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KOSTAS GENDVILAS
Nuo Šiaulių pavažiavus Žemaitijos link, netoli Meškuičių,
Dapkūnų kaime, stovi plačiai išgarsėjusi Kosto Gendvilo sodyba. Jos
šeimininkas, žinomas tapytojas primityvistas, savo paveiksluose
savitai interpretuoja jį supantį pasaulį ir žmones. Parodose
eksponuojami pavieniai kūriniai liudija savitą braižą ir meistrišką
ranką, tačiau neatskleidžia jo įvairiapusės individualybės, kurią
pajusti gali tik čia, jo sodyboje.
Iš tolo sodybą supa medžiai. Šalia gyvenamojo namo, ūkinių
pastatų, - daug įvairių didesnių ir mažesnių statinių, iš lauko pusės
lyg ir paprastų, tačiau viduje įrengtų kaip savotiškos menės vestuvėms ar kitokiems dideliems žmonių susibūrimams. Menių
sienos ištapytos įvairiausiais vaizdais: peizažais, istorinėmis
scenomis, kuriuos dažnai lydi tekstai. Tai lemia visą patalpos
savitumą ir nepaprastumą. Pats įspūdingiausias statinys laivas su
kajutėmis ir visais jūreiviškais atributais. Jis taip pat ištapytas ir
paveikslais nukabinėtas - savotiškas žmogaus kelionės per gyvenimo
vandenyną simbolis. Tapyti vaizdai ir paties sukurtos sentencijos
užpildo kiekvieną laisvą plotelį, netgi išorines staktas, klėties sienas.

Tai tarsi pasakojimas - kartais epiškas, kartais lyriškas - apie visa, kas
jaudina šio žmogaus širdį. O dirbtuvėje - pluoštai ranka ir mašinėle
rašytų lapų - eilėraščiai, jų ciklai, gausios vienos temos variacijos.
Pakilios eilės su filosofine potekste, neretai su didaktikos elcmentaispaprastos, neišdailintos formos ir šiek tiek primena mūsų praėjusio
šimtmečio poeziją - atvirą, nuoširdžią, skirtą dideliems kilniems
tikslams. Taip reiškiasi nevaržoma žmogaus dvasia, o jos raiškos
rezultatais visi gali pasigėrėti. Šioje sodyboje lankytojų netrūksta važiuoja pavieniui ir ekskursijomis.
Pristatydami Kosto Gendvilo poeziją, skaitytojui priminsime, kad
jos autorius gimė prieš septynias dešimtis metų - 1920-aisiais. Šiuo
metu - pensininkas. Parodose dalyvauja nuo 1972 m., į LTSR
liaudies meno draugiją, dabartinę Lietuvos tautodailininkų sąjungą,
įstojo irgi 1972-aisiais...
Taigi - susipažinkime...

Alė
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Eilė 2 iš "O, Tėvyne, brangi" 20 št.
B R A N G I LIE TU V A
Kokia Tu didinga, brangi Lietuva,
N uo Baltijos jūros iki marių juodų,
Daugkart buvai p o nelaisvės našta,
G al kad stovi prie kelio didšųjų tautų.
Likus matytė, daug kančių kentėjai,
Kančios pasiekė dangų! Įvyko stebuklas!
Pusė laisvės į Tėvynę ja u šiandien atėjo,
Kantrum u grįš laisvė, ir vergijoj nebūsim.
Eilė 4 iš "Gyvenimo vieškelių" 25 št.
Nenuleiskim e rankų, kai nesėkm ė lydi,
Ž E M Ė S K E LIO N Ė J

Sukaupkim e ryžtą į laisvą
Prikelkime žmones į kilniausiąjį tygį,

O žemės kelionės dalia,

K ad žydėtų Tėvynė, žem ė artojų.

A pstu dyglių ir erškėčių,
Jei kantrum o gera atrama,

Nelengva tas kelias į laisvę praskinti,

Galima tankiai vis laimėti.

Negailėkim jėgų ir proto šviesaus,
Palaimoj Aukščiausiojo laisvę grąžinsim,

Praeina sunkum ai juodi,

Svarbu nepabūgti to kelio sunkaus.

Vėl gera pasauly margam,

1990 0 1 1 4

Kai ryžto kiek yra širdy,
N esunku nugalėti pačiam.
Yra dar nem atom a jėga
- Jei m oki į Dievą tikėti,
N em atom ai rodos apglėbia,
Ir nesunku įveikt, ištesėti.
Nors nelengva kelionės dalia
Ir šešėlių daug žemėj juodų,
Jei lydi Dievo palaima,
Gyventi taipyr nesunku.
1984 08 30
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DOROVINIS TAUTIŠKAI MIŠRIŲ
ŠEIMŲ VERTINIMAS
Sovietinės santvarkos metais bet kokio tautinio prado
neigimas buvo tapęs valstybės vidaus politikos norma. Tai
atitiko unitarinės valstybės interesus. Imperijos pakraščių
industrializavimas, gerokai viršijantis tų kraštų ūkinius poreikius,
migracinių procesų skatinimas, bet kokių "nacionalinių prietarų"
atsisakančių žmonių protegavimas turėjo sudaryti palankias
sąlygas kurtis tautiškai mišrioms šeimoms, o per jas - stimuliuoti
asimiliacijos procesus ir siekti visos imperijos tautinio
vienodėjimo (garsusis “tautų suartėjimas ir susiliejimas“). Todėl
visai natūralu, kad sovietinėje visuomenėje, prireikus vienaip ar
kitaip įvertinti tautiškai mišrias šeimas, daugiausia pasireikšdavo
ideologinis bei pragmatinis jų vertinimo aspektas. Tai buvo
būdinga ir skirtingų pažiūrų žmonėms. Imperinio mąstymo
atstovai mišrias šeimas traktavo kaip gėrį o negausių tautų
gynėjai jas vertino kaip neabejotiną blogį grėsmę mažų tautų
egzistencijai. Taigi abi nuomonės, nors ir diametraliai priešingos
ir nevienodai nutolusios nuo tiesos, buvo ideologizuotos. Iš
anksto galima pasakyti, kad mišrių šeimų priešininkų nuomonė
argumentuota objektyviau ne tik todėl, kad jose kuriamos
sąlygos tautinei asimiliacijai yra nenuginčijamas faktas. Iš
mokslinio tautiškai mišrių šeimų stebėjimo matyti, kad jų vidaus
gyvenimas visais atžvilgiais yra komplikuotesnis, negu
vientaučių šeimų, o tam tikras procentas darnių tautiškai mišrių
šeimų šito visuotinio dėsningumo nepaneigia.
Pateikiame kelias šeimos funkcionavimo sritis, iš kurių matyti
prieštaringa tautiškai mišrių šeimų padėtis.
Santuokos sudarymas. Iš įvairiuose Lietuvos miestuose
atliktos šeimų apklausos matyti, kad tautiškai mišrių šeimų
kūrimuisi nepritarė absoliuti dauguma besituokiančiųjų tėvų ir
tarp visų nepritarimo motyvų vyravo tautiniai. Tiesa, iš pačių
apklaustųjų (buvo ir iš vientaučių santuokų) j klausimą, “Ar jie
pritartų savo sūnaus (dukters), brolio (sesers) santuokai su
kitataučiu?", kategoriškai neigiamai atsakė apie pusė visų
lietuvių, penktadalis lenkų ir mažiau kaip kas dešimtas rusas, o
mišrioms vedyboms su išlygomis (kalbos mokėjimas,
elementarus papročių, tradicijų žinojimas ir gerbimas) pritartų
kur kas didesnė dalis bet kurios tautybės žmonių. (Beje, šiuo
metu tik nedidelė Lietuvos kitataučių dalis galėtų pasigirti
mokanti lietuvių kalbą, išmananti jos papročius).Nustatyta,kad
vientaučių šeimų sutuoktiniai su tėvais bei kitais giminaičiais
palaiko daug glaudesnius ir draugiškesnius santykius negu
sutuoktiniai iš tautiškai mišrių šeimų. Tai rodo, kad jau šeimos
kūrimosi stadijoje mišrią santuoką sudarančių žmonių santykiai
su tėvais bei giminaičiais dažnai komplikuojasi, ir normalizuoti
juos ne visada pavyksta. Tiesa, galvojant apie tarpnacionalinius
santykius, skirtingų tautybių giminaičių tarpusavio santykių
perspektyvą nepriklausomos Lietuvos valstybėje, galima tvirtinti,
kad ši kliūtis ne itin lemia mišriai šeimai sėkmę ir gerovę, be to,
kaip problema, ji lengvai išsprendžiama: geresnis vieni kitų
pažinimas, spartesnis kitataučių integravimasis j krašto kultūrą,
kaip minėta, šiuos prieštaravimus labai švelnina. Čia vėl galima
pateikti pavyzdžių iš gyventojų apklausos: Kauno lietuviai
tautiškai mišrioms santuokoms yra gerokai palankesni negu
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Vilniaus lietuviai; dėl tautinių motyvų mišriai santuokai Vilniuje
nepritariama dažniau nei Kaune. Vilnietiškasis stereotipas - tai
intuityvus tautos priešinimasis jos gyvybinės erdvės siaurinimui,
galimam asimiliaciniam spaudimui.
šeimyniniai buitiniai konfliktai šeimoje. Nėra abejonės,
kad šeimyninių buitinių konfliktų prigimtis tautiškai mišriose
šeimose yra tokia pat kaip ir vientautėse. Tačiau sprendžiant
konfliktines situacijas čia dažniau pasireiškia mąstymo
stereotipai, kai kada - sutuoktinių temperamentų skirtumai.
Dažnai dėl sutuoktinių mąstymo ribotumo ir nepakankamos
tautinės tolerancijos manoma, jog konfliktas kilo dėl to, kad
vyras arba žmona yra kitos' tautybės ir kad sutuoktinyje,
sprendžiant konkrečią konfliktinę situaciją, atsispindi tai tautai
būdingi bruožai. Tada konflikto gilėjimas įgauna kitokį pobūdį
negu vientautėse šeimose.
Tautiniai klausimai mišrioms šeimoms yra patys opiausi. Su
jais susiduriama kasdien, kai kada dėl jų priimami svarbūs,
ilgalaikiai sprendimai, ieškoma kompromisų, tariamasi, bet čia
visada kuris nors šiek tiek pralaimi. Vientautėms šeimoms
niekada neiškyla dilemos, kurio sutuoktinio kalba tarpusavyje
kalbėtis, kurią tautybę ar mokyklą vaikams parinkti. (Tiesa,
mokykla gali būti svarstytinas dalykas ir tautinių mažumų, kurios
neturi mokyklų gimtąja kalba, šeimose.) Kartais nutraukiama ir
santuoka. Šio subtilaus klausimo negali apeiti ir gana darnios
mišrios šeimos, kuriose vyrauja abipusė pagarba sutuoktinio
tautos savitumams (juk kiekvienas žmogus jaučia atsakomybę
dėl savo tautos išlikimo), - tautinių pozicijų gynimas
kasdieniniame šeimos bendravime yra neišvengiamas. Kad ir
gerai mokantis antrąją kalbą, bet šeimoje negalintis gimtosios
kalbos vartoti, žmogus jaučiasi kažko netekęs. Čia dar būtų
galima mintj plėtoti:, kokia yra dvasinė būsena žmogaus,
šeimoje "nugalėjusio" mylimo žmogaus kalbą ir jvedusio savo
"tautinę kultūrą" arba "didžiąją", "universaliąją", "bendratautinę"
kultūrą; kaip jaučiasi tas kitas, tam tikra prasme nužemintas? Per
sociologines apklausas j tokio pobūdžio klausimus žmonės
paprastai atsakinėja nenuoširdžiai, bandydami įtikinti, kad čia
jokių problemų neturi. Suprantama, ilgainiui tos problemos
sušvelnėja. Tačiau neretai tautiškai mišrių šeimų ištuokų bylose
iškyla būtent tautinės problemos, nors šj aspektą sutuoktiniai
linkę maskuoti įvairiomis socialinėmis priežastimis. Tuo labiau,
kad objektyvių kriterijų, kaip spręsti problemas, negali pateikti
nei įstatymo leidėjas, nei šeimos specialistai ar ekstrasensai, nei
visuomenė. Kai kada visuomenės nuomonė gali būti kaip išeitį
siūlanti alternatyva, tačiau moralės požiūriu dažnai reikalą
komplikuoja
pačios
šeimos
socialinės-demografinės
charakteristikos. Antai galima teigti, kad visiškai teisingas bus
tėvų sprendimas vaiką auklėti taip, kad jo gimtoji kalba būtų
vietinių gyventojų, tarp kurių ta šeima gyvena (jeigu vienas iš
tėvų - vietinės tautybės atstovas), kad užaugęs jis nesijaustų
"vidaus užsieniečiu", sugebėtų integruotis j to krašto kultūrą.
Nemokėdamas kalbos, to padaryti negalės. Tačiau vaiko
priskyrimas tai ar kitai tautybei”' , kad ir kaip j šį reikalą žiūrėsime,
visada turi logiškas alternatyvas. Tarkim, Lietuvoje gyvenančių

mišrių šeimų, kurių vienas iš sutuoktinių - lietuvis, vaikų
priskyrimas lietuvių tautybei teisingas ir racionalus gali būti ta
prasme, kad šių šeimų palikuonys - tiesioginiai šios žemės
senųjų gyventojų gyvybės ir kultūros tęsėjai. Jie už tai yra
atsakingi istorijai. Tačiau nustatant vaiko tautybę tokiose
mišriose šeimose, kurių vienas iš sutuoktinių priklauso dar
arčiau prie išnykimo ribos esančiai tautai (karaimai, Lietuvos
totoriai, latviai, estai ir panašiai), moralinis problemos aspektas
visada labai svarbus. Tuo labiau, kad už visų Lietuvoje
gyvenančių tautinių mažumų išlikimą galbūt lietuviams ateityje
teks imtis atsakomybę. Tėvams nustatant vaiko tautybę,
moralinės kolizijos negalėtų, atrodo, panaikinti ir įstatymo
leidėjas. Jeigu viskas būtų reglamentuota įstatymo, tarkim, kaip
teisininkų siūloma, Lietuvos Respublikoje suteikti tautiškai mišrių
šeimų vaikams tautybę tuoj po gimimo arba jų pasuose rašyti
dviguba arba keturgubą (jei ir tėvai gimę mišriose šeimose)
tautybę*, arba įstatymo norma mišrios šeimos vaikui teikti krašto
pagrindinių gyventojų tautybę (jei vienas iš tėvų yra tos
tautybės), vidiniai prieštaravimai dar labiau padidėtų. Vilniaus ir
Šalčininkų rajonų "autonomininkai" pareikštų, kad tokia įstatymo
norma yra didžiausias žmogaus teisių pažeidimas, o tokios
šeimos, kuri to įstatymo laikytųsi, gyvenimas "autonomijoje" dėl
psichologinio teroro labai pasunkėtų. Pavyzdžiai įtikina, kad
tautiškai mišrių šeimų palikuonių tautybės nustatymas turėtų būti
tik tėvų ir pačių vaikų kompetencija.
Tautiškai mišrios šeimos ir nutautėjimas, šių dviejų
reiškinių sąsajos kelia bene didžiausią visuomenės, pirmiausia negausių tautų atstovų, susirūpinimą. Jų egzistencijai net
pavienių asmenų išėjimas iš savo etninės bendruomenės yra
grėsmingas. Žinoma, žymesnius ir greitus gyventojų tautinės
struktūros pakitimus gali sukelti tik didelė tautiškai mišrių šeimų
dalis. Nuo XX a. pradžios iki mūsų dienų iš Tarybų Sąjungos
tautų "žvaigždyno" išnyko net kelios dešimtys mažų tautelių, daugiausia dėl jų intensyvių vedybinių kontaktų su kitomis,
pirmiausia - gausiomis tautomis. Lietuvoje gyvenantys karaimai
ir totoriai, negausios tautinės bendruomenės, didelio vedybinių
ryšių uždarumo dėka, ištisus šimtmečius išvengė asimiliacijos, o
tarybiniais metais, kai šis uždarumas gerokai susilpnėjo, joms
iškilo asimiliacijos grėsmė. Realus šioms tautoms ir giminingos
kraujomaišos pavojus, bet tai - kita problema. Demografų
paskaičiuota, kad jeigu kas dešimtas susituokiantis tautos
atstovas sudarys tautiškai mišrią santuoką ir visi tose
santuokose gimę vaikai priims kitą tautybę, tai pirmoji per pusę
sumažės per 100-150 metų. Suprantama, prasčiau vertinant
savo tautybę, žymiai sparčiau mažėja ir asimiliuojama tauta. O
jeigu ji yra asimiliatorius, tai gausėja kitataučių sąskaita. Tačiau
tautiškai mišrios šeimos sukelia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių
etninių pakitimų, kurie vėlgi pražūtingesni yra mažesnėms
tautoms, nors mišrių šeimų “vaikų dalybose" jos gali turėti ir
persvarą. Tai itin jaučiama, kai kita tauta patenka į nepalankias
istorines sąlygas (tarkim, praranda valstybingumą, laisvę, patiria
genocidą ar sunkias gaivališkas nelaimes). Lietuvoje mišrių
šeimų, kur vienas iš sutuoktinių - lietuvis, palikuonys dažniausiai
papildo kaip tik lietuvių tautybę. Taigi atrodytų, kad šiuo
konkrečiu atveju tautos egzistencijai tokios šeimos jokio
pavojaus nekelia, netgi atvirkščiai - ją gausina.
Tačiau šalia palikuonių "duoklės" egzistuoja kitas, lėtas ir iš
pirmo žvilgsnio nematomas mišrių šeimų asimiliacijos poveikis.
Nors jų vaikai paprastai antrąją kalbą moka kiek geriau už
bendraamžius iš vientaučių šeimų, bet jie gerai nemoka nė
vienos: skurdus žodynas, prasta tartis, kalba užteršta
svetimybėmis. Tokios šeimos abiejų tautų papročių, tradicijų
paprastai nežino, dažniausiai nė vienų nesilaiko arba viską
krūvon suplaka. Dėl to mišrių šeimų vaikai neturi tautinės
savimonės, dažnai užauga tautiniai indiferentai ir daug dažniau
sukuria tautiškai mišrias šeimas, o jų palikuonys dar labiau
susitapatina su, jų manymu, "didžiąja" kultūra. Istorijoje būta

atvejų, kai mišrių šeimų palikuonys tapdavo didžiausiais savo
tėvų ir protėvių tautos nedraugais, tikrais didžiavalstybiniais
šovinistais. Tiesa, kartais - skriaudžiamų tautų gynėjais.
Santuokos stabilumas. Iš statistikos matyti, kad pasaulyje
mišriosios šeimos išyra kur kas dažniau nei vientautės. Taip yra
ir Lietuvoje. Be abejo, mišrių santuokų nestabilumą lemia ir tai,
kad tarp jų - daug migrantų, o migruojančių žmonių dorovinės
nuostatos menkesnės. Tai pasakytina ir apie migruojančiose
šeimose užaugusius vaikus. Beje, taip pat nustatyta, kad
įvairiuose kraštuose net ir vientautės nevietinių tautybių
gyventojų santuokos mažiau stabilios negu vietinių gyventojų
vientautės santuokos. Žinoma, būna ir išimčių. Mišrios šeimos
padėtis nuo pat jos susikūrimo yra sunkesnė negu vientautės
dėl sutuoktinių etninės kultūros skirtumų - kalbos, papročių,
tradicijų, ir tai neretai pasireiškia kaip santuokos nestabilumo
veiksnys. Kuo daugiau skirtumų, tuo didesnė tikimybė, kad
santuoka bus nestabili. Tuo, matyt, pirmiausia reiktų aiškinti į
egzotiškus kraštus nutekėjusių lietuvaičių ne vieną dramatiškai
susiklosčiusį likimą. Mišrios šeimos, kaip minėta, turi problemų
dėl vaikų tautiškumo. Beje, tautinis mišrumas nėra vienintelis
nevienodų (heterogeniškų) šeimų stabilumą menkinantis
reiškinys. Psichologų praktikų pastebėta, kad santuokos
stabilumą silpnina bet kokio pobūdžio heterogeniškumas
(tautinis, religinis, išsimokslinimo, amžiaus ir kt.).
Reprodukcinė elgsena. Žmonių populiacijos konkrečiose
teritorijose išlaikymo atžvilgiu galima įžvelgti vieną sąlyginai
teigiamą tautiškai mišrių šeimų bruožą. Nors šis klausimas
mažai tyrinėtas, tačiau iš atrankinės šeimų statistikos matyti, kad
vidutinis vaikų skaičius jose yra kiek didesnis negu vientautėse.
Taip iš dalies gali būti dėl to, kad, žinodamos galimus
sunkumus, tautiškai mišrios poros kiek diažniau nei vientautės
susituokia iš meilės, tačiau čia, ko gero, svarbų vaidmenį
vaidina ir kitataučiuose regimas seksualinis kitoniškumas.
Tačiau žinodami didesnius mišrių šeimų irimo koeficientus, jų
kūrimo negalėtume laikyti panacėja netgi tuo atveju, jeigu mums
rūpėtų gelbėti valstybes nuo depopuliacijos.
Taigi, apžvelgę svarbiausias šeimos funkcionavimo sritis,
matome, kad dauguma faktų - tautiškai mišrių šeimų nenaudai.
Tad kaip tokias sudaromas santuokas ir jau egzistuojančias
tautiškai mišrias šeimas reikėtų vertinti etiniu požiūriu?
Suprantama, kai santuoka sudaroma vien dėl materialinių arba
kitokių išskaičiavimų, tiek tautiškai mišrią, tiek vientautę šeimą
galima laikyti ne itin dorovinga. Tokiais pagrindais kuriantį
tautiškai mišrią šeimą žmogų pagrįstai galima kritikuoti ir dėl
tautinės savimonės neturėjimo. Tačiau visai kas kita, kai tautiškai
mišri santuoka sudaroma mylint vienam kitą.
Jeigu pripažįstama, kad meilė yra Dievo dovana, tai žmogus,
pasisakantis prieš iš meilės kuriamą tautiškai mišrią santuoką,
kartu stoja ir prieš Dievo valią. Jis Dievui nusikalsta taip pat, .kaip
ir stodamas prieš vientautę iš meilės sudaromą santupką.
Tačiau negalima nuneigti ir teiginio, jog tautos - Dievo mintys. Si
moralinė kolizija, iš vienos pusės jaučiant žemiškąją pareigą
protėvių kalbai, kultūrai, papročiams, antra vertus - meilę ir
pagarbą visoms Dievo valios apraiškoms Žemėje, itin stipriai
gali reikštis krikščioniškose, bažnyčios mokymu grįsta dorove
besivadovaujančiose tautose. Prieš tautų egzistavimą nukreipta
veika, jų niveliavimas arba dirbtinis jų veido keitimas yra
nusikalstamas kaip ir bet kokia veika prieš meilę. Tačiau, kaip
minėta, tautiškai mišrių šeimų kūrimas ir sąlygoja tautų
niveliavimą.
Prieštaringa ir asimiliacijai priešintis skatinanti būsena gali
dominuoti tautų išsivadavimo epochose ir ypač negausiose,
priešiškų valstybių apsuptyje arba globoje esančiose tautose. Iš
vienos pusės, kovodamos už savo egzistenciją, jos privalo
gintis visomis galimomis priemonėmis, sutelkti dvasines jėgas
savo genofondui, etninės teritorijos tautiniam savitumui saugoti.
Antra vertus, griežtai pasisakydamos prieš tautiškai mišrias
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santuokas, demokratinio pasaulio gali būti nesuprastos ir
išsivadavimo kovoje gali prarasti jo paramą.
Tad kokia šiandien turėtų būti mūsų, lietuvių, pradėjusių
galbūt paskutinį nacionalinio išsivadavimo sukilimą (paskutinį
vienokios ar kitokios jo baigties atveju) nuostata tautiškai mišrių
santuokų atžvilgiu? Mano manymu, ji turėtų būti formuojama
trimis skirtingais lygmenimis: 1) Jau dabar Lietuvoje
egzistuojančias tautiškai mišrias šeimas turime toleruoti be jokių
išlygų, kaip toleruojame kitas tautas arba pavienius jos atstovus.
Ne tik tarp kitataučių, bet ir tarp išeivių iš mišrių šeimų turime
daug nepriklausomybės šalininkų ir net jos labui aktyviai
dirbančių veikėjų. Negatyvi nuostata mišrių šeimų atžvilgiu gali
tik pagausinti nepriklausomybės priešų gretas; 2) Nuostata
būsimų tautiškai mišrių santuokų atžvilgiu turi būti formuojama
objektyviai visuomenę informuojant apie jų ypatybes.
Visuomenė, ypač vedybiniam gyvenimui rengiamas jaunimas,
turi žinoti visus sunkumus, su kuriais gali tekti susidurti sukūrus
tautiškai mišrią šeimą. Egocentriškas bei etnocentriškai
nusiteikusias asmenybes ikivedybinio konsultavimo specialistai
turėtų perspėti, kad jiems laimingai gyventi tautiškai mišriose
šeimose yra gana menka tikimybė. Praktika parodė, kad
sunkiausia būna kitos tautos kalbai ir .kultūrai nepakantiems
žmonėms. Tačiau kiekviena dar nevedusių, skirtingų tautybių
įsimylėjėlių pora jau yra Dievo piršto paliesta ir jo palaiminta,
todėl mėginimas ją išskirti yra nusikalstamas; 3) Tauta, ypač
negausi, patekusi į sunkią nelaisvę ir susidūrusi su dirbtinės
asimiliacijos skatinimu bei dvasiniu ir fiziniu genocidu, įgyja teisę
visais įmanomais būdais ginti save kaip Dievo kūrinį, todėl ji turi
moralinę teisę atvirai riboti vedybinius ryšius savo tautinėje
bendruomenėje.
Pasisakome ne prieš tautiškai mišrias santuokas apskritai, o
prieš ideologizuotas, susovietintas santuokas, kur šeimos nariai
iš anksto gali būti surikiuoti kaip "vyresniosios" ir "jaunesniosios"
tautos atstovai. Todėl problema yra ne tautiškai mišrių šeimų
buvimas ar tautiškai mišrių santuokų sudarymas, o santykių tarp
tautų pobūdis, aplinka, kurioje minėtos piktybinės ligos gali tarpti
ir griauti šeimas iš vidaus. Aplinką apskritai labiausiai formuoja
valstybių tautinė politika. Nelygiateisių tautų visuomenėje
(valstybėje) net vienas kitą mylintiems tautiškai mišrios šeimos
nariams sunku būti šeimoje lygiateisiais. Jei valstybėje kuri nors
tauta turi nepagrįstų privilegijų, tai tautinė nelygybė persikelia ir į
mišrias šeimas, o tai destruktyviai veikia pačią šeimos instituciją
ir turi neigiamų pasekmių visuomenei. Galbūt todėl daugelyje
užsienio šalių, kur kiekvienos tautos, gyvenančios savo
teritorijoje, teisės yra užtikrintos, o imigrantų statusas aiškiai
nusakytas įstatymais, mišrios šeimos nėra taip prieštaravimų
draskomos ir jų kūrimas visuomenei nerimo nekelia. Todėl
galima prognozuoti, kad ateityje, kai visų, taip pat ir tautinių,
problemų sprendimą lems pačių Lietuvos piliečių valia, tautiškai
mišrių šeimų klausimai ir pas mus nebus tokie opūs.

Petras KALNIUS
PASTABOSį

1. Lietuvoje tebegalioja tarybiniai tautybės nustatymo įstatymai, pagal kuriuos mišrių
šeimų vaikams tautybė pirmą kartą oficialiai nustatoma (vaikams patiems pasirenkant), kai
jie gauna pasą. Tačiau faktiškai jo tautybę jau žymiai anksčiau lemia šeima: vaiko gimtoji
kalba, pasirinkta mokykla ir 1.1.
2. Jačkonienė J. Tautybės nustatymas - šeimos teisės reguliavimo objektas H Šeima,
moteris, visuomenė. - V., 1990. - P.42.
3. Navaitis G. Socialinės psichologinės santuokos nestabilumo prielaidos H Šeima,
moteris, visuomenė. - V., 1990. - P.53.
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ARCHETIPINĖ
KULTŪRA,
BOLŠEVIZMAS,
IR MES
Kas esame? Ką iš mūsų padarė nuožmi istorija? Kuo būsime, tapę
laisvi civilizuotame pasaulyje? Ko tasai pasaulis iš mūsų laukia? Klausimai, kurie jaudina kiekvieną* Ir visų pirma - tą, kuris gyvena ne
tam, kad valgytų, bet valgo, kad gyventų... Gyventų kuriančiu,
mąstančiu, siekiančiu suvokti save ir pasaulį žmogumi.
Įžymus austrų mokslininkas, psichiatras KG.Jungas teigė, kad
ž?nogaus psichika, kaip dr fizinis kūnas, - ilgos evoliucijos rezultatas.
Žmogaus prigimty, anot jo, slypi bendruomeninės (kolektyvinės)
pasąmonės archetipai, kurie perduodami iš kartos į kartą genetine
atmintimi, žmogaus mąstyseną, elgseną, jutimus žadinančiu ir
regidiuojančių jo stabilų dvasinį kryptingumą sąlygojančiu kodu,
Jungiškuosius archetipus išreiškia ir palaiko mitologija, folkloras,
tautosaka, religinės pažiūros, pasaulėjauta, ryšys su gamta, gamtos
sudvasinimas, taip pat įvairios meno formos (žinoma, jeigu
menininkas priartėja prie žmogaus prigimties paslapčių). Tie
archetipai suteikia žmonių bendruomenei, genčiai, tautai, rasei
bendrumo su visais, su praeitimi pojūtį.
Archetipinė ktdtūra, kaip ir archetipinė bendruomeninė žmogaus
pasąmonė, neatskiriama nuo etnoso, tautos hdtūros. Ji - tos kultūros
esmė. Palyginti uždaromis bendruomenėmis (gentimis, etnogrupėmis)
gyvenusių žtnonių socialinės organizacijos karkasą sudarė tam tikri
tūkstantmetės praktikos iškelti, atrinkti ir nušlifuoti buities
organizavimo,
elgsenos,
gyvensenos
principai:
idėjinių,
pasaulėžiūrinių, estetinių bei dorovinių vertybių sistema, sudėtingas, iš
kartos į kartą bendru gyvenimu, tiesioginiu bendravimu perduodamas
humanitarinės hdtūros, dvasinių reišhnių lobynas. Sis lobynas teikė
žmonių buvimui platesnę prasmę bei tikslus, aukštesnius nei gamyba,
vartojimas, elementariausių materialinių sąlygų regeneravimas. Tas
lobynas būrė žmones į sociumą ne išoriniais, bet vidiniais saitais.
Kartu formavo, palaikė vidujai suvokiamą dorovinę atsakomybę (ih
pasiaukojimo) už tą sociumą (tautą).
Plėtojant šią mintį, manau, bus įdomu pasekti X X a. pradžios rusų
mąstytojo ir revoliucionieriaus (bet taip ir nepritapusio prie "tikrųjų",
fanatiškųjų
naujosios
visuomenės
hirėjų)
A.Bogdanovo
samprotavimų giją: "Senaisiais laikais žmonės geriau gyveno.
Tiksliau, gal ir ne geriau - žinoma, kad ne geriau, o vis dėlto...
lengviau. Ne ta prasme lengviau, kad buvo mažiau darbų ir vargo ne. Viso to buvo per akis. Štai, galvoti žrnonėms nereikėjo. Už juos
galvojo kiti. Tačiau ir tie kiti, ko gero, taip pat negalvojo, todėl kad už
juos galvojo tretieji, o už tuos panašiu būdu galvojo ketvirtieji ir taip
toliau... Atrodė, kad toje "negalvojimo" grandinėje, jos pabaigoje
turėjo būti kokie nors "galvočiai", tačiau to nebuvo. Toji grandinė
neturėjo pabaigos... Gyvųjų žmonių grandinė buvo sukabinta su
mimshįjų grandine ir už gyvuosius galvojo mirusieji, ir visa tai

vadinosi senolių priesakais"!
Kodėl skaitytoją varginu tokia ilga citata? A.Bogdanovas labai
reljefiškai nusakė gyvenimo būdą, būdingą vadinamajai žemdirbystės
civilizacijai, kurios mes ir po šiai dienai tebesiilgime... Ilgimės todėl\
kad ten regime, širdimi prisimename šiandien negrąžinamai išbarstytą
įvairiausių paprotinių normų, nežinia nuo kada susiklosčiusių
tradicijų, dorovinio imperatyvo (dorovinių kanonų), natūralios
žmonių jungties - daugelio kartų kauptą dvasinės, žmogiškosios
patirties lobyną, senolių priesakus - mūsų tautos archetipinę kultūrą.
Žmogaus tautiškumą galima vertinti kaip savotišką jo
civilizuotumo matą. Gal neatsitiktinai laukinės ordos, barbarai,
užkariautojai, kaip ir vėlesnieji jų modernūs pasekėjai, pirmiausia
stengdavosi sunaikinti žmoguje būtent tautiškumą ir atmintį. Nes tik
toks žmogus gali tarnauti užkariautojo interesatns. Tada jis yra tik
vykdytojas (ir tai prastas), o ne kūrėjas. Taip atsitinka todėl, kad
kartu su tautiškumu, pasąmone ignoruojamas ir žmogaus
archetipiškumas, būtinas egzistencijos kryptingumui, elgsenos
dorovingumui palaikyti. Sumenkėja žmogaus prigimtinės kūrybinės
galios, sunyksta Harmonijos, kaip Visatos ir žmonijos egzistavimo
universalaus principo suvokimas.
Tačiau visų laikų, visų rūšių barbaratns bei užkariautojams
žmogus mažiausiai rūpėjo.
Nederėtų pamiršti vienos svarbios aplinkybės. Tautiškumas,
tautinė sąmonė (priklausymo tautai jausmas), kaip mes tuos
reiškinius suprantame, - civilizacijos istorijoje palyginti nesenas
reiškinys. Jis gimė, ko gero, XVIII-XIX ammiose. Iki tol žmonės
reikšdavo lojalumą, priklausomybę darniausiai etninei (gentinei) ar
religinei bendruomenei, miestui valstybei ar feodalo tėvonijai - tam,
kas supo žmogų, formavo aplinkos materialinį, dvasinį substratą,
bendravimo kultūrą.
Bolševikai,
pasigavę
internacionalizmo,
teisingiau
kosmopolitizmo idėją, nebuvo originalūs. Juk ir visos didžiosios
pasaulio
religijos
(islamas,
budizmas,
krikščionybė)
bendražmogiškąsias vertybes kėlė aukščiau už tautines. Tai svarbi
aplinkybė bolševikų pozicijai tautų atžvilgiu suprasti. Tačiau ji
išsigimė iki tautiškumo apskritai neigimo.
Mes dar atsimenam chrestomatinius teiginius, kad Lenino
vyriausybė buvusi pati inteligentiškiausia, labiausiai išsilavinusi to
meto vyriausybė. Formaliai žvelgiant, ko gero, taip ir buvo. Tačiau
išsilavinimas nėra tolygus išminčiai. Dargi atvirkščiai, susiklosčius
visuotinės psichozės sąlygoms, jis gali suvaidinti patį negatyviausią
vaidmenį išrasdamas rafinuotesnes blogio formas. Pagaliau, tai, ką iš
pradžių galbūt suprato inteligentiškos asmenybės, buvusios prie
bolševizmo ideologijos ištakų, vėliau nušlavė jų pačių pagimdyta, nuo
kultūros varžtų išlaisvinta griaunamoji jėga.
Bolševikai, užsikrėtę pasaulio pertvarkymo vizija (bet negalėję
atsikratyti šimtmečiais gyvavusios rusiškojo imperializmo ir šovinizmo
bacilos), tikėjosi naujosios, vadinamosios tarybinės visuomenės katile
sulydyti daugybę tautų ir tautelių, gyvenusių neaprėpiamuose Rusijos
valstybės plotuose. Jie visai atmetė (ko gero, tuo metu ir
nesuvokdami) tautiškumą, kaip gamtos ir žmonių istorijos
suformuotą
natūralų
socialinės
organizacijos,
visuomenės
saviorganizavimosi, saviraidos šaltinį. Jie nesuvokė ir nenorėjo
suvokti etnogenezės istorinės ir hdtūrinės prasmės. Sukoncentravę
dėmesį į socialinį vienalytiškumą, į monizmą, jie tuo pačiu atmetė
kultūros heterogeniškumą, kurio pagrindą sudaro etnokultūrų
įvairovė. Teoriškai pripažindami Hėgelio ir Markso dialektiką,
bolševikai patys nesugebėjo jos įžvelgti tikrovėje, nesuvokė, kad tik
įvairovių susidūrime, konfliktų ir socialinių prieštaravimų dėka
gimsta visa tai, ką mes vadiname evoliucija, pažanga. Jie neįžvelgė
paties svarbiausio: kad tautiniuose papročiuose ir tradicijose,
pasaulėžiūroje ir pasaulėjautoje, kalboje ir žmonių bendravime - tarsi
T

pati Gamta padėjo akumuliuoti ne šimtmečiais, o tūkstantmečiais
kurtą, šlifuotą žmonių patirtį, jų puoselėtą dvasingumą, dorovines
nuostatas, be kurių žmonių gyvenimas praranda išmintį ir prasmę,
darną ir tikslingumą.
"Kas gina nacionalinės kultūros šūkį - to vieta tarp miesčionių
nacionalistiį, o ne tarp marksistų" - yra teigęs V.Leninas (Leninas V
Pilnas raštų rink - V., 1983, T. 24 - P. 119). Taip buvo pakeltas
ginklas prieš tautiškumą. O tuo pačiu - prieš civilizacijos
humanitarinį kryptingumą, saviraidos šaltinius. Taip buvo pradėtas
kelias i mankurtizmą (istorinės ir kidtūrinės atminties praradimą),
socialinę mimikriją (konformistinį prisitaikymą prie to, kas yra),
elgsenos
nomadiškumą
(klajoklio
psichologiją),
dorovinį
degadavim ą ir pan., maitinusiems totalitarizrno, unitarizmo
devyngalvį slibiną.
Tai, ką per tūkstantmečius kūrė pati gamta, Visatos išmintis, ką
glūdino natūrali, tegu ir konfliktais besiverčianti evoliucija ir
etnogenezės procesas, - buvo užsimota atmesti, o atsiradusią tuščią
erdvę užpildyti žmogaus rankomis istoriškai trumpiausiu laiku
padalytu naujadaru.
Tačiau argi buvo įmanoma bolševikinio imperializmo numatytu
pagrindu suartinti, tarkim, Rytų islamiškąjį substratą su Europos
krikščioniškuoju pasauliu? Rytų absoliutizmą su Europos
liberalizmu? Argi gali į saviraidą, saviorganizaciją orientuotas
liaudies ūkis, politinės stmktūros ir jas maitinanti kidtūra būti
gyvybinga, jeigu visa tai izoliuota nuo etniškumo, nuo žmonių
archetipinės pasąmonės, jeigu socialinės programos nemaitinamos
gyvybingaisiais archetipinės kultūros šaltiniais?
Iš tiesų, vadinamosios tarybinės visuomenės projektas buvo dar
vienas, ko gero, pats utopiškiausias utopizmo pavyzdys,
pademonstravęs pasauliui ne tik vulgariausią istorijos supratimą, bet
ir atnešęs žmonijai didžiulę kultūrinę, materialinę žalą. Juk
išnykusios ar likusios tik varganai egzistuoti tautos, tautelės į istorijos
kapinyną negrįžtamai nusinešė ir savo unikalumą: ladtūrinį
prisitaikymo prie esamų gamtinių sąlygų, materialiai produktyvaus
gyvenimo jom is unikalumą.
Šiandien mes lyžtingai vaduojamės iš bolševizmo imperijos. Tuo
pačiu - iš sąmonę slėgtisios ideologijos. Sunkiausia bus (bet būtina)
atgaivinti tautinį fadtūros savitumą, be kurio maža tauta negali išlikti,
įnešti savo indėlį į pasaulinį humanitarinės kidtūros aruodą.
Pilnavertė, žmogaus socialinį gyvybingumą sąlygojanti kidtūra
neįmanoma be tautinės sąmonės ugdymo. Neįmanoma vien dėl to,
kad didžioji Atsakomybė prasideda nuo šeimos, nuo tautos, nuo
etnosistemos, su kuria žmogų riša prigimties (tuo pačiu ir
bendruomeninės) saitai. Neteisinga tautinės sąmonės ugdymą
tapatinti vien, tarkim, su Lietuvos istorijos dėstymu, liaudies dainų
dainavimu, tautinių rūbų nešiojimu švenčių dienomis. Visa tai,
žinoma, labai gerai, bet daro labiau fasadinį, paviršinį poveikį.
Pilnavertis, šiuolaikinį pasaulį ir jo dinamizmą atitinkantis tautinės
sąmonės ugdymas turėtų remtis ir savitesnių socialinės saviraiškos,
gyvenimo, veiklos formų ieškojimu (formų, kurios labiausiai atitinka
tautos kultūrą ir labiausiai yra priimtinos žmonėms), etnofadtūros
elementi (, etnotradicijų plėtojimu. Bet - viską suvokiant ir pateikiant
kaip sudėtinius bendražmogiškosios kultūros dalykus. Tai reikia
deramai suprasti, nes visuotinės, nekontroliuojamos informacijos ir
gyvenimo stiliaus laikais bręstančios jaunos sielos visvien veršis į
tautiniais rėmais nebeįrėminamą pasaulį.

Romualdas GRIGAS

IBogdanovA. I i visuomenės psichologijos. - Sankt-Peterburgas, 1904. - PA. - Rusų k.
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PASAKOJE - TIKTAI
TIESA
Palyginti seniai pasakos suvokiamos
kaip graži neteisybė. Beveik visos jos
atiduotos vaikams, kurie, neturėdami
gyvenimo patirties, dar nesugeba jų
giliau suprasti. Nutolę nuo pasakų
suaugusieji atsisako progų pamąstyti
apie gyvenimą ir žmonių tarpusavio
santykius, daug ką sužinoti apie savo
protėvius.
Ne
visada
pasakos
lengvai
suprantamos. Ne iš karto jos priimamos
kaip
vientisi
kuriniai.
Pirmiausia
klausytojus bei skaitytojus domina herojų
likimai, pergyvenama dėl jų kančių,
džiaugiamasi pergalėmis, tačiau retai
kada pagalvojama, kodėl herojus ką nors
laimėjo, kodėl jis patyrė nesėkmę.
Pakanka sudėtingus pasakų siužetus
"išardyti", išskirti daugiau ar mažiau
autonomiškas
atkarpas,
kuriose
vaizduojamas dviejų personažų ar jų
grupių susidūrimas, gerokai keičiantis jų
būseną
(tokias
siužeto
atkarpas,
galinčias būti savarankiškų kūrinėlių
pagrindu,
pavadinau
elementariais
siužetais - ES), - ir tuojau išryškėja ES
herojų klaidos ar jų išmintingi poelgiai.
Kiekvienas ES yra meniška žmogaus
elgesio taisyklės iliustracija. Vienos senų
senovėje atrastos taisyklės atspindi
tolimą žmonijos vaikystę ir yra naivios,
kitos mums aktualios ir šiandien, dar
kitas svarbias tiesas esame gerokai
primiršę.
Visus lietuvių pasakų ES, turėdama
omeny herojų tikslus, sugrupavau į
penkias klases. Kiekviena jų turi dvi
poklases
('Teisingas
elgesys1',
"Neteisingas elgesys" ar pan.). Paaiškėjo,
kad pasakų herojai siekia: 1) būti laisvi
nuo aplinkos arba ją valdyti, 2) turėti
gyvenimo reikmių arba patogumų, 3) būti
lygiateisiais genties bei visuomenės
nariais arba pasiekti aukštą padėtį, 4)
susirasti idealų vedybinį partnerį, 5)
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pilnaverčiai bendrauti gentyje, šeimoje
bei visuomenėje. Kadangi tie patys tikslai
būdingi ir dabartiniams žmonėms,
pasakose sukaupti atradimai mums labai
reikalingi.
Kai herojus elgiasi teisingai, ES
baigiasi jam teigiamu rezultatu, o je i ES
baigiasi herojaus nesėkme, reikia ieškoti
klaidos. Skirtingus herojų siekimus
vaizduojantys teigiami ir neigiami ES
pasakoje taip logiškai sujungiami, kad
susidaro vientiso kūrinio įspūdis. Kartais
pasakos kontekste keičiasi ES herojaus
tikslai (ES pereina į kitą klasę).
Šiuos pasakų struktūros ir prasmės
ypatumus pailiustruosiu lietuvių liaudies
pasakos, kuri dažniausiai vadinama
"Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių",
analize. Turėdama prieš akis 133
variantus,
susistemintus
lietuvių
pasakojamosios tautosakos katalogo
kartotekoje, pasistengsiu parodyti kūrinio
struktūrą ir prasmės išraiškos galimybes.
Nesunku
apibūdinti
svarbiausią
pasakos siužetinę liniją: tai pasakojimas
apie
brolius
vaduojančios
sesers
pasiaukojimą ir ištvermę. Galima įžiūrėti
ir kitą - nekaltai skriaudžiamos žmonos siužetą. O dabar pažvelkime į šią pasaką
kaip į mozaiką. Pačiame siužete išsiskiria
dalys - semantiniai blokai. Bloke gali būti
vienas ar keli ES, iš kurių vienas
svarbesnis.
Beveik visi šios pasakos variantai
pradedami semantiniu bloku,
kurį
apibendrintai pavadinčiau
"Herojaus
artimieji praranda savo tikrąjį pavidalą ir
kontaktus su gentimi" (t.y. pirmasis ES ar
jų
grupė
baigiasi
tuo,
kad
trys/devyni/dvylika
brolių
virsta
varnaisljuodvarniais/vilkais ir palieka
namus.) Dažnai čia būna vienas ES:
sūnūs įkyriai prašo motiną pakepti jiems
po "varnikę" / motina pargriūva, lipdama
per slenkstį, ir išberia iš prijuostės

žirnius, kuriuos nešė savo alkaniems
vaikams pamaitinti; sūnūs nepaduoda
motinai pirštinės; motina sukeikia: "Kad
jūs varnais / vilkais išlėktumėte!" Taip ir
atsitinka. Vieno varianto pradinis ES
kitoks: motina pasiguodžia raganai, kad
jos sūnūs dažnai mušasi; ragana duoda
žiedą ir liepia, kai vaikai ims muštis,
mesti jį per langą; motina taip padaro sūnūs virsta juodvarniais ir išskrenda.
Taigi motina dėl menkos priežasties
pasako
pikta
linkinčius
žodžius,
pamiršdama, kad tai magiška formulė.
Visus ES semantiškai interpretuojame:
"Herojus neatsargiai naudoja magišką
priemonę".
Dalyje variantų broliai sąmoningai
paverčiami paukščiais ar žvėrimis: į
namus
parvesta
pamotė
užketkia
posūniusįduoda jiems degtinės/užmeta
ant posūnių marškinius / liepia posūnius
pavožti po puodais ir pati juos atvožia posūniai virsta juodvarniais/vilkais. Šių ES
herojus - tėvas arba broliai. Jie elgiasi
neteisingai, nes nieko nedaro, kad
apsaugotų vaikus arba patys apsisaugotų
nuo
antipodo
(pamotės)
magiško
poveikio, net jai "talkininkauja". ES
interpretuojame taip: "Herojus arba
herojaus artimasis patiria magišką
antipodo poveikį". Variantų dalyje: našlys
tėvas nori vesti raganą ir, jai reikalaujant,
pažada nužudyti ir sudeginti savo sūnus
('Herojus priima nepriimtiną antipodo
sąlygą - artimieji patenka į pavojingą
situaciją"). Vėliau tėvas bando išsaugoti
sūnus: sudegina šunis ir jų pelenus
nusiunčia raganai, sakydamas, kad tai
vaikų pelenai; ragana tuo patiki ('Herojus
pakeičia savo artimąjį kitu personažu išsaugo savo artimojo gyvybę"). Vėliau
pamotė randa vaikus ir juos užkeikia.
Užrašyta
variantų,
kuriuose
vaizduojami tėvai, norintys savo vaikus
nužudyti. Jauniausias brolis nugirsta
tėvus kalbant, kad jeigu gims mergaitė,
sūnus nužudysią; broliai pabėga iš
namų. Dalyje variantų mažiausias brolis
lieka namie ir sutartu ženklu praneša,
kad gimė mergaitė. Kartais tėvas liepia
sūnums eiti į mišką ir nebegrįžti, jeigu
pamatys iškeltą vėliavą, rodančią, kad
gimė sesuo. ES interpretuojame: "Herojus
stebi antipodą, kai šis naudojasi veikimo
laisve" ir "Herojus susižino per nuotolį su

kitu personažu". Abiejų ES rezultatas iš
esmės toks pats: "Herojus gauna
informaciją apie pavojų gyvybei ir
nutraukia kontaktus su gentimi". Šiuose
variantuose broliai vėliau praranda savo
pavidalą: sesuo suranda brolius ir,
norėdama papuošti brolių trobą, nuskina
lelijas - broliai virsta juodvarniais. Nieko
nežinodama,
sesuo
neatsargiai
pasinaudoja
magiška priemone
ir
pakenkia broliams.
Semantinis blokas "Herojus atstato
kontaktus su savo artimaisiais" yra
visuose variantuose. Sesuo klausinėja
sutiktuosius, ar jie nematė brolių
juodvarnių, kol iš senelės gauna kelią
rodantį kamuoliuką arba erelis ją nuneša
pas brolius f"Herojus demonstruoja
antipodui savo sunkią būklę - herojus
gauna priemonę"). Kituose variantuose
sesuo iššluoja saulės trobą j atiduoda
varnui vištą, o už tai gauna šiukšles arba
vištos kaulus. Vėliau, lipdama j kalną pas
brolius, sesuo deda po kojų šiukšles /
vištos kaulus ir užlipa ant kalno.
CHerojus pagerina antipodo būklę herojus gauna p r i e m o n ę "Herojus
pasinaudoja ypatinga priemone - herojus
patenka j sunkiai prieinamą vietą"). Sesuo
padeda ant brolių lovų marškinius,
pasiūtus iš motinos austos drobės j
atsiriekia duonos nuo brolių kepalėlių /
pasirodo
jauniausiam
broliui
ir
pasislėpusi klauso, ką kalba broliai.
Sesuo savo veiksmais primena broliams
namus ir paskatina juos pasakyti, kaip jie
priimtų genties narį ("Herojus stebi
antipodą, kai šis naudojasi veikimo laisve
- herojus gauna informaciją"). Sužinojusi,
kad broliai ją gražiai priimtų, sesuo
pasirodo.
Daugumoje pasakos variantų sakoma,
kad savo atėjimu sesuo pasunkinusi
brolių padėtį: neužilgo jie būtų virtę
žmonėmis, bet dabar turėsią dar ilgai
kentėti. Tačiau, ištvėrusi tam tikras
sąlygas, ji galėtų juos išvaduoti. Sesuo
viską ištveria, ir broliai virsta žmonėmis.
Šis pasakos struktūros elementas - tai
įrėminimas, kuris negali būti aiškus be
įterpto į jį ES. įrėminimas pakeičia
įterptojo ES rezultatą (ir herojaus tikslą),
todėl sudaro atskirą semantinį bloką:
"Herojus grąžina savo artimiesiems tikrąjį
pavidalą".

Savarankišką semantinį bloką sudaro
ir įterptasis ES, kuriame iššifruojama,
kaip sesuo įvykdė brolių vadavimo
sąlygą. Pagal ES rezultatą šį bloką
vadiname: "Herojus išlaiko išbandymą".
Sesuo gauna užduotį septynerius metus
nekalbėti / nekalbėti ir sėdėti medyje /
nekalbėti ir valgyti tik eglių kankorėžius /
nekalbėti ir iš dilgėlių pasiūti broliams
marškinius.
Sesuo
neprakalba.
Ir
marškinius pasiuva (kartais nespėja
pasiūti vienos rankovės - jauniausias
brolis pasilieka su sparnu vietoje rankos).
ES interpretuojame: "Herojus nustatytą
laiką ištveria sunkias sąlygas".
Labai
sunki
užduotis
dar
pasunkinama: į ES išbandymą įsiterpia
grupė ES, kuriuose vaizduojama, kaip
karalaitis randa nebylę (iš medžio
iškrenta sesers plaukas ir suskambą J
nukrenta sesers kurpaitė / medžiotojų
šunys randa seserį), kaip karalaitis ją
veda (jam patinka graži mergaitė), kaip
anyta stengiasi įrodyti, kad nebylė
netinka šeimai (gimus kūdikiui anyta jį
pagrobia, o prie gimdyvės padeda
kačiuką ir pasako, kad marti kačiuką
pagimdė arba ištepa karalienės lūpas
krauju ir teigia, kad ji kūdikį suvalgė).
Sesuo uždaroma į kalėjimą / vedama
sudeginti, bet ji tyli ir nebando savęs
apginti. Pamačiusi žmonėmis virtusius
brolius j atskridusius juodvarnius, ji
supranta, kad išbandymo laikas baigėsi,
ir prakalba / užmeta ant juodvarnių
dilgėlių marškinius - tie virsta žmonėmis.
Šioje pasakos atkarpoje išskirti ES
semantiškai interpretuojami: "Herojus
neužsimaskuoja
nuo
antipodo
neišvengia kontaktų su antipodu",
"Herojus atkreipia į save antipodo dėmesį
- gauna jaunikį" ir "Herojus nepakankamai
saugo svarbų objektą - praranda savo
artimąjį". Be to, čia išskiriama poreikio
akcija: "Personažas, nuo kurio herojus
priklausomas,
gauna
klaidingą
informaciją".
Išskyrę pasakoje ES, galime pastebėti
ne vieną juose iliustruojamą elgesio
taisyklę. Sužinome, kad nereikia naudoti
priemonės, apie kurios paskirtį nieko
nežinoma arba sužinoma iš pavojingo
personažo, nereikia dėl menkniekių
griebtis
veiksmingų
priemonių.
Parodoma, kaip svarbu atsargiai elgtis su

piktu svetimuoju ir kaip naudinga
parodyti
pasitikėjimą
bei
padėti
naudingam svetimajam. Sužinome, kaip
gaunama informacija apie personažo
ketinimus, kaip perduodama žinia per
nuotolį, kodėl nepavyksta pasislėpti ir Irt.
Visos elgesio taisyklės tikros, beveik
visos pasireiškia ir realiose situacijose.
Elgesio taisyklių meninės iliustracijos
taip parinktos ir sugrupuotos, kad
pasakoje išryškėja dvi jų dalys: pirmojoje
vaizduojama, kaip greit galima prarasti
artimuosius, o antrojoje - kaip sunku
atstatyti nutrūkusius artimų žmonių
kontaktus ir panaikinti padarytą jiems
žalą. Brolius vaduojanti sesuo privalo
pasirinkti: rūpintis genties nariais ar
gelbėti savo kūdikius ir save. Pareiga
broliams pasakoje nustelbia motinos
pareigą ir net kiekvienam žmogui
būdingą savisaugos instinktą. Tačiau
genties interesams pasiaukojęs žmogus
tampa laimingas ir šeimoje, nes kiti
genties nariai juo pasirūpina. Taip
pasisakoma už genties vienybę ir už jos
interesų pirmenybę.
Pasakoje vaizduojamos patrilokalinės
vedybos: žmona pereina į vyro gentį, kuri
jai
svetima.
Todėl
ir
atsiranda
prieštaravimas tarp pareigų savo genčiai
ir šeimai.
Pasaka atspindi realų
prieštaravimą,
atsiradusį tada,
kai
visuomenėje
įsigalėjo
egzogaminių
vedybų papročiai.
Pasakos semantinis branduolys - ES
apie sesers išbandymą - priklauso
trečiajai ES klasei, kur vaizduojami
jaunimo išbandymai, primenantys realias
senovines iniciacijos apeigas, suteikiant
genties nario ' teises. Šio ES prasmė
sudėtingo kūrinio kontekste pakitusi.
Pasikeitus
papročiams
ir
išnykus
iniciacijos apeigoms, jas atspindintis
siužetas
nebuvo
užmirštas,
o
perprasmintas subūrė aplink save kitus
šiek
tiek
pakitusius
archaiškus
elementus,
atspindinčius
žmogaus
santykius su svetima aplinka. Ši
sudėtinga pasaka mums seka tiesą apie
žmogų, tikslų pasirinkimo būtinybę. Ji
moko pasiaukojimo ir ištvermės, įspėja
apie mumyse glūdinčius pavojus.

Bronislava KERBELYTĖ
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APEIGA
LIETUVIŲ LIAUDIES
VESTUVINIUOSE
ŠOKIUOSE

Senąją lietuvių pasaulėžiūrą ir kultūrą galima bandyti aiškinti

Vidurinė pora priartėja prie 3 šokėjos, pirmoji ima ją už rankos,

pasitelkus ir apeiginę vestuvinę choreografiją. Joje gana aiškiai

truputį kairiau jos vietos palikdama savo porininkę. Naujai

atsiskleidžia

susiformavusi pora grįžta prie ketvirtosios šokėjos.
Dabar ketvirtą šokėją už rankos ima trečioji, o kairiau jos vietos

tos

pasaulėžiūros

keitimasis,

sunykimas,

naujų,

pramoginių dalykų atsiradimas arba apeigos išvirtimas į pramogą.
Vestuvinėje apeiginėje lietuvių choreografijoje išryškėja

pasilieka pirmoji. Taip pat šokama ir toliau. Judėjimas vyksta ne

pagrindinės šokių grupės: vieni - senos kilmės, kituose vyrauja

viena linija, o kiekvienąkart vis pasislenkant, lyg braižant segmentinę

vėlyvesnį bruožai. Šios grupės skiriasi viena nuo kitos melodijomis,

žvaigždę:

poetiniais tekstais ir šokimo būdais. Tik šoktinių sutartinių ir šokių,
atliekamų dainuojant vienbalses dainas, visi šie elementai išlaikė
senus bruožus.
Folkloristų nuomone, sutartinių kilmė siekia dar pirmykštės
bendruomenės laikus.1 XX

a. pradžioje, 'pradėjus užrašinėti

sutartines, jos dar buvo išsaugojusios ryškius archaiškus bruožus.
Suprantama, sutartinės per ilgą laiką kito, bet manoma, kad tie
pakitimai

nėra

reglamentacijos.

labai

dideli,

Sutartinių

nes

atlikimas

buvo

apriboti

reikalauja

itin

apeiginės
didelio

susikaupimo, aktyvaus dainininkių bendravimo. Tai sąlygoja ir
choreografiją.
Turimais duomenimis, vestuvines sutartines paprastai šokdavo

Išdainavus visą sutartinę, kiekviena šokėja atsiduria savo
pradinėje vietoje, žodžiu, - apeina ratą. Šokio piešinys artimas

tik moterys. Dažniau buvo šokamos keturinės \ rečiau - trejinės 3 įr

Laimos žvaigždei, kuri gali būti laimės, sėkmės, palaimos ženklu. ?

dvejinės 4 sutartinės. Nemažai vestuvinių sutartinių buvo šokama

Taip šokamos sutartinės "Aš jaunas bernelis" (SIS 1317), "Treputė

ratu. Žinoma, tokia šokio piešinio forma neatsitiktinė - joje

martelė" (SIS 13016, LTR 870) (apie "Trepulę" bus kalbama

įprasminta apeiginė simbolika. Ratas - visame pasaulyje žinomas
saulės simbolis - pasižymi semantiniu daugiareikšmiškumu. Su ratu

vėliau).
Dažnai sutartinių šokių piešiniuose sutinkamas ir kitas žvaigždės

sietą vaisingumo, gerovės ir sėkmės magija 5. Uždara rato erdvė

tipas - svastika (kryžiaus ir rato derinys):

saugojo nuo piktųjų jėgų ir buvo sėkmingo apeigos atlikimo
"garantija". 6
Rato piešinys sutartinių šokiuose gali būti ne išsyk pastebimas.
Labai įdomus toks vestuvinių sutartinių atlikimas. Šoka keturiese.
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Sukdamos "žvaigždutę", 4 moterys sustoja šonu

kryžmai,

lietuviškuose

vestuviniuose

šokiuose,

kuriuose

pasitaiko

ištiesusios po ranką, centre susikabina ir eina ratu (pvz., "Sesė sodų

pasierzinimo, pasišaipymo iš kito pulko (kaip ir vestuviniuose

sodina" SIS 1362b). Susidaro kryžiaus piešinys. Kryžiui sukantis,

apdainavimuose). Galbūt tai labai senų laikų atgarsis, egzogaminių

galima jo galuose įsivaizduoti inercijos atšvaitus - lyg kometos

santykių liekana. Eilėmis atliekami vestuviniai šokiai labai artimi

uodegėles. Svastika - tai Laimos kryžius, kurio semantika sutampa
su Laimos žvaigždės semantika.9

advento-kalėdų laikotarpio žaidimams ir šokiams.

Itin populiarus toks šoktinių vestuvinių sutartinių atlikimo būdas:

Dauguma užrašytų vestuvinių apeiginių šokių jau nebeturi
senųjų bruožų. Jų poetiniai tekstai artimi individualiajai poezijai ir

dainininkės sustoja viena prieš kitą ir sukasi, susikabinusios už

talalinėms,

parankių (pvz., "Skamba tarška žiedeliai" SIS 1307). Sukimasis

polonezo, kadrilio (t.y. šokių, atkeliavusių į Lietuvą apie XIX a.)

vyrauja

instrumentinės

melodijos,

polkos,

valso,

poroje susikibus už parankių dažnas ne tik sutartinėse, bet ir
kituose senesnės kilmės lietuviškuose šokiuose. Čia galima pastebėti

choreografijos elementai. Dažniausiai tai poriniai šokiai. Nuo
neapeiginių jie skiriasi tuo, kad turi apeigą pradedančio ar

dviejų piešinių - rato (sukimasis) ir "žalčiuko" - derinį.

įvykdančio šokio reikšmę. Juos atlieka tik tam tikri vestuvininkai

Gali būti, kad toks sukimasis už parankių kažkada buvo siejamas

nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, mergvakario ar vestuvių iškilmių

su žalčio, gyvatės simbolika ir priklausė vaisingumo, gyvybės
atnaujinimo magijos sferai. 10

šokius XIX a. II-oje pusėje visoje Lietuvoje pradėdavo tėvas su

Vestuvinių sutartinių judesiai ir žingsniai nesudėtingi, archaiški.

Jei nebūdavo tėvų, šokdavo krikštatėviai arba svotai.Vėlesniais

Pagrindiniai žingsniai - paprasti, trepsimieji, pačiuožiamieji.

motina: jie susikibę už parankių kelis kartus apeina aplink pirkią. 16
duomenimis, kai kur Lietuvoje tokį šokį galėdavo pradėti ir nuotaka

Seną sutartinių kilmę liudija ir poetinis tekstas. Jame gausu

su vyriausiuoju pabroliu, su tėvu ir pan. (greičiausiai tai jau apeigos

simbolikos, mitinių įvaizdžių, leitmotyvu skambančių garsažodžių,
kurių prasmę dar reiktų aiškintis.

degradavimas). Dažnai šokdavo laikydami rankose apeiginę reikšmę

Senos kilmės yra šokiai ir žaidimai, atliekami dainuojant

gabaliukais,!7 o pietrytinėje Lietuvoje Dieveniškių apylinkėse dar ir

vienbalses dainas. Jų melodijos neperžengia apeiginio

ambitaus

turinčius daiktus - karvojų, lėkštę su degtinės stikliukais ir duonos
dabar gyvuoja toks paprotys: tėvas su motina šoka, laikydami alaus

ribų - atramos tonai apsiriboja kvintos diapazonu. Dažniausiai tokie

ar giros pilną ąsotį, uždengtą rankšluosčiu, ant kurio padėta duona.

šokiai ("Daulėliu" JSD I 637, "Mano tėvo tėviškėlėj" JSD I 572) ar
žaidimai ("Motinėle širdele" LTV 9640) šokami arba, tiksliau,
vaikščiojami ratu. Judesiais ir melodijomis jie primena vaikščiojimo

jungtuvių, po sukeltuvių, po marčpiečio) buvo šokamas ypatinga
tvarka pasižymintis šokis. Jaunuosius tik šokio pabaigoje suvesdavo į

Svarbiais vestuvių momentais (išleidžiant į jungtuves,

po

aplink stalą ritualą, atliekamą itin svarbiais vestuvių momentais -

porą tarpininkai. XIX a. duomenimis, nuotaką pradėdavo šokdinti

prieš išvykstant į jungtuves, išvažiuojant į vyro pusę ("Vijosi

jaunikio vyriausiasis pabrolys, o jaunikį - nuotakos pabrolys (vyrų

apynėlis" - paminėtas str.: Sauka L. Lietuvių vestuvinės dainos (XIX

pora), ir tik po to - jaunieji. I8 Tai perėjimo iš vienos giminės į kitą

a.-XX a.pr.) // Literatūra ir kalba. - V., 1968. - T.9. - P.86).

apeiga, sutvirtinanti ryšius tarp jaunojo ir jaunosios pusių. Panašus

Ypač seni istoriniuose šaltiniuose paminėti apeiginiai vestuviniai

jaunikio ir jaunosios suvedimo į porą ritualas per sužieduotuves.

šokiai. M. Pretorijus (XVII a.) mini solinį nuotakos šokį su

Tokį aprašymą randame dar XVII a. šaltinyje, tik šokio forma

dovanomis. H Solinius Šokius šokdavo ir kiti vestuvių dalyviai,

mažiau archaiška - jaunikis šoka su jaunosios seserim. I9 Jaunikio

laikydami rankose gautas dovanas ar ritualinį pyragą karvojų. Deja,

pusėje šokamuose apeiginiuose šokiuose ypač ryškus tarpininko -

beveik visiems tokių šo^ių aprašymams trūksta muzikinių duomenų,

vyriausiojo pabrolio vaidmuo. XIX a. šaltiniuose minima, kad šį šokį

tikslesnio judesių apibūdinimo. Greičiausiai tai buvo improvizaciniai

pradeda nuotaka su vyriausiuoju pabroliu, paskui ji šoka paeiliui su

šokiai, kuriems svarbesnė pati apeiga, o ne šokėjo virtuoziškumas.

visais vyrais, o tik pabaigoje - su jaunikiu. Vėlesniais duomenimis,
tokio šokio metu buvo norima pažiūrėti, ar nuotaka ne raiša: dažnai

Vėlesniuose solinių šokių aprašymuose teigiama, kad muzikantai
grodavo polką, valsą ir pan., t.y. vėlesnės kilmės melodijas.

jaunikio pulkas šaukdavo, kad raiša, o jaunosios - kad ne (pvz.: LTR

AJuška aprašo nuotakos šokį "ant vidurio aslos"^ po gaubtuvių.

1404). Įdomu, kad dar dabar Dieveniškių apylinkėse, kur vestuves

Šokio metu jaunoji išeidavusi į ratą, gerdavusi vyną ar midų ir
liedavusi jį į lubas, o paskui šokdavusi su jaunuoju
Semiotiko
AJ.Greimo manymu, šis šokis - tai viešas, oficialus paskelbimas apie

kartu švenčia baltarusiai ir lietuviai, gyvuoja labai archaiškas tokio
jaunoji šokdina iš eilės visas pamerges, kiekvienai uždedama savo

naują šeimą visiems vestuvių dalyviams. 14

veliumą.

Dalis vestuvinių

šokių

ir žaidimų,

atliekamų

dainuojant

daugiabalses melodijas, yra vėlesnės kilmės. Tokios dainos Lietuvoje
paplito tik paskutiniaisiais šimtmečiais. Šie šokiai gali būti šokami ne
tik ratu, bet ir eilėmis. Dažniausiai į priešingas eiles sustoja skirtingų

šokio variantas: pašokusi su vyriausiuoju pabroliu, kitais pabroliais,
Po

jaunosios

šokdinimo

beveik

visada

vyksta

nuometavimas.
Sėnesniuosiuose aprašymuose minima, kad apeiginiai poriniai
šokiai turėjo tik tam šokiui skirtą melodiją. Vėliau išliko tik
pasiskirstymo poromis tvarka, o grodavo bet ką - dažniausiai polką,

pusių pulkai, arba vienoje eilėje - merginos, kitoje - vaikinai ("Aš

kartais maršą, valsą. Taigi apeiginiai šokiai ilgainiui neteko dalies

pasėjau žalią rūtą" - užrašyta autorės). Dainuoja ir šoka antifoniniu

senųjų komponentų, net pakeitė savo paskirtį - pavirto pramogos

būdu. Pasaulio šokių tyrinėtojų nuomone, eilės pirmiausiai galėjo

dalyku.
Dauguma vėlesnių porinių šokių taip pat buvo šokami ratu,

atsirasti kariniuose šokiuose kaip dviejų susivienijusių jėgų
priešpriešos išraiška. 15 Toks kovos elementas pastebimas ir

dažniausiai triskart pasisukiojant į vieną ar į kitą pusę.
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Taigi išryškėja įdomus dėsningumas:

beveik visi lietuviški

vestuviniai apeiginiai šokiai yra rato formos. Kai kuriose tautose,
pavyzdžiui, Tibete, rato formos šokiai tapdavo jungtuvių įforminimo
aktu. 20 Matyt ir lietuvių vestuviniams rato formos šokiams buvo

panašumų.
Randame ir tokių šokių, kurie buvo pakartojami per vestuves ir
darbo pabaigtuves. Tarp martavimo laikotarpiu šokamų sutartinių
užtinkame ir "Treputę martelę". 25 Yra tik viena pateikėjų pastaba,

priskiriama panaši reikšmė, arba jie bent sutvirtindavo šį aktą.

kurioje nurodoma, kad šią sutartinę šoko "pabaigtuvėse, vestuvėse ir

Vestuvinius rato formos šokius galima suskirstyti į 3 grupes.
Pirmą grupę sudaro šokiai, kuriuose šokėjai juda vienas paskui kitą,
suformuodami tuščiavidurį ratą. Antros grupės šokiuose šokėjai

krikštynose" (SIS 1301). Nenuostabu, kad ji skambėjo linų rovimo
pabaigtuvėse - čia minimi visi lino darbai (martelė sėja, rauna ir t.t.
iki išaudžia ir pasiuva). Pabaigtuvės buvo taip pat tam tikrą

eina ratu apie centre esantį vieną ar kelis asmenis. Trečios grupės
šokiuose šokama ratu poromis.

vestuvės

Pirmos grupės šokiai ankstyvos kilmės (taip šokama dalis šoktinių

martavimo fazę pažymimi apeiga. Kai kurie pateikėjai teigia, kad
buvo

ruošiamos

daugiausia

vasarą,

prieš

linarūčio

pabaigtuves, per kurias marti turi parodyti, ko verta (LTR 3190).

sutartinių), tačiau kartais jie užrašomi su vėlyvomis melodijomis ir

Pasak AJ.Greimo, svarbiausios martavimo fazės: piršlybos,

tėra išlaikę tik kai kuriuos senus bruožus. Dalis šios grupės šokių yra

vestuvės ir krikštynos. Vestuvės ir krikštynos prie "Treputės"

improvizaciniai - tai dovanų dalijimo ir karvojaus įnešimo šokiai, -

nurodytos. Lygindami melodijas ir šokimo būdus, pastebėsime

kas taip pat liudija ankstyvųjų kilmę.

"Treputės" sutapimą su piršlybų tematikos sutartinėmis ("Skamba

Antroji grupė gausiausia. Dažniausiai ratas sukamas aplink
viduryje

esančią

nuotaką.

Tokie

mergvakario,

gaubtuvių

ir

marčpiečio šokiai, kai vidury rato nuotaka šoka viena ar su pabroliu,

tarška žiedeliai" SIS 1305: "Aš jaunas bernelis" SIS 1317). Taigi ši
sutartinė

buvo

šokama

svarbiausiais

martavimo

laikotarpio

momentais. Kodėl? Neatsitiktinai čia pasakojama lino kančia'. Iš

kitais vyrais. Persirengėlių žaidimuose rato vidury - "netikra

pasakų žinome, kad jos išsigąsta net velnias. O martavimo metu

nuotaka". Kartais ratas sukamas aplink kitus išskirtinę reikšmę

ypač reikėjo saugotis piktųjų jėgų. 26 Be to, lietuvių mitologijoje

turinčius vestuvių dalyvius - nuotakos motiną, tėvą, kvieslį, piršlį.

linas suvokiamas kaip periodiškai atgimstančios žemės vegetacinių
jėgų simbolis. Jis buvo siejamas su moterimis ir moteriškomis

Šios grupės šokių bene daugiausia užrašyta su senos kilmės
melodijomis - tai vienbalsės dainos, sutartinės. Juose gausu
vaidybinių elementų. Tad antros grupės šokiai pilniau nei kiti išlaikė
ankstyvąjį sinkretizmą.

mitinėmis būtybėmis, atstovaujančiomis vaisingumo sferai. 27
Paminėti lino semantikos aspektai galbūt galėtų paaiškinti "Treputės

Trečią grupę sudaro pirmojo apeiginio šokio reikšmę turintys

martelės" pasikartojimą skirtingose apeigose.
Taip išryškėja įvairūs apeiginių vestuvinių šokių prasminiai

šokiai, kuriuose šoka tik tam tikri vestuvininkai nustatyta tvarka.

klodai. Kai kurie šokiai palydėdavo tik vieną tam trkrą apeigą, kiti

Dažniausiai jie užrašyti su vėlesnės kilmės melodijomis, paprastai
instrumentinėmis.

buvo pakartojami svarbesniais vestuvių iškilmių ar vestuvinio

Į atskirą grupę galima išskirti vestuvinius poros pasirinkimo ir
piršimo šokamuosius žaidimus, improvizacinius šokius, kuriuose
nėra nustatyto choreografinio piešinio. Jie turi daug bendrumų su
kalendorinių švenčių, ypač žiemos ciklo, žaidimais.
AJuška mini XIX a vestuvėse šokamus ir žaidžiamus žaidimus,
kurie plačiau žinomi kaip adventiniai: "Judabru", "Snaudalė",
"Zuikelis", "Žvaigždes skaičiuoti". 21 Savo ruožtu, advento-kalėdų
žaidimuose labai ryški piršlybų tematika. Piršlybos ir vestuvės
vykdavo mėsiedo laikotarpiu nuo Kalėdų iki Užgavėnių. Adventas lyg paruošiamasis, galbūt žvalgomųjų piršlybų etapas. Kai kurie
tyrinėtojai teigia, kad piršlybų šokių lietuviai iš viso neturėję, 22 bet
pagal poetinius tekstus galima spėti, kad kai kurios sutartinės galėjo
būti atliekamos per piršlybas. Taip pat galbūt ir dalis piršlybų
tematikos adventinių žaidimų.
Vestuviniai šokiai buvo šokami ne tik vestuvių iškilmėse, bet ir
per visą martavimo laikotarpį. AJ.Greimo tvirtinimu, tai periodas
nuo piršlybų iki pirmojo vaiko gimimo. 23 Senosios lietuvių
pasaulėžiūros tyrinėtojas A.Žarskus šį periodą dar praplečia - nuo
iniciacijos (įšventinimo į subrendusias, galinčias tekėti merginas) iki
pirmojo kūdikio. 24 Kai kuriuose kalendoriniuose šokiuose ir
žaidimuose akcentuojamas martavimas: imituojamos vestuvės,
merginoms linkima greičiau ištekėti.
Kaip ir per vestuves, kalendorinėse šventėse daugelis šokių buvo
šokami ratu. Taigi, tarp vestuvinių ir kalendorinių šokių esama daug
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periodo momentais. Buvo ir itin daugiaprasmių apeiginių vestuvinių
šokių, artimai susijusių su kalendorinėmis, darbo pabaigtuvių
šventoms.
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PROCESIJŲ
ŽIBINTAI

Atidžiau pažvelgę į lietuviškus meninės kalvystės dirbinius,
pastebėsime negausią, bet įdomią procesijų žibintų grupę. Jie
pagaminti iš plonos geležies skardos, tačiau forma ir dekoru
neretai artimi medžio dirbiniams - žemaitiškoms stulpinėms
koplytėlėms. Kol kas šių žibintų istorija netyrinėta P.Galaunė
juos paminėjo savo knygoje, lygindamas su tomis pačiomis
žemaičių koplytėlėmis: "Kartais jose pastebimas ryškus
sekimas bažnytinėse apeigose vartojamų žibintų "liktornių"
formų".1 Ar tai iš tiesų sekimas, sunku tvirtinti, nežinant tokių

Šiluvos atlaidų procesija 1906m.
(Iš kn.:Kosciol w Szydlowie.-Wilno,
1907.-P.16(16 ii.)
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koplytėlių ir žibintų tikslesnio atsiradimo laiko. Formų
ir dekoro panašumas daugiau kalba apie vieno
regiono ir vieno laiko kūrinių grupes, visai
savarankiškas, užbaigtas, sudėtingos formos,
kuriose sendji baltiškoji tradicija susipynė su
profesionalaus bažnytinio meno tradicija.
Kėdainių rajono Paberžės Švč. M.Marijos
Apsilankymo bažnyčioje ir klebonijoje saugoma
didelė šių žibintų kolekcija. Kunigas Mykolas
Dobrovolskis, renkantis juos jau daug metų, tvirtina,
kad gražiausi ir įdomiausi pavyzdžiai išliko
Žemaitijoje. Nors tokių dirbinių yra įvairių
etnografinių sričių bažnyčiose, bet gali būti, kad jie
visi iškeliavę iš Žemaitijos dirbtuvių. Tai paliudytų ir
panašumas su koplytėlių drožyba.
Skardinių žibintų dekoravimo elementai - lelijų
žiedai, karpinių juostos regimi Pietų Žemaitijos, taip
pat Šakių rajono architektūros papuošimuose iš
skardos
- lietaus vamzdžių
ir stoglenčių
ornamentuose. į klausimą, kada panašios formos
paplito regione ir kiek jų išliko, dar neatsakyta: kada
pradėti gaminti skardiniai žibintai ir kada atsiradę
toks stoglenčių dekoras? Apie pastarąjį autorei
atsitiktinai tėra žinomos dvi datos: T.Adomonis mini
XIX a. II pusėje išplitus} stoglęnčių ir lietaus vamzdžių
dekoravimą, dirbtuves ir meistrus Pietvakarių
Žemaitijoje 2 (ar tai jau ankstyviausia data?), o
Jurbarko rajone Girdžių gyventojai dar prisimena
meistrą, puošusį jų sodybas meniškais geležies
karpiniais. Žibintų gamyba nutrūko daug anksčiau.
Šio amžiaus pradžioje skardinius gaminius pakeitė iš
Vokietijos atvežti misinginiai. Kurį laiką tikriausiai
buvo vartojami ir vieni, ir kiti. (P.Galaunė aprašo
skardinius, dar naudojamus bažnyčios liturgijoje).
Po Antrojo pasaulinio karo jie nebebuvo nei
gaminami,
nei
restauruojami.
Kunigas
M.Dobrovolskis surinko juos iš bažnyčių palėpių jau
surūdijusius, netekusius daugelio puošmenų.
Lietuviškų žibintų istoriją ir formos genezę bus
sunku išaiškinti, nes nėra išlikusių senesnių jų
pavyzdžių, nežinia, ar buvo provincijos bažnyčiose
europietiškesnių miesto amatininkų (pavyzdžiui,
Vilniaus cecho) dirbinių. Kai kurių vienuolynų
inventoriuose (XIX a ) tik retkarčiais paminimos
laternos, nors Lietuvos bažnyčiose, kur procesijos ir
maldingos kelionės išplito su jėzuitų atvykimu jau
XVI a. pabaigoje - XVII a. pradžioje, žibintai seniai
turėjo būti naudojami liturgijoje. O galbūt ilgą laiką tebuvo
naudoti deglai arba žvakės.
Žibintas visada buvo ir lieka svarbus krikščionių liturgijoje.
Ugnies ir šviesos simbolika kyla iš Kristaus ištartų žodžių: "Aš pasaulio šviesa" (Jn 8,12). Bažnyčios enciklopedija užsimena
apie procesijų žibintus, jų liturginę paskirtį siedama su
amžinosios lempelės paskirtimi: "Žibintai vartojami ten, kur dėl
vėjo negalima panaudoti lempelės arba žvakės - procesijoje,
nešant Švenčiausiąjį Sakramentą
ligoniui".3 Pakeisdamas
amžinąją lempelę, žibintas pažymi Kristaus buvojimo
Eucharistijoje vietą, lydi Švč. Sakramentą, kai šis iškeliamas iš
altoriaus ir nešamas procesijoje ar pas sergantįjį.
Kaip ir amžinosios lempelės šviesa, žibinto žvakė primena
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Kristaus auką ir šlovę bei jų amžinumą: "Bažnyčioje šviesa
pakeičia aukojimą, kuris negali vykti ištisai toje pačioje vietoje ir
simbolizuoja nuolatinį ir nenutrūkstantį Dievo garbinimą ir jam
dėkojimą".4 Šviesdami prie mirusiojo karsto, žibintai primena
amžinąją pomirtinio gyvenimo šviesą.
Funkcionali forma, apsauganti žvakę nuo vėjo, bet
praleidžianti orą ir šviesą, laikui bėgant įgijo įvairius meninius
pavidalus. Dažnai žibintai pakartodavo skirtingų stilių
architektūros formas ir dekorą. Panašiai sukurti ir Paberžės
rinkinio dirbiniai. Kai kurie iš jų visai paprasti, be dekoro, kiti,
priešingai, išpuošti su beribe fantazija, dažnai labai dideli
(didžiausiųjų korpusas siekia iki 1 m aukščio). Buvo kolekcijoje
ir visai mažyčių, kuriuos kažkada kunigai nešdavosi pas ligonį,

eidami suteikti Švč. Sakramentą. Visi žibintai puošti didelėmis
barokinėmis karūnomis su kryželiais viršuje. Korpusas
pritvirtinamas prie koto stabiliu įtvaru. (Turbūt dėl korpuso
didumo naudotas šis primityvus įtvėrimas. Kitokią konstrukciją
turi misinginiai fabrikiniai žibintai - čia korpusas perveriamas ir
pakabinamas ant horizontalaus virbo, o šis įtveriamas į dvišakį
kotą, todėl nešamas žibintas visą laiką yra vertikalus). Korpusas
su stogeliu ir net įtvaras papuošti gausybe augalų žiedų ir lapų,
karpinių, skambalėlių. Pritvirtintas prie stiebo toks žibintas
atrodo panašus į medį, puokštę ar fantastinį žiedą. Išlikusioje
1906 metų Šiluvos atlaidų procesijos nuotraukoje matyti, kad šis
geležies karpinių "žiedas" dar buvo puošiamas žalumynais,

apipinamas milžinišku lapų vainiku.
Žibintų korpuso konstrukcija gali būti dvejopa. Didžiąją dalį
sudaro
architektūrinių
formų
dirbiniai
- "koplytėlės",
daugiakampės prizmės su stogeliais, "altorėliai". Kai kurie jų
labai panašūs į žemaitiškas koplytėles, kiti artimesni tradicinei
barokinių žibintų formai. Dalis koplytėlių ir altorėlių aiškiai
orientuoti viena kryptimi, turi fasadą ir nugarinę pusę - tokios yra
"trinarės koplytėlės" arba altorėliai su dviem drožtais "sparnais"
iš šonų (įdomu, kad panaudojama ir medžio drožyba). Skardos
modeliavimas labai išradingas; ypač gražūs karpyti, sukti, lenkti
lelijų, jurginų, purienų žiedlapiai ir ūsai, įvairių formų kutai ir
skambalėliai, geometrizuotos šešiakampės žvaigždės - gėlės,
"vėduoklės", dantelių ar nėrinių juostos.
Antrojo tipo žibintų formos primena
barokinę gloriją - saulę su karpytais
spinduliais, kartais gėlių vainiką, žvaigždę,
f® "
Konstrukciją sudaro du sujungti skydai saulės. Jie ažūriniai arba aklini, tik su
langeliu žvakei, įstiklinti vienspalviu ar
spalvotu stiklu. Skydus jungia cilindras,
puoštas smulkiomis gėlėmis. Ypač gražūs
du glorijos tipo žibintai saugomi klebonijos
prieangyje. Efektinga jų forma, bet
nemažiau įdomi ir paskirtis: į priekinę
,>
žibinto sienelę, virš "saulės" įstatytas
šventas paveikslėlis, uždengtas stiklu, taigi
žibintas tampa nešamu altorėliu su žvake.
Abiejų žibintų korpusų sienelės tapytos
oranžinėmis, rusvomis, samanų spalvomis,
bet galbūt tai ne pirmasis, originalusis,
>
dekoravimas.
Iš išlikusių negausių polichromijos
fragmentų matyti, kad žibintai buvo
dažomi. Dažai tepti tiesiog ant skardos, be
grunto. Apie kompoziciją ir spalvų derinius
iš tapybos likučių sunku spręsti. Šakių
rajono
bažnyčiose
saugomi
žibintai
spalvinti mėlynai ir raudonai, smulkūs
stogelių papuošimai marginti beveik
tekstiliniu ornamentu - langučiais, taškeliais,
juostelėmis. Dabar Paberžės šeimininkai
savo radinius taip pat dažo (prieš tai
%
gruntuoja).
Spalvos intensyvumas ir
%
deriniai jau nauji. Dėl šio naujo tapymo kyla
daug ginčų, bet šiandien turbūt dar niekas
nedrįs tvirtinti žinąs, kaip iš tiesų atrodė
dažytas skardinis žibintas tada, kai jis buvo
sukurtas.

§J|
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PIRMOJI
JAUNYSTĖS
ŠVENTĖ
Konfirmacijos papročiai Klaipėdos krašte
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitą kraštų, šalia svarbiausių žmogaus
gyvenimo ciklo tarpsnių - gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių - apeigomis
buvo įtvirtinamas ir kitas reikšmingas gyvenimo tarpsnis - jaunystė.
Tarpukaryje paauglių ar jaunuolių fizinę ir socialinę brandą
pažymėdavo šeimoje, kaimo ar kelių kaimų gyventojų suėjime vestuvėse, jaunimo bendraamžių bendrijoje. Po privalomų apeiginių
veiksmų vaikinas arba mergina įgydavo naujas teises ir pareigas
šeimoje, bendraamžių bendrijoje bei kaimo bendruomenėje. Daugelis
evangelikų liuteronų tikybos žmonių pilnateisio parapijos nario teises
ir pareigas įgydavo po konfirmacijos (tarm. įžegnotuvių) apeigų.
Konfirmacijos papročiai etnografiniu požiūriu Lietuvoje netyrinėti.
Šio straipsnio (jo pagrindą sudaro pagal autoriaus anketą 1990 m.
ekspedicijose surinkta medžiaga}1tikslas - parodyti Klaipėdos krašto
evangelikų liuteronų konfirmacijos reikšmę jaunimo socializacijai
X X a. pirmoje pusėje.
Lietuvoje evangelikų liuteronų gyveno nedaug: absoliučią
gyventojų daugumą jie sudarė Klaipėdos krašte, todėl konfirmacija,
kaip jaunimo brandos apeiga, didesnę reikšmę turėjo būtent šioje
teritorijoje.
P. Jakubėno teigimu, konfirmacijos įvedimas susijęs su vokiečių
pietizmo tėvo Pilypo Jokūbo Špenerio (1635-1705) veikla.
P.J.Speneris 1670 m. telkė klausytojų būrį ypatingo pamaldumo
valandoms (collegia pietatis), kurių metu jaunimui aiškindavo
katekizmą. Po tokio ruošimo mokiniai viešai išpažindavo savo
tikėjimą.2 Mažojoje Lietuvoje konfirmacija įvesta 1718 metais.
Skirtingai negu katalikai, evangelikai liuteronai konfirmacijos nelaiko
sakramentu. Katalikų sutvirtinimo sakramentas atliekamas po
pirmosios išpažinties ir pirmosios komunijos. X X a. pirmoje pusėje jį
paprastai suteikdavo 8-12 metų vaikams. Karų, pokarių metais
katalikai šį sakramentą teikdavo ir gerokai vyresniems, kadangi labai
retai į parapijos bažnyčią atvykdavo vyskupas. Matyt dėl šios
priežasties A.Pakalniškis ir kai kurie ekspedicijos klaustieji žinių
pateikėjai teigė, kad "padirmavotas skaitėsi jau kaip ir į suaugusius
pakeltas"f Panašūs teiginiai yra reti. Absoliuti dauguma visų Lietuvos
etnografinių regionų katalikų tikybos žinių pateikėjų teigė, kad
suteikus šį sakramentą žmogus jokių konkrečių pasaulietinio
pobūdžio teisių nėįgydavo (naud. 85 informacijomis).
X X a, pirmoje pusėje evangelikų liuteronų konfirmantų amžius
buvo gana pastovus. Apklausus 21 šios konfesijos 1917-1949 m.
konfirmuotą žinių pateikėją, paaiškėjo, kad dauguma jų buvo
įžegnoti 14-os metų, du 13-os, vienas 14-os-15-os metų. Šis amžius
siejosi ir su mokyklos baigimu. Jei jaunuolis mokėsi aukštesnėse
gimnazijos kląsėse, konfirmuodavo ir vėliau - 16-os-17-os metų .
Konfirmacijos sąsajos su mokyklos baigimu turėjo nemažą reikšmę
susiformuoti šio akto, kaip jaunimo brandos apeigos, stereotipui.
Evangelikų Liuteronų ir Evangelikų Reformatų Bažnyčia siekė, kad
jaunuoliai būtų konfirmuojami socialiai subrendę. Šio bažnytinio
akto metu naujieji jos nariai turėjo "sąmoningai atlikti tikėjimo
išpažinimą ir pasižadėti būti ištikimu (a) bažnyčiai ir konfesijai".5
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Konfirmaciją,
kaip
brandos
apeigą,
įprasmindavo
ir
konfirmuojamųjų bei jų tėvų pasiruošimas šiai dienai.
Jaunimas ilgai ruošdavosi būsimajai šventei. Prieš konfirmaciją
vaikinai ir merginos mokydavosi tikėjimo tiesų - lankė "pirmkarčių"
pamokas. Tėvai iš anksto rūpinosi konfirmanto apranga, vaišėmis,
svečių sukvietimu. Šventės dieną konfirmuotis besiruošiantieji nieko
nedirbo. Ta proga daug kur iš pat ryto atvykdavo svečių. (Pobūvį
rengė absoliuti dauguma evangelikų liuteronų šeimų). Svečiams
suvažiavus, įžegnojamieji gaudavo dovanų: tėvai ar kūmai
dovanodavo bibliją, giesmyną, kartais knygas dovanodavo kunigai,
giminės ir kaimynai - drabužių, papuošalų, pinigų. / svečius dažniau
rinkdavosi suaugę (giminės, artimi kaimynai). Jaunimas ateidavo
retai. Prieš eidami ar važiuodami į bažnyčią, svečiai pasimelsdavo už
konfirmuojamąjį ar konfirmuojamąją.
Konfirmacijos proga jaunimas šventiškai pasipuošdavo, dauguma
pateikėjų tvirtino, kad šiai dienai įsigydavo naujus drabužius. X X a.
pr. lietuvaitės paprastai apsirengdavo juodai. Kai kurių pateikėjų
teigimu tuo metu baltą suknelę dėvėjusios vokietės . Apie X X a.
ketvirtąjį dešimtmetį baltai rengtis pradėjusios ir lietuvaitės (patv.
fotografija). Informatorės iš Dreižių kaimo liudijimu, konfirmacijai
skirtą suknelę "laikė panašioj pagarboj kaip šliūbinę" . Kaip ir per
vestuves, kai kuriose parapijose konfirmuojamieji prisisegdavę mirtų
puokšteles. Vaikinų puokštelės buvo mažesnės negu merginų.
Po
konfirmacijos
svečiai
pasimelsdavo,
išsakydavo
konfirmuotiesiems linkėjimus. Pokylis trukdavo iki vakaro.
Bažnytinė konfirmacijos apeigų dalis baigdavosi tą pačią dieną
arba kitą sekmadienį komunijos priėmimu - "ėjimu prie šventos
vakarienės".
Evangelikiį liuteronų konfesijai priklausančių žmonių nuomone,
po konfirmacijos pereinama į naują amžiaus tarpsnį. Kad šis
suvokimas buvo susiformavęs jau X IX a. pabaigoje, liudija 1879 m.
parašytas anoniminis eilėraštis 'Keturi amžiaus čėsai". Jame žmogaus
amžius suskirstytas į keturias dalis: kūdikio, jaunikaičio, vyro,
senelio. Jaunikaičio metai prasideda nuo įžegnotuvių:
Potam kunigs įžegnojo
Jį prie altoriaus šventojo;
Per tai jis vyreliu pastojo;
Labai pasidžjaiigdams iš to.
Panašiai konfirmacija vertinta ir X X a. trečiąjį-penktąjį
dešimtmetį. Beveik visi žinių pateikėjai liudijo, kad po konfirmacijos
įgyjamas naujas statusas: "su konfirmacija pasibaigdavo vaikystė" ,
"jau priklausė prie didžiųjų", "jau merga, bernas". Po konfirmacijos
jaunuoliai jautėsi atsakingesni už savo poelgius, savarankiškesni: "po
konfirmacijos jau pats už save atsako, ne kūmai kokie" .
Matyt konfirmaciją kaip brandos apeigą suvokdavo ir suaugę - kai
lair po konfirmacijos tėvai pradėdavo dukrai krauti kraitį
Norvegijoje konfirmacija suteikdavo teisę eiti į viešus šokius1 .
Panašias teises įgydavęs ir Klaipėdos krašto jaunimas (iš 21 žinių
pateikėjų 12 liudijo, jog konfirmacija suteikdavo teisę lankytis
jaunimo vakarėlyje, trys teigė, kad po konfirmacijos į vakarėlius eiti
dar negalėjo, šeši - kad vakarėlių jų apylinkėse išvis nebuvo). Teise
eiti į vakarėlius iš karto po konfirmacijos pasinaudodavo daugiau
merginos. Jaunimo laisvalaikio suėjimo vakarėlio reikšmė jaunimo
socializacijos procese Klaipėdos krašte buvo mažesnė nei likusioje
Lietuvoje. Pietizmo įtakoje jaunimo pasilinksminimų suaugusieji
dažnai netoleruodavo, jaunimas į vakarėlius kartais eidavo slapta.
Aukštesnis krašto kultūrinis ir ekonominis lygis ir kitos priežastys
lėmė, kad tarpukaiy vakarėliai daugeliu atvejų būdavo vieši, vykdavo
miestelių parduotuvėse, viešose salėse, o juose dalyvaujančio jaunimo
sudėtis neatitikdavo teritoriniu pagrindu susidariusios jaunimo
bendraamžių bendrijos sudėties. Vieši vakarėliai buvo daugiau
pramoginio pobūdžio, jų dalyviai nesiskirstė į "svečius" ir
"šeimininkus"; jaunuoliai jame nėįgydavo savitų, tik vienam kaimui
būdingų bendravimo stereotipų, poreikio palaikyti aukštą gimtojo
kaimo jaunimo statusą, tačiau ir tokiuose suėjimuose vaikinai ir
merginos turėdavo galimybę iš bendraamžių perimti kai kurias
tarpusavio bendravimo normas, bendraudami ieškoti būsimo

Konfirmacija Doviiiuoseįdab. Klaipėdos raj.) 1930 m. kunigas Radčė.
Nuotrauka iš Anos DUGNIENĖS asmaninio albumo.

gyvenimo draugo.
Nagrinėjant
konfirmacijos
reikšmę
Lietuvos
jaunim o
socializacijai, būtina paminėti pasaulietines brandos apeigas. XX a.
trečiąjį-penktąjį dešimtmetį įvairiuose Lietuvos regionuose merginos
fizinė ir socialinė branda buvo pažymima, kai ji pirmą "kaną
savarankiškai iškepdavo duoną. Tai padaryti pajėgdavo 14-16 meti t
mergina Šia duona buvo vaišinami kaimynai, rečiau jaunimas.
Tokiu būdu buvo pagarsinama merginos branda Šiek tiek \yresnms
vaikinus į jaunimo tarpą priimdavo vakarėlio metu - "įrašydavo į
bernus"f ir tokiu būdu jaunuolis įgydavo konkretaus kaimo jaunimo
bendraamžių bendrijos nario teises ir pareigas. Viena iš svarbiausių
teisių buvo dalyvauti jaunimo suėjimuose, galimybė draugauti su
mergina Per vestuves kai kur fiksuodavo jaunesnės sesers, rečiau
brolio brandą, pabrėžant, kad jie tampa vyriausiais vaikais šeimoje.
Kai kuriuose Klaipėdos krašto kaimuose jaunesniosios sesers ar
pamergės socialinę brandą akcentuodavo ja i uždėdami nuo
jaunosios galvos nuimtą veliumą ar vainikėlį, tačiau šis paprotys buvo
retas ir fiksuotas tik X X a. antrąjį ketvirtį nusakančiuose aprašuose.
Senesnis ir kur kas labiau paplitęs paprotys - jaunajai ir jaunajam
užrišus akis, mesti į jaunimą mirtų puokšteles, tikint, kad jas
sugavusieji pirmieji ves8. Klaipėdos krašte "įrašymo į bernus" ir
pirmojo duonos kepimo papročių neaptikta. Įdomu, kad Klaipėdos
krašto pasienyje - apie Gargždus užfiksuotos turtingos ir labai
panašios į Pietryčių Lietuvos vakarėlyje atliekamas vaikinų brandos
apeigos; skurdesnės užrašytos ir netoli Klaipėdos krašto pasienio
esančiose Vainuto apylinkėse.
O kitur Žemaitijoje šiuo laikotarpiu atliekamų vaikinų brandos
apeigų neaptikta. Pagramančio apylinkėse užfiksuotas ir vienintelis
Žemaitijoje pirmosios duonos kepimo pažymėjimo atvejis. Gargždų
apylinkėse į bernus "įšventindavo" 14-os-15-os metų vaikiną, nors
tarpukario metais šias apeigas atlikdavo vidutiniškai 18 metų vaikinam
(naud. 38 informacijos), ir toks žemas brandos cenzas aptiktas tik
Sakių apylinkėje esančiame Katinėlių kaime X X a. antrą dešimtmetį.
Gali būti, kad šių jaunimo apeigų Klaipėdos krašto pasienyje

ilgesniam išlikimui ir žemam vaikinų brandos cenzui turėjo poveikį
evangelikų liuteronų konfirmacija Bendraujant skirtingų tikybų
jaunimui
galėjo atsirasti poreikis šį amžiaus tarpsnį pažymėti ir
greta esančiuose katalikų kaimuose. Tačiau šią tikimybę sumauna
Klaipėdos krašto pasienio savitumas, - čia užfiksuoti kiti tuo
laikotarpiu Žemaitijai nebūdingi papročiai.
Konfirmacijos reikšmė evangelikų liuteronų tikybos lietuviams
buvo didele. Suteikiamomis pareigomis ir teisėmis konfirmacija
prilygsta kitoms Lietuvos jaunimo brandos apeigoms, kai kuriais
atžvilgiais jas pranoksta, kadangi konfirmuoto žnogaus brandą
pripažindavo ne tik konkretaus kaimo ar parapijos, bet ir visos
konfesijos jaunimas bei suaugusieji. Todėl Klaipėdos krašto gyvenimo
ciklo papročius turime suvokti kaip gimtuves, konfirmaciją, vestuves
ir laidotuves. Kiekvienas Klaipėdos krašto gyventojas liuteronas kaip
brangiausią relikviją saugo konfirmacijos pažymėjimą, kuris primena
priminą jaunystės šventę.
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PRASMINGAI GYVENUSI IR DIRBUSI
Mikalinos GLEMŽAITĖS (1881 09 02 -1985 03 29) 100-ųjų gim im o metinių proga

. Dar studijuodama, 1949 m. pavasarį pradėjau dirbti Vilniaus
Istorijos ir etnografijos muziejuje. Direktorius Vincas Žilėnas
kartą prasitarė, jog į mūsų įstaigą ateis dar viena bendradarbė iš Kauno atvyksianti Mikalina Glemžaitė. Apie ją - pedagogę,
kraštotyrininkę - nemažai buvau girdėjusi iš savo artimųjų.
Pasakodavo, jog už aktyvumą darbe ir visuomeninėje veikloje
1941 m. birželio mėn. buvo su kitais Lietuvos žmonėmis
ištremta į Sibirą.
Vieną dieną, atėjusi iš paskaitų į muziejų, pamačiau prie
audiniais apkrauto stalo dirbančią nedidelio ūgio, žilaplaukę,
malonaus veido, žvitrių mėlynų akių moterį. Iš karto supratau,
kad tai Mikalina Glemžaitė. Visi ją priėmėm su pagarba. Man tuo
metu taip pat buvo pavesta tvarkyti audinius, tad tapau jos
padėjėja. Greitai suartėjome ir nepajutau, kaip įsitraukiau į
tuometinius jos gyvenimo rūpesčius.
Muziejus tada dar buvo Gorkio (dabar Pilies) gatvėje, Vilniaus
universiteto rūmuose. Šiame sename, dviaukščiame pastate,
buvo pora laiptinių. Viena jų - siaurais, vingiuotais metaliniais
laiptais - lipdavome į antro aukšto fondų kambarius. Kiti laiptai tolėliau - buvo platūs, mediniai. Jais naudodavomės retai - kai
tekdavo užnešti stambius daiktus: kraitines skrynias, spintas ir
pan. Šios laiptinės apačioje, kamputyje, Mikalina įsitaisė
virtuvėlę: ant elektrinės plytelės du kartus per savaitę pietų
pertraukos metu virdavo puodas bulvių, keptuvėje čirškėdavo
svogūnai užpylimui ant raugintų kopūstų. Aš budėdavau, kad
direktorius ar koks nors netikėtas svečias mūsų neužkluptų.
Darbui baigiantis, Mikalina sudėliodavo paruoštą maistą į
stiklainėlius bei krepšelį ir, viską šiltai apdangsčiusi, išeidavo iš
muziejaus ir pasukdavo Lukiškių link...
Stalino laikais laužyta ne tik žmonių likimai, naikinta, trypta ir
kultūros, dvasios vertybės. Buvo uždaryta ir N.K.Rericho
draugija, o 8 jos nariai apkaltinti dalyvavimu minėtoje draugijoje,
keliaklupsčiavimu Vakarų kultūrai, idealistine ideologija, ir
nuteisti keleriems metams lagerių. Tarp jų buvo Mikalinos brolis
Jonas Glemža, giminaitė Danutė Stukaitė
(dabar
gydytoja,
medicinos
mokslų
kandidatė) ir kiti pažįstami asmenys. Mačiau,
su kokiu nerimu ir įtampa ji laukė teismo ir
kaip
skaudžiai
pergyveno,
sužinojusi
nuosprendį. Juo labiau, kad tarybinių lagerių
kelią pati buvo praėjusi 1941-1946 m. į Tėvynę
grįžo, kaip ji pasakojo, tik įžymių mokslo
žmonių J.Matulio ir V.Girdzijausko šeimų
pastangų dėka. Ilgai saugojo akademiko, prof.
J.Matulio telegramą, atsiųstą lagerin, kad
esanti labai reikalinga darbui Lietuvoje.
Tuomet Mikalina nuomojo kambarėlį
Žvėryne. Tas kambarėlis buvo mažas, šaltas,
nejaukus, tad ji labai dažnai pasilikdavo
padirbėti muziejuje po tarnybos valandų.
Pasilikdavau ir aš. Dažniausiai ruošdavome
Ramūno VIRKUČIO nuotr.
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inventorinimui audinius: kad nebrigztų, apsiūiėdavome audinių
skiautes, prie jų ir prie juostų prisiūdavome baltos medžiagos
gabalėlius inventoriaus numeriams užrašyti. Darbas nereikalavo
atidos, galėdavome kalbėtis. Žinoma, daugiausia pasakodavo
Mikalina. Labai mėgdavo prisiminti gimtuosius namus
Kupiškyje: tėvelį - vaistinės provizorių, apylinkės šviesuolį,
mamytę - puikią dainininkę, pasakotoją, kuri pavasarį
išsivesdavo savo gausų vaikų būrį - šeimoje augo 8 atžalos - į
Palėvenio pievas ir rodydavo, aiškindavo atbundančios gamtos
stebuklus. Anksti išmoko pajusti ne tik gamtos grožį, bet ir
kaimo žmonių kuriamą meną, jų papročius, dainas. Suvokdama
jų kultūrinę vertę, su savo seserimis Stefanija ir Elvyra anksti
pradėjo užrašinėti vietos tautosaką, papročius, rinkti audinius,
drabužius bei jų dalis. Iš surinktos medžiagos 1936 m. Mikalina
parengė ir išleido piešiniais iliustruotą pirmąją savo knygelę
"Kupiškėnų vestuvininkai".
Dažnai pasakodavo, kaip, dėstydama rankdarbius, savo
auklėtines Kauno "Aušros" mergaičių gimnazijoje ir studentes
Dotnuvoje mokė pažinti lietuvių tautodailę ir panaudoti jos
motyvus, ugdė estetinį skonį. Kupiškio bei jo apylinkių moteris
ragino gerbti ir saugoti senuosius tautinius drabužius, jais
puoštis per šventes.
I šiuos prisiminimus neretai įsipindavo ir skaudūs tremties
metai, patirtas pažeminimas, badas, ne pagal jėgas, alinantis
darbas, likimo draugių ligos, mirtys. Klausydavausi kaip
košmariško sapno, nepajėgdama jo aprėpti sąmone ir
vaizduote. Žinojau, o vėliau ir pati pajutau jos dvasios tvirtumą:
tautietėms ji žadino viltį, o sugrįžusi į Lietuvą ir šiek tiek tvirčiau
pati įsikūrusi, stengėsi kiek galėdama pagelbėti. Lig širdies
gelmių jaudino kalines į lagerį atsiųsta 1955 m. jos parengta
knyga "Lietuvių tautiniai drabužiai", liaudiško audinio skiautelė
ar juostelė. Tai buvo ne tik savosios tautos kultūros dalelės, bet
ir ryšys su Tėvyne, sugrįžimo viltis.
Šiek tiek palengvėjus laikams, 1957 01 10 laiške šių eilučių
autorei rašė: "Man norisi tamstai, Kazimiera, pasakyti, kad man
taip daug, daug norisi prasmingai dirbti. Dabar mano laukiamieji
visi jau grįžo, visi daugiau mažiau susitvarkė, prigūžo. /... / Be
kasdieninių fondo darbų šiais 1957 m. užsimojau padaryti du
albumus. A.a.M.Untulio (1889 09 21 - 1952 09 01, pedagogo,
kraštotyrininko. - K.G.) Žemaitijos skiautes (muziejus - K.G.)
pirko visas iš jo brolio. Daug Žemaitijos skiaučių surinkęs yra ir
V.Milius (MA Istorijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis K.G.) Tai vieną albumą sudėsiu M.Untulio, kitą V.Miliaus vardu.
Lovatiesių albumas atiduotas spaudai, staltiesių, rankšluosčių
albumų padarėm jau kelis pasitarimus. Namie tik pamąstau ir
ilsiuos".
Giliau pamąstyti, pakelti akis į žvaigždėtą nakties dangų,
pasidžiaugti prasiskleidusiu gėlės žiedu, pajusti gyvenimo
tėkmę ir laiko vertę ji mokėjo. Iš visatos ir gamtos semdama
stiprybės, ji ragino savo artimuosius nepasiduoti kasdieniams
sunkumams: "Miela, miela Kazimiera, ko taip mėtai šešėlius?
"Taip sunku grįžti į senas vėžes..." Pažiūrėk aplink: kas gi grįžo į
senas vėžes? Gyvenimas nestovi ir negrįžta į senas vėžes,
todėl gyvenimas ir gyvas, kad jis žengia tik pirmyn, pirmyn ir vis
skubiai. Mes klystame matydami kevalą seną, o neįžvelgdami,
kad tūris jo kinta nesulaikomu greitumu. Viskas kinta! Žmogus
naujoj situacijoj turi naujais pagrindais kurtis, gyventi ir žiūrėti
tik pirmyn, negaišti laiko kelionėms į praeitį. Ne gailėti savęs
reikia, o pakelta galva džiaugtis, kad tiek nugalėjom sunkumų,

kad užsigrūdinę esam ir ryžtingai nešame gyvenimo taurę
pirmyn". Šiais 1957 03 18 laiško žodžiais Mikalina išsakė ir savo
veržlaus charakterio esmę.
Beveik dešimtį metų dirbdama muziejuje fondų vedėja,
didžiausią dėmesį Glemžaitė skyrė liaudies audiniams.
Muziejaus rengiamose ekspedicijose ji rinko ne tik daiktinę
medžiagą, bet ir aprašinėjo įvairių vietovių linų, vilnų apdirbimą,
tekstilę, drabužius ir pan. Apibendrinusi šią medžiagą paskelbė
1958-1959 m. straipsniuose "Verpimo ir audimo tradicijos
Lietuvoje", "Linų ir vilnų naminis apdirbimas Lietuvoje XIX-XX a.
pradžioje" (leidiniuose "Iš lietuvių kultūros istorijos", I ir II t.). Be
to, drauge su kitais autoriais 1957-1962 m. parengė laiške jau
minėtas dvi lietuvių liaudies audinių knygas (iš "Lietuvių liaudies
meno" albumų serijos).
Būdama nepaprastai darbšti, kruopšti, iš savo surinktų
audinių pavyzdžių ji sudarė apie 40 albumų, kuriuos dovanojo
ne tik didesniems mūsų respublikos, bet ir Leningrado bei
kitiems muziejams. Juose rūpestingai surinkti ir pagal paskirtį,
chronologiškai suklasifikuoti audinių pavyzdžiai ir nuotraukos,
iliustruojančios jų pritaikymą buityje. Glemžaitės sudaryti
albumai įdomūs ir vertingi audimo meno, drabužių pažinimui.
Mokslinę vertę didina išsami metrika bei anotacijos.
Negalima nutylėti Glemžaitės parengtų metodinio pobūdžio
knygelių moksleiviams. Tai "Rankdarbių piešiniai" (1958),
"Adinukė" (1959), "Lengvieji dygsniai" (1959) ir "Peltakiavimas"
(1969), kuriose jaunimas supažindinamas su lietuvišku
ornamentu, įvairiomis liaudiškomis jo atlikimo technikomis.
Paskutinį gyvenimo dešimtmetį ne tik ruošė muziejams,
bibliotekoms, spaudai savo sukauptą gausią medžiagą, bet
tvarkė ir savo seserų kultūrinį palikimą. 1974 10 01 rašė:
"Sesutei St. (Stefanijai) išėjus (mirus - K.G.) jaučiuosi labai
vieniša (...) Dar nebaigiau Dulaitienės (Elvyros Glemžaitės K.G.) tvarkyti, o čia visas luitas rinkinių Stefanijos".
Prie šių reikalų nuolat grįždavo laiškuose ar susitikus.
1980 03 04 laiške klausė: "Aš dažnai pagalvoju ir apie guolį ant
lentos ir visa tvarkau, atiduodu kas kur tinka pati, nes neturiu
tokio žmogaus, kokį turėjo mano seserys - turiu dabar viską
tinkamai palikti jaunimui (...). Turiu iš Vorkutos juostelę,
nosinaitę ir trumpą laiškelį. Tas relikvijas noriu duoti saugoti
Etnogr. muziejui. Ten jau 1974 m. atiduoti ir mano 5 rankdarbiai,
ir bliuzelė pasiūta iš siuntinių maišelių prisiminimui iš Sibiro
gyvenimo. O gal Tamsta nori, kad tos relikvijos būtų Čiurlionio
dailės muziejuje?" Žinodama, kad Vilniaus Istorijos ir
etnografijos muziejuje saugoma daug mūsų krašto skaudžios
praeities dalykų, kad ji pati ten ilgai dirbo, patariau juos atiduoti
šiai įstaigai.
Gyvenimo pabaigoje parašė atsiminimus. Pasiremdama
puikia atmintimi, kruopščiai surinkta dokumentine medžiaga, ji
paliko autentišką savo ilgo, turiningo gyvenimo bei laikmečio
aprašymą. Jame reikšminga vieta teko ir Sibiro laikotarpiui.
Sakėsi atsiminimus padėsianti Vilniaus universiteto Mokslinės
bibliotekos Rankraščių skyriuje, nurodydama laiką, nuo kada
juos bus galima viešai panaudoti.
Savo pedagogine, kraštotyrine, muziejine veikla, tauriomis
asmeninėmis savybėmis Mikalina Glemžaitė liks tarp iškilių XX
a. Lietuvos kultūros žmonių.

Kazimiera GALAUNIENĖ
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Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonduose saugomas
Balio Buračo archyvas mutns dar mažai pažįstamas. 160 nuotraukų,
pasirodžiusių V Juodakio parengtame albumėlyje (1971 m ), jau tapo
mūsų senovės klasika - tokius ir įsivaizduojame senuosius
muzikantus ar drožėjus. B.Buračo darbuose - "Lietuvėlė vakar..." - ir
ne vienas kaip tik čia ją atranda. Muziejuje apie 8000 negatyvų, dalis
jų - su aprašais, kurie įgyja vis didesnę vertę, nes liudija praeitį, į kurią

gręždamiesi šiandien dažnai pasiklystam, nebeapčiuopiam tikrųjų
vertybių.
"Pro amžių ūkanas matome didžią fadtūrą - smūtkeliai, pasakos,
dainos..." - jau 1924 m savo manifeste rašė keturvėjininkai. Šiandien
tos ūkanos kur kas tirštesnės, ir jas bent kiek praskleisti gali Balio
Buračo užfiksuoti ir aprašyti žmonės bei jų daiktai.
B. Buračo negatyvas, Andriaus LAURINKAUS nuotr.

3557. DIEVDIRBYS BURNEIKA STASYS, 1931 M.
Gim. 1860 m. Pupžiubių km., Tvėrių vi., už Telšių ap. Nekiln.
turto - žemės, namo neturi. Kaip jo tėvas, taip ir jis - keliaujantis
amatininkas. Dabar gyvena Kuršėnų vi. miest., Vytauto g-vė Nr. 8 - į
Kuršėnus atsidangeno 1887 m. iš Kurtuvėnų miestelio.
Nors pagal amžių jau senas, bet jis sako senatvėje jo sveikata
esanti geresnė negu buvo jaunystėje, kada turėjęs labai daug dirbti.
Burneika Stasys vaikystėje prisižiūrėjęs ir šį tą tėvui padėdamas
dievukus drožiant iš medžio, pramoko drožybos. Eidamas 10-us
metus pats padirbęs pirmąjį savo darbo "smūtkelį", kurį pavargėlė
nupirko už 50 kapeikų ir pakelės medyje garbingoje vietoje
prikaldino. Apsidžiaugęs Stasys, kad pirmąjį jo darbą nereiks kišti į
pečių, ėmė dirbti ir daugiau įvairių dievaičių. Įsismaginęs į darbą
kartais net po dvi paras be pertraukos droždavo statulėles. Nors
dienas naktis dirbsi, tokiu amatu vis tik nedaug teuždirbsi, nes už
darbą labai mažai buvo mokama. Miestelių turguose ir šventadienių
bažnytturgiuose stovėjo dievdirbiai su vežimais dievaičių kaip malkų
prisikrovę. Pardavinėdavo dievaitį po 15-20 kapeikų kaip samčius ar
šaukštus. Taip pigi buvo todėl, kad anuomet nors ir labai daug
žmonės statė kryžių, bet perdaug buvo įvairiausių dievdirbių.
Jaunystėje Burneika St. dirbęs ne vien tik dievaičius, jis dirbęs
žemaitiškus kryžius su "galva” (su koplytėle arba su stogeliu),
koplytėles ant žemės, ant akmenų ir į medžius keliamas. Dirbęs
bažnyčioms krikštines. Kuršėnų senai bažnyčiai buvęs padaręs
krikštinę (...), bet ji sudegė kartu su bažnyčia 1915 m.
Senajai sudegus, buvo pastatyta nauja bažnyčia, o šiai altorius ir
jiems statulas padirbo Burneika Stasys. Jo darb.: koplytstulpių,
koplytėlių medžiuose ir ant žemės yra: Šaukėnų ap., Telšių apyl.,
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Kurtuvėnų apyl., Papilės apyl., Tverų apyl., Telšių apyl., Plungės
apyl., Medingėnų apyl. , Pavandenės apyl. Ties Meškuičiais, už
Šiaulių yra piliakalnis, kuris reikalaująs aukų - kryžių statymo. Taigi
ir dėl šio kryžių kalno keletą kryžių - koplytėlių žemaitiškų Burneika
St. esąs padirbęs.
Burneika St. kaipo vienas geriausių žemaičių dievdirbių,
meistriškai dirba, kaip žmonės sako, dirba dievaičius kaip gyvus.
Todėl jis gana teisingai kritikoja kitų dievdirbių darbus.
Apibūdindamas Kuršėnų dievdirbio Braslausko Vinco darbus
pasakė: "Braslausko švintyje nei į vyrą, nei į moterį nepanaši, kap
silkeles. Dar mūkėlį, tai nieko sau padirb kokį ne kokį". Apie garsųjį
žemaičių dievdirbį Burneika St. pasakė: "Gedvils dirbo gera, tai
buvo tikras dievdirbis, žmoniška padirbdavo ans. Tveruose ans ir
savo namą turėjo. Jis su vežimas dievaičių nestovėdavo prie
bažnyčių, kap kiti menkyja dievdirbia, ir neparduodava dievaičių po
30 kapeikų. Ans gaudavo už dievatį net po 5 rub. Gedvilo mokinys
buvo dievdirbys Rutkevičius ir Virkelis Plungės m. Mickevičius taip
pat daugiausia dirbo ..apie Plungę. Jis dirbdavo mažus dievukus
medžių koplytėlėse ir labai dideles stovylas. Virkelis ir Rutkevičius
dirbdavo stovylas ir bažnyčiai. Dievdirbys Stanelaitis dirbo Plungėje
kryžiams, koplytėlėms ir bažnyčioms dievačius. O jis sako mokėsi
būk tai pas tą meistrą, kuris Šiluvos bažnyčios stovylas dirbo. Bene
geriausias Gedvilo mokinys buvo, tai Plungėje Virkelis. Jo darbo
buvo Medingėnų bažnyčioje Petras ir Povilas. Dabar ty dievate kapų
koplyčioj sustatyti".
Kalba netaisyta * red.

NE ŠVENTIEJI PUODUS LIPDO?
1939 m. M.Vorobjovas straipsnyje "Mūsų dievukai" rašė: "Ar

"monumentalioji drožyba",

suprantama, jau ne religinės

nebūtų teisingiau prileisti, kad mes nesam priaugę iki to

tematikos. 1972 m. sukurtas Abiingos ansamblis buvo sėkminga

religinio polėkio, kurio buvo kupini dievukų meistrai ir tie, kas

pradžia, atsivėrusi galimybė liaudies meistrams save parodyti.

jiems melsdavosi?" Tai buvo bene rimčiausias skulptūrėlių

Čia kiekvienas drožt) paminklą konkrečiam žuvusiam žmogui ar

įvertinimas, paneigiantis

nuomonę

apie

liaudies

šeimai, ir žmogiškos kančios įprasminimas suteikė darbams

skulptorių

"techninį

nepajėgumą"

ir

autentiškumo. Tokia darbų paskirtis galbūt dar priminė kryžių ir

negrabumą,

tariamą

tarsi

reziumuojantis prieškario polemiką apie liaudies meną.

koplytėlių statymo tradiciją. Tačiau vėlesniais metais keitėsi

Deja, pokario metais iškilo grėsmė pačiai dvasinei tradicijai.

užsakomų darbų temos, ir tai jau buvo rimtas išbandymas jų

Pirmaisiais dešimtmečiais meistrai tebedrožė koplytėles bei

autoriams.

koplytstulpius ir statydavo juos dažniausiai kapinėse, bet

"Mūrininką", "Darbininką", "Kultūrą ir švietimą" (1973), iš kūrėjo

Meistras,

apsisprendęs

drožti,

pavyzdžiui,

"uždraudus" dievdirbystę, prasidėjus masiniam pašventintų

virto amatininku. Giluminį kūrybinį aktą pakeitė paviršutiniška

vietų ir kūrinių niokojimui, natūrali jos tąsa buvo užgniaužta.

iliustracija. Meistriškumas be vertybinio pamato pamažu tapo

Žinoma, oficialūs draudimai negalėjo atimti iš meistrų jų Dievo

nauja tradicija, nieko bendra neturinčia su ankstesniąja. Vėliau

dovanos,

sukurtuose ansambliuose paplitusi stilizacija, tuomet madinga ir

nekliudė

dirbti

"sau",

atsisakius

viešumos

ir

pripažinimo. Pavyzdžiui, 1950 metais pradėjęs drožti L.Šepka

gal net įspūdinga (kažkuo primenanti liaudies dainų ir šokių

ilgai nebuvo žinomas net liaudies menu besidomintiems

kolektyvų nesveiką optimizmą), ilgainiui prarado savo įtaigą.

žmonėms. Tikį gyvenimo pabaigą jis prasitarė- "Aš maniau, kad

Dabar labai nejaukiai nuteikia ir naujosios tradicijos simboliai -

dirbu sau, dėl ramumo, o pasirodė, kad dėl žmonių..."

pavyzdžiui, Čiurlionio kelio metalinės saulutės metamorfozė iki

Po

kiek

laiko,

pačių

meistrų

iniciatyva,

atgaivinta

dangun nukreiptos strėlės...
Ramūno VIRKUČIO nuotr.
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drožėją,

apninka abejonės: galbūt žavėjimasis keistuoliais,

visuomenės atstumtaisiais ir buitį paniekinusiais menininkais
pernelyg suabsoliutintas, užgožiantis gyvą žmogų, menininką,
kūrėją, kuris nebūtinai toks, kokį įsivaizduojame, ir šiandien

G inutis Dudartis

Pastaraisiais metais užplūdę religinės tematikos darbai tarsi
simbolizuoja istorinės teisybės atstatymą. Bet ar tai iš tikrųjų yra
senosios tradicijos tąsa? Čia vėl galima prisiminti M.Vorobjovo
klausimą - tarsi išbandymą kiekvienam vienaip ar kitaip

Juozas Binkis

kalbinančiam medį ar vertinančiam išdrožtą darbą. Lengva
priekaištauti

drožėjams,

tautodailininkų

kūrybą,

B.Buračo

nes

neįmanoma

nuotraukose

ekspozicijose
I.Kostkevičiūtės,

ir

atsiriboti

užfiksuoti

fonduose

ir

šiandieninę
nuo

dievdirbiai,

saugomi

Z.Žemaitytės

ryškiausios liaudies

aptariant

kt.

ištakų.
muziejų

galbūt

nebėra

sugrįžtančios

toksai

"nepatogus", Į

vertybės jam

grąžino

viešąjį

gyvenimą

ir pripažinimą.

Tad,

konstatavus, kad mediniai kryžiai ir koplytstulpiai vėl tapo

šventieji,
aptariamos

menininkų individualybės

ir

bandomas brėžti jų dvasios gyvenimo kontūras - visa
tai neišvengiamai esti greta kaip lyginimo pagrindas,
vertės

ir

tikrumo

matas.

Medžio

skulptūrėlės,

anksčiau teikusios jaukumo laukams, pakelėms,
negandų laikais parėjo į namus. Daugybė inteligentų
butuose prieglobstį radusių šventųjų savy sukaupta
dvasia (galbūt ir sugerta malda) lyg ir lengvino
gyvenimo naštą. Sykiu priminė tą "tikrąją", prarastąją
praeitį. Tai norėtųsi atrasti ir dabartinių meistrų
darbuose,

netgi juose

pačiuose

įžvelgti kažką

nepaprasto. Juk senieji dievdirbiai ir jų darbai buvę
tarpininkais tarp Viešpaties ir pasaulio, todėl ir jie
patys - tarsi arčiau dangaus...
Vis
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dėlto,

prakalbus

apie

dabartinį

medžio

Aloyzas Urbšys

Skausmingoji, Prano Peleckio, Algirdo Baranausko ir
Edmundo Akulauško Kryžius, Janinos Ridzevičiūtės
Kristaus

Krikšto

koplytėlė,

Stasio

Karanausko

Koplytstulpis su šv. Kazimieru, šv. Cecilija, šv. Jurgiu
ir šv. Jonu Nepomuku, Jono Dzvėgos šv. Florijonas,
Juozo Grabausko Kristaus Krikštas ir Antano Česnulio
šv. Jurgis bei Gintaro Gaidžio Marijos Maloningosios
skulptūrėlė. Metalinės saulutės- žemaičių kalvių.
Visi darbai religinės tematikos: atsisakyta Maironio
kūrybos iliustracijų ir poeto tekstų raižymo. Šventieji
buvo drožiami prisilaikant tradicinės ikonografinės
schemos. Pagal tematiką darbams buvo parinktos ir
vietos.
Seminaro
menotyrininkė

dvasinė

vadovė

ir

Alė

Počiulpaitė.

organizatorė
Visus

-

ūkinius

rūpesčius ant savo pečių nešė Raseinių krašto
Stasys Karanauskas

reikšmingi mums kaip dvasios ženklai,

istorijos

muziejaus

direktorė,

nenuilstanti Birutė

Kulpinskaitė ir jos bendradarbės, rajono architektas
Algirdas Daunora.

nesunku suvokti

dabartinių liaudies meistrų darbų paklausą ir net komercinio
tiražavimo pavojų.
Su tokia išankstine nuostata nuvykau į šią vasarą vykusį
medžio drožėjų trijų savaičių seminarą Maironio tėviškėje. Čia
birželio 6 dieną pašventinta 11 d&rbų: Ginučio Dudaičio Marija
Maloningoji, Aloyzo Urbšio Nukryžiuotasis

su 12 apaštalų,

Juozo Binkio Kryžius, Raimundo Puškoriaus Jėzus Nazarietis ir

Raimundas Puškorius

Dauguma šio seminaro dalyvių dirbo namuose. Ankstesnėse
stovyklose susirinkę meistrai kartu ir dirbdavo - pasidalydavo
patirtimi (daugiausia praktine

-

kas kokius įrankius pasidirbę) ir

paprasčiausiai pabūdavo kartu

-

juk giminingos dvasios

žmonės. Antra vertus, galbūt tokie darbai reikalauja didesnės
vienumos, ypatingo susikaupimo, akistatos su savimi, kurioje
tegali dievukai nušvisti amžinybės šviesa...
I.Kostkevičiūtė, kalbėdama apie V.Svirskį, panaudoja gražią
metaforą

-

"viešumos kelionė", turėdama omeny nuolatinį

meistro buvimą žmonėse. Nors dirbdavęs Svirskis kur nors
Antanas Časnulis

daržinėje, toliau nuo žmonių akių. "Jis ne nuo žmonių slėpėsi, o

23

"Gyvenime šis darbas duoda ramybę..." "Gabii
žmonių yra daug, ale nedaugelis tokį darbą dirba
reikia

pasišventimo,

reikia

kantrybės".

Tai jai

gerbiamo, plačiai žinomo drožėjo Stasio Karanauskc
pasvarstymai ir įdomus paradoksas: "Pakvietė
seminarą 1958 metais, ten pabandžiau paskaptuoti
kadangi skulptūrą labiau žmonės vertina, perėjai
prie skulptūros. Bet spalvos arčiau širdies, negi
formos". Ne vienas liaudies meistras neapsiriboja
savo amatu, bet prisiliečia ir prie kitų menų: tapo
rašo eilėraščius ("vis rašinėju - daugiausia apie save
kūrybinį darbą, nors apie tokius dalykus poetai eilių
dažniausiai nerašo"), ar groja, gieda bažnyčioje.
Kaip drožėjai pasirenka siužetus.? Tai bene
įdomiausia ir įvairiausia patirtis. Daug gerų žodžių
buvo pasakyta apie lietuvių liaudies meno albumus.
Juozas G rabauskas

Gražiausias prisipažinimas - "Lietuvių liaudies mene
med(nuo saulės saugojo", - suabejoja tokia interpretacija vienas

albumas ant stalo - kaip maldaknygė, - peržiūrėdamas 10-ą at

iš dabartinių drožėjų.

20-ą kartą surandu naują detalę. Net rankos nekyla ką nors save

Kiekvienas, kuris lankysis Maironio tėviškėje, be abejonės,

daryt, nes daug kas prarasta, pareiga yra atstatyti gražiausius

apžiūrės naująsias koplytėles ir koplytstulpius, drįstu tvirtinti,

pavyzdžius, kaip kokius etalonus". Kitas mosteli ranka: "Aš savo

suteikiančius šioms ir taip nepaprastai gražioms vietoms

atskirai dirbu. Šventojo pavidalą žinau: bažnyčioj grot tenka, tai

sakralumo. Norėtųsi trumpai aptarti autorius. Nors jų pavardės

prisižiūriu". Arba vėl: "Labiausiai iš liaudies meno knygų

ant kūrinių išdrožtos, betgi tradiciškai įpratus prie
senųjų

dievukų

anonimiškumo,

tikriausiai

ne

kiekvienas jas susiras ir Įsimins. Tik pamačius
žmogų, jo pavardė pasidaro be galo talpi.
Šį sykį meistrai surinkti iš įvairių Lietuvos vietų.
Koks

atrankos

nepakviestieji,

kriterijus?
bet

Te

neįsižeidžia

organizatoriams

išsprūdo:

pagalvojom ir apie tai, kas imsis dirbti už dyką - juk
sutana, kad rajono vadovai parūpins tik ąžuolus ir
pavalgydins. Žinoma, matyt ne mažiau svarbūs buvo
ir estetiniai kriterijai, bendro darbo patirtis.
Kaip šie žmonės pradėjo drožti? Kokias temas jie
renkasi? Kas juos vienija ir kas skiria?
Vyriausias - Stasys Karanauskas - jau garsus
meistras, į

7-tą dešimtį įkopęs. Jauniausias -

Raimundas Puškorius iš Kretingos baigia ketvirtą
dešimtį - taip pat jau ne naujokas. Jo tėvelis Anicetas
Puškorius - žymus Kretingos meistras. Taigi dirbo
skirtingų kartų atstovai. Ir jų darbo pradžia skirtinga:
tradiciškai klausiu, ar tėvai nebuvo drožėjai - išties ne vieno

Iš kairės: Pranas Paleckis, Edmundas Akulauskas,
A lgirdas Baranauskas.

pasižiūriu - dvasią tik, kopijuot man nepatinka".

šeimoje "mėgdavo, kad daiktas būtų gražesnis", patys dirbdami

Ne vienas meistras drožia ir prieverpstes, rankšluostines,

ūkio padargus ar tiesiog medžio darbus, vyresnieji drožti

šaukštus, kaukes ar skutinėja margučius ir pan. Man vis rūpi,

pradėjo "nuo piemenavimo". Kitiems jau ir piemenaut neteko.

kaip jie tvarkėsi oficialiuoju velnių ir raganų laikotarpiu. Vėlgi

"Pradėjau droži dėl pinigų, o paskui - jau dėl įdomumo", -

nuomonės išsiskiria: "Netraukė manęs visą gyvenimą velniai ir

prisipažįsta vienas jaunas meistriukas ir tuoj pat priduria:

raganos" arba "Savo laiku daug ir tų velnių esu pridirbęs. Velnias
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- labai laisva tema, atsipalaidavimui nuo rimtesnio darbo. Dabar
daug darau tų šventųjų...", trečiam - "Kiekvienąkart [domiau, kai
nauja tema. Rūpintojėliai jau kiek nusibodę..." Nuo meistrystės
artėjant prie dvasios dalykų veriasi kitos erdvės: "Pirmąsyk
prisilytėjęs

prie

atsakomybę,

šventųjų,

jaučiau

rodos

nebuvau

bet

labai

didelę

šventųjų

vidinę

atstumtas.

Bedroždamas ir ramybę surandi, ir daug išgyveni, ieškai kelių į
Dievą. Tai bendravimas kaip su gyvais. Normaliam žmogui gal
sunkus tai būtų gyvenimas. Dvasinių jėgų daugiau negu fizinių
atima..." Tai Ginučio Dudaičio iš Raudondvario žodžiai. Bet
tokiam pokalbjui reikėtų stabtelėti. Tuo tarpu laiko - tik keliems
asmenybės štrichams užfiksuoti. Beje, pamačius kaip per
savaitę iš aptašyto kelių metrų ąįtuolo atsiranda, pavyzdžiui,
R.Puškoriaus koplytėlė su Jėzum Nazariečiu ir Skausmingąja,
pajunti tikrą laiko vertę.
Dabar beveik visi meistrai gyvena iš savo amato. "Parduotos
vasaros", vienas darbas po kito, daugiausia visi prašo religinės
tematikos darbų, "sau nieko neturiu - ką ‘pamato - iš karto
atiduok", - pasiskundžia vienas kitas. Pavieniai žmonės užsako
dažniausiai antkapinius paminklus arba dovanas, važiuojant [
užsienį. Kartais prašo kaimas, parapija ar rajono atstovai, tad
tenka suktis kaip vijurkui. Pavyzdžiui, vien Kernavės parapija
Musininkų drožėjui Juozui Binkiui užsakiusi keliolika kryžių.
"Lietuvių liaudis per tą skulptūrą,
stogastulpinius

kryžius,

pasako

kaip ir per medinius

Vakarų

Europos

žmogui

daugiau apie save, negu galėjo tikėtis", - 1930 m. rašė
P.Galaunė,

norėdamas

pakelti

liaudies

meno

autoritetą

I i kairės: Jonas Dzvėga su padėjėju
Kęstučiu Baranausku.

namuose. Šiandien šie žodžiai skamba kiek dviprasmiškai - ar
nepersistengsime? Reikia statyti, kad atėjūnams būtų ką griauti,
- liūdnai juokauja meistrai, nepasiduodami tokioms abejonėms...
Bandymas

apčiuopti

šiandieninio

tautodailininko

individualybę galbūt pripildytų naujo turinio ir jų darbus, kurie
vertinami labai prieštaringai. Matyt dar ir nėra nusistovėjusių
šiuolaikinio

liaudies

meno

vertinimo

kriterijų.

Autoriai

nusiskundžia meno tarybomis - patys dailininkai nesutaria...
Didžiulė paklausa galbūt ne tiek meninę, kiek simbolinę vertę
turinčių darbų nereikalauja didelio pasišventimo. Pavyzdžiui,
mados dalyku tapę kambariniai stogastulpių maketai...
Kokia šių darbų ateitis - ar išties tai liks tik suvenyrų
pramonė, kaip pranašauja patyrusi muziejininkė, ar kūrybos
džiaugsmas, ta "nesvietiška laimė", kurią dar patiria drožėjas,
padės atgaivinti medžio skulptūrą. O galbūt mes kartojame
4-ajame dešimtmetyje nueitą kelią - kai atsisakius liaudies meno
stilizacijos, buvo pasirinkta jo dvasia, o lietuviškumo pradų imta
ieškoti ne atskiruose liaudies meno atributuose bei tematikoje,
bet jo visumoje ir esmėje.

Saulė MATULEVIČIENĖ

Antroji i i kairės - Janina Rktzavičiūtė.
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L.GUMILIOVO
EFEKTAS
Istorikas ir etnologas Levas Gumiliovas priklauso prie tų
žymiųjų rusų inteligentų, kurie savo dramatišku likimu, plačiu
išsilavinimu, savarankiška mąstysena sudarė santūrią, bet
akivaizdžiai principinę opoziciją oficialiam tarybiniam mokslui ir
privalomai ideologijai. Svarbiausia, tai buvo giliai kūrybinė
opozicija. Gumiliovą, sušaudyto "kontrrevoliucionieriaus" sūnų,
sunkiai pakentė valdžia ir mokslo įstaigos. Ilgą laiką gulėjo
nespausdinamas jo darbas - trijų knygų "Etnogenezė ir Žemės
biosfera". Bet tėvų poetinė šlovė, unikali istoriko erudicija teikė
jam garbės, traukusios Rusijos šviesuomenę. Su ja (jam grįžus
iš lagerių) turėjo skaitytis net biurokratai.
Jau kuris laikas rankraščiais plinta nespausdinti Gumiliovo
darbai. Pasiekė jie ir Lietuvą. Apie pirmuosius jų skaitymo
įspūdžius kiek apologetiškai kalbėta jau ir mūsų spaudoje.
Dabar jie išeina atskiromis knygomis. Gumiliovą atranda visa
skaitančioji visuomenė, panašiai kaip prieš 20 metų A.Losevą,
antikinės filosofijos žinovą.
Gumiliovo darbai mažai teturi ką bendra su tuo empiriniu
mokslu, kuriuo užsiima dabartinė etnografija bei etnologija. Ir
istorija jo kitokia. Tai etnosų istorija ir istoriosofinė etnologija.
Jam rūpi etnoso atsiradimas, jo kitimas ir likimas. Klausimas ne
naujas. Jį aptarinėjo jau Antikos laikais. Pirmiausia etnoso
genezė buvo siejama su geografine aplinka, dirvos derlumu,
rasiniais požymiais. Vėliau pradėta ieškoti kultūrinio, istorinio
sąlygotumo. Galų gale išsikristalizavo požiūris, kad kiekvienas
etnosas yra išaugęs iš kito, archainio etnoso dėl paprastos jo
segmentacijos: gyventojams daugėjant, vienos giminės
atsiskiria nuo kitų ir pradeda savarankišką gyvenimą,
suformuodamos atskiras tradicijas. Pastaruoju metu buvo
nusistovėjusi nuomonė, kad etnogenezę veikia visos minėtos
sąlygos. Ir dėl to nėra prasmės ieškoti vienos priežasties. Užuot
užsiėmus etnogenezės teorijomis, pageidaujama empiriškai
tyrinėti, kaip konkrečios sąlygos suformuoja konkrečius
etnosus.
Gumiliovas mus sugrąžina prie teorijos. Jo mąstymo
horizontas kosmiškai platus, filosofiškas. Dėl to jam nemaža
impulsų duoda V.Vernadskis, L.Bertalanfis, I.Prigožinas.
Pažadindamas etnologus iš teorinio snaudulio, Gumiliovas
padaro neaiškiu tai, kas iki šiol atrodė banalybe ir nekėlė jokių
abejonių. Nors jis gausiai operuoja istoriniais duomenimis,
tačiau tie duomenys tik iliustruoja etnosų atsiradimą ir jų raidos
logiką, t.y. trukmę, pagrindines pakopas, nykimą. Ne be
O.Špenglerio įtakos Gumiliovas etnosą traktuoja kaip gyvą

26

organizmą, kurio amžius "tęsiasi nuo 1100 iki 1500 metų". Kaip
gyvenimo fazes jis nusako ir etnoso kitimo tarpsnius. Tai kilimas,
akmatinis (kulminacinis) periodas, lūžis, inercinis etapas,
aptemimas (obskuracija), išsigimimas ir pan. Tiesa, jis sako, kad
etnoso gyvenimo kreivė nėra panaši nei į gamybinių jėgų
pažangą, nei į pasikartojančius biologinės raidos ciklus.
Individas atsineša gimdamas savo energetinius resursus, o
etnosas, be pradinės energijos, kuri ilgainiui degraduoja, dar
gaunąs postūmius iš mutacijų. Jos pagimdančios veiklius,
energingus (pasionarius) individus, patraukiančius kitus žmones
ir duodančius impulsų etnoso atgijimui, jo regeneracijai. Bet toji
pastaba, man rodos, nėra esminė. Vis dėlto etnoso būtis yra
gyvybinis procesas. Ir jo energija yra taip pat baigtinė kaip ir
individo.
Gumiliovas įsitikinęs, kad gamtos dėsniai yra bendri visuose
materijos organizacijos lygmenyse. Etnosas sudarąs uždarą
sistemą, todėl jis egzistuojąs tol, kol išeikvojąs atsiradimo metu
iš aplinkos gautą biogeocheminę energiją (toks antrasis
termodinamikos dėsnis). Pradžią etnosui duodančios mutacijos,
kurių metu individai absorbuoją daugiau energijos negu
normalūs organizmai. Kai aktyvūs tokių individų veiksmai ir
idėjos patraukiantys kitus asmenis, tautos pasionarumas
išaugąs, prasidedanti akmatinė fazė. Po to ateinąs nuosmukis,
pertraukiamas pasikartojančių pasionarumo prasiveržimų. Šį
pakeičiąs inercinis "rudens" etapas, o po jo prasidedanti
prietema (obskuracija) ir išsigimimas.
Gausu jo darbuose netikėtų faktų sugretinimų, įdomių išvadų,
originalių istorinių reiškinių interpretacijų. Tačiau kažin ar
Gumiliovas sulauks daug rimtų savo teorijos šalininkų. Daug kur
jis neįtikina. Pavyzdžiui, pasakyti, kad etnosas atsiranda iš
mutacijų - tai tas pats, kas teigti, jog jo atsiradimas visai
atsitiktinis. O ką tai paaiškina? Mokslo paskirtis - atskleisti tas
sąlygas, kuriomis jis yra būtinas. O jeigu tas atsiradimas gali būti
tik konstatuojamas, kodėl jis turėtų būti biogeocheminės, o ne
kultūrinės prigimties? Tikrai vulgaroku materializmu atsiduoda
Gumiliovo siekimas atskiro žmogaus ir tautos dvasios (idėjų,
tikslų, idealų) galią redukuoti į energetinių laukų, biosrovės
vibracijų ritmus. O ši idėja dabar bene labiausiai patraukia
pusinteligenčių mases, įtikėjusias ekstrasensų kosmine galia,
žvaigždžių lemiama įtaka mūsų likimui. Bet ne čia yra Gumiliovo
kūrybinė jėga. Gyvai, populiariai, įtaigiai parašyti jo darbai
kritiškai ardo nusistovėjusius stereotipus, laisvina kūrybinę mintį,
iš naujo priverčia sugrįžti prie etnogenezės teorijos, duoda
puikias tipologines etnosų charakteristikas. Tai neabejotinai
kūrybinis "žybsnis", apie kurį kalba pats Gumiliovas ir kuris
duoda impulsų etnologijos mokslo atsinaujinimui.

Krescencijus Antanas STOŠKUS

ETNOSAS: JO SAVYBES IR YPATUMAI
Levas GUMILIOVAS
ŽMOGUS BIOSFEROJE. Iškeikime tokį klausimą: kodėl ši
problema mums įdomi? Juk vien kokių nors žinių rinkinys
niekada žmogaus galvoje neužsilaiko ir jo nedomina. Jeigu mes
jau ko nors mokomės ir eikvojame tam jėgas, tai reikia žinoti kam? Atsakymas, mano nuomone, paprastas.
Žmonija, gyvuojanti Žemėje visai neilgai, kokius 30-50 tūkst.
metų, visgi taip pakeitė jos paviršių, kad Vernadskis V.l. tai
prilygino nedidelio masto geologiniams perversmams. O tai
labai daug. Kaip viena iš žinduolių rūšių sugebėjo taip pakeisti, ir
ne į gerąją pusę, Žemę, kurioje gyvena?
Si problema aktuali mūsų kartai, o ypač aktuali ji taps mūsų
palikuonims, - jei mes neatskleisim tų permainų, kurios dabar
Žemėje vyksta ir kurias visa mąstančioji žmonijos dalis laiko
viena svarbiausių problemų, priežasčių, tai nebeverta tekėti,
vesti, gimdyti vaikus, nes biosfera žus, žus visi ir visa Bet norint
šį klausimą išsiaiškinti, reikia tirti jo istoriją.
Žmogus kaip biologinė būtybė priklauso Homo giminei. Ši
giminė savo atsiradimo Žemėje metu pasižymėjo gana didele
rūšių įvairove. Tai liečia ir tas Homo rūšis, kurių mes, griežtai
kalbant, neturime teisės laikyti žmonėmis, būtent: pitekantropus
ir neandartaliečius.
Kodėl gi Homo sapiens rūšis paplito po visą Žemės
sausumą ir pavertė ją savo Oikumena - vieta, kur ji gyvena?
Kieno sąskaita žmogus sugebėjo pasklisti visur? Juk visi
gyvūnai gyvena tam tikromis kiekvienai rūšiai tinkamomis
sąlygomis. (...)
Taigi mes konstatuojame, kad gyvūnai, tam, kad galėtų
užimti kitus plotus, kad galėtų gyventi kitokiomis landšafto
sąlygomis, evoliucionuoja, peržengdami rūšies ribas. Visi
šiandien Žemėje gyvenantys žmonės priklauso vienai rūšiai, ir
visgi jie paplito nuo Arktikos iki tropikų. Jie gyvena (...) - kur tik
nori, visur prisitaikydami prie landšafto.
Juk žmogus sugebėjo laimėti ne tik technikos dėka.
Paleolite technikos ne kažin kiek buvo. Reikia pripažinti, kad
žmogus turi kažkokį ypatingą sugebėjimą - ne tik socialinį, bet ir
gamtos duotą, kuris taip pat jį skiria nuo gyvūnų. Tą sugebėjimą
mes galėtume apibūdinti kaip itin didelį labilumą, plastiškumą,
netgi kaip sugebėjimą readaptuotis, iš naujo prisitaikyti. Iš kur
toks mobilumas? (a)*
MOZAIKIŠKA ANTROPOSFERA. Atkreipkime dėmesį į vieną
aplinkybę. Antroposfera yra mozaikiška,1 ir teisingiau ją būtų
vadinti "etnosfera". Antroposfera skirstosi į bendruomenes,
kurias mes vadiname tiesiog tautomis, arba nacijomis, arba
etnosais. 'Tauta" - nepatogus terminas, jis pernelyg
daugiareikšmis. Terminą "nacija" priimta vartoti tik kapitalistinės ir
socialistinės formacijos sąlygomis, o iki to, manoma, nacijų
nebuvo. Nesiginčysime dėl termino. Bet terminas "etnosas" labai
tinka žymėti bendrijoms, į kurias pasiskirsčius visa žmonija. 2
Susidūrus su šia problema, atrodo, kad jokios mįslės nėra,
visa labai paprasta - yra vokiečiai ir prancūzai, anglai ir italai.
Koks tarp jų skirtumas? Kažkoks yra. Kai iškyla klausimas, koks
būtent tas skirtumas, tai pasirodo, kad atsakymą rasti itin sunku.
Žinoma, tam ir egzistuoja Etnografijos institutas, ir atsirado
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jis tada, kai problemos sudėtingumas dar nebuvo akivaizdus;
kiekvienam buvo aišku, kad yra įvairios tautos, ir reikia jas
tyrinėti. Bet mokslas vystosi. Daug ką, kas anksčiau buvo aišku,
dabar reikia aiškinti. Todėl buvo pasirinktas pats lengviausias
sprendimas. Žinoma, jog žmogus - visuomeninis gyvūnas.
Niekas dėl to nesiruošia ginčytis.
Bet ar teisinga visus žmonių tarpusavio santykius apibrėžti
tik kaip visuomeninius, t.y. socialinius? 3 Jei žmonės skirstosi į
etnosus, svarsto etnografai, vadinasi, tai taip pat socialinis
reiškinys.
Iš pirmo žvilgsnio skamba įtikinamai ir logiškai. Bet ką mes
turime omeny sakydami socialiniai santykiai? Marksizmo klasikai
mus moko, kad žmogus vystosi atitinkamai gamybinių jėgų
vystymuisi. Teisingai. Iš pradžių žmogus gyveno pirmykštėje
bendruomeninėje santvarkoje, paskui atsirado vergovinė,
feodalinė, kapitalistinė... Bet mes kalbam apie kitką - apie etnosų
vystymąsi. Argi skirstant pagal santvarkas yra vietos etniniams
pasidalijimams? Feodalu gali būti ir prancūzas, ir anglas, ir
seldžiukas, ir kinietis, ir mongolas, ir rusas. 4
Taip pat ir baudžiauninku, vergu, samdomu darbininku.
Žodžiu, socialinė ekonominė žmogaus charakteristika
ignoruoja etninę^ti) Bet ar tai reiškia, jog nėra nei prancūzų, nei
kiniečių, nei persų, kad skirtumas tarp jų iliuzinis, kad yra tik
feodalai ir baudžiauninkai, buržua ir samdomi darbininkai - visa
kita neesminga? Jeigu taip, tai kam reikalingas Etnografijos
institutas? O ir pati etnografija? Ir visgi, pasirodo, etnografija
reikalinga.
Taigi kas yra etnosas? Kaip pereinama iš vieno etnoso į kitą?
Kuo etnosai skiriasi? Kai kas sako, kad niekuo. Girdi, kaip pase
parašyta, taip ir gerai. Bet juk pase parašyti galima bet ką.(...)
Yra dar vienas, lingvistinis socialinis apibrėžimas. "Visi
žmonės kalba kokia nors kalba, todėl, - pasakė man TSRS MA
narys korespondentas Freiman A.A., - prancūzai - tai tie, kurie
kalba prancūziškai, anglai - tie, kurie kalba angliškai, persai - tie,
kurie kalba persiškai ir it." "Puiku, - pasakiau aš jam, - o štai
mano paties mama vaikystėje iki 6 metų kalbėjo prancūziškai, o
rusiškai išmoko kalbėti jau vėliau, kai pradėjo eiti į mokyklą ir
žaisti su mergaitėmis Carskoje selo gatvėse. Tiesa, po to ji tapo
rusų, o ne prancūzų poete. Tad ar buvo ji iki 6 metų prancūzė?"
"Tai išskirtinis atvejis", - greitai susigriebė mokslininkas.
"Gerai, - sakau aš, - airiai 200 metų, pamiršę savo kalbą,
kalbėjo angliškai, bet paskui sukilo, atsiskyrė nuo Anglijos ir
kraujo nepagailėjo, kad atsiskirtų, - nei savo, nei svetimųjų.
Sprendžiant "pagal kalbą", tai tuos 200 metų jie buvo tikri anglai?
Taigi, kad yra skirtingi etnosai - visi žino. Etnosai - tai
prancūzai, vokiečiai, papuasai, masajai, helenai, persai. Bet į
klausimą: kas tai yra? - protingo atsakymo nebuvo. Ir aš iš karto
negaliu atsakyti. Jeigu galėčiau tai padaryti iš karto, apsiribočiau
nedideliu straipsniu, o ne siūlyčiau skaitytojui knygą.
Iškelsime ir kitą klausimą: ar etnoso problema turi praktinę
reikšmę? Buityje mes nesuklystame. Jeigu pas mus atvažiuoja,
sakykim, anglų mokslininkas, iš karto matom, kad tai kitoks
negu mes žmogus: nors jis kalba rusiškai, bet ne taip, kaip mes,
ir kostiumą dėvi kažkaip kitaip. Bet tada, kai tie išoriniai skirtumai
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pasidaro nepastebimi, dėl etninės priklausomybės pradedama
abejoti. Pavyzdžiui, j tramvajų įlipa 4 žmonės - vienodai
apsirengę, lygiai taip pat gerai kalbantys rusiškai ir t.t. Sakykim,
vienas iš jų rusas, o kiti: kaukazietis, totorius ir latvis iš Pabaltijo.
Skiriasi jie kuo nors ar ne? Vis dėlto vienas mano oponentas
pareiškė, kad jeigu tarp jų neįvyks kokio nors kvailo, dirbtinio
nacionalinio konflikto, niekas ir nesužinos, kad jie skiriasi vienas
nuo kito, ir iš tiesų tai niekuo jie ir nesiskiria. "Ne, - atsakiau aš, jokio nacionalinio konflikto gali ir nebūti. Paprasčiausiai bet koks
įvykis gali sukelti skirtingą tų žmonių reakciją, skirtingą elgesio
stereotipą". (...)
Taigi būtent elgesio stereotipais įvairios tautos daugiau ar
mažiau ir skiriasi, bet ir tie skirtumai esant panašioms gyvenimo
sąlygoms dažnai susilygina arba palaipsniui išnyksta
( ...)

(...) Kokios spalvos oras? Kambaryje oro spalvos nematyti,
kadangi jo palyginti mažai, o pažiūrėkite pro langą - žydras
dangūs - tai oro spalva. Taigi ir čia: lengviau pastebėti ir suvokti
didelių masių etninę charakteristiką, negu pavieniais atvejais. Vis
dėlto etninis stereotipas kartais pasireiškia ir pavieniais atvejais.
ETNOSAS - NE VISUOMENĖ? Kas yra socialinis? Tai lotynų
kalbos žodis "socium", verčiamas kaip "visuomenė",
"visuomeninis"; tokia reikšme vartojamas visose Vakarų
Europos kalbose tiek gyvūnų, tiek žmonių organizacijai
nusakyti. Tarybiniame moksle charakteristiką "socialinis" priimta
taikyti tik žmonių visuomenei. Gyvūnų kolektyvams įvardinti
vartojamas terminas "bendrija" - keleto rūšių gyvūnų ir augalų,
susietų "maitinimosi grandine", kombinacija. Toks skirstymas,
atrodytų, pagrįstas, kadangi socialinė vystymosi forma būdinga
tik žmogui. Sis vystymasis yra spontaniškas ir progresyvus,
vyksta spirale ir susietas su technikos vystymusi bei požiūriu į
darbą. (Gyvūnai nei dirba, nei technikos turi...)
Tad ar etnosas yra reiškinys, bendras ir gyvūnams, ar ne?
Dėl to ir susiginčijau kartą su savo maskviškiais oponentais: jie
tvirtina, kad etnosas - socialinis reiškinys. Aš sakau: kokiu gi
būdu? Argi etnosas vystosi spontaniškai, spirale ir yra susietas
su gamybos būdų vystymusi? Argi koks nors etnosas
egzistuoja nuo pat žmogaus vystymosi pradžios? Argi yra
žemėlapis, kuriame būtų parodyti etnosai, na, nors nuo istorinio
periodo pradžios? Nėra jų! (...)
Kalbėdami apie etnosus, mes visą laiką sakom "buvo". Jokia
spirale etnosai nesivysto. Jeigu vartojame žodį "socialinis"
mūsų, marksistine prasme, mes privalome suprasti tai kaip
kolektyvinio, su gamyba susieto būvio formą, - "visuomenę". O
argi egzistuoja nesocialiniai žmonių kolektyvai? Kolektyvai be ir
šalia visuomenės? Marksas šiuo klausimu pasisakydavo
pakankamai tiksliai ir aiškiai. Visuomenę jis vadino vokišku
žodžiu Gesellschaft, be visuomenės, jis dar išskirdavo pirminius
kolektyvus. Juos vadino Gemeinwesen ( Gemein - bendras;
Wesen - esmė, reikalo esmė, pagrindas; tokio rusiško žodžio
nėra, bet prasmė aiški). Būtent tuos pirminius kolektyvus,
egzistavusius dar iki materialinės gamybos pradžios, Marksas
laikė visuomenės atsiradimo prielaida.
Pirminiai dariniai, pirminiai kolektyvai, Homo sapiens rūšies
individai tikrai nieko bendra su dar neegzistavusiomis
gamybinėmis jėgomis neturėjo, paprasčiausiai žmonės gyveno
kolektyvais - grupėmis, kadangi po vieną niekas nebūtų galėjęs
išgyventi, (c) Atsiradus visuomenei, skirstytis į grupes,
suprantama, nenustota, atvirkščiai - besiskirstant palaipsniui
susiformavo vienybės, kurias mes vadiname etnosaist
ETNOSAS - NE RASĖ? Žmogui etnosas - tai tas pats, kas
liūtui - pulkas, vilkui - ruja, kanopiniams gyvuliams - banda ir t.t.
Tai Homo sapiens rūšies ir jos individų egzistavimo forma,
besiskirianti tiek nuo socialinių darinių, tiek ir nuo grynai
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biologinių charakteristikų, kokiomis yra rasės.
Pagal Aleksejevą V. P. rasių yra šešios. 5 Tiek išore, tiek
psichofizinėmis ypatybėmis skirtingų rasių atstovai be galo
skiriasi. Rasė yra palyginti stabili biologinė žmonių rūšies
charakteristika, tačiau mes turime pabrėžti, kad ji jokiu būdu

nėra žmonių bendrabūvio forma, jų bendro gyvenimo būdas.
Rasės skirstomos grynai pagal išorinius požymius, kuriuos
galima nustatyti anatomiškai.
Tam tikrą vaidmenį biologiniame rūšies susidarymo procese
jos, matyt, vaidina, tačiau, kaip žmonėms gyventi ir tvarkytis,
kaip dirbti, kaip klestėti ir kaip žūti, - šiuo požiūriu rasinės
charakteristikos neturi reikšmės.

c..)
ETNOSAS - NE POPULIACIJA? Etnosas nesutampa ne tik
su rase, jis nesutampa ir su kita biologine individų grupuote
populiacija. Populiacija (cituoju biologijos vadovėlį) - Tai suma
individų, gyvenančių viename areale ir be tvarkos tarp savęs
besikryžminančių“. Pavyzdžiui, j kambarį įskrido du spiečiai
musių. Jie iš karto sudaro vieningą populiaciją ir tarp savęs
nekovoja. Argi etnosai taip egzistuoja? Pirma, etnosų kova pakankamai dažnas reiškinys, nors ir nebūtinas. Populiacijos
kovoti negali - jeigu jos suskrenda (kaip musės) ar subėga (kaip
pelės) j vieną arealą, tai iš karto susilieja j vieną populiaciją. Jų
nevaržo kryžminirnosi apribojimai; tuo remdamiesi genetikai
nustato savo dėsningumus, kurie tinka gyvūnams.
Etnose tuokimasis visada apribojamas. Du etnosai vienoje
teritorijoje gali koegzistuoti šimtus ir tūkstančius metų. Gali
vienas kitą naikinti arba vienas etnosas naikinti antrąjį. Vadinasi,
etnosas nėra biologinis reiškinys, taip pat ir ne socialinis. Štai
kodėl siūlau laikyti etnosą geografiniu reiškiniu, visada susietu

su teritorijos, kurioje jis gyvena, landšaftu, maitinančiu prie jo
prisitaikiusį etnosą. Kadangi Žemės landšaftas įvairus, įvairūs ir
etnosai.
TIKROVĖ IR LOGIKA. Taigi, tyrinėdami etnosą, mes
nagrinėjame gamtos reiškinį, kuris, akivaizdu, kaip toks ir turi
būti tyrinėjamas. Priešingu atveju mes įsiveltume į tokią gausybę
prieštaravimų (loginių sistemos vidaus atžvilgiu ir faktinių tikrovės), kad pati tautotyra iš esmės netektų prasmės.
Mokslo įrankis - tai metodika, tyrimo būdai. Kaipgi galima
apibrėžti, kas yra etnosas, ir suprasti jo reikšmę bei prasmę?
Manyčiau, tik naudojant šiuolaikinę sąvokų sistemą, šiuolaikinę
požiūrių sistemą.
Senovės egiptiečiai, norėdami nustatyti, kas yra kas, negrus
piešė juoda, semitus - balta, libiečius - rusvai raudona, save geltona spalva. Ir jiems, matyt, buvo aišku, kas nupiešta.
Šiandien mes žinome ne keturias, o kur kas daugiau tautų spalvų neužtektų! Be to, mes jau suprantam, kad spalva nedaug
ką pasako.
Graikai svarstė kur kas paprasčiau: yra helenai - “mes" ir yra
“barbarai" - visi kiti: "mes“ ir "ne mes", savi ir svetimi. Bet kai
Herodotas pabandė parašyti 9 mūzoms skirtą "Istoriją 9
knygose", tai jis pamatė, kad tokios klasifikacijos nepakanka.
Aprašinėdamas graikų karus su persais, jis svarstė taip: žinoma,
persai - barbarai, o jo kraštiečiai - atėniečiai, spartiečiai,
finikiečiai ir kiti - helenai. Bet prie kurių priskirti skitus? Jie nei
persai, nei graikai. O prie kurių priskirti etiopus. (...) Suprantama,
barbarai.
Bet
tokia
klasifikacija
pasidarė
akivaizdžiai
nepakankama.
Vėliau, kai romėnai užkariavo visą pasaulį, t.y. tai, ką manė
esant visu pasauliu, jie perėmė tą patį termino supratimą:
romėnai - Romos piliečiai, visi kiti - arba provincialai (užkariauti
barbarai), arba dar neužkariauti barbarai, t.y., nors galbūt ne
visada laukiniai, bet ne romėnai. Viskas buvo paprasta.
Kai per Didįjį tautų kraustymąsi Romos imperija sužlugo, tai

pasirodė, kad tokia tautų apibrėžimo sistema neveiksni:
paaiškėjo, kad visos jos skirtingos, viena į kitą nepanašios. Štai
tada pirmą kartą gimė idėja tautas apibrėžti pagal
socialinius-kultūrinius požymius - viduramžių koncepcija. Pagal
tą koncepciją, iš esmės visi žmonės vienodi, bet yra tikintys j
tikrąjį dievą ir netikintys, t.y. išpažįstantys tikrąją religiją ir
neišpažįstantys. Tikroji religija Europoje buvo katalikybė,
Bizantijoje ir Rusijoje - pravoslavizmas, Artimuosiuose Rytuose islamas ir t.t. O šiaip jau buvo manoma, kad žmonės skirstosi
pagal žinomas socialines gradacijas. Būtent todėl kryžiuočiai
turkų emyrus laikė baronais ir grafais, tik turkų, o turkai
kryžiuočius - emyrais arba bekais, tik kitatikiais, t.y. prancūzų.
Jeigu tiems emyrams pasitaikydavo susipažinti su tokio filosofo
kaip Platonas kūriniais, tai jiems atrodė, kad Platonas - tikras
magas. Juk jie turėjo savo magų. Viskas buvo gerai: toks
"profesionalus" (taip pat socialinis!) papildomas skirstymas,
matyt, juos patenkino. Ir net daugiau. Ispanai, papuolę į Ameriką
ir ten susidūrę su socialiniu požiūriu aukštos organizacijos
actekų, inkų valstybėmis, visus indėnų genčių vadus kėlė į
idalgus, krikštytiems davė titulą "don", atleisdavo nuo mokesčių,
įpareigodavo juos tarnauti špaga ir siuntė į Salamanką mokytis.
Nors inkai ir actekai, suprantama, nepasidarydavo ispanais,
ispanai šį momentą ignoravo. Jie vedė indėnų gražuoles,
prigimdė begalę metisų, ir jiems atrodė, kad ispanų kalba,
katalikybė, vieninga kultūra, vieninga socialinė bendrija
garantuoja imperijos vieningumą. (...) Bet užmokėjo jie už šią
spekuliatyvią klaidą XIV apr. tokiomis pjautynėmis, palyginti su
kuriomis nublanksta visi Napoleono karai. Priežastis buvo ta,
kad vietoje natūralių procesų ir reiškinių, kuriuos reikia tirti,
ispanai iškėlė netobulus savo pačių vaizdinius, kurie jų požiūriu
buvo logiški, bet visai neatitiko tikrovės.
Taigi paplitusi nuomonė, kad etnosai - tik vienokie ar kitokie
socialiniai reiškiniai, mūsų manymu, yra neįrodyta hipotezė, nors
prie jos mes dar ne kartą sugrįšime. Reikalas tas, kad pagal
mūsų problemos formuluotę, tyrinėti socialinius reiškinius mes
privalome, kadangi, tirdami savo pasirinktą dalyką, tik juos ir
matome. Bet tai nereiškia, kad jais problema ir išsemiama.
Paaiškinsiu savo mintį. Ji pakankamai sudėtinga, nors, kol
nesusidūriau su savo oponentais, atrodė man visiškai paprasta.
Pavyzdžiui, apšvietimas elektra. Atrodytų, socialinis techninis
reiškinys: ir įranga padaryta kažkokioje gamykloje, ir meistras profsąjungos narys ją įvedė, ir aptarnauja ji, sakykim,
universiteto darbuotojus. Nagrinėjant šį reiškinį, visa tai reikia
turėti omeny. Bet, suprantate, nebūtų čia jokios šviesos, jeigu
neegzistuotų fizinis reiškinys - elektros srovė. O elektros mes
niekaip negalime priskirti socialiniams reiškiniams. Tai gamtos
reiškinio derinys su tomis socialiai nulemtomis, dirbtinai
sudarytomis sąlygomis, kurioms esant gamtos reiškinį mes
galim konstatuoti, tirti ir naudoti. Taip ir su etnosais.
SUBETNOSAI. Struktūra - antroji etnoso ypatybė - visada
daugiau ar mažiau sudėtinga, bet būtent sudėtingumas
garantuoja etnoso patvarumą, kurio dėka jis gali pergyventi
sąmyšio, maištų ir tykaus vytimo amžius. Etninės struktūros
principą galima pavadinti subetninių grupių hierarchiniu
pavaldumu, subetnines grupes suprantant kaip taksonominius
vienetus etnoso (kaip regimos vienybės) viduje, kurie jo
vienybės negriauna.
Iš pirmo žvilgsnio, mūsų suformuluota tezė prieštarauja taip
pat mūsų pateiktam teiginiui, kad etnosas egzistuoja kaip
elementari vienybė, bet prisiminkim, jog net medžiagos
molekulė sudaryta iš atomų, o atomas - iš protonų, elektronų,
neutronų ir pan. dalelių, ir tai nepaneigia teiginio apie vientisumą
viename ar kitame lygmenyje: molekulės, atomų ar netgi
subatomų. Visa esmė - struktūrinių ryšių pobūdis. Paaiškinsiu tai

pavyzdžiu.
Karelas iš Tverės gubernijos savo kaime vadina save karelu,
o atvažiavęs mokytis į Maskvą - rusu, kadangi kaime karelo ir
ruso priešstata turi prasmę, o mieste - ne, nes čia buities ir
kultūros skirtumai tokie menki, kad jų beveik nepastebėti. Bet
jeigu tai ne karelas, o totorius, tai jis vadinsis totoriumi, nes
buvusios religijų skirtybės pagilino jų etnografinį nepanašumą į
rusus. Kad nuoširdžiai galėtų pareikšti esąs rusas, totorius turi
patekti į Vakarų Europą arba į Kiniją, o Naujojoje Gvinėjoje jis
bus suvokiamas kaip europietis, tik ne anglų ar olandų genties,
t.y. ne iš tų, kurios ten žinomos, (d) Šis pavyzdys labai svarbus
etninei diagnostikai, taip pat demografinei statistikai bei
etnografiniams žemėlapiams. Juk pastaruosius sudarant būtinai
reikia susitarti dėl suartėjimo pobūdžio ir lygio, kitaip nebus
galima nuo etnosų atskirti subetnosų, egzistuojančių kaip
etnoso struktūros elementai.
Dabar apsistokime prie etnosų pavaldumo. Pavyzdžiui,
prancūzai (knygoje pateiktų schemų nespausdiname - vert.) ryškus monolitinio etnoso pavyzdys - apima bretonų keltus,
baskų kilmės gaskoniečius, lotaringiečius - alemanų ir
provansiečių palikuonis - savarankišką romanų grupės tautą. IX
a., kai dokumentuose pirmą kartą buvo užfiksuotas etninis
pavadinimas "prancūzai", visos išvardytos, taip pat kitos tautos burgundai, normanai, akvitaniečiai, savojarai vieno etnoso dar
nesudarė, - vieningas etnosas, kurį mes vadiname prancūzų
nacija, susiformavo tik po tūkstantį metų trukusio etnogenezės
proceso. Tačiau vykstant susiliejimo procesui etnografiniai
bruožai nesuvienodėjo. Jie išliko kaip vietinės provincinės,
etninei prancūzų vienybei nekliudančios ypatybės.(e)
Bet Prancūzijoje matyti etninės integracijos rezultatai,
kadangi Reformacijos epochos įvykių eiga lėmė taip, kad
prancūzai - hugenotai - diferenciacijos produktas - XVII a. buvo
priversti Prancūziją palikti. Gelbėdami gyvybę, jie neteko savo
etninės priklausomybės ir tapo vokiečių dvarininkais, olandų
biurgeriais, o dažniausiai - būrais, kolonizavusiais Pietų Afriką.
Prancūzų etnosas atsikratė jų kaip nereikalingo struktūros, kuri ir
taip buvo įvairi bei sudėtinga, elemento. (Gali pasirodyti keista,
kad mes priskiriame etnosui savybę save reguliuoti, bet juk ją
turi beveik visos biologinės sistemos, taip pat ir biocenozės).
Istoriniame vyksme etnosas yra dinamiškas, - vadinasi, kaip ir
kiekvienas ilgalaikis gamtos procesas, kad palaikytų savo
egzistavimą, sprendimus renkasi pagal jėgas. Visa kita atrankos
būdu atmetama ir nunyksta.
Visos gyvos sistemos priešinasi sunaikinimui, t.y. jos
antientropinės ir, kiek įmanoma, prisitaiko prie išorinių sąlygų. O
kadangi tam tikros struktūros sudėtingumas padidina etnoso
sugebėjimą priešintis išoriniams smūgiams, tai nenuostabu, kad
ten, kur gimęs etnosas nebuvo toks mozaikiškas, pavyzdžiui,
Didžiojoje Rusijoje XIV-XV a,a., jis pats 6 pradėjo išskirti
subetninius darinius, kurie kartais prisidengdavę luomais, bet
jokiu būdu ne klases. (Schema nepateikiama - vert.) Pietiniame
pakraštyje išsiskyrė kazokai, šiauriniame - pomorai. Vėliau prie
jų prisidėjo keliautojai, naujųjų žemių atradėjai (atrodytų,
paprasčiausia užsiėmimo rūšis), kurie, sumišę su Sibiro
aborigenais, sudarė sibiriečių arba čeldonų subetnosą.
Cerkvei skilus, atsirado dar viena subetninė grupė - sentikiai,
etnografiniu požiūriu besiskiriantys nuo pagrindinės rusų
masės.
Istorijos eigoje tos subetninės grupės su pagrindine etnoso
mase susiliedavo, bet tuo pačiu metu išsiskirdavo kitos.
Tų subetninių darinių paskirtis - vidiniu neantagonistiniu
varžymusi palaikyti etninę vienybę. Akivaizdu, tas sudėtingumas
- natūrali etninės sistemos mechanizmo detalė ir kaip tokia
atsiranda pačiame etninio tapsmo, arba etnogenezės, procese.
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Nykimo fazėje etninei sistemai paprastėjant, subetnosų
sumažėja iki vieno, o tai reiškia persistentinę (atgyvenusią)
etnoso būklę.
Bet koks subetnosų atsiradimo mechanizmas? Kad j tai
atsakytume, turime nusileisti vienu lygmeniu žemiau, prie
taksonominių vienetų, kuriuos mes surūšiavome j dvi
kategorijas: konsorcijas ir konviksijas. J šias kategorijas patogu
skirstyti mažas gentis, klanus, korporacijas, vietines grupes ir
kitus visų epochų žmonių susivienijimus.
Susitarkime dėl terminų. Konsorcijomis (lot. sors - likimas)
mes vadiname vieno istorinio likimo suvienytų žmonių grupes.
Šiai kategorijai priskirtini būreliai, artelės, s e k ^ , gaujos ir pan.
nepatvarūs susivienijimai. Dažniausiai jie išyra, tačiau kartais
išsilaiko per kelių kartų gyvenimo laikotarpį. Tada jie tampa
konviksijomis, t.y. žmonių grupėmis, kurių buitis panaši ir kurios
palaiko šeimyninius ryšius.
Konviksijos menkai rezistencinės. Jas graužia ekzogamija,
sumaišo sukcesija, t.y. staigūs istorinės aplinkos pasikeitimai.
Išlikusios konviksijos išauga į subetnosus. Tokie minėtieji naujų
žemių ieškotojai, narsių keliautojų konsorcijos, suformavusios
ištvermingų sibiriečių kartą; sentikiai - aistringų religinio-estetinio
kanono gynėjų, tarp kurių buvo bajorė Morozovą, popai,
kazokai, valstiečiai, pirkliai, konsorcija.
XVII a. išoriškai nuo kitų gyventojų jie dar nesiskyrė. Antroji jų
karta, prie Petro Pirmojo, jau sudarė izoliuotą grupę, XVIII a.
pabaigoje išsaugojusią besiskiriančias nuo visuotinai priimtų
apeigas, papročius, drabužius. Konsorcija pavirto konviksija, o
XIX a., išaugusi iki 8 mln. žmonių, tapo subetnosu. XX a. ji yra
"susiurbiama".
Ir naujų žemių ieškotojai, ir sentikiai pasiliko savo etnoso
sudėtyje, bet ispanų konkistadorų ir anglų puritonų palikuonys
Amerikoje suformavo atskirus etnosus, taigi būtent šį lygmenį
galima laikyti etninės disergencijos limitu. Reikėtų pažymėti, jog
akivaizdu, kad pačios seniausios gentys susidarė tuo pačiu
būdu, tik labai seniai. Pirminė energingų žmonių konsorcija
izoliacijos sąlygomis pavirsdavo etnosu, kurį mes dabar
vadiname "gentimi".
Šiuo sekos lygmeniu etnologija baigiasi, bet hierarchinio
pavaldumo principas prireikus gali veikti ir toliau. Lygmeniu
žemiau - su savo aplinka susijęs žmogus. Tai gali būti naudinga
didžiųjų žmonių biografams.
Dar vienu lygmeniu žemiau - ne visa žmogaus biografija, o
vienas iš jo gyvenimo epizodų.
ENERGIJOS ŠALTINIAI. Prisimintina, kad daiktams būdingas
begalinis skaidymasis nereiškia, jog nebūtina pasirinktame
lygmenyje nustatyti iškeltam tikslui reikšmingas vienybes. Iš
dalies, superetninės vienybės, esančios lygmeniu aukščiau už
etnosus, mums dar svarbesnės, kadangi mūsų mokslo tikslas praktiniai rezultatai, būtent: kaip apsaugoti gamtą nuo žmogaus,
kaipjšgelbėti biosferą, kurioje mes gyvenam/f)
Žmogus yra biosferos dalis. Kas yra biosfera? Tai ne tik visų
gyvų būtybių, taip pat ir virusų bei mikroorganizmų, biomasė,
bet ir jų gyvybinės veiklos produktai - dirvos, kritulių nuosėdos,
laisvas oro deguonis, liekanos gyvūnų ir augalų, žuvusių seniai
seniai ir sudariusių galimybę mums egzistuoti. Visa tai - mus
maitinanti energija. Pagal Vernadskį V.l.7 daugiausia Žemė
sunaudoja Saulės energijos. Ją fotosintezės būdu akumuliuoja
augalai, augalus ėda gyvūnai, šita Saulės energija pereina į visų
gyvų būtybių, kokios tik yra Žemėje, kūną ir kraują. Tos
energijos perteklius sudaro šiltnamio efektus, t.y. labai
nepalankias sąlygas. Mums jos nereikia daugiau, negu būtina,
mums reikia tiek, kiek esame įpratę suvartoti.
Antroji energijos rūšis - tai Žemės viduje esančių
radioaktyvių elementų skilimo energija. Kažkada, seniai seniai tų
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elementų buvo daug. Palaipsniui planetos viduje vyksta
radioaktyvusis skilimas, planeta šyla ir kada nors, kai visi tie
elementai suskils, ji arba sprogs, arba vėl pavirs į akmens
gabalą. Radioaktyviųjų elementų poveikis mūsų gyvybiniams
procesams labai blogas (visi žino, kas yra spindulinė liga). Vis
dėlto nors šie Žemės viduje vykstantys vadinamieji chtoniniai
reiškiniai daro mums poveikį, bet lokaliai. Reikalas tas, kad
urano ir kitų rūdų telkiniai Žemėje pasiskirstę nevienodai.
Didžiulėse erdvėse radioaktyvumas menkas, o ten, kur rūdos
yra netoli žemės paviršiaus, labai didelis; todėl šios rūšies
energijos poveikis gyvūnams ir žmonėms visiškai skirtingas.
Yra ir trečioji energijos rūšis, kurią mes nedidelėmis dozėmis
gauname iš kosmoso, - tai iš Saulės sistemos ateinantys
energijos pluoštai. Kartais jie prasimuša pro jonosferą, pasiekia
planetos dieninį paviršių, smogia mūsų Žemei (kaip, sakykim,
suduodama rimbu į rutuliuką paliečiant tam tikrą jo dalį) ir
akimirksniu padaro savo energetinį poveikį biosferai, kartais
didelį, kartais - mažą. Prasiskverbia jie dažniau ar rečiau, bet
visada neritmiškai, o kartkartėmis, bet neatsižvelgti į juos,
pasirodo, visgi negalima.
Ši kosminės energijos rūšis pradėta tyrinėti visai neseniai,
todėl tie mokslininkai, kurie įpratę Žemę suvokti kaip visiškai
uždarą sistemą, negali susitaikyti su mintimi, kad mes
gyvename ne atskirti nuo viso pasaulio, o viduje didžiulės
Galaktikos, kuri veikia mus taip pat, kaip ir visi kiti biosferos
vystymąsi lemiantys veiksniai.
Aprašytasis reiškinys ir yra kiekvieno žmogaus, kiekvieno
žmonių kolektyvo sąlyčio su kosmosu mechanizmas.
Suprantama, tai būdinga ne tik žmonėms, bet mūsų tema tautotyra - verčia mus sukaupti dėmesį būtent į žmones ir
pažiūrėti, koks tos energijos poveikis kiekvieno iš mūsų ir
kolektyvų, kuriems mes priklausome, likimui, (g) Ko reikia, kad
išspręstume šį klausimą? Pasirodo, kad ir labai keista, reikia
išmanyti etninę ir apskritai istoriją.
PAPRASTA ISTORIJA. Žodis "istorija’luri begalę reikšmių.
Galima pasakyti "socialinė istorija" - socialinių formų istorija.
Galima pasakyti "karų istorija" - mūšių ir žygių istorija, ir tai bus
visiškai kita, kitokio turinio ir kitaip vertinant medžiagą pasakyta
istorija. Gali būti kultūros istorija, valstybių ir juridinių institutų
istorija, pagaliau - ligos istorija. Ir visada prie žodžio "istorija"
reikia kažką pridėti - kieno istorija?
Mus turėtų dominti etninė istorija, etnogenezė - etnosų
atsiradimo ir išnykimo istorija. Kadangi etnosų atsiradimas ir
išnykimas - pirma, procesas, kuris iki mūsų nebuvo išaiškintas,
antra - procesas, kurį mes turime išaiškinti, tai mums reikia tos
medžiagos, to žinių archyvo, kuriuo pasirėmę ir rasime šios
problemos sprendimą. Tokia medžiaga yra nuoseklaus vieno su
kitu susijusių įvykių vystymosi istorija.
Tada ką gi turėtume vadinti "įvykiu" etninės istorijos
atžvilgiu? Iš pirmo žvilgsnio, į šį klausimą nė atsakyti nereikia.
Bet prisiminkim, kad taip pat akivaizdūs tokie reiškiniai kaip
šviesa ir tamsa, šiluma ir šaltis, gėris ir blogis. Paprastam
žmogui viskas aišku ir be optikos, termodinamikos, etikos. Bet,
kadangi mes rengiamės sąvoką "įvykis" naudoti moksliškai, tai
reikia ją apibrėžti, t.y. susitarti dėl termino reikšmės.
Bet čia glūdi dar viena kliūtis: mums privalu terminą vartoti ta
pačia reikšme, kuria jį vartojo senieji metraštininkai mūsų
šaltiniuose, kitaip jų darbus perskaityti bus itin keblu, o dažnai ir be jokios naudos. Užtat, išmokę suprasti jų minties reiškimo
būdą, mes gausime puikios informacijos, kurią skaitytojas
supras visai nesunkiai.
Visų lengviausia sąvoką "įvykis" apibrėžti panaudojant
sąvoką "ryšiai". Etnoso augimas ir darymasis vis sudėtingesniu
amžininkų suvokiamas kaip norma, tačiau bet kuri netektis ar

skilimas pažymimi kaip kažkas, į ką ypač reikia atkreipti dėmesį,
t.y. kaip įvykis. O jeigu taip, tai įvykiu vadinama vieno ar kelių
vidinių etnoso ryšių ar ryšių su kitu etnosu nutraukimas.
Atotrūkio pasekmės gali būti bet kokios, kartais net labai geros,
bet teoriniu požiūriu tai neturi reikšmės. Ar taip, ar kitaip, - įvykis
- tai netektis, netgi tada, kai kuo nors atsikratyti labai naudinga.
Vadinasi, etninė istorija - mokslas apie netektis, o kultūros
istorija - tai išlikusių ir muziejuose bei privačiose kolekcijose
saugomų daiktų, kur juos būtina kataloguoti, kodifikavimas. Tai
ir yra pagrindinis šių dviejų disciplinų skirtumas. Jų mes daugiau
nemaišysim.
Istorijos įvykiai mums žinomi nuo tada, kai rašytiniuose
šaltiniuose pradėta nuosekliai dėstyti visos Oikumenos arba
bent jau Senojo Pasaulio įvykius. Jei mes bandysime įsibrauti į
dar gilesnę senovę, tai niekaip neišvengsime nukrypimų, kuriuos
sąlygos tolumas, miglotumas arba ribų tarp įvykių išnykimas.
Šito reikia vengti, kadangi išgalvoti adekvataus realybei beveik
niekada negalima. Bet reikia vengti ir artumo sąlygojamų
nukrypimų, nekoreguojamų išpūtimo klaidų. Dabartiniai etniniai
procesai nėra užbaigti; kaip jie vystysis toliau, mes negalime
pasakyti. O nustatyti dėsningumus, juk tai ir yra mūsų tikslas,
mes galim tik iš užbaigtų procesų.
Todėl mes nagrinėsime tą vidurinįjį periodą, kurio faktai
žinomi, sutampa ir yra patikimi, kadangi juos per du tūkstančius
metų patikrino iki mūsų dirbę pirmarūšiai istorikai.
Pasinaudosime tuo periodu kaip pavyzdžiu, juo grįsime visus
savo samprotavimus ir hipotezes.
Šio periodo chronologiniai rėmai: apytikriai nuo X-XI a.a. iki
m.e. iki XIV m.e.a. pradžios, arba, nuo Trojos žlugimo iki
Napoleono kapituliacijos. Tarp šių datų pakankamai daug
medžiagos, kad suprastume visą problemos sudėtingumą.
SISTEMINIS POŽIŪRIS. Norint suprasti problemą, vien tik
medžiagos nepakanka. Būtinas įrankis - metodika. Kas yra
mūsų metodikos pagrindas?
Po Antrojo pasaulinio karo buvo padarytas vienas puikus
atradimas, tiesa, ne pas mus, o Amerikoje, bet ir pas mus juo
pasinaudota kaip reikiant. Tai vadinamasis sisteminis požiūris,
arba sisteminė analizė. Jo autorius Leo fon Bertalanfi - vokiečių
kilmės amerikietis, Čikagos universiteto biologas. 1937 m.
filosofų seminare jis perskaitė pranešimą, kaip pritaikyti sisteminį
požiūrį sąvokai rūšis apibrėžti. Pranešimas buvo visiškai
nesuprastas, ir autorius "visus savo popierius sudėjo į stalčių".
Paskui jis išvažiavo kariauti. Laimė, jo neužmušė. 8
Grįžęs į Čikagą, jis išsitraukė senus užrašus, pakartojo savo
pranešimą ir pamatė, jog intelektualinis klimatas visiškai kitas.
O ką gi jis pasiūlė? Niekas iš biologų nežino (...), kas yra
rūšis. Kiekvienas žino, kad yra šuo, varna, karšis, flamingas,
vabalas, blakė... Visi tai žino, bet apibrėžti, kas tai yra, negali
niekas, išskyrus siauros specializacijos mokslininkus. Ir kodėl
vienos rūšies gyvūnai ir vienos rūšies augalai kažkaip tarp savęs
susiję? Bertalanfi pasiūlė rūšį apibrėžti kaip atvirą sistemą.
Sisteminė analizė - tai toks analizės būdas, kai dėmesys
sutelkiamas ne į rūšį sudarančius asmenis, individus, o į jų
tarpusavio santykius.
Susitarkime dėl terminų reikšmės ir praktinio jų naudojimo
būdų. Stengtis pasiekti pernelyg didelį tikslumą nenaudinga, tai
dažnai netgi kliudo tyrimo procesui. Juk tyrinėti Himalajus per
mikroskopą beviltiška. Todėl planetiniams reiškiniams reikia
naudoti pirmines apibendrintas sisteminių ryšių kategorijas,
atmetus detalizaciją, kuri niekuo nepadės suprasti visumą.
Suskirstykime sisteminius ryšius į keturis naudojamai metodikai
būtinus tipus, jų ir pakanka. Suskirstykime sistemas į: atviras ir
uždaras, griežtas ir korpuskulines (korpuskulė /lot. corpusculum
- kūnelis/, fiz. labai maža detalė - vert.) arba, kaip jas dar kitaip

vadina, diskretines (lot. discretus - atskirtas/, netolydus,
santykinai savarankiškas ir kt. - vert.) Kokia tokio skirstymo
prasmė?
Atvira sistema - tai, sakykim, mūsų Žemė, kuri visą laiką
gauna Saulės spindulių, jų dėka vyksta fotosintezė, o energijos
likutis išmetamas į kosmosą. Tai ir ta ar kita gyva būtybė, kuri
energiją gauna maisto pavidalu.
Gyvūnai to maisto susiranda, dauginasi, palieka palikuonis,
miršta. Taigi galų gale grąžina savo kūną žemei. Žodžiu, atvira
sistema gauna energiją iš išorės, atsinaujina.
Uždaros sistemos pavyzdžiu gali būti krosnis. Ji stovi
kambaryje, o joje malkos. Šalta. Užkuriam krosnį, malkų
daugiau nebemetam, uždarome dureles, malkos sudega,
krosnis įkaista, kambario temperatūra pakyla, susilygina su
krosnies temperatūra, paskui jie kartu vėsta. Šiuo atveju
energijos iš malkų gauname vieną kartą. Tuo procesas ir
baigiasi. Ši sistema - uždara.
Griežtos sistemos pavyzdys - gerai surinkta mašina, - nėra
nė vienos nereikalingos detalės, ji veikia tik tada, kai visi
varžteliai savo vietoje; ji aprūpinama pakankamu degalų kiekiu
arba, atvirkščiai, stovi ir naudojama, kaip mikroskopas, kokiems
nors tikslams. Visiškai griežtos sistemos negali būti. Pavyzdžiui,
mašiną vis dėlto reikia dažyti; bet galima ją nudažyti ir mėlynai,
ir geltonai, ir žaliai - spalva lyg ir neturi reikšmės. Bet idealioje
griežtoje sistemoje viskas turi turėti reikšmę, tada tokia mašina
dirba efektyviau. Bet vienai detalei sulūžus, - ji sustoja.
Korpuskulinė sistema - tai atskirų dalių, griežtai tarp savęs
nesusietų, bet vis dėlto reikalingų viena kitai, sistema, tarpusavio
poveikio sistema.
Biologinė korpuskulines sistemos rūšis - šeima; ji pagrįsta
tuo, kad vyras myli savo žmoną, žmona - vyrą. O vaikai (jų gali
būti penki ar trys), uošvė, anyta, giminaičiai - nors jie visi yra tos
sistemos elementai, bet ir be jų galima apsieiti. Svarbu tik
vienijanti ašis - vyro meilė žmonai ir žmonos vyrui - abipusė
arba vienpusė meilė. Bet kai tik šis nematomas ryšys nutrūksta,
sistema suyra, o jos elementai tučtuojau įsilieja į kokias nors
kitas sistemines vienybes.
Užtat kultūra - žmogaus rankų ir proto kūrinys - griežta
sistema, nors ir uždara, nepajėgi savarankiškai vystytis.
Kiekvienas žmogaus sukurtas daiktas įgyja formą, kuri
konservuoja medžiagą: akmenį, metalą arba žodį ir muzikos
melodiją, (h) Žmogaus rankų kūrinys yra už gamtos savaiminio
vystymosi ribų. Jis gali būti arba saugojamas, arba naikinamas.9
Piramidės stovi ilgai; pertą patį laiką kalnai sugūra (...). Upės
keičia savo vagas (...). Drėgnais laikotarpiais miškais apauga
stepės (...). Tai ir yra pergalingas planetos, ypač biosferos,
plastiškiausio jos sluoksnio, gyvenimas. O technikos, netgi
meno kūriniai vietoje gyvenimo gavo amžinybę. O jeigu uždaros
sistemos pavirsta į atviras, tai jos žūva. Geležis oksiduojasi,
marmuras sutrupa, muzika nutyla, eilėraščiai užmirštami.
Žiaurusis senis Kronas ryja savo vaikus.
Kokia gi sistema yra etnosas? Mano nuomone, etnosas - tai
uždara diskretinio tipo sistema - korpuskulinė sistema. Ji gauna
vienintelį energijos krūvį ir, jį išeikvojusi, arba pereina į
pusiausvyros su aplinka būvį,(i) arba suyra į dalis.
Būtent kaip tokio tipo sistemos biosferoje egzistuoja
natūralūs žmonių kolektyvai su bendro elgesio stereotipu ir
savita vidine struktūra, priešinantys save ("mes") visiems kitiems
kolektyvams (ne "mes"). Šis priešinimo reiškinys susieja
socialines formas su visais gamtos veiksniais. Tai ir yra tas
mechanizmas, kurio dėka žmogus daro poveikį gamtai, suvokia
jos sudėtines dalis ir kristalizuoja jas į savo kultūrą. Štai tezė,
kurią aš toliau ginsiu ir kuri, kaip man atrodo, per 20 metų (prieš
20 metų pasirodė pirmieji mano darbai šia tema) nebuvo
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palaužta.
Kaip gimsta ir bręsta tokios sistemos kaip etnosai?
SĄLYGA, BE KURIOS NEGALIMA. Keldami pirminio etninės
vienybės atsiradimo iš mišrios kilmės, įvairaus lygio kultūros ir
skirtingų savybių individų (žmonių) problemą, mes turime teisę
savęs paklausti: o kas gi juos vieną prie kito traukia? Akivaizdu,
ne sąmoningo išskaičiavimo principas ir naudos siekimas,
kadangi pirmoji karta susiduria su didžiuliais sunkumais būtinybe suardyti nusistovėjusius ir vietoje jų įdiegti naujus, jų
poreikius atitinkančius santykius. Tai rizikinga, ir pradininkams
retai tenka pasinaudoti pergalės vaisiais. Socialinio artumo
principas taip pat netinka, kadangi nauj''.'_ etnosas naikina
senojo institutus. Ar tai nereiškia, kad žmogus, norėdamas įsilieti
j naują etnosą, jo tapimo momentu turi dezintegruotis senojo
atžvilgiu? Ne, viskas yra kitaip!
Žmonės vienijasi pagal komplementiškumo principą.
Kompfenentumas - tai nesuvokta simpatija vieniems ir antipatija kitiems
žmonėms,
t.y.
teigiamas
ir
neigiamas
komplementiškumas. Pirminiam etnosui kuriantis, šio kūrimosi
sąjūdžio iniciatoriai pasirenka aktyvius žmones būtent pagal šį
komplementiškumo požymį - išsirenka tuos, kurie jiems
paprasčiausiai simpatiški.
“Einam pas mus, tu mums tinki", - taip atsirinkdavo
jaunuolius savo žygiams vikingai. Jie neėmė tų, kurie, jų
manymu, buvo nepatikimi, bailūs, vaidingi arba nepakankamai
nuožmūs. (...)
Lygiai taip pat sau j pagalbą atsirinkdavo stiprius vaikinus
Romulas ir Rėmas, kai jie ant septynių kalvų organizavo grupę,
gebančią terorizuoti aplinkines tautas. Tie vaikinai, iš esmės
plėšikai, vėliau tapo patricijais, galingos socialinės sistemos
įkūrėjais.
Taip elgėsi ir pirmieji musulmonai; pripažinti islamą jie
reikalavo iš visų, bet tuo pačiu j savo gretas stengėsi priimti tik
jiems tinkamus žmones. (...)
(...) kai tik atrankos pagal komplementiškumą principas
pasikeitė j visuotinumo principą, sistema patyrė baisų smūgį ir
deformavosi.
Komplementiškumo principas figūruoja ir etnoso lygmenyje,
beje, labai veiksmingai. Čia jis vadinamas patriotizmu ir yra
istorijos kompetencijoje, nes negalima mylėti tautos negerbiant
jos protėvių.
Vidinis etninis komplementiškumas etnosui paprastai
naudingas, kadangi yra galinga apsaugos jėga. Tačiau kartais ji
išsigimsta, įgyja neigiamą neapykantos viskam, kas svetima,
formą; tada ji vadinama šovinizmu.
Tačiau komplementiškumas kultūros tipo lygmenyje visada
spekuliatyvus. Paprastai jis pasireiškia išpuikimu, kai visus
svetimus ar j save nepanašius žmones vadina “laukiniais“.
Komplementiškumo principas nėra socialinis reiškinys. Jis
būdingas laukiniams gyvūnams, o kad naminiams būdingas, tiek teigiama forma (šuns ar arklio prisirišimas prie šeimininko),
tiek neigiama, - žino kiekvienas. Jeigu jūs turite šunj, tai žinote,
kad ne visi jūsų svečiai vienodi - kažkodėl su vienais jis
geresnis, kitiems - blogesnis. Šiuo principu grindžiamas gyvūnų
prijaukinimas, šiuo principu pagrįsti ir šeimos ryšiai(j)
Bet kai mes j šį fenomeną pasižiūrime istoriniais, dideliais
mastais, tai matome, jog šie ryšiai išauga j labai galingą veiksnį santykiai etninėje sistemoje klostosi pagal komplementiškumą.
Taigi prieš bet kurio socialinio instituto gimimą atsiranda
vienas kitam simpatizuojančių žmonių susivienijimas (jj gali
sudaryti įvairus kiekis žmonių). Pradėję savo veiklą, jie įsitraukia
j istorinį procesą, suvienyti jų pasirinkto tikslo ir istorinio likimo.
Kaip susiklostytų jų ateitis, likimo bendrumas - "sąlyga, be kurios
negalima".
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Tokia grupė gali tapti plėšikaujančia vikingų gauja, religine
mormonų sekta, tamplierių ordinu, budistų vienuolių bendrija,
impresionistų mokykla ir pan., o visiems jiems bendra nesąmoningas tarpusavio potraukis, tegul ir tam, kad galėtų
vienas su kitu ginčytis. Todėl šiuos besimezgančius
susivienijimus mes pavadinome konsorcijomis. Ne kiekviena
konsorcija išgyvena; dauguma dar įkūrėjams gyviems esant
suyra, bet tos, kurioms pasiseka išlikti, įeina j visuomenės
istoriją ir tučtuojau apauga socialinėmis formomis, dažnai
sukurdamos koaliciją.
Tie nedaugelis, kurių nesunaikina smūgiai iš išorės, gyvuoja,
kol natūraliai išsenka jų padidintas aktyvumas, bet išsaugo
inercinę tarpusavio trauką, kuri pasireiškia bendrais įpročiais,
pasaulėjauta, skoniu ir p a n .'
Šią komplementinio susivienijimo fazę mes pavadinome
konviksija. Ji jau nedaro poveikio aplinkai ir yra ne sociologų, o
etnografų kompetencijoje, kadangi šią grupę vienija buitis.
Palankiomis sąlygomis konviksijos patvarios, bet priešintis
aplinkai jos gali vis mažiau ir mažiau, ir tada jos išsisklaido tarp
aplinkinių konsorcijų.
GYVOSIOS MEDŽIAGOS ENERGIJA. Taigi akivaizdu, kad
etnosai yra biofizinės, visada j vienokį ar kitokį socialinį
apvalkalą įvilktos realybės. Vadinasi, ginčas, kas pirmiau biologiška ar sociališka, panašus j ginčą dėl kiaušinio - kas
pirmiau, - baltymas ar kevalas? Aišku, kad viena neįmanoma be
kito, ir todėl ginčas šia tem a - betikslis.
Vis dėlto egzistuoja kitoks požiūris: "Etnosą, taip pat ir etninę
savimonę formuojantys socialiniai veiksniai sąlygoja su juo
susietos populiacijos atsiradimą, t.y. prieš mus visiškai
priešingas vaizdas, negu jj piešia Gumiliovas L.N.“ 10 Taigi
diskutuojama dėl to, ar būtis yra sąmonės pagrindas, ar,
priešingai, sąmonė - būties pagrindas. Iš tiesų, taip
suformulavus klausimą, yra dėl ko ir pasiginčyti. Išsiaiškinkim.
Bromlėjus J.V. turi teisę savo loginei konstrukcijai išsirinkti
bet kurį postulatą, net visiškai idealistinį pagal kurį reali etnoso
būtis ne tik sąlygojama, bet ir pagimdoma jo sąmonės.(k) Tiesa,
jis rizikuoja atsidurti T. de šardeno padėtyje, kurj atstūmė ir
prancūzų komunistai, ir katalikai. Situacija analogiška.
Materialios realybės aktas priskiriamas žmogaus sąmonei,
iškeltai aukščiau pasaulio Kūrėjo arba j jo vietą. Su tuo nesutiks
katalikai. O filosofai materialistai nesutiks su teze, kad sąmonė
yra pirminė.
Bet net mokslininkai empirikai neturi teisės sutikti su
Bromlėjaus J.V. teze, kadangi ji griauna energijos išsilaikymo
dėsnį. Juk etnogenezė - tai procesas, pasireiškiantis darbu
(fizine prasme). Vykdomi žygiai, statomos šventyklos ir rūmai,
rekonstruojamas
landšaftas,
nuslopinami
nesutinkantieji
besikuriančios sistemos viduje ir iš išorės. O darbui atlikti reikia
energijos,
pačios
paprasčiausios,
matuojamos
kilogramometrais arba kalorijomis. Manyti, kad sąmonė, te ir
etninė, gali būti energijos generatoriumi - vadinasi, sutikti, kad
telekinezė - realu, o juk tai tinka tik fantastikai.
Paaiškinsiu. Akmeninius blokus j piramidės viršūnę pakėlė
ne etninė savimonė, o egiptiečių felachų muskulų jėga pagal
principą: "Viens - du - opa!" Net jeigu lyną, be egiptiečių, tempė
libiečiai, nubiečiai ar kt., tai esmė nesikeitė. Sąmonės, šiuo
atveju ne etninės, o asmeninės - inžinieriaus statybininko,
vaidmuo buvo suderintas su jo žinioje turima jėga, o skirtumas
tarp proceso valdymo ir energijos, kurios dėka tas procesas
vyksta, akivaizdus.
Kokia gi tos energijos forma? Suprantama, kad ne
mechaninė, nors ir pasireiškia mechaniniais judėjimais migracijomis, žygiais, pastatų statymu. Visiškai aišku, kad tai ir
ne elektros energija (tai visai kitoks reiškinys, jj būtų galima

užfiksuoti prietaisais). Visiškai aišku, kad ir ne šiluminė. Kokia
gi?
Pas mus Tarybų Sąjungoje išėjo puiki knyga - pomirtinis
Vernadskio V.l. darbas "Žemės biosferos ir jos aplinkos
cheminė sandara", kuriame ta forma ir buvo aprašyta. 11
Vernadskis V.l. pavadino ją biosferos gyvosios medžiagos
biogeochemine energija. Tai ta pati energija, kurią augalai gauna
fotosintezės būdu ir kuri po to gyvūnams tenka per maistą. Ji
verčia visa, kas gyva, plėstis dauginantis kiek tik įmanoma.
Vienas mauro lapelis dideliame ežere palankiomis sąlygomis
gali visą ežerą uždengti maurais, ir juos sustabdys tik krantai.
Viena kiaulpienės sėklelė, jeigu nenaikintume jos palikuonių,
uždengtų visą žemę. (...)
Žemė nėra perpiidyta gyvybe tik todėl, kad ta energija įvairiai
pasiskirsčiusi ir viena sistema gyvena kitos dėka, viena
nuslopina kitą. (...)
Tačiau jeigu įvykių variklis - energija, tai ji turėtų reikštis pagal
visus energetinius dėsnius. Pirmiausia ji turėtų atitikti energijos
ekvivalentiškumą, t.y. ji turėtų pereiti į kitas energijos formas,
sakykim, į mechaninę, šiluminę. Ji ir pereina į elektrą?
Tikriausiai taip pat. Kur ta energija susikaupia (laikoma),
kokiuose žmogaus kūno organuose? į tai, ko gero, gali atsakyti
fiziologai.
Akivaizdu, pats gyvas individas sukuria aplink save kažkokią
įtampą, turi kažkokį realų energijos lauką arba laukų derinį,
nelyg elektromagnetinį, kurį sudaro kažkokios jėgų linijos,
esančios ne ramybės būklėje, o ritmiškai vibruojančios įvairiu
dažnumu.
Dėsningas klausimas: kuo žmogaus energijos laukas siejasi
su mus dominančia etnoso ir etnogenezės problema? Kad
galėtume į šį klausimą atsakyti, prisiminkime, jog etninio
skirstymosi pagrindas - skirtingas etnosą sudarančių individų
eigesys. Todėl pirmiausia mus domina ta įtaka, kurią individo

lauko buvimas daro jo elgesiui.
Kadangi naujosios orientacijos individai vieni su kitais
sąveikauja, tai tučtuojau susidaro emocijų, psichologijos,
elgesio vienybė, o tai, akivaizdu, turi fizinę prasmę. Greičiausiai
čia mes matome vienodą tų individų biosrovių vibraciją, kitais
žodžiais - vieningą ritmą (virpesių dažnumą). Būtent tai
stebėtojų suvokiama kaip kažkas nauja, neįprasta, ne sava. Bet
kai tik toks pasionarus laukas atsiranda, jis tuojau pat įsiformina
kaip pasionarų kolektyvą - bendriją, filosofijos mokyklą,
draugovę, polį ir t.t. - organizuojantis socialinis institutas. Tuo
pačiu aprėpiami ir nepasionarūs, bet tą patį nusiteikimą
pasionarios indukcijos būdu įgiję asmenys. Konsorcija tampa
etnosu, kuris plėsdamasis nugali (politiškai arba morališkai)
kitus etnosus ir primeta jiems savo ritmą. Kadangi ritmas
užsikloja ant kitų ritmų, visiškos asimiliacijos neįvyksta, ir
atsiranda superetnosas.
To primestojo ritmo derinys su kitais teoriniu požiūriu gali
būti arba harmonija, kai virpėjinio fazės sutampa, arba
disharmonija, savotiška kakofonija. Pirmuoju atveju vyksta
etninis susiliejimas, asimiliacija; antruoju - vieno ar abiejų laukų
ritmas sutrinka, o tai išklibina sistemos ryšius, ir jai gresia
anihiliacija.

Pažeistos
struktūros
ilgai
neevoliucionuoja.
Supaprastėjusios jos išskiria laisvą energiją, kuri išsisklaido
erdvėje, o pačios anihiliuojasi. Vadinasi, etninės struktūros
evoliucijų limitas - nekrogenezė.
Socialinė materijos judėjimo forma taip neapribota. Progreso
limitas nežinomas ir vargu ar egzistuoja. Tik abiejų evoliucijos
tipų sąsaja linijinio laiko procese apriboja spontaniško judėjimo,
siekiančio struktūrą padaryti sudėtingesne, galimybes. Bet ši
problema yra ne tik už geografijos ir etninės istorijos, bet ir
apskritai gamtotyros ribų. Ją išspręsti gali tik filosofai.

Vertė Dalia RASTENIENĖ
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KOMENTARAI
a) L. Gumiliovas pernelyg griežtai atskiria socialinį sugebėjimą nuo
natūralaus (gamtinio). Yra pagrindo manyti, kad pačių biologinių Homo
sapiens prielaidų (smegenų, artikuiiacinio aparato ir pan.) formavimasis
susijęs su kalbos ir kitų kultūrinių ryšių susidarymu.
b) Šis priekaištas galioja tik kai kurioms socialinėms teorijoms,
pirmiausia, žinoma, marksizmui,
c) K. Marksas interpretuojamas nelabai tiksliai. Apie pirmykštę
bandą jis kalba kaip apie gyvulišką, o ne žmogišką (t.y Homo sapiens)
būklę. L. Gumiliovas atskiria Homo sapiens nuo visuomenės, kad
parodytų visuomenės kilimą iš žmonių bendruomenės.
d) Pavyzdžiai nėra labai korektiški. Tai, kuo žmogus save laiko
svetimoje aplinkoje, priklauso nuo daugybės priežasčių: tautų kultūrinio
prestižo, tautinės savimonės laipsnio, valstybės tautinės politikos ir t.t.
e) Ne visai taip. Bretonų judėjimas už savo kultūrą tebevyksta.
Egzistuoja

net

politinės

grupuotės,

siekiančios

Bretanės

nepriklausomybės. Jos siekė Bretonų nacionalinė partija (įkurta 1931
m.) Bretanės išlaisvinimo frontas (1966 m. įkurtas). Už bretonų kultūros
atgaivinimą grumiasi Bretonų kultūros federacija, įsteigta 1967 m.
f) Mokslas turi praktinę prasmę, tačiau jo tikslai gali būti gana
autonomiški.
g) Šia kosmine energija L. Gumiliovas aiškina etninių bendrijų
konsolidaciją.
h) Kultūra atrodo uždara tik tokiam požiūriui, kuris ją tapatina su
sukurtų vertybių išlikimu.
i) Pasiekdamas pusiausvyrą su aplinka, etnosas pasenstąs ir
suartėjąs su tradicinės visuomenės būsena.
j) Patrauklumo kriterijaus pritaikomumas gyvulių pasauliui liudija jo
didelį bendrumą, menkai teišreiškiantį etninius žmonių ryšius.
k) J. Bromlėjus kaltinamas idealizmu užtai, kad pripažįsta sąmonės
aktyvumą,

FyMMJieB JI.H . Feorpacfu™ arnoca
HayKa, Jleunurp. o t a ., 1990. - C. 9-3 J .

C. 252-255.
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gerokai

"senamadišką"

Gumiliovo materializmą.

33

MOKYKLOJE. N UOMONĖS

J------------

KO PASIGENDATE VADOVĖLYJE?
Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto vyr. mokslinė
bendradarbė Irena ČEPIENĖ apie etninės kultūros sugrąžinimą į
mokyklą.
- Svąjojama apie tokią ateities mokyklą, kuri mokymo turiniu,
visuomenišku auklėjimu glaudžiai sietųsi su tautos dvasia, etnine
kultūra. Tik ar {manoma išvengti, kad mokykla vėl nebūtų informacine
institucija, kurioje mechaniškai plečiamos programos mokymo kursą
paverčia enciklopedija?
Artėja ruduo, o tebediskutuojama, kritikuojama, piktinamasi (vien
jaunalietuvių "išmanymas" ko vertas!), vis svarstoma, kaip mokykloje
pateikti etninę kultūrą. Siūloma (jau ir bandoma) mokymą papildyti
specialiomis disciplinomis: etnologija, etnografija, etninės kultūros
istorija.
Kiek žinau, Jūs laikotės nuostatos, kad etninę kultūrą Į mokymą
reikia integruoti.
- Taip. Su etnine kultūra reikėtų mokinius supažindinti per įvairių, ypač
humanitarinių dalykų pamokas.
Žemesnėse klasėse, kur su vaikais dirba vienas mokytojas, jau
mėginama etninės kultūros pažinimo pradmenis sieti su gimtosios aplinkos
ir Tėvynės pažinimu (šiemet pasirodė P. Beresnevičiaus, G. Rugevičiūtės
skaitinių knygelė III-IV klasei "Pažinkime Tėvynės istoriją"). Čia
vadovaujamasi principu - nuo paprastesnių prie sudėtingesnių reiškinių
pažinimo. Todėl iš pradžių vaikams reikėtų sužinoti apie šeimos papročius,
tradicines elgesio normas, etiketą, pažinti savo aplinkos daiktus, toliau,
plečiantis gimtinės pažinimo horizontui, jie būtų priartinami prie
bendruomenės papročių, supažindinami su etniniais materialinės kultūros
reiškiniais. Ne mažiau reikšminga ir vaikų pažintis su tautos tradicijomis,
pradedant nuo gimtinei, mokyklai reikšmingų įvykių, nusipelniusių žmonių
ir baigiant tautos tradicijų, įfymių datų, žmonių darbų pažinimu.
Jau nuo penktos klasės, manyčiau, reikėtų aprėpti įvairesnes etninės
kultūros sritis ir jungti į visumą su dėstomais dalykais.
- Ir gamtos, geografuos, kitų dalykų pamokose?
- Per Lietuvos fizinės geografijos pamokas mokiniai galėtų įgyti
tradicinės meteorologijos žinių, o bendroji Lietuvos geografija turbūt
labiausiai sietina su tradiciniu kraštovaizdžiu, etnografinių sričių
savitumais, žmogaus ir gamtos sąveika, etnine ekologine patirtimi. Ugdant
biologijos pamokose meilę ir pagarbą gamtai, reikėtų atskleisti jų ištakas
senojoje lietuvių pasaulėjautoje. Mokiniams teikiamos higienos ir medicinos
žinios galėtų būti papildomos liaudies medicinos patirtimi. Darbų mokymą
reikėtų labiau sieti su tautos ilgaamžės fizinės veiklos įgūdžiais, tradicinių
amatų, darbo įrankių, etnografinių valgių, liaudies meno puošybos elementų
pažinimu. Ne vieną pamoką reikėtų skirti etnografinių sričių tautinių
drabužių, audimo raštų savitumams.
Svarbu įteigti, kad tai ne muziejinės atgyvenos, o per šimtmečius
kauptos vertybės, gyvos dabarties kultūros tradicijos.
- Lituanistika ir istorija, kurios tarpusavy siejasi (deja, abi per
pastaruosius dešimtmečius neišvengė svetimo gaivalo, Lietuvos istorijos
išvis nemokė), be abejo, labiausiai tinkamos etninei kultūrai integruoti.
- Išties, lietuvių literatūros programoje daug dėmesio skiriama
tautosakai. Jos mokantis galima susipažinti su etninių tradicijų samprata,
tradicijų ir apeigų ciklais, šiuolaikine etninių tradicijų interpretacija.
Lietuvos istorija turėtų būti praplečiama žiniomis apie savosios tautos
dvasinės ir materialinės kultūros palikimą, kuris padeda geriau suvokti
senąją Europos kultūrą. Todėl etninės kultūros raida, konkrečios
etnografinės žinios turėtų būti perteikiamos mokant Lietuvos istoriją lygia
greta su visuotine istorija.
- Pagaliau yra mokytojas, kuriam ne vien pareiga uždėta, bet ir teisė
duota. Kas geriau pasirengs pamokai, tas greičiau pabėgs nuo ligšiolinių
pedagoginių Idėjų skurdo.
Tad ko pasigendate vadovėlyje?
- Tautos dvasinės kultūros ištakų, tautos tradicijų, papročių aiškinimo.
Viso to, kas sudaro dvasines vertybes.
Priminsiu kai kurias istorijos pamokoms aktualias temas.
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Lietuvos istorijos mokymo eigoje, supažindinant su baltų genčių
formavimusi ir jų raida, siūlyčiau dėstyti mitologiją, svarbiausius
pasaulėžiūros bruožus, baltų meno simboliką.
Baltų pasaulėžiūrą atspindi senoji religija, kurios ištakų reikia ieškoti
probaltiškoje kultūroje (pasaulio modelio - gyvybės medžio vaizdinys ir kt.).
Pagrindinė šios religijos idėja gali būti apibūdinta kaip kovos už gyvybę ir
gėrį, kovos su mirties ir blogio jėgomis idėja, o svarbiausias bruožas tiesioginė žmogaus sąsaja su gamta.
Išskirtinas mirusiųjų kultas, nes baltų religijoje neegzistavo nebūties
sąvoka. Žmogaus siela - tai amžinos gyvybės jėga, tęsianti gyvenimą kitame
kūne, o mirusiojo kūnas vėlės pavidalu gyvena pomirtinį gyvenimą, panašų į
žemėje gyventą. Tikėjimas stebuklingomis gamtos galiomis, jų garbinimas
siejosi su apeigomis, aukojimais, reiškėsi šokiais, dainomis, vaizduojamuoju
menu, kuriuose dominavo gyvybės, vitalinių jėgų, gėrio simboliai.
Aiškinant Lietuvos valstybės susikūrimo priežastis ir raidą ankstyvojo
feodalizmo laikotarpiu, tinkama proga supažindinti su lietuvių
pagoniškosios religijos įvaizdžiais, laidojimo papročiais, gimininės
bendruomenės tradicijomis, pagonybės ir krikščionybės sąveika.
Kalbėdamas apie sudėtingus keleto šimtmečių tautos gyvenimo
procesus, mokytojas galėtų atkreipti dėmesį į bajorijos kultūrą, atsiradusią
su bajorų luomu ir tapusią lietuvių kultūros sudėtine dalimi. Mokiniai
galėtų susipažinti su valstiečių ir miestiečių buities savitumais, kaimo
bendravimo papročiais, pasvarstyti, kodėl Lietuvoje XVI-XVII a. dar buvo
gajūs pagoniški papročiai.
XIX a. visuomeninio, politinio ir kultūrinio gyvenimo įvykiai pastebimai
keitė tradicinį valstiečių gyvenimo būdą.
Mokinius reikėtų sudominti XIX a. antrosios pusės - XX a. pradžios
etninės kultūros tradicijomis, etnografinių sričių savitumais. Jie turi gauti
žinių apie tradicinę kaimo architektūrą, valstiečių audinius, drabužius,
maistą, namų apyvokos daiktus, susisiekimą, na ir, žinoma,
šeimos,kalendorinių švenčių, darbo tradicijas.
- Visų temų neįmanoma išvardyti Tikėkime, netrukus pasirodys
programa. Nors, mano galva, svarbiau geras mokytojas nei gera
programa. Be to, kiek žinau, rengiatės išleisti etninės kultūros mokymo
medžiagą mokykloms.
Ar užtenka mokytojui būti profesijos žmogumi?
- Neužtenka. Todėl ir nesiūlau nuo V klasės dėstyti specialaus
etnokultūros kurso. Kol kas nei aukštosios mokyklos, nei pedagoginės
mokyklos tokių specialistų neparengė. Kai kurie moka šokti ir dainuoti, bet
nežino metodikos, o dauguma - patys praradę tėvų papročius.
Kol neturime pakankamai specialistų, manyčiau, Lietuvos kultūros
istorijos, etnografijos ar etninės kultūros kursą fakultatyviai reikėtų dėstyti
XI-XII klasėse. Septyniolikmečiui ar aštuoniolikmečiui tai padėtų ruoštis
humanitarinei specialybei.
- Jūs visada vertinote kraštotyrą, anot A. Maceinos - tėviškės mokslą.
- Taip. Dideles galimybes pažinti ir saugoti tautos kultūros paveldą,
puoselėti liaudies tradicijas teikia kraštotyra. Bet esu prieš profanaciją, kai
menkai liaudies kultūros palikimą suvokiančiam paaugliui įduodama
anketa... Sunkios kraštotyros užduotys ne vieną atbaido. Aš už mokyklinę
kraštotyrą, pažintinę. O išliekamąją vertę turinčios medžiagos rinkimą
palikime labiau patyrusiems žmonėms.
• Gal patartumėte, ką mokytojui pasiskaityti?
- Mokytojams, norintiems gilinti savo žinias etnokultūros, ypač tautos
tradicijų palikimo srityje, siūlyčiau paskaityti užsienio lietuvių mokslininkų
darbus, kurie neseniai dar buvo mums sunkiai prieinami, todėl mažiau
žinomi. Tai Jono Balio, Marijos Gimbutienės, Algimanto Juliaus Greimo,
Zenono Ivinskio, Stasio Ylos ir kt. darbai. Iš Lietuvoje parašytų norėčiau
priminti Pranės Dundulienės, Norberto Vėliaus ir kt. etnografų bei
tautosakininkų studijas. Apie lietuvių tradicijas dabar rašoma nemažai.
Etnokultūros klausimais daug medžiagos spausdina "Liaudies kultūros"
žurnalas.
Kalbėjosi Danutė SKERSYTĖ

ŠOKIO PAMOKA MAŽIESIEMS
Galima pasidžiaugti, jog Lietuvoje vis daugiau vidurinių
mokyklų vadovų maloniai leidžia pradinukų klasėse vieną iš fizinio
lavinimo pamokų skirti choreografijai. Matyt jau pradedame
suprasti, jog šokio pamokėlė - šis tas daugiau negu kojyčių
treniravimas. Beje, užsienio kalbų mokyti, atrodo, susitarėme tik po
to, kai pradinukai rimtai išstudijuos savo gimtosios kalbos
pradžiamokslį. O kaip su šokiu? Akivaizdu, jog ir choreografijos
pamokėlėje mums visų pirma turėtų rūpėti supažindinti vaikus su
lietuvių liaudies rateliais, žaidimais, šokimėliais, pamokyti liaudies
šokio žingsnelių.
Liaudies ratelių melodikoje ir poetiniuose tekstuose randame
viską, ko Teikia mažo žmogučio dvasiai ugdyti. Švelnūs ratelių tekstų
mažybiniai žodžiai vaikams pasakoja, koks brangus lietuviui jo
gimtasis kraštas, kokia tauri meilė motulei, tėveliui, sesutei, broleliui,
kuo panaši darbščioji mergelė į bitelę, už ką gauna lupti vagišius
čigonėlis. Žaidimuose šaipomasi iš tinginėlio, smerkiamas
melagiukas ir 1.1. Žaisti ir ratuoti vaikams patinka, malonu, todėl
poetiniuose choreografinio folkloro tekstuose užkoduota liaudies
etika ir didaktika į vaiko sąmonę prasiskverbia nepastebimai.
Neiškart, palengva mažoje širdelėje prasikala gležnutis jautros
gerumui ir grožiui želmenėlis.
Šokio pamokėlė - puikus būdas mokyti vaikus kultūringai
bendrauti tarpusavyje. Pagarba savo partnerei siejama su berniukų
(būsimų vyrų) pagarba mergaitėms, sugebėjimu jas globoti. Na, o
mergaitėms šokis žadina švelnų moteriškumą, atidų dėmesį šokio
draugui.
- O kaip su kojyčių treniravimu? - paklausite. Atsakytume taip:
savo dalyką išmanantis mokytojas Šokio pamokėlėje skirs laiko ir
judesio plastikos bei ritmo pojūčio lavinimui. Nesudėtingi pratimai
ar net ritminės gimnastikos elementai ugdo judesių koordinaciją.
Malonu mokėti ne tik grakščiai šokti, bet ir vaikščioti, o laisvi,
natūralūs judesiai, santūri, kultūringa laikysena tiek kasdieniškoje,
tiek iškilmingoje aplinkoje suteikia žmogui didesnį pasitikėjimą
savimi, papildo jo fizinį ir dvasinį grožį. Šokio pamokos naudingos
kiekvienam, kas norėtų įveikti prigimties drovumą, išmokti lengviau,
paprasčiau bendrauti su mažai pažįstamais asmenimis.
Maga paprieštarauti tiems švietimo ir kultūros sistemos
valdytojams, kurie nemato (arba dėl nesuprantamų priežasčių
nenori matyti) glaudaus ryšio tarp pamokėlėje dėstomų estetinio
lavinimo dalykų ir užklasinės (būrelių, fakultatyvų) veiklos. Jeigu
vaikų estetinį lavinimą suvoktume kaip sistemą, tai toks klausimas
nė nekiltų, nes "grūdas prie grūdo - aruodas, o lašas prie lašo - upė".
Šiandien galime tik pasvajoti, kaip vaisingai dirbtų choreografas
specialistas, tapęs etatiniu choreografijos mokytoju vidurinėje
mokykloje. Pradinukų šokio pamokėlėse pastebėjęs šokti mėgstantį
vaiką, choreografas būtinai jį pakviestų į savo tautinių šokių būrelį ir
ten tęstų pamokėlėje pradėtą darbą. Tas pats šokio mokytojas
galėtų suburti į fakultatyvą ir vyresniųjų klasių mokinius. Be to,
geras specialistas neapsiribotų vien tautiško šokio žanru: mokykloje
rastųsi ir pramoginio, ir klasikinio (baleto) šokio būreliai ar
fakultatyvai. O kur dar įvairios vakaronės - kitokie mokinių
šventiniai susibūrimai - čia daug galėtų pagelbėti etatinis šokių
mokytojas.

Šokantiems būtinai reikia akompanuoti pianinu ar akordeonu,
nes judesys be muzikos - jau sportas. Be akompanimento vargiai
galėsime išugdyti ritmo pojūtį, muzikalų judesį, o į magnetofono
juostelę įrašę polkų ar valsų - tik iš bėdos vaduosimės.
Kad šokio pamokėlė bent jau pradinėse klasėse reikalinga mažai kas abejoja. Kodėl gi taip sunkiai šis dalykas skinasi kelią į
pradinių klasių mokymo programą? Kodėl vis dar lieka hipotetinė
formuluotė valdytojų nuorodoje: "Viena savaitinė fizinio lavinimo
pamoka g a l i būti skirta choreografijai, ritminei gimnastikai,
įvairioms pratyboms lauke".1
Argumentas, jog dar neparengta šokio pamokėlės mokymo
programa, stinga metodinės medžiagos, - be pagrindo. Visko
pakanka.
Lietuvos liaudies kultūros centro choreografinio folkloro
sektorius jau parengė dir liaudies ratelių, žaidimų, šokių rinkinius,
kuriuose apstu medžiagos ir vaikams. To paties sektoriaus rūpesčiu
parengta ir audiometodinė priemonė: į magnetofono juostą įrašyta
apie 80 folklorinių liaudies ratelių, šokių bei žaidimų. Be to, grupė
praktinį šokio mokytojo darbą dirbančių specialistų baigia rengti
programą mokytojams. Beje, Respublikos choreQgrafai buvo
pakviesti į seminarą, ..kur praktiškai susipažino su vaikų
choreografinio folkloro medžiaga.
Atskirai reikėtų aptarti šokio pamokėlės reikalus toliau nuo
didesnių miestų ir centrų esančiose mokyklose, į kurias choreografo
specialisto nė su pyragu nepriviliosi. Kas ten moko vaikučius šokti?
Ogi pradinių klasių mokytojai, nelengvomis sąlygomis dirbantys
mūsų šviesuoliai, tikri pasišventėliai. Per vasaros atostogas
(rugpjūtyje) tokiems mokytojams Mokytojų tobulinimosi instituto
bei Kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto pastangomis
rengiami praktiniai seminarai. Gražu pažiūrėti, kaip smagiai
ratuoja, šoka jaunos ir žilagalvės mokytojos, kaip atkakliai, su
pavydėtina ištverme jos pluša choreografijos salėse ar prie
mokyklinės lentos, kur braižomi paslaptingi šokio užrašymo
abėcėlės ženklai. Supratus jų sistemą
vieni juokai perskaityti
liaudies ratelio ar šokio aprašymą rinkinėlyje.
Galvą lenkiame prieš tuos mokytojus, kurie, nelaukdami sunkiai
gimstančių metodinių priemonių, jau senokai savarankiškai varto M.
Grigonio "200 žaidimų" ar "Šokių ir ratelių" leidinėlius ir kaip
sugebėdami moko vaikus, suteikdami atgaivos jų besiskleidžiančiai
dvasiai.
O "prarastosios" pokario kartos pusamžis inteligentas,
prisimindamas savo kaimo pradinę mokyklėlę, ryškiausiai mato tokį
paveikslą: mokyklos kieme, išbėgę pavasario saulutėn, ratelius eina
mokinukai, ant mokyklos priebučio slenksčio stovi jų mokytoja. Ji
šypsosi, dainuoja kartu su vaikais, o vėjelis taip gražiai plaiksto jos
gėlėto šilko suknelę.,,
Alina KIRVAITIENĖ,
Laima KISIELIENĖ

Vilniaus mokytojų namų
Vaikų tautinės choreografijos studijos mokytojos
1 Lietuvon švietimo m-ja. Mokymo planai 1989-1990 mokslo metama. - Vilnius. 1989. - P. 4.
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Valkai ir žolės
Pirmą kartą maudydama naujagimį, motina į
geldelę su vandeniu įmesdavo kadagio šakelę - kūdikis
nesirgs priemėčiu (nuomaru, epilepsija). Prausė vaikus
ir ramunėlių nuoviru, kad nesirgtų ir odeiė švari būtų.
Paraudę, iššutę kirkšniukai, pažastytės buvo pabarstomos pataiso
šarkakojo sporomis, išdžiovintais ir į miltus sutrintais meškauogių
lapeliais (ankšlaputė, arkliauogė, kiauliabruknė, kiškiabruknė, kruvina
ašara, lokė, meškos ausys, meškos bruknia.) Daugiausia vaistinių
medžiagų šis augalas sukaupęs blizgančiuose, tamsiai žaliuose
bruknienojus primenančiuose lapeliuose.
Kai kuriose Lietuvos vietose kuklus laukinės našlaitės žiedelis
vadinamas pamotėle. Bet šita pamotėlė padeda kaip geras draugas. Jei
vaiko odelę išberia (skrofulozė, pieninė), tai motinos skuba virti silpną
našlaičių nuovirą ir girdo vaikelį. Stipresniame šio žolyno koncentrate
suvilgytas minkštas drobinis vystykliukas dedamas ant išberto kūnelio.
Kompresai keičiami keletą kartų per valandą. Išbertus vaikus maudė ir
nestipriame baltųjų kiečių, takišių (akliažolė, dvidantis, kibelė, šuniukai,
tiršė, ubago utėlės, ubagžolė, vilkas), aniužių (šantai) nuovire. Kai vaikui
pučia pilvuką, jis girdomas nesaldžia kmynų arbatėle. Nuo to ir motinos
pieno daugėja. Kad maitinanti mama turėtų daugiau pieno ir jis
"nesugestų", reikia gerti krapų sėklų arbatą. Nuo pilvo skausmų, nuo
žagsėjimo vaikui padeda širdažolių (cinturija, drugžolė, gumbažolė,
klynažolės, skiauturė, šimtamalė, trūkiažolė) arbata. Visai mažus vaikus
nuo viduriavimo girdo tik ramunėlų ir gysločių žiedų nuoviru.
Įdomus augalas - smiltyninis šlamutis (gajukai, kačiapėdės,
nemirutės, sausukė, snaudalė, šiaudinė, šiamūkas, vUkapėdės). Akiai
malonus jo tiesus pilkšvas stiebelis, užsibaigiantis oranžinės spalvos
sausais, net barškančiais, bekvapiais žiedais. Jei vaikas sunkiai
užmigdavo, dažnai naktimis nubusdavo ir verkdavo, šlamučio dėdavo į
lopšį, rūkydavo patalpą, kurioje vaikas miega, duodavo gerti žiedų
arbatėlės. Į neramaus vaiko lopšį ar lovelę dėdavo didžiųjų kiečių
(paprastasis kietis), girdydavo valerijono antpilu. Jei ir tai nepadėdavo,
verdančiu vandeniu plikydavo barkūno lapus bei žiedyną ir kasdien
girdydavo po šaukštelį. Barkūnas (burkūnas, burtūnas, jondobijis,
maleta, melota) - dvimetis palaukėse, dykvietėse paplitęs augalas. Žydi
geltonai ir baitai. Apie Kernavę manyta, kad geltonasis barkūnas
" padeda " berniukams, o baltasis mergaitėms.
Nuo išgąsčio piene šutindavo dagilio (dygliuotas dagys), naktinyčių
(vienagumbis medauninkas), jonažolių, čiobrelių šaknis. Visoje
Lietuvoje nuo išgąsčio "pamačlyvais" laikyti bijūnų (pivonija, pinavija)
žiedlapiai, o dar labiau šaknys. Vaikams ieškodavo tik baltų ar šviesiai
rožinių bijūnų. Dzūkijoje nuo nervinių ligų, netgi paralyžiaus, motinos
vaikus Ngelbėdavo" kasočiu (šlakinė kregždūnė). Tai daugiametė aukšta
žolė, birželio mėnesį pražystanti gelsvai baltais žiedeliais. Rudenį
žmonės prisikasę ilgų, tankių kasočių (primena kasą) šaknų jų nuoviru
girdydavo ar prausdavo vaikus keletą kartų iš eilės. Silpniems,
sunykusięms vaikams duodavo gysločių arbatos - tikėta, kad stiprina
kaulus. Šio augalo šaknų nuoviru gydydavo dantis, burnos ertmę,
duodavo vaikams pakramtyti žalios jo šaknies. Apie Kupiškį, kad vaikui
augtų stiprūs dantys, pakišdavo pagraužti pijolkos (našlaitė) šaknelę.
Nuo peršalimo gelbėjo daugybė žolelių: tai kalniniai dobiliukai,
čiobreliai, kraujažolės, puplaiškiai, šalpusniai, žemuogių lapai,
gailiosios dilgėlės (notrelės), liepos, putinų, bulvių žiedai, pušų
Ggliukai, aviečių šakelės. Nuo ūmaus kosulio tiko karšta liepos žiedų
arbata su bičių medumi. Išgėrusį žolienės, vaiką šiltai apklostydavo,
kad išprakaituotų.
Įtariant vaikui džiovą, šutindavo krosnyje baltųjų karklų,
karščiuojančias akis vaikeliui plaudavo gerai nukoštu daržinės žliūgės,
ramunėlių nuoviru, dėdavo raudonųjų lauko aguonų kompresus. Nuo
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ausų skausmo į drobinį lopinėlį suvyniodavo paparčio
sėklų. Kirmėles mūsų seneliai varydavo pirmiausia
bitkrėslės (bitkrėtė, ežė, auksažiedė) žiedais ir lapais.
Ši žolė išsiskiria savo žiedynu - tai šluotelėmis aukšto
stiebo viršūnėje įsitaisiusios kietos, ryškiai geltonos
sagutės. Auga palaukėse, ant ežių, patvoriuose,
skleidžia gana malonų, kiek aitroką kvapą, kurio
nemėgsta daugelis įkyrių vabzdžių. Sausų žiedų
milteliais pabarstytos mėsos nepuola musės, kirmėlės.
Vaikams duodavo pakramtyti žiedų "ant tuščio pilvo", iš
lapų ir žiedyno virdavo arbatą ir girdydavo po pusę
stiklinės per dieną. Iš džiovintų " sagučių" trindavo
miltelius ir kiek telpa ant peilio galo, kelias dienas iš
eilės, girdydavo vaiką. Nuo kirmėlių 6-8 kartus per dieną
po vieną arbatinį šaukštelį duodavo pelynų (kartusis
kietis).
Bet užvis labiausiai bijota priemėčio (nuomario,
epilepsijos). "Kupiškėnų senovėje“ E. Glemžaitė rašo,
kad pastebėję pirmuosius šios ligos požymius, tėvai
virindavo varinčių ir perkošę per skepetaitę po antpirštį
liepdavo vaikui gerti. Metų vaikui duodavo vieną
pirščiuką, keturiolikos metų - septynis pirščiukus. Jei vaikas vemia - liga
praeis, jei ne - vadinasi, jis neserga. Jei nepadėdavo, reikėjo nueiti į
mišką ir nulaužti šaltekšnio (skripto) šaką ir už viršūnės paėmus
atžagariai partempti į namus. Nulupus viršutinę juodą žievę, priskutus
šaltekšnio medienos skutenų (brazdų) - pavirinti ir atvėsinus skystimu
tris kartus per dieną girdyti ligonį. Vandeny, kuriame virė šaltekšnio
šakelės, maudydavo priemėčiu sergantį vaiką. Nuo šios ligos duodavo
pakramtyti džiovintą uvelniadagilį" (didžioji varnalėša), maudydavo jo
nuovire. Dagio išrauti eidavo slapčia, kol gaidžiai negiedojo, o
išmaudžius, dagilį ir vandenį atgal nunešdavo, kad niekas nematytų.
Ligai įsisenėjus, tėvai dairydavosi nuodingosios durnaropės
(didesnės jos dozės gali būti mirtinos). Tai vešlus, stambiais balkšvais
žiedais, nemaloniai kvepiantis augalas. Net žinodami baisias šios žolės
savybes, žmonės išdrįsdavo vaikui duoti pakramtyti durnaropės uogelę,
vildamiesi, kad priepuolis nesikartos. Jei nepadėdavo, išraudavo
durnaropės šaknį ir duodavo ligoniui lašelį išgerti. Upių, ežerų, griovių
pakrantėse ieškodavo burkštino (nuodingoji nuokana). Tai daugiametis
augalas su storu, tuščiaviduriu šakniastiebiu. Lapai ir žiedai panašūs į
pievinio builiaus ar morkos, todėl kai kur vadinamas vandeniniu
builiumi, morkaunyku. Šakniastiebio kvapas primena petražolę. Augalas
labai nuodingas. Nuomaru sergančiam vaikui paskusdavo šaknų ir
duodavo sukramtyti. Arba užšutindavo ir gurkšnį vaikas nurydavo. Žolių
žinovas P. Zalanskas pasakojo, kad jei šią žolę ožka nukanda, tuoj
žūva. Būdavo, kai tėvai rizikuodami morkaunyko šaknų ir lapų
pavirindavo ir ligos nukamuotą vaikelį prausdavo, o po to šio viralo
vieną šaukštą liepdavo išgerti. Jeigu į lopšį paguldytas vaikas kaista,
rausta, žinok, pasveiks. Jei melsta - mirs.
Jei vaikas ilgai šlapinasi į lovą, kelis kartus per dieną duodavo
jonažolių ir kraujažolių mišinio arbatos, meškauogių nuoviro. Padėdavo
ir vanduo, kuriame virė ąžuolo gilės.

Dažniau pasitaikančių
ligų gydymas
Bene labiausiai gerbiama Lietuvoje - žolių karalienė Jonažolė
(Jėzaus žaizdų žolė, marijažofė, Marijos žoliukės, Marijos lineliai,
panažolė, šventjonė, joniukai). Auga lapuotuose miškuose, pamiškėse,
dirvonuose. Daug jonažolių stačiuose Nemunoi šlaituose, Neries,
Šventosios ir Aukštaitijos ežerų pakrantėse ir Žemaitijos aukštumų
kalvelėse. Birželio pabaigoje pražysta geltonais juodais taškučiais
išmargintais žiedeliais. Laukai nuo jų pakvimpa balzamu. Žolynas
švelniu gelsvumu džiugina akį iki rudens. Kiekviena moterėlė žinodavo,
kad namų vaistinėlėj jonažolė pravers, nes gydo nuo dvylika ligų:
krūtinės skausmus, sklerozę, sopulį viduriuose, skrandžio katarą, geltą,
"bobinę kvarabą" , nervus, kad vėžys nepristotų, nušalus, kai galvą sopa
(Gervėčiai)...

Parengė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
(Bub daugiau)

PUSKIM LABANORO DŪDĄ
Birbynėlės bei ūko garsą galima šiek tiek keisti, trumpinant ar
skylutes). Pavėlavus pradėti groti ar pernelyg pripiltus dumples,
ilginant jų liežuvėlius. Be to, ūko vamzdis yra suneriamas iš dviejų
dūdmaišis gali pradėt "blerbti", nes oras pats ims virpinti liežuvėlius.
dalių, tad jį ilginant ar trumpinant galima derinti 0,5-1 tonu. Ūkas ir
Oro daugiau nebepūskime, rankos spaudimu reguliuokime garsą,
birbynėlė įstatomi į dumplėse esančias angas, todėl prireikus gali būti
tolygiai grodami unisonu, kol oro liks 20-30 % dumplių tūrio. Tada
pakeisti analogiškomis kitų melodinių derinimų detalėmis.
reikia staiga liautis spaudus dumples. Garsas privalo nutrūkti staiga,
Minėtieji konstrukciniai patobulinimai nekeičia tradicinio garso
be pašalinių triukšmų, atsirandančių palikus per daug oro arba
tembro, jo išgavimo būdo, todėl, manyčiau, leistini, rekomenduotini ir
pernelyg švelniai atleidus dumples.
mūsų krašto liaudies instrumentų meistrams. Dūdmaišiu gali būti
Jei grojant dūdmaišis pradeda cypti arba blerbti, patikrinkite, ar
grojama folkloro ansamblių (ypač jaunimo) instrumentinėse grupėse.
gerai uždengtos visos penkios skylutės. Mažiausias tarpas orui visada
Tai tradicinis vyrų, vaikinų muzikos instrumentas. Moteiys ir
sukelia nepageidautinus garsus. Dumples pripūskite per 10-13
merginos jo nepūsdavo. Oro atsargų dumplėse pakanka 15-20
sekundžių. Reikia išmokti pripučiant neuždusti, kvėpuoti laisvai. Šį
sekundžių.
pratimą kartokite 8-10 kartiį. Po to galite imtis sunkesnių užduočių.
Siūlau keletą rekomendacijų, kaip groti Labanoro dūda. Dalį jų
3. Tęsiamo unisoninio garso formavimas. Pripiltus dumples bei
yra pasiūlęs šio instrumento meistras iš Estijos A. Taul. Visa tai
pradėjus groti 2-oje pamokoje siūlomu būdu, toliau iš lėto jas
galima išmokti per 1-2 savaites.
pripūskite 90-95 % tūrio. Uždengę tas pačias penkias skylutes, ranka
L Burdoninio ūko derinimas. Mokytojas melodine birbyne lygiai,
stipriau ar silpniau spausdami dumples (reikia nuolat jausti būtino
tęsiamai groja pagrindinį garsą gi, prieš tai ūko vamzdžio ilgį gerokai
oro kiekį jose), išgaukite pastovų, gerai suderintą pagrindinį garsą.
sutrumpinęs arba pailginęs. Mokinys, abiem rankom laikydamas ūko
Tolygiai ar pagreitintai pripučiant dumples, per 10-12 sekundžių
dalis, nustato jo ilgį taip, kad derėtų su melodine birbynėlė tiksliu
reikia suspėt atsikvėpti (kvėpuoti laisvai!), o jei reikia, ir pasakyti
dviejų oktavų konsonansu.
vieną kitą sakinį, sudainuoti melodinę frazę ir pan. Dūdos garsas tuo
Po to reikia išderinti ūką ir vėl bandyti suderinti. Pratimą kartoti
metu turi išlikti pastovus ir švarus.
tol, kol instrumentas bus suderintas per 4-6 sekundes.
2.
Mokomės teisingai suimti Labanoro dūdą ir išgauti švarų garsą 4. Improvizacija tercijos gi-h 1 ribose. Garsai g i ir h 1 išgaunami
(tiksliai pradėti ir užbaigti). Dešinę ranką įkišus į ūką prilaikančią
atkeliant trečiąjį bei trečiąjį ir antrąjį dešinės rankos pirštus. Siūlome
kilpą, apžiojus pūtiklį (galima jį sukąsti dantimis), tyliai, tačiau greitai
sugroti ritmines nesudėtingas atkarpėles:
ir energingai pripūsti apie 70-80 % dumplių tūrio. Tuo metu
Pageidautina antrojo ir trečiojo dešinės rankos pirštais sugroti
melodinės birbynėlės skylutės sandariai uždengiamos abiejų rankų
kuo daugiau žinomų ir improvizuotiį melodijų.
pirštais, išgaunant garsą gi:

Beveik pripūstos dumplės atsiduria tarp kairiojo krūtinkaulio ir
kairės rankos alkūnės bei virš jos. Staigiu, tačiau ne per stipriu rankos
judesiu jos prispaudžiamos prie krūtinės taip, kad vienu metu pradėtų
groti ir ūkas, ir birbynėlė. (Tebelaikome uždengtas tas pačias

Pabaiga. Pradžia Nr.3
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7.
Grojimas ir dainavimas. Išmokę tai, /c# siūlėme,
5. Improvizacija garsais, išgrojamais visais dešinės rankos pirštais
pabandyti grodami šį tą ir padainuoti, išnaudojant pripūstų dumplių
(d l-fisl-gl-al-h l). Fisl ir d l išgaunami uždengus skylutes 4-uoju bei
oro atsargas bei pagreitintai jas pripučiant.
5-uoju dešinės rankos pirštais.
Siūlome pagroti bei padainuoti šią totalinės atkarpą:
Improvizacijų pavyzdžiai:
(pagal S. Paliulio užrašytą melodiją 124į\ Nr. 188.)

6.
Improvizacija visais Labanoro dūdos garsais. Aukštieji
melodinės birbynės garsai c2yd2 ir e2 išgaunami atidengus kairės
rankos 4-ojo, 4-ojo ir 3-ojo, 4-ojo ir 3-ojo bei 2-ojo pirštų skylutes.
Nepamirškite, kad kiekvienas pirštas dengia tik vieną jam skirtą
birbynėlės skylutę.
Improvizacijų pavyzdžiai:
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Šie metodiniai patarimai tik supažindina su grojimu Labanoro
dūda, todėl toliau būtina mokytis ieškoti individualaus muzikavimo
braižo savarankiškai

* * *
Labanoro dūdos likimas Lietuvoje, be abejo, priklausys ne vien
nuo teorinių mokslinių studijų. Turėtų atsirasti šio instrumento
meistrų, muzikantų, grojančių juo folkloro renginiuose, šventėse ir kt.
Norėtųsi, kad pateiktoji medžiaga jums būtų naudinga. Sėkmės!
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TAUTODAILĖS

SIUŽETAI, PERSONAŽAI, J Ų VAIZDAVIMAS

APVAIZDA, ADOMAS IR IEVA,
ŠVENTOJI ŠEIMA...
Tarp liaudies meno siužetų yra tokių, kuriuos sunkiau
priskirti Kristaus, Marijos ar šventųjų grupėms, nors su
jomis jie vienaip ar kitaip susiję. Šie siužetai vaizduoja ne
kurį nors reikšmingą Kristaus, Marijos g^ dilimo epizodą ar
šventąjį, bet tarsi priartėja prie žmogaus egzistencijos
esmės, jo būties ir likimo mįslių. Nors kaimo žmogaus
gyvenimas, veikla,
pasaulėjauta
nulemta
gamtos
ritmų,
o
egzistencinių problemų sprendimas prigimties
dėsnių,
tačiau
tai
nenustelbia poreikio vaizdžia forma
išreikšti egzistencines aspiracijas ir
apmąstymus.
Būties
problemų
sprendimui neabejotinai didžiausią
reikšmę turi žmogaus santykis su
Dievu, žemiškos egzistencijos ir
dvasinio, anapusinio pasaulio ryšys.
Įvairūs tų santykių aspektai ir
atsiskleidžia
aptariamų
siužetų
grupėje.
APVAIZDA

Ikonografija tokio konkretaus
siužeto
nežino,
todėl
galima
prielaida, jog tai - liaudies fantazijos
padarinys, transformavęs Dievo
Tėvo ir Šv. Trejybės vaizdinius į
vieną - Apvaizdą. P. Galaunė rašė:
"Jie patys savo paguodai, užėjus
juodoms mintims, sukūrė labai
simbolinį vaizdą - "Dievo Apvaizdą":
trikampy Dievo akis, trikampis
saulės diske, tai visa apsupta debesų, o iš jų kyšo dvi rankos,
kurių viena barsto grūdus paukščiams, o kita mėto duonos
kepalėlius žmonėms". 1 Tai tiksli kompozicinė "Apvaizdos"
schema, būdinga tapybai. Ją gali papildyti saulės ir mėnulio
ženklai danguje, ariančio ar sėjančio žmogaus paveikslas
žemėje, duonos kepalėlį ir grūdus gali pakeisti kviečių
varpos ir vynuogių kekės, kaimo peizažą - miesto vaizdas ir
pan. Beveik visuose paveiksluose dangus maitina ne tik
žmones (duonos kepalėliai), bet ir paukščius (grūdus lesa
paukščiai). Tai lyg tiesioginė nuoroda į Evangelijas: "Todėl
aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką
valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne
daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į
dangaus sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus
krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne
daug vertesni už juos?" (Mt 6, 25-27).
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Dievo Apvaizdą reiškiantys simboliai nuo seno žinomi
lietuvių liaudies mene, tik ikonografinė jų prasmė kiek
kitokia. Ankstyvojoje krikščionybėje, dargi viduramžiais,
Dievas kaip dvasinė būtybė nebuvo vaizduojamas.
Anksčiausias Dievo Tėvo, pirmojo Šv. Trejybės asmens,
simbolis - kyšanti iš debesų ranka, kuri reiškia jo galybę.
Akis kaip ir ranka simbolizuoja visur esantį Dievą. Akis
apskritime, skleidžianti šviesos spindulius, - amžino
triasmenio Dievo šventumo
simbolis. Trikampis reiškia Šv.
Trejybę. Liaudies sąmonėje šie
visi atributai susiliejo į vieną Apvaizdą - žmogų ir pasaulį
globojančio ir saugančio Dievo
simbolį (prisiminkime posakį be Dievo valios (žinios) nė
plaukas nuo galvos nenukris).
Apvaizdos ženklą (trikampis,
akis trikampy) atrasime ir kitose
kompozicijose, ypač šventųjų
paveiksluose (pvz., Izidoriaus,
Jurgio,
Barboros,
netgi
Sopulingosios). Dažniausiai jis
tapomas ar raižomas lapo viršuje
arba kampe. Trikampis neretai
drožiamas kryžiuje (dažniausiai
virš kryžmos), skulptūriniuose
bareljefuose.
ŠVENTOJI TREJYBĖ

Šis siužetas liaudies mene
nėra dažnas. Jau kalbėta apie Šv.
Trejybės simbolį - trikampį, akį
trikampyje. Antropomorfinis Šv.
Trejybės atvaizdas atsirado tik
XII a. Prancūzijoje ir šiaurės Italijoje. Dievas Tėvas
paprastai vaizduojamas senas, ilga barzda; panašus į
patriarchą, su trikampiu nimbu, už ar virš Kristaus. Jo kojos
gali remtis į žemės rutulį, rankoje gali laikyti knygą su o C
ir Q
raidėmis. Balandžio pavidalo Šventoji Dvasia
paprastai virš Kristaus galvos. Rečiau Dievas Tėvas ir Sūnus
vaizduojami šalia, aprengti karališkais rūbais, o balandis virš
jų: Dievo Tėvo rankoje - skeptras, kojos atremtos j žemės
rutulį, Kristus - su kryžiumi. Kartais Šv. Trejybė
vaizduojama trim identiškom figūrom.
Liaudies mene Šv. Trejybės vaizdinys iš esmės atitinka
įprastinę ikonografinę schemą. Dievas Tėvas senas,
barzdotas, su skeptru, trikampiu nimbu, dešine ranka
laimina. Kristus su apskritu nimbu, dešine ranka laiko
kryžių, kairė ant krūtinės. Jei Dievas Tėvas vaizduojamas
vienas, tai paprastai jis senas, ilgais plaukais ir barzda, ranką

gyvatė, vadinama Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiojo visą
pasaulį". (Apr. 12, 5-17). Ypač vaizdingai dangaus kovas yra
pavaizdavęs anglų poetas Dž.
Miltonas "Prarastajame rojuje".
Archangelą Mykolą^ paprastai
matome su šarvais, ginkluotą
ietimi, kalaviju ir skydu. Po
Mykolo kojom šėtonas, kartais
ANGELAI
žmogaus
pavidalo,
Mykolas
Angelai dažnai minimi Senajame
užsimojęs ietimi jį durti.
Testamente ir Evangelijose. Tai
Kitas archangelo Mykolo
Dievo pasiuntiniai (graikų k.
"darbas"
- sielų svėrimas.
angelos - pasiuntinys), padedantys
Krikščioniškasis menas vaizduoja
žmogui ar pranašaujantys jam Dievo
jį svarstyklių lėkštėse sveriantį
valią. Šv. Raštas skirsto angelus į
nuogas figūras. Šitaip archangelas
devynis
chorus
(angelus,
Mykolas dažnai vaizduojamas
archangelus, cherubinus, serafimus
"Paskutinio teismo" scenose.
ir t.t.). Senajame krikščionių mene
Graikų ir egiptiečių mitologijų
angelai vaizduojami kaip stiprūs
Hermis (ar Merkurijus), lydintys
jaunuoliai, aprengti tunika ir
sielas į aną pasaulį ir jas
palijųm, nuo IV a. pabaigos - su
sveriantys, - tarsi jo antrininkai.
nimbu ir sparnais, o nuo VI a. ir su
Archangelas Gabrielius vykdo
ramsčiu. Baigiantis viduramžiams,
Dievo pasiuntinio misiją. Jį mini
angelus
imta vaizduoti
kaip
Senasis
Testamentas
ir
sparnuotus vaikus ar sparnuotas
Evangelijos.
Archangelas
vaikų galvutes, vis labiau ima
Gabrielius pranešė Zacharijui
įsigalėti moteriškas angelo tipas. Ir
apie būsimą šv. Jono Krikštytojo
Mykolas Arkangelas. ČDM Lvg 102
religiniame mene, ir liaudies dailėje
gimimą. Jis buvo siųstas pas
angelai vaizduojami sykiu su
Mergelę Mariją su žinia, kad ji
šventaisiais, Marijos gyvenimo,
taps Kristaus motina: "Šeštame
Nukryžiavimo scenose ir kt. Jie
mėnesyje angelas Gabrielius
laiko žvakes ("Pieta"), renka į taures
buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos
Kristaus
kraujo
lašus
miestą, kuris vadinasi Nazaretas,
("Nukryžiuotasis"), neša Mariją į
pas mergelę, sužadėtą su vyru,
dangų ("Dangun ėmimas"), pučia
vardu Juozapas, iš Dovydo namų,
paskutiniojo
teismo
trimitus
o mergelės vardas buvo Marija"
("Paskutinis teismas")... Dažniausiai
(Lk I, 26-27). Velykų rytą jis
angelai
neindividualizuoti,
paskelbė
apie
Kristaus
neįvardyti - tai gerosios dangaus
prisikėlimą.
dvasios,
dalyvaujančios
ir
Plačiausiai žinomas kaip
žemiškajame, ir
anapusiniame
Apreiškimo angelas. Jo atributas
gyvenime. Kiek ryškesnis angelo
- lelija, o ankstyvajame renesanse
sargo paveikslas (įprastas vaizdas:
- heraldinės lelijos pavidalo
didelis sparnuotas angelas eina
skeptras.
Iš pradžių buvo
vaikui už nugaros ir rodo jam kelią
vaizduojamas didingas, turtingai
Šventoji šeima. • CDM Lv 1665 aprengtas, su karūna ir skeptru,
arba saugo nuo bedugnės). Vardus ir
konkretesnes funkcijas turi keturi
XV a. ir vėliau iš atributų išliko
archangelai - Mykolas, Gabrielius, Rapolas, Urielis.
tik lelija. Archangelas Gabrielius vaizduojamas klūpantis,
Populiariausias archangelas Mykolas - dangiškosios ant krūtinės sudėtomis rankomis. Liaudies kūryboje jo
kariuomenės vadas, šėtono ir blogio nugalėtojas. "Ir užvirė atvaizdas nėra populiarus, kadangi nėra populiarios ir
danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir Apreiškimo scenos.
kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko
Archangelas Rapolas (Rafaelis) - visos žmonijos angelas
jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas slibinas, senoji sargas, jaunųjų ir nekaltųjų globėjas, ypač kelionėse.
uždėjęs ant žemės rutulio. Dar gali būti vaizduojamas
išskėstomis rankomis, trikampiu nimbu, ne visu ūgiu, tik iki
pusės. Dievo Tėvo, Šv. Dvasios, Šv.
Trejybės atvaizdai įeina į kai kuriuos
kitus siužetus - "Paskutinįjį teismą",
"Šventąją šeimą" ir kt. (vėliau juos
smulkiau aptarsiu).
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susirinkimo, o lietuvių liaudies dailėje jo apskritai nėra.
4. Mergelė Marija, šv. Juozapas ir vaikas Jėzus - toks
Šventosios
Šeimos
vaizdas
atsirado XV a. Šis siužetas
palyginti
populiarus
visose
liaudies dailės šakose, kai kada jis
dar vadinamas žemiškąja trejybe.
Kompozicijos schema beveik
nekinta: Marija ir Juozapas veda
už rankų Kristų (galbūt tai
dvylikamečio Jėzaus kelionės į
Jeruzalę atgarsis). Tapyboje ir
grafikoje greta Kristaus kai kada
stovi šv. Ona ir šv. Jokimas,
Mergelės
Marijos
tėvai.
Dažniausiai virš Marijos, Jėzaus
ir Juozapo figūrų matome akį
trikampyje /žr. "Apvaizdą"/ arba
Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios
atvaizdus, kai kada apsuptus
angelų.
Dievas
Tėvas
su
trikampiu nimbu, jo rankos
ištiestos,
tarsi
globiančios
šventąją šeimą, kiek žemiau balandis /Šv. Dvasia/. Kai kada
prie dešinės Dievo Tėvo rankos Šventoji šeima. ŠAM D-T90
žemės rutulys su kryžiumi.
Kartais visi trys Šventosios
šeimos nariai gali būti su
karūnomis, tačiau Jėzus ir šv.
Juozapas
(jis
vaizduojamas
jaunas, ilgais plaukais, trumpa
barzda) dažniausiai vienplaukiai,
Marijos galvą dengia skraistė.

Paprastai romios išvaizdos, apsirengęs kaip keleivis ar
piligrimas. Plaukai perrišti diadema, apsiavęs sandalais,
rankoje laiko lazdą, kartais gertuvę,
piniginę, kelionmaišį. Manoma, kad
tai jis pasirodė piemenims Kalėdų
naktį: "Toje apylinkėje nakvojo
laukuose piemenys ir, pakaitomis
budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems
pasirodė Viešpaties angelas, ir juos
nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa"
(Lk 2, 8-9). Liaudies mene - labai
retas.
Mažiausiai žinomas ketvirtasis
archangelas - Urielis, kurio paskirtis
- skelbti pranašystes ir Dievo
bausmes. Jis vaizduojamas retai, jo
atributai - ietis ir knyga.
ŠVENTOJI ŠEIMA

Šis siužetas krikščioniškajame
mene atsirado palyginti vėlai (ne
anksčiau kaip XV a.). Pasitaiko keli
jo variantai:
1. Marija su kūdikiu Jėzumi ir šv.
Jonu Krikštytoju (jis nuogas kaip ir
Jėzus arba aprengtas žvėrių kailių
tunika, rankoje laiko raudoną
kryžių). Toks vaizdavimo būdas kilo
iš pasakojimo, kad šv. Šeima, grįžusi
iš Egipto, apsistojo pas šv. Elžbietą,
šv. Jono Krikštytojo motiną, Marijos
giminaitę. Liaudies mene nėra
populiarus, aptinkamas tik tapyboje
ir grafikoje.
2. Marija su kūdikiu ir šv. Ona.
Išplito XV-XVI a., labiausiai
žinomas iš Leonardo da Vinči
paveikslo.
Buvo
populiarus
Vokietijoje, Florencijoje, Ispanijoje.
Lietuvių liaudies mene šis siužetas
vadinamas "Šv. Ona pati trečia" (jis
bus plačiau aptartas, kalbant apie šv.
Onos vaizdavimą).
3. Šventoji giminystė, šv. Onos
šeima. Siužetas kilo iš legendos, kad
šv. Ona, Mergelės Marijos motina,
buvo triskart ištekėjusi ir iš
kiekvienos santuokos turėjusi po
dukterį Mariją, šios taip pat
turėjusios palikuonių. Taip XV a.
atsirado
paveikslų,
kuriuose
matome Mariją su kūdikiu Jėzumi,
apsuptą daugybės giminaičių. Šis
siužetas
išnyko po Tridento
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ADOMAS IR IEVA

A. Vinkus. Adomas ir Ieva. ŠAM D-T59

Šis siužetas tarsi priartina
prie
žmogaus
egzistencijos
problemų, nekalbant jau apie
intriguojantį
Šv.
Rašto
pasakojimą apie Adomo ir Ievos
gyvenimą rojuje. Išvarymas iš
rojaus
tai
visapusiškos
harmonijos su Dievu, pasauliu ir
savimi virtimas disharmonija.
Ikonografijoje žinomi keli šios
temos vaizdavimo būdai:
1. Sukūrimo momentas.
Dievas įkvepia Adomui gyvybę
arba siekia jo rankos, taip
suteikdamas jam gyvastį. Kai
kada mene sutinkamas Ievos
sukūrimo iš Adomo šonkaulio
motyvas.

2.
Rojaus sodas. Dažnai aptvertas. Kartais vešlus,jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje. Ir tars karalius
panašus į mišką (daugiausia šiaurės tapytojų darbuose), stovintiems dešinėje: "Ateikite, mano Tėvo palaimintieji,
kartais keturių upių drėkinama oazė (pietiečių kūriniuose). paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą
Sode kai kada matomas Adomas, teikiantis gyvuliams karalystę." (...) Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: "Eikite
vardus.
šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri
3.
Gundymas. Tai turbūt populiariausias Adomo ir Ievosprirengta velniui ir jo angelams!" (Mt 25,31-34).
siužeto motyvas. Jo kompozicijos schema tokia: Adomo ir
"Paskutinis teismas" pradėtas vaizduoti XII-XIII a.
Ievos apnuogintos figūros visu ūgiu, tarp jų medis (obelis ar prancūzų katedrų frontonuose. Kompozicijos centre
figmedis), kurį apsivijęs žaltys (žaltys gali būti ir šalia Kristus, iš šalių - apaštalai, žemiau vaizduojami
medžio, gali turėti moters galvą, kartais moters torsą; jeigu besikeliantys mirusieji, archangelas Mykolas, sveriantis
stovi, tai su keturiom kojom
sielas. Dešinėje - teisieji,
driežo pėdomis). Ieva laiko
einantys į dangų, kairėje uždraustą vaisių, jį skina arba
nuodėmingieji
pakeliui
į
siūlo Adomui.
pragarą, regintys laukiančius
kankinimus.
"Paskutiniojo
‘ 4. Išvarymas. Dievas
nubaudė žaltį šliaužioti pilvu ir
teismo" kompoziciją sudaro
maitintis dulkėmis, Ievą
kelios dalys:
1.
Kristus-teisėjas, apaštalų
gimdyti
skausmuose * ir
priklausyti nuo Adomo, Adomą
ir
šventųjų
tribunolas.
Romaniniame ir gotikiniame
- prakaitu pelnytis duoną.
mene Kristus vaizduojamas
Paprastai vaizduojami Adomas
soste arba ant arkos, jo rankos
ir Ieva einantys iš rojaus su
pakeltos delnais į viršų, matyti
neviltim
veiduose,
žaizdos. Renesanse menininkai
besidangstantys rankomis ir
iš kairės ir dešinės prideda leliją
lapais. Angelas juos veja kardu
ir kardą, XV a. italų dailininkų
ar rimbu, Dievas duoda kailių
darbuose Kristus sviedžia strėlę
apdangalą, šalia, apsisiautusi
į
pasmerktuosius.
mantija, stovi mirtis. Kartais
Mikelandželo
"Paskutiniame
vaizduojamas kasantis žemę
teisme" Kristus panašus į
Adomas, jam padedanti Ieva,
Jupiterį, vėliau jis vaizduojamas
šalia - vaikai
kaire ranka rodantis žaizdą
Lietuvių liaudies menui
šone.
būdingas gundymo motyvas, jis
Ankstyvojo
renesanso
atspindėtas
visose
A. Vinkus. Paskutinis teismas.
ČDM Lvg 51
apaštalų ir šventųjų figūros
vaizduojamosiose
šakose.
sustatytos į vieną eilę kaip
Kompozicijos schema tradicinė:
centre rojaus medis su žalčiu, iš abiejų pusių - Adomas ir viduramžių skulptūroje. Vėliau jos išdėstomos aplink
Ieva. Tapyboje, o ypač grafikoje motyvas praturtinamas Kristų. Šalia apaštalų gali būti Senojo Testamento
įvairiomis detalėmis: žvėrių ir gyvulių figūromis, augalija patriarchai ir pranašai (24 Apokalipsės vyresnieji),
bei ornamentu. Adomo ir Ievos tema domina ir mūsų dienų viduramžių šventieji Pranciškus ir Dominykas. Šv. Petras
meistrus, ypač skulptorius - jų kūriniuose paprastai arčiausiai Kristaus iš dešinės. Užtardama teisiamuosius,
Kristaus dešinėje klūpo Marija, o prieš ją - šv. Jonas
išsaugomi tradicinės ikonografijos bruožai.
Krikštytojas.
PASKUTINIS TEISMAS
2. Mirusiųjų prisikėlimas. Kartais matome juos tokius,
Tai labai sudėtinga tema, o ypač jos plastinis kokie buvo žemėje, kartais pasikeitusius (pagal šv.
vaizdavimas. Literatūrinį šaltinį randame šv. Mato Augustiną visi prisikėlę bus apie 30 metų, nepriklausomai
Evangelijose ir Apreiškime, ši tema išplėtota giesmėse, taip nuo to, kokio amžiaus mirė).'
pat įvairiose praėjusiame šimtmetyje leistose knygelėse,
3. Šv. archangelas Mykolas ir sielų svėrimas. Mykolas
kuriose nusakomos pragaro baisybės ir paskutiniojo sparnuotas, su šarvais, laiko svarstykles, kurių kiekvienoje
neatšaukiamo teismo siaubas. "Kai ateis Žmogaus Sūnus lėkštėje - nuoga figūra, žmogaus siela.
savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo
4. Angelai. "Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais
garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių,
ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis nuo vieno dangaus pakraščio iki kito" (Mt 24, 31). Angelai
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veda teisiuosius į rojų, juos rengia ir vainikuoja arba Sopulingoji su septyniais kalavijais širdyje ir kryžius su šv.
kalavijais stumia pasmerktuosius pragaro link. Kartais Teresės ir šv. Magdalenos atvaizdais bei inkaru. Kryžmoje angelas laiko Kristaus kančios įrankius.
Apvaizdos akis trikampy, kuri kai kuriuose variantuose
5. Dangus. Gotikoje jį įprasmina Abraomas, laikantis evoliucionuoja į erškėčiais apjuostą širdį. Taip pat gali
tarp rankų teisiųjų sielas. Ankstyvajame renesanse dangų išnykti šv. Teresės ir šv. Magdalenos atvaizdai, o
įsivaizdavo kaip gotikinę bažnyčią arba arkų galeriją. aprėminimų kampuose atsirasti spinduliai. Sopulingosios
Šiaurės Europoje dangų suvokė kaip sodą arba tai tiesiog ranka gali būti pakelta į viršų, tarsi laiminant, o kita - rodyti
teisieji ir angelai tarp debesų.
širdį su kalaviju. Gali varijuoti dar viena kita detalė.
6. Pragaras. Jo įvaizdis atsirado viduramžiais - tai jūros Apatinėje raižinio dalyje - dvi kontrastingos scenos. Jos
pabaisos nasrai. Arba vieta (paprastai paveikslo apačioje), neaprėmintos, kaip Sopulingosios ir kryžiaus atvaizdai. Tai
blaivininko ir girtuoklio mirties
kur nusidėjėliai tempiami už
vaizdai
ir
skirtingas
jų
plaukų arba juos neša sparnuoti
pomirtinis
likimas.
Virš
demonai.
Mikelandželas
blaivininko
mirties
patalo
vaizduoja
valtį,
nešančią
angelų apsuptas, spindintis
pasmerktuosius per Stiksą į
balandis - Šventoji Dvasia,
pragarą. Kankinimų būdas
atitinka nuodėmes.
mirusysis vedamas į dangų.
Girtuoklis - žuvęs po vežimo
Lietuvių
liaudies
ratais ("Iš turgaus važiuojant
"Paskutiniojo teismo" raižinys
pijokas užsimušė"), pragaro
pagrindiniais bruožais atitinka
liepsnose jo laukia sparnuotas
klasikinę kompoziciją, yra labai
demonas. Kiekvieną raižinio
išraiškingas.
Tai
bene
dalį lydi lietuviški užrašai,
vienintelis šios temos kūrinys,
turintis keletą variantų
vaizdai suprantami ir artimi
kaimo
žmogaus
buičiai.
suprantama, toks sudėtingas
Raižinys pažymėtas 1861 m.
siužetas negalėjo būti plačiai
data. Jo paskirtis ("Atminimas
paplitęs, nes reikalavo didelių
įvedima blaivystės. 1858 m.")
kūrėjo pastangų ir įgudimo. P.
kiek kitokia nei kitų raižinių Galaunė spėja, kad prototipu
tai daugiau didaktinis nei
buvę to paties turinio rusų
liaudies raižiniai 2 ? 0 kitų
religinis kūrinys, iš tiesų
sietinas
su
vyskupo
M.
kraštų liaudies dailėje panašaus
Valančiaus apsakymėliais ir
turinio kūrinių nėra. Raižinį
veikla.
tarsi dalija į dvi dalis slibino
vaizdas. Viršuje - Šv. Trejybė ir
Marija, archangelas Mykolas
A. Vinkus. Blaivybės įvedimui
POČIULPAITĖ
stumia piktas dvasias po slibinu.
paminėti.ŠAM D-T61
Čia - grandine apjuostus
pasmerktuosius
Liucifierius
traukia pragaro gelmėn. Viršutinėje dalyje centre - angelai
su trimitais. Svarstyklės, laikrodis su giltinės atvaizdu, šv.
Veronikos drobulė ir kt. komponuojami kaip savotiškos
dekoratyvinės detalės. Viršutiniame raižinio kampe puikus pastatas - dangaus simbolis, kurio vartus rakina šv.
LITERATŪRA:
Petras.
BLAIVYBĖS ĮVEDIMUI PAMINĖTI

Šios temos siužetą turime grafikoje, matyt, jis yra išties
lietuviškas, nors prototipas sukurtas profesionalo ranka.
Manoma, kad raižinį užsakęs vyskupas M. Valančius
Vokietijoje. Tai buvusi litografija, vėliau liaudies meistrų
(A. Vinkaus) perraižyta medyje ir savaip stilizuota. 3
Raižinys ryškiai skyla į dvi dalis. Viršutinėje dalyje Marija
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TAUTINIS DRABUŽIS

MOTERŲ LIEMENES
Viena svarbiausių tautinio drabužio daiių - liemenė. Šiandien
retai kas .sugeba ją teisingai pasisiūti ir priderinti prie viso
kostiumo. Kartais jos visai atsisakoma. XVII-XIX a. liemenė buvo
privalomas drabužis: marškiniai juk vilkėti ant nuogo kūno.
Pasirodyti viešai vienmarškinei buvo maždaug tas pat kaip
šiandien išeiti gatvėn su naktiniais marškiniais. Taigi valstietės
(o ankstesniais amžiais ir bajorių ar miestiečių) liemenė atliko
ne vien viršutinio drabužio, bet ir liemenėlio funkcijas.
Senesnių autorių, rašiusių apie liaudies drabužius,
pasakymas "vienmarškinė" dažnai reiškia "be švarkelio" (ar jam
tolygaus drabužio su ilgomis rankovėmis). Kad tokiu atveju
vilkima liemenė, savaime suprantama. Tik XIX a. pab. - XX a.
pradžioje, kai liemenė tapo apatiniu drabužiu, jau galima buvo
pasirodyti ir su palaidinėmis, tačiau pastarosios kirpimu
panašesnės j švarkelius, nažutkėles, o ne j tradicinius liaudies
marškinius.
Apie moterų liemenes pravartu pasiskaityti S. Bernotienės
knygoje "Lietuvių liaudies moterų drabužiai. XVIII a. pab. - XX a.
pr."Tačiau knyga išleista jau senokai, 1974 m., galbūt ne
visiems lengvai prieinama, todėl atpasakosime kai kuriuos
svarbesnius dalykus. Iš šios knygos perpiešti ir liemenių
piešinėliai.
Kiekvienoje etnografinėje srityje buvo savi liemenių kirpimai,
spalviniai deriniai, apdaila. Aukštaitijoje visur (šiek tiek rečiau
vakarinėje dalyje) buvo nešiojama liemenė, pavaizduota
paveikslėlyje a: keturiais platėjančiais, nuo liemens nesusiūtais
skverneliais. Vakarinėje Aukštaitijos dalyje labiau buvo
mėgstama liemenė su nuo liemens klostytais skverneliais (pav.
b). Šiaurinėje Aukštaitijoje dėvėjo ir trumpas liemenes, priekyje
pailgintais skverneliais (pav. c). Būta ir kitokių kirpimų, tačiau
minėtieji - labiausiai išplitę. Aukštaičių liemenių mėgstamos
spalvos - auksinė, geltona, žalia, raudona. Liemenės
užsegamos sagutėmis, kabliukais
arba
suvarstomos.
Suvarstymui dažnai naudojamos metalo plokštelės su kilpomis,
grandinėlės. Kaklo iškirptė negili.
Dzūkių būdingiausios liemenės siūtos taip pat su keturiais
nuo liemens nesusiūtais skverneliais (pav. d), tačiau nuo
aukštaitiškų jos skyrėsi priekyje įstatyta krūtinėle. Todėl jų
priekiniai skverneliai ties viduriu nesueina, lieka tarpas - kaip tik
juostai užrišti. Vievio, Trakų, Vilniaus, Gervėčių ruože buvo
paplitusios ir nuo liemens klostytos liemenės (pav. e). Be to, dar
dėvėtos trumpos (iki liemens) liemenės (pav. f). Pastarosios
buvo vėlyvesnės. Spalvos panašios į aukštaičių - žalios,
raudonos (dažniau tamsiai raudonos, vyšninės, avietinės ir
pan.). Vėlyvesnės ir tamsiai mėlynos, juodos arba labai ryškiai
margos (gėlėto kašmyro).
Suvalkiečių senosios liemenės siūtos tokios, kaip dzūkių
(pav. d) - keturskvernės. Nuo XIX a. vidurio kapsiu ir zanavykių
liemenės gerokai skyrėsi. Kapsės siuvosi ilgas platėjančias
liemenes (pav. h ir i), zanavykas - trumpas, giliai iškirptas ne tik
priekyje, bet ir nugaroje (pav.) g). Spalvos - tamsiai mėlyna su
auksu, violetinė, žalia, įvairių atspalvių tamsiai raudona, juoda.
Klaipėdiečių (Mažosios Lietuvos) liemenės panašiai kaip ir
zanavykių siuvamos trumpos, platėjančios nuo liemens, giliai
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iškirptos (pav. k). Seniausios buvo ryškesnės - žalios, raudonos,
vėliau tamsėjo drauge su visu drabužiu. XIX a. dažniausiai
dėvėtos juodos, kartais violetinės, mėlynos ar rudos.
Labai savitas liemenes nešiojo žemaitės. Jos kirptos aukštai
po krūtine. Skverneliai raukti, vėliau klostyti (arba plisuoti,
gofruoti), (pav. I). Klostės į vieną pusę arba priešpriešinės (pav.
1 ir 2). Skverneliai neilgi, dengiantys tik sijono juosmenį, kad
perdaug neišsiskleistų, apačioje būdavo sukabinami specialia
siūle. Žemaitijoje dažniau nei kitur vilkėjo namie austa liemene,
dažniausiai languoto arba skersai dryžuoto audinio. (Spalvų
deriniai ir bangavimo būdai labai specifiniai, norinčios išsiausti
turės apsilankyti muziejuose). Iš pirktinių audinių siūtos
vienspalvės juodos, violetinės, raudonos arba margo gėlėto
kašmyro liemenės.
Išskyrus Žemaitiją; visose kitose srityse išeiginės liemenės
buvo dažniausiai siuvamos Iš pirktinių medžiagų. Be to, gana
egzotiškų, brangių. Viena seniausiai naudotų medžiagų brokatas, auksinis ir sidabrinis, kiek vėliau įeina į madą
žakardinis šilkas, aksomas, plona pirktinė vienspalvė vilna,
kašmyras. Liemenės visada siuvamos su drobiniu pamušalu.
Tiesą sakant, tas pamušalas ir laiko visą drabužio konstrukciją,
todėl viršutinės, puošniosios medžiagos storumas ir tvirtumas
nebeturi reikšmės. Pamušalas kerpamas pagal tą patį liemenės
brėžinį (be pamušalo būna tik klostyti skverneliai).
Siuvantis liemenę, siūlytume įsidėmėti keletą taisyklių:
1. Liemenė niekada nesiuvama iš tos pačios medžiagos
kaip sijonas, net je i ji naminio audinio. Sijonų ir liemenių
audiniai skirtingi.
2. Liemenė ir sijonas paprastai būna kontrastingų spalvų.
Pvz., je i sijono spalvose vyrauja raudona, liemenę geriau siūtis
žalią, violetinę, juodą ar kt.
3. Liemenės kraštai priekyje visada turi sueiti, net ir tuomet,
kai ji suvarstoma. Gerai pasiūta liemenė neturi būti nei pernelyg
laisva, nei perdaug aptempta (tai atrodo vulgariai, kaip ir
nesueinantys kraštai).
4. Būkite atsargios, puošdamos liemenę. Tik nedaugelis
liemenių būdavo apvedžiojamos aukso ar sidabro galionais
(pvz., aukštaitiška liemenė c, siūta iš aksomo, labai dažnai
apvedžiojama, bet a ir b - ne).
Ryškių, margų spalvų liemenės nereikalauja papildomos
puošybos. Vėlyvoms liemenėms apvedžiojimai nebemadingi.
Dzūkiška liemenė d gali būti apkantuota kontrastingos spalvos
šilko kanteliu. Rinktinėmis juostelėmis liemenės nebuvo
puošiamos.
Ir dar viena nedidelė problema, iškylanti šiuolaikinei
moteriai: liemenės iš tiesų atstojo nūdienį liemenėlį, tačiau buvo
dėvimos virš marškinių. Pažiūrėjusios į brėžinius, matome, kad
dauguma jų neturi šiandien mums įprastų krūtinės įsiuvų.
Kadangi vargu ar norėsime atsisakyti mūsų amžiuje įprastų
apatinių drabužių, krūtinės įsiuvas (pažastyje ar nuo liemens)
daug kur teks nusiūti.
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