro visą pasaulį. Taigi kosminiame rituale kulto objektas, kaip ir šventykla, reiškia visą pasaulį. Kitaip ir
būti negali, nes tai pagrindinio veikėjo alter ego.
Jukunai „žmogaus fizinį kūną vadina adi, o šiam gimus
į šį pasaulį jį atlydinčią atskirą dvasinę asmenybę – dindî“.
Kai kurie jukunų kaimynai gamina mirusiųjų atvaizdus,
kad dindî turėtų kur įsikurti, „tačiau patys jukunai vietoj
atvaizdų tam paprastai naudoja nugludintus akmenis bei
girnapuses. Kai kuriose jukunų bendruomenėse vis dėlto
tikima vado dindî įsikuriant medinėje jį vaizduojančioje
stovyloje arba kaukolėje, rankoje ar kitoje tuo tikslu išsaugotoje kūno dalyje. Visais atvejais, kur tik koks nors
materialus objektas šventykloje naudojamas kaip dievybės
emblema, šis objektas laikomas šventu būtent dėl to, kad jį
tikima įkūnijant tos dievybės dindî “.6
Anksčiau jau esu kalbėjęs apie koriakų ugnies lentelę.
Tai svarbiausias iš visų namų šventovės reikmenų, pritvirtinamas prie namo iš kairiosios pusės. Tai namų židinio ugnies
dievybės atvaizdas, šeimos židinio globėjas. Lentelė grubiai
aptašyta, kad primintų žmogaus pavidalą, ir „papuošta vėriniu iš viksvų, naudojamų visuose aukojimuose. Vėrinys
stebuklingai atstoja apdarą. Retsykiais atvaizdas ‘pamaitinamas’, jo burną patepant taukais“. Jis vadinamas „tėvu“:
protėvis paprastai laikomas dievybe. Visai kaip žmogus,
jis aprengiamas ir ištrinamas aliejais. Atvaizdas labai grubus, nors koriakai sugeba padirbti ganėtinai dailių drožinių.

Palyginti su pastaraisiais, „jų antropomorfiškų ‘globėjų’ atvaizdai atrodo kaip kokių atsilikusių laukinių“. Taigi tikrai
ne meistriškumo stoka, o kažkas kita neleidžia jų stabams
įgauti pernelyg žmogiško pavidalo.7
Irgi jau žinoma, jog indų aukuras simbolizuoja žmogų.
Negana to, į aukurą jie įstato auksinį žmogaus pavidalą.
Šis auksinis žmogus, kaip ir pats aukuras, viena vertus,
tapatinamas su ugnies dievu Agniu, o antra vertus, su aukotoju. „Jis padarytas iš aukso, nes auksas – tai šviesa,
ir ugnis – šviesa; auksas – tai Nemirtingumas (am°ta),
ir ugnis – Nemirtingumas“ („Šatapatha brahmana“
VII.4.1.15). Toks auksinis žmogus buvo rastas per kasinėjimus Tãksiloje, ir seras Johnas Marshallas maloniai
teikėsi man jį parodyti. Tai iš plono aukso lakšto iškirptas
žmogaus pavidalas, primenantis koriakų ugnies lentelę.
Kaip koriakų ugnies lentelė, indams aukuras yra svarbiausias iš visų kulto objektų. Šventos žolės kuokštas (atitinkantis koriakų viksvas), aplink aukurą susmaigstyti pagaliukai, kaušas, netgi dainuojami posmai – visa kartu yra
„sakramento lytys“ („Šatapatha brahmana“ IX.5.1.48).
Kitaip sakant, tai yra materialūs aukojimo ženklai, kaip
kad arandų čiuringa yra materialus dievybės (vadinamojo totemo) atstovas ir, kaip toks, – bendras dievybės ir
žmogaus kūnas. Tokiu būdu šventoji žolė yra kartu dievas
Indra ir pats aukotojas („Šatapatha brahmana“ I.8.3.11;
III.4.1.17).8 Daugumai šių „lyčių“ nė neketinama suteikti
bent kiek žmogų primenančio pavidalo. Daiktams suteikti
žmonių ar gyvūnų, ypač žmonių pavidalus pamėgta tik
daug vėliau.
Kada, kur ir kaip atsirado žmogaus atvaizdai, samprotauti per anksti. Jiems įvardyti buvo išrasta ypati antropomorfizmo sąvoka. Kodėl tad neišradus dar teriomorfizmo
sąvokos? Astromorfizmo, piromorfizmo, potamomorfizmo
– kiekvienam atvejui? Ir galiausiai dar an-antropomorfizmo
sąvokos, tiems atvejams, kai žmogaus pavidalo sąmoningai
vengiama? Žmogaus pavidalas tėra vienas iš daugelio, ir
daugybė tautų, kaip kad fidžiečiai, apie jį nė negalvoja. Ir
jų lazdos jiems dėl to tinka nė kiek ne prasčiau.
Žmogaus atvaizdai atsiranda maždaug vėlyvajame paleolite.9 Neįmanoma apie šias figūras galvoti kitaip nei
kad jas turėjus ritualinę paskirtį. Vėlyvojo paleolito žmogus sugebėjo pavaizduoti gyvūnus stebėtinai tikroviškai
ir gyvai, tačiau paties žmogaus jis tesukurdavo vos užuominas ar netgi groteskiškas karikatūras. Tai verčia manyti,
kad tikroviško žmogaus pavidalo jis vengė, kaip kad iki
šiol jo vengia koriakai.
Laikotarpiais, iš kurių turime paminklų, žengdami
laiku atgal aptinkame ne vis daugiau ir daugiau žmogaus
atvaizdų, o visai priešingai. Herodotas (I.131) apie persus sako: „Nei šventyklų, nei statulų jie nestato, o tuos,
kurie tai daro, laiko kvailiais, mano nuomone, todėl, kad
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dievus, priešingai helėnams, įsivaizduoja ne žmogaus pavidalo“.10 Indija dabar yra stabmeldystės tvirtovė, tačiau
būtent dėl helėnizmo įtakos I a. pr. Kr. atsirado pirmoji Budos figūra, kurią imta garbinti. Ligi tol jo atvaizdas
neturėjo jokios reikšmės, o išreiškiamas jis būdavo nežmogiškais simboliais, kaip antai šventas medis, pėdos
atspaudas bei kt. Kai kurios gentys Indijoje ligi šiol neturi
stabų. Budizmas atnešė atvaizdų garbinimą į Tibetą, kur
jis šiuo metu klesti, į Kiniją ir Japoniją. Tačiau grįžkime
į Vakarus. Varonas yra pareiškęs, kad senovės romėnai
per 170 metų savo dievus garbino jų nevaizduodami (remiantis šv. Augustino De Civitate Dei IV.31). Atvaizdų
pavyzdžius jie importavo. Tacitas ir Cezaris minėjo stabų
neturėjus keltus bei germanus.
Sritį, kurioje stabai iš tikrųjų buvo itin pamėgti (nesakau – atsirado) ir kur iš tikrųjų buvo stropiai siekiama
kuo tikslesnio žmogaus atvaizdo, galima susiaurinti ligi
Rytų Paviduržemio. Būtent šias Paviduržemio tautas jie
labiausiai žavėjo, bene ligi pat šių dienų. Ir kaip tik ši rasė
pagimdė karščiausius stabų priešininkus – matyt, dėl to,
kad perlenkimas visuomet sukelia atitinkamą atoveiksmį.
Bet netgi ten, kur žmogaus pavidalo stabai yra populiariausi, jie vis tiek neužima pirmos vietos pagal tai, kas žmones labiausiai traukia. Budos atvaizdas Ceilone toli gražu
negerbiamas taip, kaip šventasis medis, šventas dantis ir
kt. Hindai juolab prijunkę prie žmogaus pavidalo atvaizdų,
o vis dėlto populiariausias Šivos simbolis yra falas. Pietų
Europoje religiniai įvaizdžiai paprastai sukasi apie ostiją.
Taigi, žmogui nėra įprasta savo dievus vaizduoti žmogaus pavidalo. Tikroji problema – paaiškinti, kaip jis iš
viso prie to priėjo. Aš šios problemos išspręsti nesiimu.
Aišku tik, kad polinkis į antropomorfiškus stabus auga
kartu su žmogaus puikybe laikyti save kūrinijos viešpačiu, atmetant bet kokią savo giminystę su gyvūnais.
Kad ir koks populiarus būtų žmogaus pavidalas, jo vis
dėlto dar negana, kad statula taptų stabu. Neturi reikšmės
tam ir medžiaga, iš kurios jis padarytas. Ar tai būtų žmogus, žvėris ar augalas, ar būtų padirbtas iš aukso, bronzos
ar medžio – skulptorius negali padaryti nieko daugiau, tik
statulą. Norint statulą paversti stabu, reikia ją pašventinti. R. Knoxo žodžiais, „prieš įstatant akis, tai dar ne dievas, o tik metalo luitas, kuris voliojasi dirbtuvėje ir yra
gerbiamas ne daugiau nei visa kas kita aplink… Dievu
jis pavirsta įstačius akis. O jau tada… jis garbinamas
iškilmėmis ir aukomis“.11 Iškalbingas, mūsų manymu,
yra Williamo Wardo pasakojimas, kaip dievu paverčiama hindų statula. Kali statulos pašventinimo išvakarėse
„žmogus, kurio šventovėje atvaizdas turi būti pastatytas,
atsineša dvidešimt du skirtingus daiktus… Kiekvienu iš
jų apeigas atliekantis bramhûn’as, tardamas muntru, paliečia atvaizdo kaktą bei kitas dalis. Tai vadinama udhi-
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vasu, arba dievybės kvietimu įžengti į atvaizdą ir priimti
pagarbinimą. Kitą dieną prasideda akių bei sielos moliui
suteikimo rūpesčiai… Kol šis darbas nebaigtas, niekas atvaizdui nerodo nė menkiausios pagarbos“. Toliau Wardas
aprašo „dvasios įkvėpimo“ ritualą: „Apeigas atliekantis
bramhūnas dviem dešiniosios rankos pirštais paliečia atvaizdo krūtinę, abu skruostus, akis ir kaktą. Šias vietas
liesdamas jis sako: ‘Tegu Durgos siela ilgai džiaugiasi
šiame atvaizde’“.12 Indiškajai artima apeiga Kampučijoje
prasideda pašlakstant statulą vandeniu, paskui vanduo
nuliejamas jai ant galvos. Tada prasideda lemiamos akių
atvėrimo apeigos. Balsiai tariami Įsakymai. Įžengia ir
priešais statulą susėda dievus vaizduojantys vaikai – visai taip pat, kaip karaliaus įšventinimo apeigose kilmingi dvariškiai, vaizduojantys dievus. Tik vietoj karaliaus
kovos su demonais čia ant altoriaus pastatomos žvakės,
balsiai sekant Budos pergalę prieš Velnią.13
Britų muziejuje galima pamatyti stabų iš Belgijos
Kongo, padengtų moliu siekiant juos prikelti gyvenimui.
Gyvybės suteikimo statulai veiksmas užsimenamas ir
Apreiškime Jonui (13.15): „Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą,
būtų žudomi“.
Nuo fidžiečių lazdos ar vėzdo pašventinimo visi šie
ritualai tesiskiria vien sudėtingumo laipsniu – ne esme.
Dabar mes matome, kokie neteisingi yra nuolatiniai
ikonoklastų14 priekaištai, esą stabmeldžiai garbina stuobrius ar akmenis. Izaijo knyga (44.14–17) sako: „Jis kertasi kedrus, pasirenka dar kiparisą ar ąžuolą iš medžių
miške, o gal net kedrą pasodina, kad lietus jį užaugintų.
Dalį kamieno žmogus sunaudoja kurui… O kas dar liko
iš medžio, dievą – savąjį stabą – droždinasi, klupčioja ir
kniūbsčias puola prieš jį, maldaudamas: ‘Gelbėk, nes tu
esi mano dievas!’“. Apokrifinis Laiškas Jeremijui – tai
ištisa ilga tirada šia tema. Bažnyčios Tėvai skirtingais
žogžiais kartoja vis tuos pat argumentus. Visa tai nuo pat
pradžių yra didžiai neteisinga, ir vis dėlto įvairių amžių
racionalistams labai būdinga.
Niekas niekuomet negarbino medžiagos – o tik
Gyvastį, kuri joje įsikūnija per pašventinimą. Atvaizdas
pagerbiamas tik dėl jame įsikūrusios galios (plg. Apulėjaus
„Asklepiją“ 23–24).
Tam esama ištisos galybės pavyzdžių. Mums tad užteks dar vos vieno kito patvirtinimo. „Reikia dar sykį pabrėžti, – sako misteris G. T. Basdenas, – jog ibai negarbina savaime jokio daikto. Jis tampa šventas tik dėl jame
įsikūrusios dvasios. Jis yra šventas tik sąlygiškai – kaip
tam tikros dvasios šventovė ar buveinė. Pats daiktas ir jos
vardu tik labai retai tepavadinamas, o visos maldos yra
skirtos išimtinai igaw-maw, t.y. dvasioms“.15 Tokį požiūrį
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iš savo patirties visiškai palaiko ir misteris Jeffreys’as. Jo
žodžiais, stabai „savaime nėra garbinami… nors kai šie
kulto objektai naudojami, susidaro įspūdis, kad maldos
skiriamos jiems“.
Galų gale tai iš pagrindų esminga visiems ritualams,
netgi visoms religijoms, nebent išskyrus keletą perdėm
abstrakčių, beprarandančių gyvybę, apribotų vien didingos idėjos kontempliavimu. Visų veiksmingų, nepraradusių galios religijų tikslas – įkvėpti materijai Gyvastį,
kad šitaip ji taptų prieinama bendruomenei. Netgi tokie
nuoseklūs antiritualistai kaip kvakeriai laukia ant žmonių
nusileisiančios dvasios, kuri tik ir palaiko bendruomenės
gyvybę. Esmė visur ta pati. Gyvasties gali būti šaukiamasi
skirtingais tikslais: kaip gajumo dėl pergalės mūšyje ar
sėkmingo ūkininkavimo, arba siekiant pakilti iš negalios,
arba sielos sveikatos vardan. Tačiau nesutariama ne dėl
šio esminio dalyko, o dėl visai neesminio – dėl nešėjo,
ar tai bus žmogus, ar gyvūnas, atvaizdas ar neikoniškas
simbolis, ar nebus išvis nieko materialaus. Kodėl gi dėl
šių antraeilių detalių šitaip karštai ginčijamasi? Norint atsakyti į šį klausimą, reikia bent probėgšmiais peržvelgti
ypač įsidėmėtinus tokių ginčų atvejus.
Achenatenas, apie 1375 m. pr. Kr. tapęs Egipto karaliumi, yra pirmasis (iš tų, apie kuriuos turime žinių)
iš kovotojų prieš atvaizdų garbinimą ir vietinius kultus.
Daugybę žmogiško, pusiau žmogiško bei gyvūnų pavidalo dievų jis pakeitė vienintelio dievo vieninteliu simboliu – saulės ratu su spinduliais, pasibaigiančiais rankų
plaštakomis, sibolizuojančiu „tą spindesį, kuris regėti
saulėje“. O tos rankos dar laikė įvairius ženklus, tarp jų
ir gyvybės. Dėl savo monoteizmo Achenatenas buvo pavadintas „pirmuoju individu istorijoje“, pirmuoju, mąsčiusiu savo galva ir nusimetusiu šventikų jungą. Nors
šiaip jau Achenatenas toli gražu nebuvo laisvės draugas.
Jo įvestos religijos despotiški polinkiai aiškiai matyti jos
himnuose: „Nėra kito, kuris pažinotų Tave, tik Tavo sūnus Achenatenas“. Gerbėjo žodžiais, Achenatenui valdant
„valstybės teologinė teorija tampa labai paprasta: karalius
paima savo valion visą pasaulį tam, kad perduotų jį visą
savo dievui… Taigi teologinė mintis labai sklandžiai ir
jautriai suderinama su politine tikrove… Ne atsitiktinai
tad bene visuotinio dievo samprata Egipte iškyla kaip tik
tuomet, kai Egiptas gauna duoklę bene iš viso tuometinio pasaulio“.16 Kitaip sakant, karalius yra vienintelis
Aukščiausiojo Dievo valios reiškėjas. Tiesa ta, kad šio
faraono erezija tebuvo ilgalaikio visų gyvybinių galių ir
visos valdžios telkimosi karaliaus asmenyje kulminacija.
Ikonoklazmas ir centralizacija ėjo koja kojon ir
Palestinoje. Vietiniai stabai reiškė išskaidytą valdžią; centrinis Jeruzalės kultas reiškė centre sutelktą valdžią. Kaip
dabar jau žinoma, anų laikų centralizuotojai, siekdami

savo tikslo, tiesos paisė ne labiau nei bet kuri šių dienų
partija. Esama duomenų juos taisius ir kupiūravus senuosius dokumentus taip, kad atrodytų, neva jų tikėjimas buvęs pirmapradis, o politeizmas – jo degeneracija. Hebrajų
racionalistai senuosiuose dokumentuose ignoravo viską,
kas neatitiko jų racionalumo sampratos. Ačiū Dievui, pro
juos prasprūdo viena kita užuomina apie atvaizdų garbinimą senovės Palestinoje, pavyzdžiui, varinės gyvatės.17
Pirmieji krikščionys stabų kulto atžvilgiu irgi buvo
nusistatę priešiškai. Ir turbūt ne atsitiktinumas yra tai,
kad pirmasis atsivertėlis iš valstybės vyrų – imperatorius
Konstantinas dėjo visas pastangas, kad sustabdytų pagonio Diokletiano pradėtą decentralizaciją; taip pat tai, kad
po Konstantino sugrįžimas prie decentralizacijos ir prie
atvaizdų vėl ėjo pagrečiui. Mat krikščionybei ėmus plisti
iš miestų į kaimą, jos priešiškumas atvaizdams tolydžio
silpo. Kaip ir visos partijos, ji grįžo prie to, ką pirma
pati neigė, tik kitu vardu: stabą pakeitė būtent atvaizdas.
„Atvaizdas – tai panašų įspūdį sukeliantis tikro, esančio
daikto pavidalas. O stabas – tai prasimanyto, nesančio
daikto fikcija“.18 Šitaip ikonoklazmo principas buvo apeitas. Priešiškumo atvaizdui kaip tokiam buvo atsisakyta,
bet tik su sąlyga, kad tai yra „tikrai esančio“ dalyko atvaizdas. Žinoma, niekas negarbina būtybių, kurių egzistavimu netiki. Paskui buvo padarytas dar vienas patikslinimas: krikščionių bažnyčiose esančių kryžių bei atvaizdų
negalima laikyti dievais, o tik priminimais. Suprask, stabo
atveju tai jau garbinama pati statula. Kaip matome, tai labai nesąžiningas reikalo pristatymas. Nes stabas juk tėra
dievybės nešėjas.
Aštuntajame amžiuje Bizantijos imperijoje jau viskas
buvo taip pat, kaip anksčiau. Kova prieš atvaizdus vėl prasidėjo su imperatoriumi centralizuotoju Leonu III ir buvo
dar aršiau tęsiama jo sūnaus Konstantino Kopronimo, „kuris buvo savo tėvo vertas mokinys, gerai išmokęs autokratinės valdžios ir imperijos viršenybės bažnytiniuose reikaluose pamokas“.19 Verta pateikti J. B. Bury’o nupieštą jo
portretą, nes savo fanatizmu jis primena Achenateną ir yra
pavyzdinis visų laikų ikonoklastas. Jis „garsėjo kaip laisvų teologinių disputų mėgėjas. Jis uždraudė vartoti epitetą
‘šventas’ prie žmonių vardų, taigi niekam nebebuvo galima
sakyti ‘šventas Petras’, o tik ‘apaštalas Petras’. Jis nepraleisdavo progos pašiepti savo dvariškių, vos pastebėjęs jų
elgesy nors menkiausią prietaringumo požymį ar polinkį į
pernelyg didelį santūrumą, kurį manė esant protu nepateisinamą. Jei kuris iš didikų paslydęs ir suklupęs jam girdint
paminėdavo Dievo motinos vardą, tas jau niekaip nebegalėdavo išvengti imperatoriaus pašaipos bei patyčių“.
Į Vakarus ikonoklazmas atėjo vėliau, bet kaip tik tuo
metu, kai iš feodalizmo griuvėsių ėmė kilti nauja autokratija. Paskui su nauja jėga stabus puolė Prancūzų
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Revoliucijos ateistai, Prancūziją skelbę esant „vieną ir nedalomą“ ir padėję pamatus kraštutinei savo šalies centralizacijai. Nes ateizmas tėra monoteizmo kairysis sparnas.
Norėdami suprasti praeitį, turime niekuomet nepraleisti progos įsižiūrėti į dabartį. Amžinasis karas tarp racionalizmo ir politeizmo apie 1912 m. įsiliepsnojo Fidži
ir, matyt, pogrindyje teberusena ligi šiol. Nominaliai fidžiečiai buvo laisvi patys pasirinkti savo religiją, tačiau
tikrovėje pagonybė buvo uždrausta, nes siejosi su nacionalizmu. Metodizmas reikalavo ištikimybės vieninteliam
Dievui, kuris savo ruožtu buvo europiečių rankose, tiek
doktrinos, tiek bažnytinės administracijos prasme. Tai
buvo lojalumo religija. Vietinė „vandens vaikų“ religija
reiškė, jog kiekvienas žmogus turi savą dvasią globėją, į
kurią kreipiasi dėl savo žemiškos gerovės. Jei tik ji būtų
buvusi toleruojama, būtų atgiję ir visi kiti vietiniai kultai, o kartu ir Fidži dvasinė laisvė, kuri anksčiau ar vėliau pasireikštų kaip politinės nepriklausomybės siekis.20
Gausybės dvasių, įkurdintų lazdose bei stulpuose po visą
kraštą, garbinimas buvo nesuderinamas su kolonijinės vyriausybės valdžia.
Kaip smarkiai stabmeldystė gali suskaidyti, rodo neapoliečių pavyzdys. Per choleros epidemiją „visos gausios
Neapolio bažnyčios ištisą naktį buvo atviros, nutviekstos
votyvinių žvakių šviesos ir sausakimšos žmonių. Visos
jų madonų bei šventųjų armijos dieną naktį sunkiai dirbo, lankydamos mirštančiuosius jų namuose. Tačiau vargas jiems, jeigu per klaidą jie būtų pasirodę kurio nors iš
savo varžovų namuose! Netgi garbioji Choleros Madona,
Madonna della Colera, išgelbėjusi miestą siaubingos
1834 m. epidemijos metu, prieš kelias dienas per Bianchi
Novi buvo nušvilpta“. Net neminėk Anakaprio gyventojo
akivaizdoje Kaprio šventojo globėjo! „Jo padarytus stebuklus gali ant pirštų suskaičiuoti, o štai San Antonijas,
Anakaprio šventasis globėjas, yra padaręs per šimtą!“21
Taigi kova tarp stabmeldžių ir ikonoklastų savo esme
yra kova tarp autonomininkų ir centralistų. Stabai išreiškia tam tikrus atskirus dalykus ar asmenis, o kadangi tie
dalykai ar asmenys yra atskiri, tai atskiri pasidaro ir jų
kultai. Tačiau kadangi visuma apima visus savo dėmenis, tai atskiras stabas ilgainiui ima reikšti visą visumą,
visos visatos Viešpatį. Nuo Gyvastį įkūnijančio prado vos
vienas žingsnis prie Valdžią įkūnijančio prado, kurį galima laikyti tiesiog pirmojo funkcija. O tuomet ir stabas
jau tampa nebereikalingas, iš esmės netgi trukdo, nes nukreipia mintį nuo abstrakčios funkcijos atgal prie daikto.
Todėl stabai arba visai atmetami, arba išlieka vien kaip
simboliai, dažnai geometrinių figūrų pavidalu, kaip kryžius, svastika ar trikampis, nebekeliantys jokių konkrečių sąsajų. Taip maldų niša mečetėje nebereiškia visiškai
nieko, išskyrus savo funkciją – nurodyti Mekos kryptį.22
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Pasiekus šią stadiją, visi kultai tampa standartizuoti, nes
nebėra jokių vietinių šventybių nei vardų. Tokiomis sąlygomis keli gali primesti religiją milijonams, nes ji jau yra
tapusi masiniu produktu be jokios atodairos į vietos poreikius ir tradicijas. Neįmanoma standartizuoti idėjų kartu
nestandartizuojant elgesio. Užtat kulto centralizavimą visuomet lydi valstybės centralizavimas.
Versta iš: HOCART, A. M. Kings and Councilors: An
Essay in the Comparative Anatomy of Human Society
/ Edited and with an Introduction by Rodney Needham;
foreword by E. E. Evans-Pritchard. Chicago–London:
The University of Chicago Press, 1970, p. 238–249.
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Kiekvienas namas, privatus ar daugiabutis, turi
savo kiemą, savo teritoriją. O jos aptvėrimas – ne tik
tai, kas paveikslui yra rėmas, – kur kas daugiau. Vartai
– namo ir jo kiemo sąsaja su platesniu išoriniu pasauliu, atliekanti ir apsauginę funkciją. Tad ir šį savitą Žvėryno medinių namų puošybos katalogą pradėjau nuo
jų. Kad prieitum prie namo, turi atidaryti vartelius.
Senųjų vartų (su tvoromis ir be jų) Žvėryne ne kažkiek teišlikę. Peržvelkime dabartinę situaciją, perdaug
nesvarstydami, ar suręsta seniai, ar naujesniais laikais.
Vis dėlto daugiau dėmesio skirta senesniems vartams.
Neaprašyti tie pavyzdžiai, kurie apskritai nedekoruoti (geležiniai varteliai iš prie rėmo privirintų paprastų
metalinių virbalų arba skardos lapų) arba kurių dekoro
elementai estetiniu požiūriu yra itin ginčytini. Kai yra

analogų (keli, kartais ir daugiau), vieną kitą paminiu,
bet be nuotraukos. Yra vartelių, tvorų, kurie dekoruoti labai elementariai; nenorėdamas perkrauti šios ap
žvalgos, aprašau tik jų variantus, o nuotraukų, išskyrus įdomesnius atvejus, nepateikiu.
Aprašomus objektus suskirsčiau pagal būdingus
dekoro bruožus, turinį, motyvus, panaudotą statybinę medžiagą bei kt.; kartais kai kuriuos iš jų galima
priskirti ir prie vienos, ir prie kitos grupės, tokiu atveju renkuosi pagal dominuojantį bruožą, pagrindinę
statybinę medžiagą. Pasirinktas metodas nėra neginčytinas, matau jo trūkumus. Vis dėlto pagrindinis šio
darbo tikslas – ne skrupulingai surikiuoti, surūšiuoti,
bet užfiksuoti ir pristatyti visuomenei dėmesio vertus objektus.

I. Durų tipo vartai
1. Traidenio g. 12 (1 nuotr.).
Tai 1928 m. statyto namo dvivėriai įvažiavimo į kiemą vartai su stogeliu.
Kairiojoje jų pusėje įrengtos durelės įeiti. Apkalos dekoras – „eglutė“. Šalia
yra ir kaimyninio plytinio namo analogiški vartai, bet jų apkala – apversta
„eglutė“.
2. Sakalų g. 8 / Bebrų g. 1 (2 nuotr.).
Vartai įeiti. Lentelių apkala; ties viduriu prikalta horizontali lentelė, apkalą
dalijanti į dvi dalis. Naudojamas tiesioginis ir apverstas „eglutės“ raštas.

1 nuotr.

2 nuotr.

43

REGIONŲ KULTŪRA
II. Elementariai dekoruoti vartai ir tvoros
Jų yra daug, todėl pristatysiu tik būdingų variantų pavyzdžius. Lentelių arba lotelių viršutiniai galai vienaip ar kitaip nusmailinti (bet nebūtinai – pavyzdžiui, Birutės g. 1 tvoros lentų
galai apipjaustyti nuo vidurio); smailasis šonas pasuktas į vieną
ar kitą pusę. Apkala vienaeilė arba dvieilė, reta arba sutankinta.
1. Pušų g. 33, Kęstučio g 53 ir kt.
Tvoros lentelių viršūnėlės įkypai nupjautos iš vienos pusės,
smailuma pasukta tik į kairę arba dešinę.
2. Treniotos g. 23 / Kęstučio g. 20 (3 nuotr.).
Tvoros lentelės sukaltos viena reta eile, šonai su smailiuoju kampu atsukti vienas į kitą. Aiški sąšauka su rombiniu namo
kerčių dekoru. Analogiškai sukaltos Stirnų g. 31 vartų, vartelių ir
tvoros lentos; tokių pavyzdžių yra ir daugiau.
3. Stumbrų g. 22 (4 nuotr.) bei kt.
Lentos sukaltos dviem eilėmis, sutankintai, sukuriant „zuikio
ausų“ motyvą. Vartelių lentos sukaltos viena eile, labai glaudžiai.
5 nuotr.
4. Lenktoji g. 11, taip pat Kęstučio g. 20, 35, Traidenio g. 37 ir
kt. (tvoros), Vytauto g. 44 bei kt. (vartai).
Lentelių viršūnėlės trikampės (įkypai apipjaustytos iš abiejų
pusių).
5. Kęstučio g. 30 / Latvių g. 24.
Išlikęs tik tvoros fragmentas, o varteliai sveiki. Lotelių galai
įkypai nupjauti iš abiejų pusių, bet ne tiesiu pjūviu, o įgaubtu.
Viršūnėlės viduriukas horizontalus. Analogiškas pavyzdys – Treniotos g. 33.
6. Vytauto g. 37 ir kt. (pavyzdžių daug).
Tvoros lentelių galai apipjaustyti pusapskritimiu.
7. Kęstučio g. 40 (5 nuotr.).
Tai – tvora-improvizacija iš pasvirai dviem eilėmis sukaltų plonų rąstelių, kurie sukryžiuoti taip, kad kiekvienas susikerta penkiuose taškuose. Tarpuose – rombo motyvas.
8. D. Poškos g. 7 (6 nuotr.).
Vartelių lotelių galai apipjaustyti įkypai tiesiu pjūviu iš abiejų
pusių. Šiek tiek žemiau viršūnėlių yra įkypos išpjovos, loteliai jau
su galvutėmis.

3 nuotr.

4 nuotr.

44

6 nuotr.

REGIONŲ KULTŪRA

7 nuotr.
9. Malonioji g. 4 (7 nuotr.).
Tvoros ir vartelių lentutės ne tik turi rombo formos galvutes,
bet ir išpjovas apačioje. Šis geometrinis motyvas susišaukia su
langų skaidos motyvu.
10. Birutės g. 38 (8 nuotr.).
Netikėtumo efektas: dekoras – apatinėje tvoros dalyje.

9 nuotr.
gulstokas lygiašonis trikampis. Lokių g. 22 namo varteliai sukalti
iš plačių lentų, o silueto linija analogiška.
3. Konstitucijos pr. 160 (10 nuotr.).
Ties Paribio g. pradžia yra medinis namukas su įdomiais varteliais; šis namas yra šiek tiek už Žvėryno ribų, bet jų karūnos
formos siluetu verta pasigrožėti. Įvairesnis ir lentučių galų apipjaustymas (keli variantai).

8 nuotr.

III. Varteliai lenkta viršutine silueto linija
Pastaba: kai šio tipo vartelių dekoras asonuoja su tvoros dekoru (kai tvora dekoruota tuo pačiu stiliumi), žr. grupę „Tvoros
bei vartai banguota silueto linija“.
1. D. Poškos g. 42.
Lotelių viršūnėlės nupjautos horizontaliai. Vartelių viršutinė
silueto linija – pusapskritimis. Kęstučio g. 46 namo vartelių, sukaltų iš plonų rąstelių, silueto linija analogiška.
2. Gervių g. 20 (9 nuotr.).
Lotelių galai pjaustyti: šoninių – įkypai iš vienos pusės, o viduriniojo – dviem pjūviais nusmailinta iš abiejų pusių. Silueto linija –

10 nuotr.
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13 nuotr.

11 nuotr.

IV. Tvoros bei vartai banguota silueto linija
1. Kęstučio g. 57 (11 nuotr.).
Tvoros silueto linija – iš ryškiai akcentuotų išgaubtų pusapskritimių be pereinamojo akcento. Lentos apipjaustytos lenktais
išgaubtais pjūviais. Vartelių silueto linija – taip pat pusapskritimis. Dar panaši tvora yra Birutės g. 34 ir kt. Taip pat yra analogiškų siluetų su lėkštais pusapskritimiais (Treniotos g. 16 ir kt.).
2. Liubarto g. 6 (12 nuotr.).
Tvoros ir vartų silueto linija – iš įgaubtų pusapskritimių, jie
priderinti prie prieangėlių dekoro kompozicijos, kurioje akcentuota išgaubta (arkinė) linija. Lotelių viršūnėlės apipjaustytos
taip pat įgaubtais (įkypais) pjūviais, o S. Moniuškos g. 9, kur siluetas – platūs įgaubti pusapskritimiai, kitaip – pusapskritimiu.
3. Kęstučio g. 31 (13 nuotr.).
Tvoros, vartų ir vartelių siluete tolygiai kaitaliojasi įgaubti ir
išgaubti pusapskritimiai. Retas variantas.
4. S. Moniuškos g. 13.
Siluetas taip pat ritmiškai kintantis: plačius žemus pusapskritimius keičia siauri, aukštesni.

14 nuotr.

15 nuotr.

12 nuotr.
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5. S. Moniuškos g. 39 (14 nuotr.).
Siluetas šioje grupėje išsiskiria labai lėkšta pusapskritimių linija, bet joje jau yra horizontalūs perėjimai (tarpai). Lentelių galai
taip pat apipjaustyti pusapskritimiu.
6. Saltoniškių g. 35 (15 nuotr.).
Siluetas iš įgaubtų pusapskritimių, tarp jų, silueto pakilimuose – horizontalūs perėjimai.
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7. Malonioji g. 18 (16 nuotr.).
Buvęs medinis namas. Tvoros ir vartų siluetas (susišaukia su
arkine langų forma) paryškintas metaliniais apkaustais, akcentuoti tarpai. Vartų pusapskritimis akcentuotas „petukais“.
Vytauto g. 38 – ryškūs pusapskritimiai, apkaustyti metaliniais
lankais, tarpuose – metaliniai nedekoruoti stulpeliai.
8. S. Moniuškos g. 19 (17 nuotr.).
Tarp lėkštokų pusapskritimių prikalti loteliai su figūrinėmis
galvutėmis.
9. Pušų g. 26 (18 nuotr.).
Vartų ir vartelių (pagal konstrukciją priskirtinų durų tipui)
dekore kartojamas seniau labai mėgtas „eglutės“ motyvas. Siluetas iš kitų aprašytų panašių objektų išsiskiria asimetrija. Ryškus
tvoros ir vartų silueto asonansas su šiaurinio namo fasado dekoru. Medžiaga nauja, bet atkurtas senasis dekoras.

V. Vartai ir tvoros su dekoratyviais stulpeliais
16 nuotr.

Šioje grupėje ryškus puošybos akcentas – daugiau ar mažiau
dekoratyvūs stulpai arba stulpeliai.
A. Mediniai stulpeliai. Aprašiau tik keturis variantus, nors jų
yra ir daugiau.
1. Latvių g. 3.
Stulpelių viršūnės nusmailintos – tai ketursienės piramidės.
Vartų silueto linija – trikampis.
2. Kęstučio g. 39 (19 nuotr.).
Stulpelių viršūnės taip pat piramidiškos. Puošni tvora ir varteliai – ažūras ir viršuje, ir apačioje.
3. Lenktoji g. 37.
Stulpelių viršūnės nupjautos įkypai įgaubtu pjūviu.
4. Latvių g. 44 (20 nuotr.).
Vieninteliai mediniai stulpeliai su galvutėmis, kurių forma –
oktaedrai.

17 nuotr.

18 nuotr.

19 nuotr.
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20 nuotr.
B. Paprasti betoniniai stulpeliai
1. S. Moniuškos g. 2 bei kt.
Įkypai „nupjauta“ stulpų viršūnė.
2. Traidenio g. 37, Pušų g. 25 ir kt.
Stulpų viršus – stogelio formos (dvisienė prizmė).
3. D. Poškos g. 27 (21 nuotr.) ir daug kur kitur.
Viršus – ketursienė piramidė.

22 nuotr.

C. Kepurėti stulpeliai
1. Latvių g. 4 (22 nuotr.) ir kt.
Iš plytų sumūryti stulpai.
2. Latvių g. 10 (23 nuotr.).
Betoniniai stulpai, papildomai dekoruoti vertikaliomis bei horizontaliomis įraižomis.
3. Žalioji g. 10 (24 nuotr.).
Kepurėlės sienelės turi papildomą profiliuotą dekorą.
4. Treniotos g. 25 (25 nuotr.).
Išlikę buvusių įvažiavimo į kiemą vartų stulpai. Po piramidiška
kepurėle yra apvadas, vartų kabinimo vietoje – vertikalus griovelis, dailiai kertantis ir kepurėlę.
5. Pušų g. 20 (26 nuotr.).
Kepurėlių briaunos įlenktos, ant viršaus uždėti rutuliai.
23 nuotr.

21 nuotr.
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D. Stulpeliai su galvutėmis
1. Birutės g. 19 (27 nuotr.).
Ant ritinio formos stulpų – disko formos galvutės.
2. Kęstučio g. 18 (28 nuotr.).
Galvutės – stilizuoti rutuliai.
3. Lenktoji g. 55 (29 nuotr.)
Metaliniai stulpeliai su medinėmis suploto rutulio formos
galvutėmis; ties vartais ir varteliais –pumpuro formos galvutės.
Vytauto g. 19 – ritinio formos galvutės (30 nuotr.); varteliai dekoruoti strypeliais, sukaltais į lotų tarpus.

27 nuotr.

25 nuotr.

26 nuotr.

28 nuotr.
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29 nuotr.

E. Kitokie stulpeliai
1. Sakalų g. 28 (31 nuotr.).
Stulpeliai turi medinius virpstelius, kaustytus metalu. Ir šis
namas, ir jo tvora išsiskiria eklektišku, sutankintu mišriu dekoru ir
pasirinktos medžiagos įvairumu. Loteliai – dviejų rūšių, drožinėti,
jų galai apipjaustyti išgaubta linija. Tvora iš vidinės pusės dekoruota metalinėmis saulutėmis.
2. Vykinto g. 26.
Improvizuoti stulpai, sukrauti iš lauko akmenų.

30 nuotr.

31 nuotr.
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VI. Metaliniai vartai, varteliai ir tvoros
Pristatytuose pavyzdžiuose, kaip pastebėjome, dominuoja
geometriniai motyvai, o metalo puošyboje jie yra įvairesni. Yra
gražių dekoro elementų, be to, mažiau pasikartojančių motyvų,
o gražiausi yra vienetiniai pavyzdžiai – originali kūryba.
A. Tinklo motyvas
Tai pats elementariausias motyvas. Vartai, varteliai iš vielų,
virbų, juostelių ar skardos lakštų su vienokios ar kitokios formos
kiaurymėmis bei nežymiais kitais elementais: kryžmomis ir skrituliais (D. Poškos g. 46), trikampio formos lankstiniais viršuje
(Lenktoji g. 28), spiralių fragmentais (Birutės g. 38 vartai). Puošybos atžvilgiu sudėtingesnis atvejis – Birutės g. 19 vartai ir varteliai
(32 nuotr.): tinklo motyvas trijų eilių, kintantis; vartai ir varteliai
atkartoja medinės tvoros viršutinės dalies dekoro išraišką.
B. Soliarinis motyvas
1. Vykinto g. 15 (33 nuotr.).
Vartų ir vartelių apatiniuose išoriniuose kampuose – saulės
skritulio dalis. Lenktosios g. 44 – apatiniuose kampuose saulės
apskritimo dalys; Maloniosios g. 20 – jos sugretintos (dvivėrių
vartų apatiniuose vidiniuose kampuose). Žiemgalių g. 18 vartelių
saulės simbolį kerta spinduliai.
2. Žalioji g. 14 (34 nuotr.).
Saulės apskritimas užpildytas, jis – vartų centre; be to, vartų
viršuje prie rėmo privirinti smaigai (smailės).
3. Pušų g. 18 (35 nuotr.).
Deformuotos (kampuotos) saulės motyvas vartų ir vartelių
centre, jis taip pat papildytas smaigais.

33 nuotr.

34 nuotr.

32 nuotr.

35 nuotr.
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C. Geometrinis žiedų motyvas
Dominuoja apskritimų-žiedų motyvas, todėl vizualiai jis artimas soliariniam motyvui, bet prie jo nevaizduojami spinduliai.
Vartelių dekore greta žiedų vienu atveju akcentuotos trikampės figūros: Vykinto g. 15 (36 nuotr.) ir Lenktoji g. 35 (37 nuotr.;
analogišką vartelių karūnėlę turi Treniotos g. 18 varteliai); kitais
atvejais žiedų motyvą nežymiai papildo kitokios geometrinės figūros (Malonioji g. 17, Traidenio g. 3). Vytauto g. 36 vartų ir vartelių, puoštų apskritimais, viršuje privirinti smaigai.
D. Širdies motyvas
Raidės S pavidalu išlenktais ir simetriškai sudėtais metalo
lankstiniais sukurtas stilizuotas širdies motyvas – Birutės g. 36
(38 nuotr.); Sėlių g. 32 (39 nuotr.) vartelių karūnėlė šį sentimentalų motyvą dar sustiprina: du simetriški spiraliniai lankstiniai galbūt primena labai stilizuotas rožes. Šis motyvas yra ir Stumbrų g.
26 sodo vartuose (52 širdelių kompozicija).

37 nuotr.

36 nuotr.
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40 nuotr.
E. Augalinis motyvas
Šis motyvas paprastai aptinkamas deriniuose su kitais motyvais (žr. toliau), o Treniotos g. 8 vartuose ir varteliuose tai yra
monomotyvas (40 nuotr.).
F. Ieties motyvas
Šis motyvas ne vien išryškina, pabrėžia, bet ir realiai sustiprina apsauginę tvoros, vartų ir vartelių funkciją. Virbai kampuoti,
suapvalinti arba plokšti. Viršūnėlės taip pat įvairios; motyvo pavadinimas, suprantama, yra sąlygiškas.
1. Pušų g. 19 (41 nuotr.).
Viršūnėlės ne tik nusmailintos – jos žnybtos.
2. Bebrų g. 5a ir Kęstučio g. 49 / Bebrų g. 5 (42 nuotr.).
Tvoros, vartų ir vartelių silueto linija banguota. Vidurinė „virbų“ dalis – vijimo imitacija. Viršūnėlės su galvutėmis.
3. D. Poškos g. 50 (43 nuotr.).
„Virbai“ – iš kampu išilgai sulenktų metalo juostų, galvutės –
durtuvo (galbūt plunksnos) formos.

39 nuotr.

41 nuotr.
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42 nuotr.

45 nuotr.
H. Ieties ir augalinis motyvas
1. Lenktoji g. 5.
Vartų (45 nuotr.) ir vartelių silueto linija – pusapskritimis.
2. D. Poškos g. 28.
Namas, statytas XX a. pradžioje. Dvivėriai vartai. Jų dekoras
augalinis (46 nuotr. – dešinioji pusė, 47 nuotr. – kairioji pusė); tai
secesinės ornamentikos pavyzdys. Grakščiai kylantis siluetas užbaigtas žiedų taure (48 nuotr.). Tvoros iečių viršūnėlės išlenktos.
Betoninių stulpų galvutės – lėkštos keturšlaitės piramidės, ant
kurių uždėti rutuliai.

43 nuotr.
G. Ieties ir širdies motyvas
Toks derinys yra D. Poškos g. 3 tvoros, vartų ir vartelių puošyboje (44 nuotr.). Ieties motyvas – dviejų eilių (viršutinės eilės
silueto linija banguota), jis yra įterptas į širdies motyvą; galvutės
– lapelio formos (suplotos).

44 nuotr.
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47 nuotr.
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48 nuotr.

50 nuotr.

49 nuotr.
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51 nuotr.

I. Lentų silueto motyvas
Motyvas primena vartų arba tvoros lentų formą. Lenktosios
g. 17 aptinkuoto medinio namo vartelių ir tvoros siluetas susišaukia su namo, ypač jo pietinio fasado, formomis, stogo skydo dekoru (49 nuotr.). Kiek kitaip šis motyvas išreikštas Maloniosios g.
15 vartų, vartelių ir tvoros dekore; jame yra ir geometrinis žiedų
motyvas (50 nuotr.).

J. Kelių motyvų kompozicija puošti vartai ir tvoros

52 nuotr.

56

Aprašiau atvejus su sudėtingesniais ir įvairesniais motyvų deriniais, kuriuose lygiaverčiai aiškiai išreikšti daugiau nei du motyvai; dažniausiai tai puošnūs augaliniai motyvai.
1. Birutės g. 38 (51 nuotr.). Sudėtinga kompozicija, juolab kad
ji yra mažoje erdvėje, nes tai – tik varteliai. Motyvai išauga vieni iš
kitų, jie persilieja, sąveikauja. Erdvę praplečia paaukštintas vartelių siluetas, dar labiau ją pakylėja vertikali kompozicinė simetrija.
Apatinėje dalyje (kvadratiniame plotelyje) akivaizdi ir vertikali, ir
horizontali simetrija, tai beveik idealios motyvų jungtys, jų deriniai primena senąsias heraldines tradicijas.
2. Vytauto g. 49. Vakarinio fasado vartelių ir tvoros silueto
linija laužytai banguota. Šiaurinio fasado vartelių siluetas – pusapskritimis (52 nuotr.), o vartų (53 nuotr.) – plačiai banguotas.
Tarp horizontalių bangų – tūrinis virbų ažūras.
3. Lenktoji g. 53. Plati, erdvi, nuosekliai elegantiška, šiuolaikinė
vartelių, vartų (54 nuotr.) ir tvoros kompozicija iš iečių motyvo,
viduriniame ir apatiniame horizontuose peraugančio į rombiukų
tinklą ir augalinį motyvą ant vartų ir vartelių stulpų (55 nuotr.).
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53 nuotr.

54 nuotr.

55 nuotr.
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56 nuotr.

VII. Miniatiūrinės tvorelės
Tai kelių dešimčių centimetrų aukščio tvorelės, kurios saugo
palangėse ar prie prieangėlių pasodintas gėles.
1. Pušų g. 34. Tai užtvara iš pasvirai sukaltų lentelių.
2. Pušų g. 35. Lentelių galai įkypai apipjaustyti.
3. Kęstučio g. 29 (56 nuotr.). Lotelių forma šiek tiek primena
verpstės pavidalą.
4. Pušų g. 1. Turi vamzdiškus metalinius stulpelius su medinėmis pumpuro formos galvutėmis.
5. Vytauto g. 61. Sudėtingesnė tvorelė su pusapskritimių siluetu (57 nuotr.) ir dailiai apipjaustytais stulpeliais (58 nuotr.).
58 nuotr.

57 nuotr.
REGION CULTURE

Decoration of Žvėrynas Wooden Houses
I. Gates, Gatlets and Fences
Aleksandras STABRAUSKAS
The article describes gates, gatlets and fences of
the wooden houses in Žvėrynas district in Vilnius. Stabrauskas introduces types and variations discovered
in Žvėrynas in 2008-2010. The sequences (chapters) of
the description (catalogue): I. Door type gates. II. Gates
and fences with elementary decorations. III. Gatelets
with a bent upper line. IV. Fences and gates with an undulating upper line. V. Gates and fences with decorative
collumns. VI. Metal gates, gatelets and fences. Miniature fences.
Metal decorations stand out in diversity and aesthetics. There are some beautiful examples of decoration, especially containing plant motives, in gates,
gatelets and fences from the beginning of the 20th
century (for example the gate of 28, D. Poška st.) up
to the present (for example gate, gatelet and fence of
53, Lenktoji).
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Baltarusių liaudies talentai:
Alena KIŠ
Apie liaudies meistrę, tapytoją naivistę Aleną KIŠ
pasakoja Nacionalinės kino studijos „Belarusfilm“
režisierė animatorė Irina KODIUKOVA
Pradėkime nuo konteksto. Kas per reiškinys – ant
lino tapyti kilimai?
Tai – baltarusių liaudies meno reiškinys, klestėjęs
maždaug 20-aisiais – 60-aisiais metais. Dėl palyginti
trumpo egzistavimo laikotarpio ši baltarusių amato ir
meno rūšis nėra plačiai žinoma. Tapyti jie irgi ne plačiai
po visą šalį, o tam tikruose regionuose – Vitebsko apskrities Glybocko, Šarkauščynsko rajonų, Minsko apskrities Slucko, Saligorsko rajonų kaimuose ir miesteliuose,
Polesėje. Tuo laikotarpiu kaimo žmonės gausiai savo
trobas puošė tapytais kilimais, kurių meninė vertė, kaip
dabar akivaizdžiai matyti, buvo daug didesnė už 70-aisiais fabrikuose pradėtus austi kilimus. Tapytų kilimų
kilmę gana keblu nustatyti, manoma, jog jų atsiradimas
susijęs su tradicine ornamentine tekstile. Tapyti kilimai
baltarusiškai vadinami „maliavanyje divany“, o sutrumpintai – „maliavanki“. Buvo tapomi dideli, maždaug du
metrai prie metro ar pusantro metro kilimai-paveikslai. Tapyti ir maži, maždaug 60 prie 60 cm, jie vadinti
„makatki“. „Maliavanyje divany“ buvo kabinami ant
sienos, pritvirtinus juos ant patvarių lazdų. Tradiciškai
jie buvo tapomi ant juodo fono, tik Alena Kiš tapė ant
natūralaus nedažyto lino. Juodame fone aliejiniais dažais, rečiau – tempera, dažniausiai buvo tapomos gėlės,
dažnai – gėlės vazonuose, pilna vaisių vaza, nutapyti
vaizdai būdavo „įrėminami“ gėlių girliandomis. Juodas
fonas – tiesiog gražu, o gėlės – Rojaus žemėje atspindys. Liaudies svajos apie Rojų buvo įgyvendinamos tuose puikiuose gėlių raštuose. Tarp gėlių kartais būdavo
nutapoma pora balandžių, gulbių, retsykiais nutapydavo voveres, kiškelius, dažnai – povus. Dažnas motyvas –
ežere plaukiojančios gulbės. Daugelyje kilimų nutapyti
paukščiai – gegutės, vieversiai, kregždės, arba įvairūs
gyvūnai, pavyzdžiui, elniai, žirgai, liūtai, lapės, katės ar
meškos. Retkarčiais kilimo viduryje kvadrato, rombo ir
kt. rėmuose nutapydavo ir įvairesnių siužetų – jaunos
mergelės portretą, romantišką pilį ir pan. Paprastiems
žmonėms tai atrodė grožio įsikūnijimas.

Alena Kiš.

Matyt, ir svajonės… O gal kartais gėlės vazonuose –
Pasaulio medžio mitologemos prisiminimas...
Kilimai buvo tapomi įkvėpimo semiantis tiek iš kasdienio gyvenimo, kasdienės aplinkos, tiek iš pasakų ir
legendų. Jie buvo skirti vargingiems valstiečiams, kurie užsakydavo juos vietiniams meistrams. Ypač gausiai kilimai ant lino tapyti prieš Antrąjį pasaulinį karą
ir kelerius metus po jo. Matyt, liaudyje buvo subrendęs noras atnaujinti savo namų interjero puošybą. Ant
drobės pagal trafaretus atspausdinti ar ranka nutapyti kilimai plačiai buvo parduodami turguose ir puošė
kiekvieną sodybą. Dešimtys, gal net šimtai tapytojų
vaikščiojo po kaimus ir miestelius siūlydami savo paslaugas. Užsakovams būdavo nutapomi puikūs gėlėti,
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Alena Kiš. Kilimas „Rojus“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos. U. Basalygos nuosavybė.
Alena Kiš. Kilimas „Rojus“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos. U. Basalygos nuosavybė. Fragmentai.

kartais su idealizuotu peizažu ar kokiu kitokiu vaizdu
kilimai. Namų darbo lininė drobė nebūdavo gruntuojama, dažniausiai tapydavo aliejiniais dažais. Tapytų
kilimų autoriai jau ir nežinomi, tačiau kai kurių vardai ir
pavardės buvo išsaugotos iki mūsų laikų. Jų atradimui
daug nusipelnė Zaslavlio muziejus, kuriame saugomi
tapyti kilimai. Vienas iš žinomiausių kilimų tapytojų
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– Jazepas Drazdovič, muziejaus darbuotojų pastangomis pasauliui buvo atrasti Jadzvygos Vaicešik ir kai
kurių kitų meistrų vardai... Bet, praėjus sunkiems dvidešimtiesiems, trisdešimtiesiems, pokario metams,
įsibėgėjus penkiasdešimtiesiems, atėjus šešiasdešimtiesiems, kaip žinome, „gyventi pasidarė lengviau ir
linksmiau“, buvo pradėta fabrikinė kilimų gamyba,
kuri palengva ir išstūmė „maliavankas“. Tapyti kilimai
pradėjo žmonėms atrodyti „netikri“, elgetiški, nebeįdomūs… Žmonės jau galėjo nusipirkti „tikrą“, fabrike
austą kilimą ir pakabinti jį ant sienos. Taip pamažu ir
nunyko tapytų kilimų tradicija. Bet, kaip nunykusios
tradicijos atspindžius, turguose dar kurį laiką buvo
galima aptikti prie sėklų maišų ir maišelių prikabintus
mažus ranka tapytus paveikslėlius su tų kultūrų, kurios buvo parduodamos, žiedais. Tie maži paveikslėliai
buvo tapomi visiškai tuo pačiu stiliumi kaip ir tapyti
kilimai. Prisimenu visa tai iš vaikystės, ir tiesiog mano
akyse šis reiškinys išnyko. Maišeliai tie patys – o paveikslėliai jau ne rankų darbo, jau spausdinti.
Tapytų kilimų tradicija buvo susiformavusi gana
stabili. Meistrai perimdavo vieni iš kitų tą patį tapymo
stilių, tuos pačius motyvus. Ir staiga šiame kontekste
atsiranda Alena Kiš. Gimė ji netoli Slucko miesto, Ramanavo kaime, 1896 ar 1889 metais, paprastoje valstiečių šeimoje, kuri augino septynias mergaites ir du
berniukus. Vyriausiasis sūnus buvo Mitrofanas, o vyriausioji sesuo – Alena. Jauniausias sūnus mirė dar visai jaunas. Didžiulė šeima, kurią norint išlaikyti reikėjo
daug dirbti. Pasakojama, kad šeimos tėvas Andrejus
Kiš buvęs labai nagingas, galėjęs padaryti ką tik sugalvojęs. Galbūt iš jo vaikai perėmė gabumus. Visi mėgo
piešti, o brolis Mitrofanas garsėjo visoje apylinkėje, kai
reikėdavo, būdavo kviečiamas tapyti Slucko šv. Barboros cerkvėje. Bet pati gabiausia buvo Alena. Mokytis
jai nebuvo kada: padėjo tėvams, prižiūrėjo mažesnes
seseris ir brolius. Bet tapyti nemetė. Su metais dvasinis poreikis tapyti išaugo į pašaukimą. Laikai buvo
sunkūs, badmetis. Kurį laiką prieš karą po tėvo mirties,
matyt, kad kaip nors prasimaitintų, ji su seserimis gyveno Slucke, kur gyveno jų brolis Mitrofanas. Po karo
persikėlė su seserimis į Grozavą, prisiglaudė prie jauniausios sesers Ninos Dziadziuškinos šeimos. Rašoma,
kad pirmą kartą į kaimus Alena išėjo apie 30-uosius. Kai
vasaros ir rudens derlius būdavo nuimtas, darbai užbaigti, Alena pasiimdavo maišiuką, susidėdavo į jį drobes, dažus, teptukus, pasiimdavo lazdą, nes šlubavo, ir
iškeliaudavo į kaimus, nuo vieno – į kitą, iš vienos trobos – į kitą. Pasibeldusi ir įėjusi pas žmones apžvelgdavo tamsias sienas ir pasiūlydavo: leiskite, nutapysiu

jums kilimą. Suprantama, dažnai ji būdavo sutinkama
su nepasitikėjimu – na kas per moteris, jau ne jauna,
šluba, vaikšto po trobas… O ji ištiesdavo drobę, kažką
pieštuku žymėdavosi, nusipiešdavo… ir už darbą prašydavo viso labo poros bulvių, kriaukšlelio duonos, na,
žmonės ir sutikdavo, kad ji nutapytų jiems tą kilimą. O
kai ji baigdavo, pasirodydavo, kad kilimas tiesiog žydi
gražiomis ryškiomis spalvomis, nuostabiais vaizdais
– baltais berželiais, vaiskiais ežerais, kuriuose būtinai
plaukiodavo bent pora gulbių, ir neišvengiamai jos tapytame kilime tarp beržų „vaikštinėjo“ liūtai. Kiekviename kilime švietė mėnulio pilnatis, nepriklausomai
nuo to, vaizdavo ji naktį ar dieną. Kai ji baigdavo tapyti
kilimą, suprantama, subėgdavo visos kaimynės pažiūrėti, o subėgusios nustėrdavo iš nuostabos ir pasigėrėjimo ir imdavo prašyti, kad ir joms tokį pat nutapytų. O
Alena joms atsakydavo: ne, tokio pat negalėsiu nutapyti. Per naktį pagalvosiu ir nutapysiu dar gražesnį. Iš
tiesų, nė vienas jos kilimas nėra toks pat kaip ankstesnis, nors, atrodytų, ji visą laiką tapė tuos pačius siužetus. Bet štai – viename nutapytas namelis, o kitame jo
nėra, čia du žmonės laivelyje, o kitame – trys, viename
ant kranto lapė ar katinas, o kitame ant stogo gandras,
žmonės prisimena, kad viename kilime buvo nutapyta
ant kranto gulinti undinė, tas kilimas neišliko...
Viename kaime baigusi visus užsakytus darbus, ji
susirinkdavo savo skurdžią mantą ir patraukdavo į kitą
kaimą. Taip metai iš metų, nuo vėlyvo rudens iki pat
pavasario. Žinote, kas mane stebina – na, kaip dabar
pas mus: visi mes kūrėjai, vieni geresni, kiti ne tokie
geri, kas tapo dėl parodų, kas – dėl pinigų, kas – siekdamas populiarumo ir šlovės, pareigų ir apdovanojimų, o ji tiesiog jautė aistrą kurti, ne dėl pinigų ar ko
kito, joje tiesiog buvo įsikūnijusi kūrybos jėga, juk dėl
ko gi ji bastėsi po svetimus žmones, po svetimus kaimus, kentė patyčias, nes, žinoma, aplinkui – „normalūs“, „protingi“ valstiečiai, kuriems klajojanti skurdžiai
apsitaisiusi moteris tegalėjo sukelti nuostabą ir piktą
juoką. Iš jos tyčiojosi… O kaipgi kitaip? Na, argi normalus, padorus, sakykim, „solidus“ valstietis bastysis po
kaimus, kad galėtų užsiimti tokiais niekais – gėlytes,
liūtus paišyti… Reikia arti, sėti! Moteris turi austi, siūti,
pjauti rugius, vaikus auginti – o dabar, eina vis eina…
laukinė (baltarusiškai „divakavataja, čiudakavataja“)
Alena, be visa ko, ypač jautriai reaguojanti į aplinką,
negalinti pakelti žiauraus elgesio su bet kokiu gyvūnu – šunimi ar kate, ir kertamas medis jai keldavo
skausmą iki ašarų. Pažeidžiama, giliai ir jautriai į viską, kas dėjosi aplinkui, reagavusi siela. Ir kaip iš tokio
sunkaus gyvenimo, iš tokios nepakeliamos buities,
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Alena Kiš. Kilimas „Rojaus sode“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos.
Alena Kiš. Kilimas „Rojaus sode“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos. Fragmentai.
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Alena Kiš. Kilimas „Laiškas mylimajam“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos.
Alena Kiš. Kilimas „Laiškas mylimajam“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos. Fragmentas.

žodžiais nenusakomo skurdo jai
ateidavo tie pasakiški vaizdai, iš
kur jos paveiksluose šviesa, baltos rožės ir palmės? Iš kur pas ją
tos palmės? Prie tų palmių ateina egzotiškieji liūtai, o viename
kilime – išvis stebuklingas gyvūnas, gal triragis elnias, atskrenda
nematyti neregėti paukščiai…
Žmones ji „rengė“ miestietiškai… Minėjau, kad ji su seserimis prieš karą kurį laiką gyveno
Slucke, pasakojama, kad pas jas
atvykdavo kažkoks tolimas giminaitis iš Odesos ir mergaitėms
atveždavo miestietiškų suknelių. Gal jos kūryboje atsispindi
svajonės apie gražų miestietišką gyvenimą? Jos paveiksluose
žmonės ne sunkiu darbu užsiima, o gražiai plaukioja valtele
po ežerą tarp gulbių ir lelijų. Jos
kūrybą sudaro niekur daugiau
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nesutinkami trys siužetai: „Rojaus sodas“ (balt. „U raiskim sadze), arba
„Rojus“ (balt. „Raj“), „Laiškas mylimajam“ (Pis‘mo dlia kachanaga“) ir
„Vandenų mergelė“ („Dzeva na vodach“). Ji pati taip vadino šiuos savo
siužetus. Pastarasis siužetas labai keistas, be to, jai likimiškai tapęs svarbus. Apie Aleną Kiš žinoma labai mažai, nepaprastai mažai, netgi nežinoma, kaip minėjau, ar ji gimė 1889 metais, ar 1896 metais. Žinoma tik,
kad savo žemiškąją kelionę ji užbaigė 1949 metais turėdama 60 metų.

Alena Kiš. Kilimas „Laiškas mylimajam“. 1930–1940.
Restauruota U. Basalygos. Fragmentai.
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Iš septynių seserų tik jauniausioji
ištekėjo, tad visos seserys prie jos
glaudėsi, o po karo seserys ėmė mirti viena po kitos, ir jų kapai Grozavo
kapinėse taip ir išsirikiavę vienas po
kito. Labai sunkus likimas. Absoliutus skurdas, ligos, atskirtis… Gyveno ji dėl savo kūrybos, o jos kilimų
vis dažniau niekam nebereikėjo…
Kai fabrikuose pradėjo austi standartinius kilimus, Alenos kilimai jau
buvo seni, apdulkėje, nučiupinėti ir
nubrūžinti. Žmonėms neatrodė, kad
jie turi kokią nors meninę vertę. Jie
iš jų siūdavo maišus, paklodavo ant
grindų, suplėšydavo juos į skudurus
grindims plauti… Niekas neįžvelgė jų
meninės vertės. Matyt, tai ir nulėmė
tragišką jos gyvenimo pabaigą. Nors
iš tiesų tai niekas dorai nežino, kaip
tai įvyko. Bet, kiek žinoma man, kiek
žinoma iš tų žmonių, kurie ją pažinojo ir prisiminė, ji gyvenimą baigė
nedideliame upelyje, tekėjusiame
netoli kaimo. Gal kas atsitiko, gal ji
pati taip nusprendė, bet nuskendo
ji upelyje, kur vandens buvo tik iki
kelių. Kaip tai įvyko, niekas nežino,
bet siužetas „Vandenų mergelė“,
vaizduojantis, kaip mergina, praskleidusi nendrių sieną ir rankoje laikydama tris nulaužtas nendres, įžengia į
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Alena Kiš. Kilimas „Vandenų mergelė“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos.
Alena Kiš. Kilimas „Vandenų mergelė“. 1930–1940. Restauruota U. Basalygos. Fragmentai.

vandenis, man atrodo pranašiškas. Paslaptis jos kūrybinis vidus – kaip kildavo vaizdai, kaip prasiverždavo,
lieka tik spėlioti.
Yra išlikę vienuolika jos kilimų ir viena mažytė nuo-

trauka, kurią jauniausioji sesuo nuplėšė nuo paso ir
atidavė žmonėms, norėjusiems kuo daugiau sužinoti
apie tapytoją Aleną, bet paties paso ji neparodė, todėl
tiksli kūrėjos gimimo data ir nežinoma. Žmonės kalba,
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Tapytų kilimų tradicija. F. Suchavila. Kilimas „Vaizdas su gėlėmis“.

Tapytų kilimų tradicija. Nežinomas autorius. Kilimas „Puokštė vazoje“.
Nežinomas autorius. Kilimas „Medžiotojas su bėgančiais elniais“.
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tarytum ji pati nusiskandino, bet palaidota ji kapinėse,
o juk savižudžių kapinėse nelaidodavo. Taigi niekas dorai nežino, kas prie to upelio atsitiko iš tikrųjų.
Praėjo nemažai laiko. Apylinkes, po kurias klajodavo Alena, gerai pažįstantis, nes ten gyveno jo seneliai,
dailininkas Uladzimiras Basalyga jos kilimus prisiminė
iš vaikystės, nes jie darydavo jam neįtikėtinai stiprų
įspūdį. Norėčiau pacituoti jo įspūdžio aprašymą, kuris atspausdintas albumo „Alena Kiš“ (Ягоудзiк, У.
I. Алена Киш. Минск: Беларусь, 1990) pratarmėje:
„Viena galiu tvirtai pasakyti: tas laimingas susitikimas
mane ištiko Slucko rajono kaimuose – Zabalacuose,
Zapoljėje, Vasilinkuose, Bokšycuose. Gyvenau Slucke,
bet per vasaros atostogas mama mus išsiųsdavo pas
senelį ir bobulę. Žinoma, svečiuodavomės mes ir pas
kitus gimines. Metas buvo nelengvas, alkanas. Tie laikai įsiminė, giliai įkrito į širdį. Iš karo negrįžo tėvas. O
kaime mes per vasarą atsigaudavome, jėgų prikaupdavome. Iš visų vaikiškų įspūdžių ryškiausiai atmintyje išliko Alenos Kiš kilimas. Būna, kad net susapnuoju
jį. Tada atgyja prisiminimai. Mažas bėgioji po kiemą,
po gatvę ir visur aplinkui. Nuo pat ankstyvo ryto bėgioji. Šviečia saulė. Dangus mėlynas mėlynas. Išalksti,
neri trobon gabalėlio duonos. Ir iškart tik peržengusį
slenkstį tave pasitinka gili tyli tamsuma. O toje tamsumoje ant sienos stebuklingas žydėjimas. Į trobą dėl
to galėjau užbėgti bent po dešimtis kartų per dieną. Ir
kiekvieną kartą į mano jautrią vaiko širdelę patekdavo
ant sienos kabantis kilimas. Jo negalėjai nepastebėti.
Tad ir šiandien prisimenu, kad tokie kilimai kabodavo
virš lovų kambariuose, kurie žiemą būdavo nešildomi,
juose buvo miegama tik vasarą. Jie labai papuošdavo
ir sieną, ir visą trobą, kaip saulės šviesdavo ir dieną, ir
naktį. Ypač įdomu buvo žiūrėti į juos ankstumoje, tik
prabudus. Bobulė ar senelis seniai jau kieme, eina ūkį,
saulės spindulys prasiskverbia pro langą ir apšviečia
kilimą. Atrodė, patenki į pasaką! Tada, aišku, aš nesupratau, kodėl nutapyti būtent liūtai, kodėl tokie neregėti stebuklingi paukščiai ir medžiai, vis dėlto kiekvieną kartą jie mane užburdavo, žadino mano vaizduotę.
Tokie dalykai nepamirštami.“ Kai U. Basalyga užaugo,
tapo dailininku ir jau išmanė, kas yra Anri Ruso, kas –
Niko Pirosmanis, kartą grįžes į senelių namus tetos,
kuri klausė, ko norėtų dovanų gimimo dienai, paprašė
padovanoti troboje ant sienos vis dar kabojusį Alenos
Kiš kilimą, o kiek vėliau pradėjo važinėti po kaimus ir
rinkti dar išlikusius sveikus jos kūrinius. Kai kuriuos
visai nublukusius kilimus dailininkas restauravo. Gali
būti, kad dar kur nors yra išlikę jos kilimų, bet kol kas
surinkta tik vienuolika.
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O yra kam ieškoti?
Taip, yra. Buvo rengiamos ekspedicijos, ieškota.
Keista, kad kartais atrasdavo gana tolimose vietovėse.
Galėjo žmonės išsivežti kaip kraičio dalį, būdavo – užsakydavo Alenai nutapyti kilimą kaip vestuvių dovaną.
Iš jų sklido tiek šviesos ir džiaugsmo, kad tam tikru laikotarpiu žmonės juos užsakinėdavo ir užsakinėdavo, ir
jie puošė daugelio trobų sienas, o svarbiausia – puošė
sunkų žmonių gyvenimą.
Su kuo ji, vargšė, dar susidūrė: atėjus keturiasdešimtiesiems, ją, kaip užsiimančią „individualia veikla“,
ėmė persekioti visokie „organai“, milicija: ar turi patentą, kad gali viena pati užsiimti darbu? Na koks dar
patentas? Ne patentas jai rūpėjo. Išgyventi. O netapyti
negalėjo. Ir apskritai – iš kur imti jėgų, kai toks gyvenimas? O ji jėgų iš kažkur imdavo. Kūrybos jėga buvo
stipresnė už nuovargį, neturtą ir skurdą, ligas, baimę,
stipresnė už nuolatines patyčias: tik pagalvokit – keista, ne viso proto, luoša, vaikšto iš kaimo į kaimą ir, na,
jūs tik pažiūrėkit, ką tapo, – Rojų! Vis dėlto – o koks rezultatas? Pripažinimas po mirties, pristatymas pasaulinėje naivistų enciklopedijoje, kurioje rašoma ir apie
Anri Ruso, iš kurio taip pat buvo juokiamasi, ir apie
Niko Pirosmanį, kurio gyvenimas irgi nebuvo saldus:
juk žvairavo, kad gyvena ne kaip visi, kažkodėl piešia ir
tapo… Čia vienoje kompanijoje ir Ivanas Generaličius,
ir Katerina Belokur, ir vienintelė Baltarusijos atstovė
Alena Kiš, kurios kūrybos išlikę vos vienuolika kilimų.
Ji – mūsų nacionalinė vertybė.
Na, Uladzimiras Basalyga su šia kūrėja buvo susijęs
nuo vaikystės, suprantamas jo entuziazmas ir pasiaukojamas jos darbų rinkimas, pristatymas visuomenei.
O aš? Atrodytų, sėkmės nestokojanti „normali“ moteris, užsiimanti visai kitais menais – animacija, su Alenos
Kiš darbais susidūrusi vos prieš trejetą metų… O kaip
ji mane paveikė! Mintimis vis grįždavau prie jos. Specialiai važiavau pažūrėti jos kilimų. Važiavau į Grozavo
kaimą, kad surasčiau jos kapą, kad nusilenkčiau tam
kapui. Norėjau pažiūrėti į tuo pačius medžius, į kuriuos
žiūrėjo ji, į tą dangų, į kurį žiūrėjo ji. Pakvėpuoti tuo
oru. Tiesiog ten nuvažiuoti.. Nepaleidžia ji manęs. Dėl
to ir tas nedidukas filmukas apie ją buvo sukurtas. Negalėčiau dabar įvertinti mūsų filmo apie Aleną meninės
vertės, nuspręsti, kas mums pavyko, kas ne, bet susitikimuose su žiūrovais sulaukiame tiek daug klausimų
ir dėkingumo, kad apie ją papasakojome, kad dėkoju
Dievui, jog mes tuo užsiėmėme ir sukūrėme tą filmą.
Papasakokite, kaip jūs kūrėte filmą apie Aleną Kiš?
Filmą apie Aleną Kiš mes sukūrėme praeitą rudenį, t.y. 2010 metų pabaigoje, Baltarusijos nacionali-

nės kino studijos Belarusfilm jėgomis. Tai buvo mano
idėja. Kadangi apie menininkę žinoma labai mažai,
pasiūliau savo kolegei kronikininkei Galinai Adamovič
paieškoti to laikotarpio kronikų ir jų fragmentus sumontavome kaip realų vykusį gyvenimą, o tuo metu
pasakojome apie paralelinį Alenos Kiš gyvenimą ir
rodėme jos kūrybą. Aš užsiėmiau kilimais. Nufilmavome juos. Nufotografavome. Darėme išdidintas fragmentų kopijas. Tada ir pastebėjau, kaip kruopščiai
buvo tapyta. Kai žiūri į didelį kilimą, net nematyti,
kad tų keistų paukščių net nagai nutapyti! Vėlgi, atrinkdamos kronikų fragmentus, su pasibaisėjimu suvokėme, koks skurdas, koks badas buvo apėmęs visą
Baltarusiją, kiek namų, tiesiog ištisų kaimų sudegė
per karą! Sudegė su žmonėmis ir, be jokių abejonių,
su Alenos kilimais. Ir vėl kilo nusistebėjimas, iš kur ta
svajonė apie Rojų ir kaip ją suderinti su baisia realybe,
kurioje ji gyveno kasdien.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą jai buvo maždaug keturiasdešimt, tais laikais tai buvo labai brandus amžius,
visi jau seniai augino vaikus, o ji vis vaikščiojo su savo
drobėmis, su savo žvėrimis. Kai kūrėme filmą, buvau
tap įsijautusi į jos gyvenimą, kad man atrodė, jog tie
žvėrys turėjo pas ją tiesiog ateiti, jog jie gal ir dabar ateina prie jos kapo. Buvau labai įsigilinusi į jos kūrinius.
Man kėlė susižavėjimą ir nuostabą, kaip Alena Kiš kūrė
savo pasaulį, ji dirbo ne kitiems, ne dėl pinigų, o sau.
Štai vienas iš siužeto „Vandenų mergelė“ variantų: didžiulė gulbė ir maža pagyvenusi moteris – kas ji? Nežinom. Gal prisiminimai apie motiną? Ir štai ji – liūdna
vandenų mergelė, brendanti į vandenis, jau įbridusi, o
akys tokios nepaprastos – akivaizdu, kad ji – ne eilinė
mauduolė... Viskas daug sudėtingiau... Matote, visų kilimų apačios smarkiai nušiūrintos, todėl, kad jie kabėdavo ant sienų, ir žmonės į juos remdavosi galvomis,
nugaromis... Visuose kilimuose nutapyti liūtai – liūtas
ir liūtė, o liūtai simbolizuoja šeimos židinį, vedybinę laimę, taiką šeimoje, ir visur valtelėje – dvi merginos ir
vienas vaikinas. Man atrodo, kad tai atspindi kažkokią
jos asmeninę dramą... Pažiūrėkite – veidai nutapyti labai primityviai, o vis tiek jų išraiška traukia žvilgsnį.... Ji
nieko nekartoja, štai, pažiūrėkite, net kiekviena gulbė
savito charakterio...
Ir, kaip paprastai naivistų kūryboje, spalvos nesumaišytos, ryškios ir vientisos.
Taip, atviros, švarios spalvos. Puiki ritmiška kompozicija. Ir kaip gražu! Štai – vėl „Vandenų mergelė“,
bet nė vieno kilimo nėra tokio pat. Vienur gulbės
vienaip išrikiuotos, kitur – jau truputį kitaip, kai kur
viena nendrių eilė, kitur – jau dvi, štai ši pušis labai
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Vladimiro Lomeiko sukurtas antkapis Alenai Kiš.
Alenos Kiš kapas Grozavo kaimo kapinėse.
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graži, o šis persišviečiantis medis tiesiog nuostabus,
ir mauduolė ne bet kaip aprengta – manau, šis raudonas apdaras yra maudymosi kostiumėlis, ir galva
aprišta raudona skarele, matote, kokia ji buvo! Tie
nuostabūs paukščiai! Tik pažiūrėkite – galva, kojos ir
sparnai, o kūno nėra! Ir kiekviename kilime-paveiksle
– būtinai mėnulio pilnatis.
Minėjote, kad U. Basalyga kai kuriuos kilimus restauravo?
Taip, jo teigimu, kai kurie kilimai buvo taip nusidėvėję, jog tik restauracija galėjo juos išgelbėti.
Kuriant filmą apie Aleną Kiš mus labai stebino jos
vaizduojamų gyvūnų ir augalų stebukliškumas. Kaip
kažkas parašė viename straipsnyje, – ji tapė berželiškas palmes, o štai šis pusiau raudonas, pusiau geltonas
triragis elnias išvis neturi atitikmenų realybėje. Bandėme ieškoti analogų tautosakoje, liaudies dainose, bet
nieko panašaus neradome. Tai stabili tik jos vienos
vaizdų sistema, varijuojanti iš kilimo į kilimą.
Triragis elnias galėtų būti ir archetipinis vaizdinys.
Pagrindinė, ašinė lietuvių kalėdinė daina kalba būtent
apie atbėgantį devyniaragį elnią, o tautosakoje skirtumas tarp 3, 7 ir 9 nedidelis. Kažkada, senų senovėje tose
vietose, kuriose gyveno Alena Kiš, plytėjo vakarų baltų
teritorijos, ir tarp vakarų baltarusių bei rytų lietuvių
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tautosakos iki šiol randama nemažai panašumų ir net
tapatumų. Kadangi Alena, akivaizdu, nebuvo paprasta, eilinė moteris, senieji archetipai, visiškai įmanoma,
galėjo atgimti jos kūryboje. Mažų mažiausia, savo Rojų
ji, matyt, norėjo pavaizduoti kaip ypatingą, stebuklišką,
šventą pasaulį.
Bet tapytų kilimų tradicijos kontekste, negrįžtant
taip toli į praeitį, tai yra jos originali kūryba. Tradiciška jos kilimuose tik iš gėlių nutapytas rėmelis. Galbūt ji
tapė ir daugiau siužetų, bet jų neišliko. Be to, ji kilimus
tapė žmonėms, kurie prašė pakartoti jiems patikusį,
bet ji kūrė naujus variantus.
Vis dėlto keista, kad jauniausioji sesuo, prie kurios
šeimos glaudėsi visos kitos seserys, nepanoro nieko papasakoti apie savo vyriausiąją seserį...
Taip, keista. Apie Aleną daugiau papasakojo kaimynai, žmonės, turėję jos kilimų. Tiesa, daugelis nežinojo
net jos pavardės, nes ji buvo vadinama tiesiog „Alena
divakavataja“, nelaimėle vadino, keistuole, kvailele ir
pan. Bet viena moteris iš to paties kaimo prisiminė jos
vardą, prisiminė, kaip ji tapė savo kilimus, kaip ji atrodė, prisiminė, kad Alena turėjo labai gerą balsą ir mėgo
dainuoti, o šiaip žinome, kad šlubuodama vaikščiojo iš
kaimo į kaimą, už bulvę kitą nutapydavo kilimą ir palikdavo šeimininkams, kad ji gailėjo viso, kas gyva – kačių,
šunų ir net medžių, gražiai dainavo. Gyvenimas visiškai
nesusiklostė. Bet juk aišku – buvo ji ir jauna, natūralu,
kažką mylėjo, ir man vis atrodo, kad tas motyvas, kai
valtelėje vaizduojamos dvi merginos ir vienas vaikinas,
mena kažką asmeniška, kitaip ji taip užsispyrusi nebūtų
jo tapiusi. Na ir tas paukštis, naguose benešantis auką –
taip pat man atrodo asmeniška, kažką ji turėjo paaukoti, galbūt savo laimę, bet to jau niekada nesužinosime.
O kur dabar saugomi jos kilimai?
Netoli Minsko, už dvidešimties kilometrų yra
Zaslavlio miestas, jame yra įkurtas mažas muziejusdraustinis, tai tame muziejuje kabo pora jos kilimų, o
likę muziejaus saugykloje guli suvynioti, ant lentynų,
tarp visų kitų daiktų guli ir trūnyja… Ten tiesiog nėra
vietos…
Keista. O Minske nėra kur deramai Alenos Kiš ir kitų
naivistų kūrybos saugoti?
Yra Minske nacionalinis muziejus. Ir viena paroda
tame muziejuje buvo surengta. Bet muziejus tų darbų
nepaėmė ir jais nepasirūpino.
Net į fondus, kad būtų tinkama temperatūra ir saugu, nepaėmė?
Nepaėmė. Kaip visada, menui ir kultūrai pinigų
nėra, neatsiranda. O Zaslavlyje labai prastos sąlygos –
ten drėgna.

Vladimiro Lameiko sukurtas Alenos Kiš skulptūrinis portretas.

Pas mus senoji tautodailė ir daugumos dabartinių
žymių naivistų kūriniai saugomi didžiuosiuose muziejuose…
Senoji liaudies dailė ir pas mus saugoma muziejuose. Bet į šį reiškinį vis dar žiūrima su nepasitikėjimu,
kaip į nerimtą, plebėjišką, netikrą, nelyg kičą.
Nėra bandymų atgaivinti nutrūkusią tradiciją? Gal
kaip meno rūšį?
Studentai lyg ir bando, studijuoja technologiją, bet
toli nenuėjo. Jos motyvais naudojasi kai kurie dailininkai. Vladimiras Lomeiko, būdamas dar Meno akademijos studentu, sukūrė jos portretą, labai gražus, man
labai patinka, jis sukūrė jos kapui antkapį, tai buvo
jo diplominis darbas, ir tas antkapis pastatytas, beje,
antkapis buvo baltas, o kaimo gyventojai nudažė jį
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baisiais aliejiniais dažais pilka ir geltona spalva… Mat
buvo rengiamas Grozavo 300 metų jubiliejus, jiems
buvo „išduota“ tik pilkų ir geltonų dažų, jie savo namus visi taip nusidažė, na, dar ir Alenos antkapį…
Vladimiro kūryboje nemažai panaudota Alenos Kiš
tapybos motyvų – ant indų, net audinių raštuose galima atpažinti jos žvėris. Jos kūryba persiėmę ir daugiau
dailininkų.
Kas apie šią dailininkę parašyta menotyrininkų? Ar
pakankamai išnagrinėta jos kūryba?
Kai pasižiūriu, Alenos Kiš atminimui Baltarusijoje
mažai kas padaryta. Štai kažkokio jubiliejaus proga
išleistas vokas su jos portretu, keli straipsneliai, albumėlis... pastraipa albumo-katalogo, skirto tapytų kilimai tradicijai, kurį parengė minėtas Zaslavlio
muziejus-draustinis, įvadiniame straipsnyje, dar keli
maži straipsneliai itin prastos poligrafinės kokybės
leidiniuose. Straipsnis baltarusių literatūros ir meno
enciklopedijoje, straipsnis pasaulinėje naiviojo meno
enciklopedijoje, kuri buvo išleista Jugoslavijoje. Beje,
kai kurie neva ankstyvieji jos darbai labai skiriasi ir
kelia abejonių, ar tikrai jos tapyti... 1978 metais Minske buvo surengta pirmoji respublikinė tapytų kilimų

paroda. Iš visų kilimų Alenos Kiš darbai išsiskyrė ne
tik siužetais, kompozicija, spalvomis, bet ir nepakartojamu meistriškumu. Tiesa, tik neprisimenu, kuriais
metais, Maskvoje, Puškino muziejuje buvo surengta
Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos naivistų paroda, į
kurią buvo nuvežti ir Alenos kilimai. Originalumu ir
estetiškumu ji aplenkė visus, analogų jai neatsirado.
Maskvos menotyrininkams ji tapo tikru atradimu.
Tai ir viskas. Bet Alena ir dabar daro įtaką žmonėms, ne veltui menininkai perima jos simbolines figūras ir kuria savo variantus. O mano atveju išvis kažkokia mistika – pusę metų ja ir jos kūryba gyvenau,
kol kūrėme tą filmą, ir staiga žiūriu – mano studentų
sąraše devintas numeris – Alena Kiš, kurios seneliai
kilę iš tų pačių vietų. Man atrodo, kad tai – ne šiaip
sau, matyt, aš tikrai nuoširdžiai susižavėjau šia dailininke, nes tokių sutapimų šiaip sau paprasčiausiai
nebūna.
Jūs taip aistringai susižavėjusi menininke Alena
Kiš, kad net mane užkrėtėte – negi nieko tikrai nieko
nebegalima apie ją sužinoti daugiau? Jei sesuo nenorėjo pasakoti, tai gal sesers vaikai ar anūkai ką žino?
Gal dar kas?

Vladimiro Lomeiko dvipusė skulptūra, vaizduojanti Aleną Kiš ant liūto, kuris, iš vienos pusės,
kai ji atsisukusi, džiaugiasi, o iš kitos pusės, kai ji nusisukusi, verkia.
Tatjanos Loginavos nuotraukos.
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Jau minėjau, tuo skurdžiu laikotarpiu tapyti kilimai buvo bene vienintelė valstiečio trobos puošmena, buvo gražu, bet vėliau dar gražesni pasirodė
fabrikiniai kilimėliai su elniais, o tie, rankų darbo,
pasidarė nebereikalingi... Niekada jie nebuvo suvokti kaip meno vertybė. Papasakojau savo jaunajai studentei istoriją apie didžią menininkę jos
bendravardę ir bendrapavardę Aleną Kiš, ji parvykusi namo papasakojo savo seneliams – o seneliai
ir sako: buvo ir pas mus jos kilimas, bet sudrisko,
skudurams buvo panaudotas... Suprantate, visi jie
turėjo jos kilimų, ir beveik visi jie vėliau buvo panaudoti skudurams... Nebuvo jiems tai vertybė nė
menas, niekas nebuvo.
Vis dėlto jiems buvo gražu!
Gražu. O vėlesni fabrikiniai buvo dar gražesni, be
to – juk jie „tikresni“, fabrike išausti! O čia? Alenos,
kuri, va, už tvoros gyvena, nupaišyti...
O jūsų sukurtą filmą apie Aleną dažnai parodo per
televizorių ar kitaip?
Su televizija pas mus prastai – nelabai jie nori rodyti dokumentinių filmų... Tiesa, dabar mane pakvietė į vieną televizijos projektą ir paprašė filmo kopijos, o tas projektas gan dažnai rodomas per televiją.
Bet atsitiko kitaip: mus su režisiere Galina Adamovič
dažnai kviečia į vakarus, susitikimus su žmonėmis,
kad parodytume tą filmą ir papasakotume apie Aleną. Didžiulis susidomėjimas! Gal net bus galima jos
albumą išleisti geros poligrafinės kokybės. Štai kur
darbas! Įtikinti, kad Alena – mūsų nacionalinė vertybė. Be to, man labai patinka seni, nerestauruoti jos
kilimai. Juos fragmentas po fragmento reikia gerai
nufotografuoti.
Alena parašų ar kokio savo ženklo nepalikdavo ant
savo kilimų?
Ne, kaip tikrame liaudies mene – jokio autorystės
ženklo. Gal ji net nesuvokė savo talento. Tik nepaprastas troškimas tapyti.
Jūsų filme mane labai paveikė brėžiama linija tarp
dviejų paralelių pasaulių. Kolūkinės kasdienybės, karo
baisumų, žmonių materialumo, fiziškumo ir menininkės, inertiškai besistengiančios išlaikyti savo gyvenimo būdą ar nesugebančios jo pakeisti. Tame filme
labai akivaizdžiai pavaizduota laiko kaita ir be galo
graudžiai pasakojama apie dailininkę, nesugebančią
nė kiek pasikeisti. Sukrečianti istorija.
O dar valdžios išpuoliai, bandymai jos kūrybą paversti „individualia patentuota veikla“? O patyčios?
Na ir ką jūs, baltarusiai, dabar darysite su savąja
Alena Kiš?

Aš pati viena galiu tik pasakoti apie ją, rodyti jos kūrybą. Taip, reikia rengti jos kūrybos parodas. Kad kas
susidomėtų. Tai ir daroma, jau minėjau, buvo surengtos dvi didelės parodos, kuriose eksponuota ir Alenos
kūryba. Iš Zaslavlio jos kilimus nuveža parodyti ir į kitas
Baltarusijos vietoves. Bet šiaip – jie susukti ir guli. Kai
kurie skylėti, dėmėti, visokie... Štai ir viskas.
Kalbėjosi ir iš rusų kalbos pokalbį
išvertė Dalia Rastenienė.
ACQUAINTANCES

Belarussian Folk Talents:
Alena KISH
Dalia RASTENIENĖ speaks to Irina KODIUKOVA,
director and animator at the national film-studio Belarusfilm about the art and craft of painted rugs that
was flourishing in the period between the 1920s and
the 1960s. They focus specifically on a very talented
rag painter, Alena Kish, who was shaped by that tradition, but went on to transcend it by far. Alena Kish
is the only Belarusian primitive artist included in the
World Encyclopaedia of Primitive Art. Only eleven of
her painted rugs survive. Their value has been realised only recently. Kodiukova initiated and, together
with Galina Adamovič, made a film about the artist.
Kodiukova shares details of Kish’s very hard life and
comments on extremely impressive and jubilant plots
of her rugs. Kish only ever painted three plots: “Heaven“ or “In the Garden of Eden“, “Letter to a Lover“
and “Girl on Waters“.
Little is known about Alena Kish. She was born
in 1889 or 1896 in the Ramanov village not far from
Sluck in a big and poor peasant family. She was the
oldest of sisters and after her father’s death, just before WWII lived in Sluck with her sisters. After the war
the sisters returned to the nearby village of Grozavo
and lived with the family of the youngest sister. Life
was hard. Unmarried sisters died one after the other.
Sometime in the 1930s Alena Kish started going from
village to village making rugs-paintings for people.
She was sensitive, easily upset about abused animals
and cut trees. She had a beautiful voice and liked singing. She was lame. People made fun of her and called
her a “dope“. At the time when soviet Belarus was
busy creating “the bright future”, Alena Kish stuck
to her life-style and struggled trying to survive on
rag painting. Unfortunately, the emerging industry
ousted hand made painted rugs, which resulted in
fewer and fewer orders. At the age of sixty Alena Kish
drowned or drowned herself in a small river not far
from the village of Grozavo.
At present Alena Kish is newly discovered by contemporary artists who are influenced by the tragedy
of her life and the joyfulness of her art.
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„Vėlungio“ stovyklautojai
jaukinosi pajūrio vėjus
Irena ARMONIENĖ
Prasidėjus kaitriai vasarai, birželio 2–5 dienomis,
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras
Klaipėdos r. Kukuliškių kaime įsikūrusioje vasaros poilsiavietėje „Pasaka“ surengė tryliktąją vaikų ir jaunimo
etninės kultūros stovyklą „Vėlungis“, pavadintą staigaus, greitai kylančio, kartais drungno vasaros vėjo vardu. Šių metų stovykla, pasitelkusi dainuojamąjį, pasakojamąjį folklorą, papročius, lietuvininkų leksiką, ragino
pažvelgti į vėjo sampratą tradicinėje krašto kultūroje.
Žvelgiant į dabartinę socialinę ir kultūrinę aplinką
nenorom tenka pripažinti, kad daugybė gražių dalykų, būdingų lietuvių dvasiai, būdui, tarmėms, buičiai,
prapuolė. Tai, ką išlaikėme, privalome sugebėti perduoti jaunajai kartai. Laimingi tie vaikai, kurių šeimose
tradiciniai dalykai nelaikomi atgyvena, kuriose branginamas tautinis bei regioninis savitumas ir sugebama
atsispirti svetimų kultūrų įtakai. O dar laimingesni tie
jaunuoliai, kurie turi dar ir antrąją šeimą – lankomą
folkloro kolektyvą. Kūrybingi ir atsidavę ansamblių
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Pajūryje sodinama „Vėjų rožė”. Stovyklautojai ant „Vėjų rožės“
kabina lenteles su senoviniais vėjų pavadinimais.
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Tradicinio muzikavimo užsiėmimai.
Pasiutšokiai.
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vadovai dažnu atveju sugeba ne tik parengti scenines programas, bet, svarbiausia, atkreipia jaunimo dėmesį į pamatinės kultūros
vertybes bei pasėja jų protuose ir širdyse
etnokultūrinį entuziazmą. Gera būti šeimoje,
gera ir bendraminčių rate, o kuo šis ratas didesnis, tuo ir tautinės kultūros gyvybingumo
palaikymo mintys stipresnės. Tradicinės etninės kultūros stovyklos „Vėlungis“, rengiamos
kas dveji metai, tikslas – suburti Klaipėdos
krašto folkloro ansamblių vaikus ir jaunimą
bei skatinti juos būti išlikusių tradicijų, amatų
perėmėjais, puoselėtojais. Šiemet stovykloje
dalyvavo beveik šimtas aštuoniasdešimt tradicinės kultūros entuziastų iš pamario bei pajūrio regionų folkloro ansamblių: „Kuršiukai“
(vad. Alvydas Vozgirdas), „Smeltužė“ (vad.
Raimonda Milašienė), „Versmelė“ (vad. Ingrida Žmijauskienė), „Pupos“ (vad. Margarita
Macijauskienė), „Kikilis“ (vad. Diana Šeduikienė), „Ruzgelė“ (vad. Jurgita Petkutė-Marcinkienė), ,,Aušrinė” (vad. Ramunė Pečiukonytė), „Strazdelis“ (vad. Ingrida Žmijauskienė), „Cyrolioks“ (vad. Svajūnė Anužienė),
„Skirvytė“ (vad. Rasa Gailiuvienė), „Verdainė“ (vad. Regina Jokubaitytė), „Pamariškiai“
(vad. Reda Liucija Cirtautienė). Svečiavosi
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Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Sodai“ (vad.
Daugailė Braziulytė) bei studijos „Gyvasis folkloras“ (vad. Vita
Braziulienė) šaunus jaunimas.
Ne vienas pakalbintas vaikas prisipažino, kad etninės kultūros stovykla suteikia vidinio tvirtumo. Juk pasitaiko, kad folk
loro ansamblius lankantys vaikai bendraamžių yra nepelnytai

Ugnį stovyklautojai išmoko įkurti be degtukų.
Įkuriamas pasisveikinimo vakaro laužas.
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Aušrinė Kasperavičiūtė moko velėti žlugtą.
Aušrinė Kasperavičiūtė moko vynioti autus.
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Puškorius stovyklautojus supažindino
su odininkystės amatu, papasakojo
apie visoje Lietuvoje bei Klaipėdos
mieste išlikusius archeologinius odos
radinius. Atkakliausi vaikai bei keli ansamblių vadovai susiraukė po naginių
porą, kiti siuvo žaidimų kamuoliukus,
pynė odines apyrankes. Su Mažosios
Lietuvos keramikos ypatumais supažindino dailininkė Eglė Untulytė.
Vaikams ji atskleidė regione aptiktų
keramikos pavyzdžių bruožus, mokė
virvelinės keramikos, indų formavimo,
švilpynių gamybos, mažosios skulptūrinės plastikos, taip pat pratino senoviniais metodais pasiruošti molio masę
– įmaišyti į ją sugrūstų, jūros išmestų
radinių. Dailininkė Jūratė Mierkienė
atskleidė gyvybės medžio komponaČeslovas Stonys moko megzti tinklus.
vimo bei tapymo paslaptis, pasakojo
Susidomėjusi audimu.
apie atskirų ženklų simboliką, spalvų
derinius. Kiekvienas folkloro ansamb
lis kolektyviai tapė po vieną lentą,
kurioje komponavo gyvybės medį,
aptūptą paukščių, lapojantį, raustantį
žiedais bei svyrantį uogomis. Folklorininkė ir tautodailininkė Zita Baniulaitytė bei Jonas Beinorius buvo atidarę
tekstilės cechą. Vaikai mokėsi audimo,
verpimo, siūlų sukimo. Folkloro entuziastas Jonas Kavaliauskas iš šiaudo,
plunksnų mokė pasigaminti birbynes,
kvietė žaisti tradicinius lauko žaidimus
– „Kerepėžą“, „Katiną ir lašinius“, drąsino vaikščioti kojūkais. Muziejininkas,
restauratorius Dionyzas Varkalis su pagalbininkais Povilu Moniumi bei Valentinu Dilginu vadovavo kuršiškų papuošaų kalvei. Joje nuolat trūkdavo laisvų
vietų. Nuo ryto iki vakaro vaikai gamino
žalvarinius ir varinius žiedus, apyranpašiepiami. Neišmanėliška, bet vis tiek labai skaudu. kes, smeigtukus, antkakles bei klausėsi pasakojimų apie
Tada jautiesi lyg būtum vienas lauke karys ar nežinia išlikusius kuršiškų papuošalų pavyzdžius, ornamentiką.
kas... O stovykloje, pamatai, kiek daug mūsų – ben- Netoliese folklorininkas Jonas Tilvikas mokė virvių vijimo,
žvejas Česlovas Stonys – kaip megzti tinklus bei apdoroti
draminčių, teigia jaunuoliai.
Gausus jaunųjų etninės kultūros puoselėtojų bū- žuvį, Aušrinė Kasperavičiūtė – autų vyniojimo, skalbimo
rys keturioms dienoms nėrė į tradicinių veiklų verpetą. priemonių ruošimo, žlugto velėjimo. Jau pirmąją stovy„Vėlungio“ stovyklose didelio susidomėjimo susilaukia klos dieną mergaitės skubėjo išmokti pinti kasas. Ne bet
amatų dirbtuvėlės, tad ir šį kartą, vos tik atvykę į stovy- kokias, o tokias, kokias pynė vietinės lietuvininkės, kurių
klą, vaikai apspito organizatorių sukviestus meistrus bei šukuosenos nuo seno garsėjo preciziškumu, įmantrumu,
išbandė amatus. Archeologas, restauratorius dr. Arūnas puošnumu. Klaipėdietiškame „grožio salone“ dailininkė
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Elena Matulionienė atskleidė daugybę tradicinės šukuosenos formavimo paslapčių, o Ramunė Pečiukonytė bei
Dalia Kaščionienė mokė mergaites kasų pynimo meno.
Kiekvienoje „Vėlungio“ stovykloje siekiama, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie Klaipėdos krašto tradicijas,
suvoktų senbuvių pasaulėjautą, gyvenamosios aplinkos
specifiką, išmoktų klaipėdietiškų dainų melodijų bei suprastų, apie ką ir kaip tos dainos byloja. Užrašytose dainose, pasakojimuose, sakmėse esama nemaža žodžių, kurie
jaunimui jau nebesuprantami. Galbūt paprasčiau mokantiems rusų, vokiečių kalbas, per jas lengviau atpažinti slavizmus, germanizmus ir suprasti, apie ką dainuojama ar
pasakojama. Tačiau kiek pamiršta baltiškų žodžių, kurie
dar visai neseniai lietuvininkų buvo vartojami kasdienėje
kalboje. Tam, kad mažiau reikėtų sakyti „buvo“, stovyklos organizatoriai į programą įtraukė ir veiklų, kuriose
vaikai galėjo pajusti vaizdingą lietuvininkų leksiką bei, visų
džiaugsmui, išmokti net tris dešimtis žodžių. Pamirštų lietuvininkų žodžių slėpynės „Surask ir suprask“ vaikams
pasirodė itin atraktyvi veikla. Stovyklos teritorijoje buvo
paslepiamos lentelės su užrašytais senais ir jau pamirštais
lietuvininkų žodžiais, pavyzdžiui, rezginės, lakatai, mauklės, pampūžės, vožinis, pūcė, gęšė, kurėnas, purtimangas,
triušis ir kt. Garsinis signalas išduodavo, kad žodis jau yra
paslėptas, o tada jau prasidėdavo judėjimas, bėgiojimas,
krūmų ir pakrūmių naršymas. Vaikai, radę paslėptą žodį,
skuodė į įrengtą „Mažosios Lietuvos skaityklėlę“ išsiaiškinti radinio reikšmę bei ją užregistruoti. Surastus žodžius
jie užsirašydavo ant marškinėlių ir lyg trofėjais puikavosi
prieš kitus stovyklautojus, žinovų tonu dėstydami, ką šie
užrašai reiškia. Niekas negalėjo net įsivaizduoti, kad pamirštų lietuvininkų žodžių slėpynės „Surask ir suprask“
taip patrauks vaikus, o žodžių ieškojimas, stebint iš šono,
primins detektyvo intrigą.
Pasisveikinimo vakaras, prasidėjęs ansamblių dainomis, vis slinkosi arčiau laužavietės, kurios pašonėje skautas Ugnius Buržinskas mokė ugnies žiebimo be degtukų.
Netrukus atskirų ansamblių rateliuose sužibo po mažą
laužiuką, o kiekvieno jų liepsna pamaitino bendrą didelį
ugniavimo laužą. Tą bei kitus vakarus šildė ne tik ugnis,
bet ir pasiutšokiai. Džiugu, kad jaunimas, kaip ir seniau,
taip ir dabar mėgsta rungtyniauti – kas įmantresnį šokį
parodys, kas greičiau išmoks, kas trankiau sugros, kas
pasiutesnę polką sutryps ir t. t.
Stovyklos rytai buvo paskirti tradiciniam dainavimui,
muzikavimui, šokiams. Kiekvienas ansamblio vadovas,
dalyvavęs stovykloje, siūlė išmokti to, ką pats geriausiai
moka. Vaikai spraudėsi prie kauniškių nekantraudami
išmokti daugeliui nematytą šokį „Taukačikas“. Z. Baniulaitytė, žemaitiško dainavimo specialistė, mokė balso paleidimo, susišaukimo. Muzikantai I. Žmijauskienė,

Jaunosios klaipėdietiškų kasų pynėjos.
Išbandomas nulipdytos molio švilpynės garsas.

Gyvybės medžio tapymas. Valdemaro Poškaus nuotraukos.
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A. Vozgirdas, J. Petkutė-Marcinkienė, M. Macijauskienė subūrė kanklininkus, smuikininkus, dūdmaišininkus,
lumzdelininkus, būgnininkus ir mokė ansambliavimo,
R. Milašienė – skudučiavimo, D. Šeduikienė – smuikavimo, S. Anužienė – tradicinių šokių, o stovyklos vyriausioji
koordinatorė folklorininkė Rita Šukienė stovyklautojus
mokė klaipėdietiško dainavimo.
„Tradicinė muzika šiuolaikinėmis girnomis“ – eksperimentinį tikslą turėję muzikavimo užsiėmimai, kuriems
vadovavo profesionalus muzikantas, dainų autorius bei
atlikėjas Linas Švirinas. Dvi dienas vaikai, užsidarę pustamsėje salėje, mėgstamiausias liaudies dainas klostė
šiuolaikiškais ritmais ir instrumentais. Viešai nerepetavo
sąmoningai, kad išlaikytų netikėtumo įspūdį. Pritariant
būgnams, gitaroms, perkusijai, sintezatoriui liaudies dainos suskambo naujai, tarsi naują rūbą įgavo. Vaikams
smagu eksperimentuoti, tai matėsi stebint tiek repeticijas, tiek baigiamąjį stovyklos koncertą, kuriame buvo
pristatyti labiausiai pasisekę kūriniai. Dar ir dabar ausyse
skamba „Kikilio“ iš Palangos „reperiškai“ atliktas „Gol
žvirblis šalia koknės“ arba „Sodų“ „Vilkas šieną bepjaunąs“. Baigiamasis koncertas buvo dedikuotas Tėvo dienai. Susirinkę gimdytojai džiaugėsi smagia muzika bei
vaišinosi vaikų išvirta žuviene.
Stovykla „Pasaka“ taip vadinama ne vien dėl pasakiškai praleisto laiko. Statinių pavadinimai ir medžiai joje
primena lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“
motyvus. Nameliai, kuriuose apsigyveno stovyklautojai,
pavadinti Drebulės, Beržo, Uosio, Ąžuolo, Eglės vardais,
o prie kiekvieno jų auga pavadinimą atitinkantys medžiai.
Sarmata būtų šios pasakos neprisiminti, tad vieną iš stovyklos vakarų vyko Jurgio Dovydaičio užrašytos pasakos
su dainuojamaisiais intarpais „Eglė žalčių karalienė“ dėlionė. Kolektyvai gavo po atskirą pasakos ištrauką, kurią
turėjo suvaidinti. Kiekvienas savo „gabalėlį“ stengėsi pateikti kuo kūrybiškiau. Vykusiai vaikų sugroti ir sudainuoti muzikiniai intarpai buvo kaip reta paveikūs ir išreiškė
nuoširdžius asmeninius išgyvenimus. Pasaka susidėliojo,
matėsi, kad visi plušo su dideliu džiaugsmu. Jaunimas
pasirodė esąs kūrybingas, pilnas sumanymų, originalių
sprendimų. Be to, labai nori pasirodyti ir išradingumu aplenkti kitus. Tačiau taip ir nepavyko įvardyti vieno kolektyvo, išraiškingiausiai ir originaliausiai perteikusio interpretuotą ištrauką. Pasveikinti buvo visi, laimėjo draugystė, o
pasaka dar giliau atmintin įsirėžė. Dar ir kitą dieną vienur
kitur girdėjosi muzikiniai intarpai: Čibirkštato, jūs piršleliai, / Čibirkštato, jau laimingi. / Čibirkštato, jau martelė, /
Čibirkštato, kaip lelijėlė, / Čibirkštato, visą pulkelį puošia...
Šiemet „Vėlungis“, pasitelkęs lietuvininkų leksiką,
dainuojamąjį, pasakojamąjį folklorą, papročius, liaudies
meną, kvietė pažvelgti į vėją ir pabandyti jį prisijaukinti,
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vardu pašaukti. Vėjas – didelė jėga, naikinanti ir auginanti,
atimanti ir duodanti, pranašaujanti ir nulemianti, žmonių
bandyta jaukinti ir tramdyti. Žvejų pasaulėjautoje šiam
gamtos reiškiniui tenka itin svarbi vieta. Senieji pajūrio
gyventojai kitaip nei esame įpratę girdėti dabar vadino
vėjus, o tie vardai gražūs ir prasmingi, išties verti atminties: Žiẽmelis (šiaurės), Aũštrinis arba Áudenis (šiaurės
rytų), Žemìnis (rytų), Ožìnis (pietryčių), Laũnagis (pietų),
Sãksinis arba Aũlaukis (pietvakarių), Jūrinis (vakarų), Sóminis (šiaurės vakarų). Bendradarbiaujant su Klaipėdos
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros profesore dr. Dalia Kiseliūnaite stovyklautojams buvo parengta daugybė veiklų, kurių metu skambėjo senieji vėjų pavadinimai, jų kryptys, ilgam įstrigo ir daugybė tikėjimų, prietarų, sakmių, spėjimų
apie vėjus. Teorines žinias lydėjo vėją mininčios dainos,
improvizuoti vėjų švilpesio pamėgdžiojimai. Vėjų tema
atsiskleidė ir visu gražumu pražydo pajūryje, kur stovyklautojai „pasodino“ milžinišką „Vėjų rožę“. Ant „rožės“
šakų išdėlioję vėjų vardus pagal kryptis, statinį apdainavo
eidami ratelį „Siejau kanapę“. Netraukė iš ten skirstytis,
norėjosi glostyti akimis dar neregėtą tvarinį ir džiaugtis,
kad jis simboliškai įprasmina daugybę stovyklos metu
išmoktų pamokų. O jų nebūtų, jei stovyklos „Vėlungis“
idėjos nepalaikytų Kultūros rėmimo fondas, Klaipėdos
miesto savivaldybė, dienraščiai „Vakarų ekspresas“ ir
„Klaipėda“, Lietuvos radijas bei televizija, radijo stotys
„Laluna“ ir „Radijogama“.
Tradicinė vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovykla
„Vėlungis“ praskriejo ir sugrįš tik po poros metų. Iki šiol
„Vėlungio“ stovyklose galėjo dalyvauti tik aktyviausi
Klaipėdos krašto folkloro ansamblių nariai bei kviestiniai folkloro ansambliai iš kitų regionų. Organizatoriai,
jau mąstydami apie būsimą stovyklą, ketina ją atverti ir
pavieniams klaipėdiečiams. Šiais ir ateinančiais metais
Klaipėdos etnokultūros centras rengs įvairius renginius
ir akcijas, kurių aktyviausi dalyviai laimės pakvietimus į
2013m. etninės kultūros stovyklą „Vėlungis“.
CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

“Vėlungis“ Campers Tamed Seaside Winds
Irena ARMONIENĖ
Irena ARMONIENĖ talks about the activity of the
13th children and youth ethnic cultural summer camp
“Vėlungis“ that took place on 2–5 June 2011 at the
summer resort “Pasaka“ set up at Kukuliškiai village in
Klaipėda Region. The camp was organised by the ethnoculture centre of Klaipėda city municipality. Vėlungis is
the word denoting the sudden, quickly rising and sometimes lukewarm summer wind. Campers were looking
at the idea of wind in the traditional culture of Western
Lithuania through singing and narrative folklore, customs and specific Western Lithuanian vocabulary.
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Keturiasdešimt metų dainuojanti „Sadauja“
Rytis DARAŠKEVIČIUS
„Petrai, Petrai – armoniką“, – šūkteli kažkuris iš poros dešimčių prie ilgo stalo susirinkusių poamžių vyrų
ir moterų. Židinyje dega ugnis, ant stalo garuoja bulvių
plokštainis, stiklinėse alus – aplinkui nebejaunos, bet
energija spindinčios linksmos akys. Petras traukia armoniką iš dėklo, patogiai įsitaiso, išmeta vieną koją į
priekį, užgroja... Kartu su armonika pasigirsta ir iš visų
dviejų dešimčių krūtinių sklindanti daina. Tempas greitėja, kažkas pradeda ploti delnais į taktą, kitas muša
ritmą į stalo kraštą, štai prasideda ir šokiai – tai dar ne
koncertas, tik į repeticiją pavirtęs vieno „Sadaujos“ fokloro ansamblio dalyvio gimtadienis. Tokia per daugelį
metų susiformavusi tradicija – kiekvieno jubiliejaus, pasibaigiančio 5 arba 0, proga surengti nedidelę šventę.
Tai tikras ritualas, kurio neatsiejama dalis – obelietiška
daina „Kena daržely lelija“, pagražinta specialiai jubiliatui sukurtais linkėjimais. Daina veja dainą. Vos baigiasi
viena, kažkuris iš karto užveda antrą, trečią... Galima
nemėgti lietuviško folkloro, bet išties sunku nesižavėti šių žmonių mokėjimu atsipalaiduoti ir linksmintis.
O svarbiausia – ne tik patiems linksmintis, bet ir kitus
žmones užvesti ir džiuginti smagiomis vakaronėmis.

Būtent dėl to ši maždaug dvidešimties trisdešimties
žmonių grupelė jau 40 metų žinoma ir garsėja kaip folkloro ansamblis „Sadauja“. Tarp folkloro grupių „Sadauja“ – vienas seniausių ir daugiausia laurų pelnęs
kolektyvas, dar 1978 metais pirmasis tarp saviveiklinių
folkloro grupių iškovojęs liaudies ansamblio vardą.
Tais laikais folkloras buvo ne tik bendraminčių susiėjimas į vieną krūvą, bet ir savotiška rezistencija forma.
Žinoma, tuomet daugelis „Sadaujos“ dalyvių buvo jauni, pašėlę ir apie jokią kovą už laisvę net negalvojo. O ir
apskritai tik po 1991 metų žmonės suprato, kad folkloro
ansambliai, folkloro šventės bei festivaliai buvo vienas iš
tų veiksnių, kurie neleido žmonėms pamiršti savo šaknų,
nutautėti ir ištirpti „didžiosios tėvynės“ tyruose.
„Sadaujos“ istorija prasidėjo 1971-ųjų pavasarį. Taip
jau atsitiko, kad Vilniaus Elektrografijos mokslinio tyrimo institute susiėjo keletas bendraminčių, kurie bent
kartą per savaitę susirinkdavo padainuoti, rinko ir užrašinėjo liaudies dainas, patarles, pokštus ir įdomias istorijas. Bendraminčių daugėjo, formavosi programa ir
tais gūdžiais 1971-aisiais. Vėliau buvo įsigyta koncertinė
apranga, surasta repeticijų salė, ansamblis pavadintas

„Sadauja“. Vilnius, 1975 m liepa.
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„Sadauja“ (tarmiška žodžio „sodas“ forma paimta iš
vienos sutartinės priegiesmio). Pirmasis vadovas – K.
Kalibatas. Ansamblis išgyveno ne vieną pakilimą ir nuosmukį, keitėsi vadovai – jam vadovavo Anatolijus Lapinskas ir Laima Burkšaitienė, Jonas Trinkūnas, Augustas Kubilis ir Edita Meškuotienė (Edita kartu su Petru Rimgaila
vadovauja ansamblui ir dabar), buvo sukurta per dvidešimt programų, beveik tūkstantį kartų lipta į sceną tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje. 1982-aisiais išleista „Sadaujos“
įrašų plokštelė, o 1995-aisias dvi audiokasetės.
Rusija, Azerbaidžianas, Armėnija, Baltarusija, Latvija, Estija, Olandija, Portugalija, Vokietija, Italija, Vengrija... Šios šalys matė, kaip dainuoja bei šoka sadaujiečiai,
girdėjo jų atliekamas lietuvių liaudies dainas.
Kelionė su ansambliu – taip pat neeilinis įvykis. Sutartą valandą renkasi ansambliečiai – juokas, pasisveikinimai ir vaikų klegesys. Į autobusą kraunamos dėžės
su maisto produktais, alumi, koncertinė apranga, instrumentai... Pagaliau „Ikarusas“ pajuda Estijos link. Ar kada
esat matę dainuojantį autobusą? Tai išties įspūdingas reginys ir, prisipažinsiu, man, dar visai vaikui, teko pamatyti ši vaizdą savo akimis. Pro šalį lekia miestai, kaimai,

o „Sadauja“ plėšia dainą po dainos. Visiems gerai pažįstama melodija draugiškai veržiasi iš kiekvieno krūtinės
– garsas susilieja į vieną ir atrodo, kad autobuso atsarginio išėjimo liukai neatlaikys, pokštels ir su trenksmu
išlėks į orą. Su daina pralekiama Latvija, o štai ir Talinas.
Ir čia „Sadaują“ pasitinka su daina – tarptautinis folkloro festivalis. Dainuoja ir šoka visi iš visų šalių suvažiavę,
mirga marga visų šalių tautiniai drabužiai – kiekvienas
ansamblis atstovauja savo šaliai, parodo, kaip ten linksminamasi ir liūdima, koks žmonių bendravimas ir temperamentas.
Folkloro ansamblio gyvenimas – ištisas paralelinis
pasaulis. Savi žmonės, juokai, savas žargonas, savi atsipalaidavimo būdai. Repeticijos, išvykos, koncertai ir
vakaronės, įrašai ir filmavimasis televizijos filmuose,
bendrų rūpesčių sprendimas, naujų repertuarų kūrimas... Ekspedicijos po kaimus – pas senus žmones
dainų užrašinėti ir tautosakos rinkti, tiesa, ši veiklos sritis tarp ansambliečių buvo kiek mažiau aktyvi nei kitų
analogiškų kolektyvų, nes ilgą laiką šalia buvo nuosava
tautosakos lobių skrynia – „Močiutė“, žinoma folkloro pateikėja bei dainininkė Emilija Kuzavinienė. Iš jos

„Sadaujos“ jaunimas.
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pateiktos medžiagos „Sadaujos“ repertuare atsirado vestuvinių, darbo dainų ir šokių, karo bei tremtinių dainų programos. Iš
pradžių ansamblis ir rėmėsi vien turtingu
Obelių apylinkės (Rokiškio rajonas), iš kurios buvo kilusi „Močiutė“, folkloru. Vėliau,
didėjant „Sadaujos“ būriui ir keičiantis vadovams, plėtėsi ir repertuarinė geografija
– programas papildė rytų bei vakarų aukštaičių dainos, muzika, Biržų, Zarasų, Anykščių, Ukmergės, Švenčionių, Utenos, Molėtų,
Ignalinos bei viso Vilniaus krašto tautosaka.
Nors „Sadaujon“ susirinko žmonės iš pačių
skirtingiausių Lietuvos regionų, dainuodami
visi įsisavindavo to krašto, iš kurio buvo atkeliavusi daina, tarmę. Vienu metu vadovo
A. Lapinsko iniciatyva iš ansambliečių sūnų
bei dukterų buvo suburta vaikų grupė, kuri
su „Sadauja“ dalyvavo keliuose koncertuo„Sadauja“ 2010 m. biržely tarptautiniame folkloro festivalyje „Tek saulužė ant
se Lietuvoje ir folkloro festivalyje „Baltica
maračių“ Nidoje. Vytauto Daraškevičiaus nuotraukos
89“ Estijoje. „Sadaujos“ vaikai užaugo, kai
Į ansamblį įsijungė ir jau ketvirtosios E. Kuzavinienės
kurie išėjo į kitas kūrybos pakopas.
Ansambliečiams ilgam įsiminė kelionės į tarptau- kartos atstovai.
Laikas bėga. Miršta ir daugelis kaimo žmonių, dainų
tinius folkloro festivalius užsienyje. Ypač pora pačių
šauniausių. 1996 m. autobusu „perskrodę“ Europą, sa- pateikėjų – šio proceso nesustabdysi... Anksčiau negirdaujiečiai skardeno Porto priemiesčiuose kelių vietos dėtų dainų užrašoma vis mažiau. O ir patys sadaujiečiai,
kaimų festivalio renginiuose (dalyvavo per 10 įvairių pradėję dainuoti ansamblyje pačiame jaunystės žydėšalių ansamblių), pamirkydami nuo šokių nuvargusias jime, šiandien jau senokai persiritę per šešiasdešimt.
kojas Atlanto vandenyse. Jų dainos su festivalio svečių Nebe tokie jauni ir jų klausytojai – o šiais laikais populiaansambliais nukeliavo į Afrikos, Amerikos žemynus, su resnis neofolkas. Seniai nebeliko ir Elektrografijos moksgeriausiais draugais – į Taivanį. Kelionės džiaugsmą pa- linio tyrimo instituto, kuriame kažkada gimė „Sadauja“.
Šiuo metu ansamblį po savo sparnu priglobė Naujopildė pasižvalgymas pakeliui po Bisansoną, Barseloną,
Sent Sebastjaną ir Paryžių. 1998 m. – įspūdinga kelionė sios Vilnios kultūros centras.
Vis dėlto būtent folkloro ansamblių dėka liaudies
į Italijos kalnus Adrijos jūros pakrantėje. Svetingi Pena
s. Andrea miestelio šeimininkai, smagūs pasidainavi- dainos neišnyko ir nenumirė kartu su mirštančiais Liemai su 11-os įvairių šalių festivalio dalyviais prie pietų tuvos kaimais, o rado savo terpę tarp miesto sienų, turi
stalo, šventiniai vakarai, dainos, šokiai… Poilsis paplū- savo klausytoją bei gerbėją. „Sadaujos“ dainininkai gali
dimy. Adrijos vanduo „verda“ nuo sadaujiečių žaidimų tikrai jaustis nemažai prisidėję prie šio proceso.
„Šiaudų batai“, „Dar ne visa mūsų šeimynėlė“, pritraukdamas poilsiautojų dėmesį neregėtu atrakcionu.
O pakeliui – Viena, Venecija, Roma, San Marinas…
Iš kur tą „spritnumą“ ima „Sadaujos“ „senukai“?
Gal tie, kurie „Sadaujoj“ visus 40 metų, dabar tą
patį daro tiesiog iš inercijos? O gal žmonės tokiu būdu
vėl išgyvena savo jaunas dienas?
Ne visi liko „Sadaujoj“ iš ankstesnių dalyvių. Ne visi
prigijo. Kai kurios ištekėjusios merginos liko auginti
vaikus, dalis vedusių vyrų taip pat, kitus užveikė gyvenimas. Nemažai „Sadaujos“ ansambliečių mirė (Emilija
Kuzavinienė, Brunonas Endriuška, Aldona Montvilienė,
Vacys Arbočius, Vytautas Štaras...), juos pakeitė nauji.

CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

Sadauja. Forty Years of Singing
Rytis DARAŠKEVIČIUS
Rytis Daraškevičius introduces the folklore ensemble
Sadauja that has recently celebrated its fortieth anniversary. It is one of the oldest folklore ensembles in Lithuania, set up in 1971 under its former name, Vilnius Institute
of Electrographic Research. For a long time, the repertoire of the ensemble consisted of songs and short folklore tales provided by the famous folklore provider and
member of the ensemble Emilija Kuzavinienė (born in
Obeliai Village, Rokiškis District). Later, songs from other
regions were included in the repertoir, but always sung
with the regional accent charactertistic of those songs.
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„Gali kas nors juoktis,
bet aš išpranašausiu...“
Henrikas GUDAVIČIUS
Nedings prabėgusių gyvenimų darbštumas
Gali būti, kad mašina (ir kompiuteris) yra paskutinė žmogaus meilė. Kas toliau? Gali būti, kad baisūs
Rėjaus Bredberio scenarijai (knygų deginimas, televizinės sienos, žmonių persekiojimas visur esančiomis
kameromis) jau artinasi prie mūsų kasdienybės. Gali
būti, kad žmogus pamirš, kas yra kastuvas, geras kirvis ir paprasčiausias vienratis karutis.
Kai prisimename nelabai tolimą mūsų kaimų gyvenimą, pirmiausia regime sunkiai dirbantį žmogų. Bet
juk buvo ir džiugių darbų, buvo linksmai dirbančių ir
tuo savo darbu besidžiaugiančių sodiečių. Ką dabar

reikia galvoti suradus šitokį prisipažinimą: arkliai pavargdavo, o aš ne. Gal iš tikrųjų žmonės tada buvo
daug ištvermingesni? Gal ir laimingesni?
Jonas Krušas iš Darželių kaimo šitaip gyvai dzūkiškai porino apie spanguoliavimą Čepkeliuose: „Buvo
tokia Stasė, nuvejo pas Uogų salų, žėrė žėrė tas uogas,
prisižėrė bulvinį maišų, nu, raikia nešc, o kas padės,
visi savo neša, o koki trys kilometrai iki kelio, o klampumas, tai atsimenu, bracia, nešė nešė, raudo raudo,
paskui pasidarė vyšniava..., ir atsisėdo į tuos šlapius kiminus, ir sako: „Jonai, – sako,– kap išaisi, pasakyk kam
nor, jau aš daugiau negaliu...“
O Albinas Kalpokas iš Liškiavos prisimena, kaip

Vincas Česnulevičius skelia pušies balaną krepšiui. Mančiagirės kaimas, 1994 m.
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kadaise Nemuno lankas šienaudavo: ,,Žeimiuos
buvo toki Marcinoniai, broliai, jiej vieni buvo, be motkos, tai jau prie kolūkio... Tai kaip jiej šienavo? Atsineša bakanų duonos, pusę kilio cukraus, vanduoj iš
šalcinio, nu, ir pasdaro sau tokio mutinio, ir srebia,
nat namo neina, o ko, sako, mes eisim, vis tiek nieko
nėr. Šienauna visųdzien ir pirdauna nuo to mutinio,
ale kap šienauna: dalgiai dzideli, devinto numario, tai
žingsniais aina, cik vanduoj švirkščia, tep šienauna.
Perdzien, būdavo, du hektaru dzviese ir nušienauna...
Kiek gyvulių kolūkis laikė – viskų dalgėm sušienaudavom. O dabar Gilius sako man – aik, jei nori, pasiimk
šienų… Tai jis man su mašinėle nupjovė tų krantėlį,
kur šuva apmyžt gali...“ A. Kalpokas tuomet buvo
Liškiavos kolūkio brigadininkas, tai visų kaimynų
darbinį pajėgumą iki šiol atsimena.
Ir nė dienos per savo amželį netinginiavęs Ūlos
girininkijos miškakirtys Vincas Česnulevičius iš Mančiagirės taip mums kalbėjo: ,,Pirma, būdavo, medį
išleidi, šakas sudegini, tada eini pjauti, švaru, nei tau
koja užklius. Be „Družbos“ ir be traktoriaus dviese
per dieną septynis ir aštuonis metrus malkų padarai,
o kur storesni, tai dar ir skaldai... Su rankiniu pjūklu,
dviese pjaudavom. Būdavo, papuola nuolatos pjauti
an malkos, tai ir po dešim metrų padarai. O, kap mes
pjovėm... Jei piela išgalųsta, oi, eina, net miela dirbc,
ir nenuplyšta nigdi – žiūkt, žiūkt, žiūkt kap žirklėm
karpai...“
Apie šitokį norą dirbti, apie šitokį smagumą ne
kartą kalbėjo Mardasavo dainininkas ir pasakorius
Petras Zalanskas. Jis buvo neaukštas, smulkus, visada besišypsantis, ir būtent tokį jo gerumą pirmiausia
prisiminė Norbertas Vėlius, Veronika Povilionienė,
etnologai ir dainininkai, kuriuos į tą kaimą atviliodavo P. Zalanskas. O artimieji ir kaimynai pirmiausia kalba apie jo darbštumą. Taip jis ir pats apie save sakė:
„Mokytis akvatos neturėjau, gabumų irgi neturėjau. O
dirbti – kaip ugnė malkas sudegycia, taip greitai dirbau. Buvo lengva dirbti. Niekada gyvenime dirbdamas
nepavargau. Dirbau visas gyvenimas ir dirbdamas visas gyvenimas dainavau. (...) Darbus labai mylėjau.
Rugius pjoviau – moterys nesusdėjo su manim. Bulbes
kasant moterys nesusdėjo. Šienauti – geriausią vyrą
priilsinu. Dužas aš niekada nebuvau, pakelt daug nepakėliau, o dirbti niekas mani nepaliko.“ (Cituojama
iš: Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2008, p. 366. Svarbiausias tokio darbštumo
motyvas, be abejo, yra egzistencinis – būtinybė išgy-

Audėja Stasė Vitkauskienė. Zakavolių kaimas, 1994 m.

venti iš savo žemės, bet yra tame ir tam tikra saviraiška, pasididžiavimas ištverme bei sugebėjimais. Labai
dažnai tie paprasčiausi kaimo darbai yra kūryba. Stasė Vitkauskienė iš garsiųjų Zakavolių, prisimindama
gimtąjį Vabalių kaimą Alytaus rajone, sakė, kad tada
visos mergaitės mokėjo verpti ir austi, ir visos stengėsi, kad būt gražu – ir darželyje, ir pirkioje, ir kraičių skrynioje. „Nebuvo taip, kaip dabar, kad tik išeic
kur, išbėgc, ne, mumi rūpėjo darbas, kad mokėt, kad
pasidaryt kų, ir mano mergaitė labai myli aust...“ Taip
mums pasakojo garsi Merkinės krašto audėja. Ir kaip
džiugu dabar, kad anuometinis dzūkų kaimų uždarumas bei ištvermingumas susilaukė pelnyto pripažinimo – S. Vitkauskienės austų rankšluoščių atvažiuoja
pasižiūrėti net svečiai iš Prancūzijos. Gal kiek ir pavėluotai, bet pripažinimas ateina.
Žinoma, kiekviename kaime tas amžinatvinis darbo džiaugsmas gali būti skirtingai motyvuojamas,
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Antanas Averka, Musteikos kaimo jėgeris. 1999 m.

ir niekas turbūt nekaltins suvalkiečio poeto Albino
Bernoto, perskaitęs tiesų jo prisipažinimą: išėjau iš
savo kaimo, nes nenorėjau būti užartas. Poetas nė
kiek nejuokauja, toks pavojus tikrai buvo – kolūkiniais metais jauni kaimo bernaičiai privalėjo kantriai
sėdėti ant vikšrinio traktoriaus tempiamų plūgų ir,
kaip liepta, atsakingai sukioti tokį neįmantrų vairą, o
traktorininkai dažnai būdavo girti ir nelabai besužiūrėdavo, ar jų pagalbininkas ten dar sėdi, ar jau kur
vagoje kniūbščias... Nelabai linksmą savojo kaimo
vaizdą piešė ir poetas Marcelijus Martinaitis biografiniuose užrašuose „Mes gyvenome“. Jo manymu,
reikėjo išeiti iš kaimo, išeiti – ir negrįžti... Tačiau kaip
vis dėlto gražiai apie kaimą ir apie savo darbą kalbėjo
audėja Stasė Vitkauskienė: „Aš ir dar sėju linus. Man
sūnus pernai čia buvo išaręs – sakau jam, vaikeli, čia
geriausiai augtų linai... O tokios dernos, dernos, nu
tep, velėnos, tai susikapliavau aš tas dernas ir pasėjau
linus... Aukšti išaugo, tai an tvoros iššutinau aš juos –
an tvoros kap pabūna, tai tokie švelnesni jau... Aš my-
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liu šviesias spalvas – man rūbas ar kas kad būt šviesus.
Audiau tautinius rūbus, tokia moteriškė iš Kėdainių
labai prašė, ji Amerikon važavo, tai pati jai audiau, pati
siuvau, gražus kostiumas buvo... Visas gyvenimas audziu. Linus sėjam kas metai. Mes pasėdavom Vabalių
kaime, nu, žinot, žemė gera, tai pasėdavom kokį centnerį, o paskui jau kokias dvi dienas minam su talkom.
Per talkas ir pasišnekėdavom, ir padainuodavom visi,
mum taip gerai tas vakaras praeina, nu, apie kų kalbam – apie gyvulius, kur kas auga gerai, kas neauga...
Ir kolūky mes dar sėdavom linus, ,,pasivogdavom“ tos
žemės, pameluodavom, ale sėjom... Turėjau aš tokį divonų, jau mano išaustas, tai sūnus vyriausias kap pasirinko sau tų divonų, gal nuo septynių metų – mamyte,
jau šitas divonas mano, ir niekur tu jo nenešiok, nu, ir
išlaikiau sūnui – kap apsižanijo, aš jam ir padovanojau,
tokis, nu, iš rinktinės avių vilnos, linais pašaudyta, geltonu atausta, tai jis ir dabar turi, saugo...“
Bolesius Kranciukas iš Žeimių vienkiemio apie savąjį kaimą šitaip pasakojo: „Gyvenimas – jau įdomesnio
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negalėjo būti. Niekas pinigų neturėjo, mokytis negalėjo išvažiuoti, bet jau dainos, dainos! Eidavo pjaut
rugių – dainuodavo, eidavo prie Nemuno – dainuodavo, pareidavo vakare iš darbų – dainuodavo. Dainos
ir dainos. Susirenka į gegužines pamaldas, an gatvės
papoteriauna – o muzikantai jau ir groja, tai šokiai ir
dainos per naktį. Ir visiems miego užteko, jokių skundų nebuvo... Gražiausiai prie Nemuno dainuodavo, o
Nemunas buvo švarus, tai ne dabar...“
Iš karto galėtų gal pasirodyti, kad labai romantizuoja savo jaunystę guvus Žeimių kaimo gyventojas.
Bet prisiminkime jau minėtą dainininką ir pasakorių
P. Zalanską: visus darbus labai mėgo, didesniems
mokslams gabumų neturėjo, bet nė kiek nesigirdamas vienam ar kitam svečiui pasisakydavo, kad moka
tris šimtus penkiasdešimt dainų, dvidešimt šešis šokius ir penkiolika žaidimų. O kaip jis viso to išmoko?
Juk niekur nebuvo išvažiavęs, visą gyvenimą dirbo,
dainavo ir šoko savo kaime.
Senoji Musteika – dar uždaresnis, nuošalesnis
kaimas. Šeimos buvo didelės, jaunimo daug, niekas
nesvajojo apie miestus ar tolimus kraštus, gyveno
ir linksminosi savo kaime. Apie tai rašo Izabelė

Miliauskaitė-Dringelienė, mokytojavusi Musteikoje
1925–1927 m.: „Jaunimas buvo mažaraštis, bet labai patriotiškas. Vakarais rinkdavosi į vieną vietą ir
tuos vakarus praleisdavo kultūringai, be alkoholio,
be svetimų keiksmažodžių. Religinių arba tautinių
švenčių proga ruošdavo pobūvius be išgėrimų. Kiek
būdavo dainų išdainuota, pasakų išsakyta, lietuviškų
ratelių sušokta. Įspūdingai gražios Musteikos kaimo
vestuvės.“ (Cituojama iš: „Merkio kraštas“, 1994 m.,
gruodžio 14 d.). Tas ypatingas lietuviškumas lenkų
okupuotame krašte, be abejo, buvo rezistencija,
apie tai mums liudijo ir Musteikos senbuviai Vincas
Gaidys bei Antanas Averka.
Bet išryškėja ir esminiai regioniniai ano meto
jaunuomenės skirtumai – žemaitiškasis uždarumas
galėjo pernelyg skaudžiai slopinti asmenybės saviraišką, todėl jaunuolio išbėgimas iš Žemaitijos kaimo labiau suprantamas. Esminius žemaičio ir dzūko
pasaulėjautos skirtumus yra atskleidęs etnologas
N. Vėlius, o M. Martinaičio knyga „Mes gyvenome“
dabar irgi gali būti perskaityta kaip argumentuota
etnologinė studija. Iš Žemaitijos kaimo reikėjo išbėgti, ypač tada, kai prastas darbo organizavimas

Skaidriavandenis Krūčiaus upelis per du kilometrus nukrinta net 38 m.
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Žoliautoja Jonė Stonkaitė. Maksimų kaimas, 2001 m.
Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos.

kolūkyje demonstratyviai laužė ir tradicinius žemdirbio įgūdžius, ir įprastą sodiečio pasaulėjautą. O
nuoširdūs dzūkų prisiminimai sako ką kita – reikėjo
išbūti.
Į mūsų kaimus sugrįš senovė
Prie Krūčiaus upelio vėtra nulaužė juodalksnio
šaką, ir krito ji žemėn kartu su apynių spurgomis.
Prisiskyniau saują tų išblukusių, papurusių apynio
kankorėžėlių, pauosčiau ir pajutau nestiprų, bet tokį
iš vaikystės pažįstamą kvapą. Geras tas kvapas, primena tėviškę, Kalniškių vienkiemį, gal todėl taip len-
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gvai ir atskiriamas iš kitokių aromatų. Mano žemaitis
tėvas alaus ten nedarė, ne tas Lietuvos kraštas, bet
apyniai mūsų sodyboje augo. Šiaurinėje medelyno
pusėje, prie senų gluosnių, aukštyn vis sukosi apie
kartis tie kantrūs vijokliai, kai kurie aukštai lipo į medžius. Kodėl tėvas godojo tuos apynius, jeigu jie nei
alui, nei vaistams nebuvo naudojami? Nežinau.
Prabėgo gal šešiasdešimt metų, ir aš vėl galiu panašiai paklausti: kodėl Ricielių kaimo ūkininkas Antanas Kalanta, sumanus dzūkas sodininkas, irgi augino
apynius, jei alaus nedarė?.. Apie tėvelio ūkį gyvai pasakojo Ona Kalantaitė-Bagdanavičienė: „Gražūs augo
apyniai už sodo, ne ne, alaus nedarėm, o vaistams, nu,
kad ne, vaistai buvo ramunėlės, liepžiedžiai, raudonėliai, juos čia raudondėlėm vadino, jonažolės, mėtos...
Ir taboką augino – daug vyrų buvo, tai kur čia pirks,
o mums, vaikams, reikėjo žiedus tabokos išskabyt. Oi,
sodas koks buvo – grafšteinai, sierinkos, ananasiniai,
ranetai, antaniniai. Džiovydavo obuolių daug, paskui
duonkubilin supila ir da kriaušių laukinių, kaip sakėm,
„dzykų“, pripila į duonkubilį, išverda cukrinių runkelių sirupo, nu, ne sirupas ten, bet paverda, paverda ir
užpila an tų obuolių, an kriaušių... Kai jau parūgsta,
oi, oi, eidavo viso kaimo vyrai, jei pagiriom, tai prašo
– duokit giros... Nu ir mūs vyrai, parėję iš darbo, geria
tą girą... Vaikai, atsimenu, vis kramtydavom šermukšnius, pasiskinam, an aukšto pasdedam, kai jie peršąla,
tai būna skanūs. Didelis buvo šermukšnis kieme...“
O. Kalantaitės-Bagdanavičienės pasakojimas man
priminė vaistažolių supirkėjo marcinkoniškio Jono
Jezukevičiaus nusistebėjimą: „Nesuprasi, kas darėsi...
Kai kimšdavom į maišus tuos pelynus sudžiovintus,
taip užsinorėdavom valgyti, nors duonos kriaukšlį būtinai reikėjo sugraužt...“
Štai šitokių prabėgusio gyvenimo įvairybių, šitokių tarsi nereikšmingų detalių surandame kiekvienoje poringėje. Ir gali būti, kad jose yra paslėptas
kažkoks kodas, kaip ir liaudies dainose, kai žmogus
negali paaiškinti kai kurių žodžių, o jie vis tiek jam
yra svarbūs. Žoliautoja Jonė Stonkaitė iš Maksimų
kaimo vasaromis rinkdavo vaistažoles, džiovindavo jas ir nešdavo į Merkinės vaistinę. Ji gerai žinojo
žolelių kainą, bet kai kurias gyduoles vertino kitaip
nei vaistinė ar tradicinė medicina. Ji labai brangino
valerijoną. Didelis tamsus butelis būdavo paslėptas
senoviškoje spintoje, o tame butelyje – valerijonas
su „arielka“... J. Stonkaitė gyveno viena mažame namelyje ant aukšto Nemuno kranto, ir ant jos pirkaitės
durų buvo nupieštas didelis bobramunio žiedas. Ne
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vieną kartą ši profesionali žolininkė pasakojo mums
apie kaštavolo, gysločių, kraujažolių, jonažolių, viržių
naudą žmogui, vis pykdama, kad žmonės dabar „prisperka tabletių ir valgo, nesvarbu, ar padeda, ar ne...“,
bet paslaptingiausias jos vaistas buvo tas senovinis
tamsus butelis su valerijonu. Tas jos trauktinis valerijonas tikrai atrodė lyg „zababonas“, kai užtenka
vien tik pasižiūrėti, nebūtina ragauti. O profesionalas
grybautojas Jonas Svirnelis iš Kapiniškių ir dabar nebijo tokio prisipažinimo: kai sugrįžti pavargęs iš grybautės, paguli vagoj šalia kanapių – ir taip gerai pailsi,
gali tuoj pat eiti šienauti... Šitokia sena patirtis mums
vėlgi gali pasirodyti lyg prietaras.
Ona Pigagaitė-Grigienė gimė Žiūruose 1905 m.,
todėl gerai prisimena Pirmąjį pasaulinį karą ir labai
sunkų pokarį. Jos poringė nuveda mus į gilią senovę, kai pasitikėjimą laukų, pievų ir miškų subrandintu
derliumi tarsi sutvirtindavo reliktiniai tikėjimai, kuriuos jau tikrai linkę vadinti magija. Šis O. PigagaitėsGrigienės pasakojimas užrašytas 1993 m. Varėnos
rajone, Darželių kaime: „Man pasitaikė, kad tokia liga
buvo užėjus kaiman, šeši žmonės mirė... Toks karštis
stveria ir susvilina... Ir mes su mama apsirgom. Tai kų
mūs tėvas darė? Nu, tokian negadnan vėdran prikrėtė molio ir šlapumo, o tadu jau, va, palas vilgė ir dėjo
mum an galvos ir an krūtinės. Vilgė ir dėjo... Ir mes išlikom, o, va, šeši vyrai numirė. Žinau, barkūnas tokis
auga, baltas ir geltonas – nuo nervų, arbata. Ir į tabaką
dėdavo, jis labai kvepia. Anksciau augo Grūdon morkaunykas, tai jau ty nuodai. Tokia ropė užauga, tai nuo
priepuolių. Nuprausti juom reikia vaiką. Jis auga prie
vandens... Mėtos, jeigu pilve kokia netvarka, tai išgeri, ir geriau būna. Lebedas rinkom, ciabrelių pas mus
nėra, o lebeda, va, an kiemo auga. Anksciau tik žolelėm gydė, niekas tų aptiekų nežinojo... Anksciau, būdavo, garstycių tokių prisranka ir jas pieston sugrūda,
ir vandenio užpila, ir jau būdavo su bulbom – tai tas
buvo muštardas. Ir sėjom kanapes, o jas sugrūdi, da ir
svogūno, primaišai blynų bulbinių su tom kanapėm – ir
peciun, nu, jau būna valgis, aš ir dabar norėtau, kad
būtų, ale kad nėr jau kanapių. Aguonų, būdavo, sėja
kokias tris užuoganas, ateina gavėnia, iš ruginių miltų
užmaišo tokį maišymų – saldė vadinos, nu, ir kerti su
bulbėm, tai kerti... Oi, skanios buvo grikinės babkos.
Būdavo, prisėja daug, didziausius kubilus priskuliam,
tai tuos grikius ir ,,kantapinam“ per žiemų. Geriausias
maistas, o, kad dar grikių ciek būtų... Duonos kepdavom an kopūstų lakštų, ca alierų nebuvo, da ir žiemai
prisdziovini, prilaužai. Kamblius išdroži, an siūlo suveri

ir pakari kur an pirkios. Ir blynus bulbinius kepėm an
lapų, niekas tų blėkelių nežinojo. Kai mus per karų išvarė su gyvuliais, išsikraulinom in miškų, da per pirmų
karų. Rusai kareiviai labai vogė, plėšė. Ir kokios cik mes
duonelės ty nevalgėm, ir su ąžuolų lapais, ir su giliais,
va, ir šitų viržių žiedų, būdavo, pribraukom. Kap gyvenu – vis karai, karai... Tada, kai į Žiūrus užėjo rusai per
pirmąjį karą, man buvo dešimt metų, tai badas buvo
Žiūruose, badas. Ir viskų atėmė, kų turėjom. Da girdėjau, kų miški auga, tokis vienas stambas, ir cik viena
uoga, ne – ne juoda, o raudona uoga, ir jei jų suvalgysi,
tai mirsi, bet jų labai retai ir būna.“ Visus Onos suminėtus žolynus nesunkiai galim atpažinti: morkaunykas yra nuodingoji nuokana, lebedos – šliaužiantieji
čiobreliai, nedaug tesiskiriantys nuo tikrųjų, o alierai
– tai ajerai. Bet kas yra tas „stambas“ su mirtinai nuo
dinga uoga – lieka neaišku. Lyg ir panašu į keturlapę
vilkauogę, kuri prisirpina tiktai vieną uogą, bet ji juoda, ne raudona. Gal šitaip norėta perspėti vaikus, kad
jie neimtų į burną nežinomų uogų? Šito jau turbūt nesužinosim. O štai muštardo pasidaryti dar galim, nes
tos garstyčios dar nėra visai užmirštos, kartais jas augina smėlėtų žemių ūkininkai ir aparia kaip žalią trąšą. O reiktų tik palaukti, kol sunoks, iškulti senoviškai
ir savo rankomis sutrinti piestoje. Joks kombainas
nebepagelbės, jei panorėsim sugrįžti į senovę, kuri
buvo ir graži, ir turtinga.
Šitaip, beje, porino mums Adolfas Mortūnas ir ne
kur kitur, o Lynežerio kaime: „Jūs dar pamatysit – sugrįš senovė į mūsų kaimus, žmonės vėl dirbs senoviškai... Gali kas nors juoktis, bet aš išpranašausiu...“ Taip
jis kalbėjo savo kluone, tvarkingai sukeldamas šiaudų
pėdus į pačią pastogę, kad pelės nesukirstų. Gražu
buvo žiūrėti, kaip tiksliai ir lengvai ilgomis šakėmis
kelia Lynežerio kaimo senolis nelengvus ruginius
šiaudų pėdus. Ir akivaizdu buvo, kad jokia technika
to darbo nepadarytų geriau.
Dzūkijos nacionalinis parkas, 2011.07.27

PEOPLE TELL

“They might laugh, but I’ll predict…”
Henrikas GUDAVIČIUS
Based on stories of the inhabitants of villages of the
Dzūkija National Park, Henrikas GUDAVIČIUS, member
of staff of the Dzūkija National Park, believes that
the joy of working and manual work will come to be
needed again.
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