Apie tautą ir valstybę:
Vasario 16-osios šviesa
Šį mėnesį įprasmina Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. Tądien 20 Lietuvos
Tarybos narių pasirašė ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės deklaraciją. Prisimename ir kitus
svarbius XX amžiaus pradžios sambūrius, puoselėjusius valstybingumo idėjas – 1905 metų Didįjį
Vilniaus Seimą ir 1917 metų Vilniaus konferenciją. 1905 m. lapkričio 21–22 (pagal naująjį kalendorių – gruodžio 4–5) dienomis sušauktame Didžiajame Vilniaus Seime apie 2000 lietuvių iš
Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos nutarė reikalauti iš Rusijos Vyriausybės Lietuvos
autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktu „visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant
lyties, tautos ir tikėjimo“. 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis jau vokietmečiu surengtoje Vilniaus
konferencijoje numatyta kurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, sušaukti Steigiamąjį Seimą ir
įkurti Lietuvos Tarybą, kuri ir paskelbė Nepriklausomybės deklaraciją. 1920 m. balandžio 14–15 d.
išrinktas Steigiamasis Seimas tęsė valstybės kūrimo darbus.
Valstybę praradus 1949 metų Vasario 16-ąją buvo paskelbta dar viena – Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio Deklaracija, įtvirtinanti 1918 metų Vasario 16-osios idealus: „Suvereninė Lietuvos
valdžia priklauso tautai.“
Atkūrėme Nepriklausomybę, po penkerių metų švęsime atkurtosios Lietuvos valstybės
šimtmetį. Su kokiais iššūkiais susiduriame šiandien, prie kokių siekių, kokių idėjų mus sugrąžina
1918 metų Vasario 16-osios, Lietuvos Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo dienos, minėjimas? Kalbamės su kultūros istoriku Darium KUOLIU ir filosofu Vytautu RUBAVIČIUM.

Darius Kuolys: Vasario 16-ąją Nepriklausomybės
deklaraciją pasirašiusi Lietuvos Taryba – lietuvių
intelektualų sambūris – paskelbė atkurianti savarankišką tautą su visomis politinėmis galiomis. Ši
savarankiškos, savo gyvenimo taisykles ir tvarką
kuriančios tautos idėja ateina iš senosios Lietuvos
istorijos. Dauguma signatarų neblogai išmanė Lietuvos istoriją ir pagrįstai deklaracijos tekste skelbė
Lietuvos valstybės „atstatymą“. Taigi Vasario 16-oji
yra laisvos, savarankiškos tautos, lietuvių politinės
bendruomenės atkūrimo diena.
Vytautas Rubavičius: Vasario 16-oji jau įgavo
didžiulį simbolinį egzistencinį krūvį. Ką ši data žymi? Ji
žymi ilgesnį vyksmą, kuris tarsi koncentruojasi į vieną
dieną ir į vieną aktą. Tai etnokultūrinės bendruome-

nės virtimas tauta, ne tik siekiančia valstybingumo,
bet jau valstybingumą įtvirtinančia tauta. Tas virsmas
yra nepaprastai didelės reikšmės, nes stovėdami ant
šito simbolinio pamato mes tapome tuo, kuo dabar
esame. Ir tie lietuviai, kurie kovojo pokario kovas,
kurie priešinosi sovietinei okupacijai – jie visi yra
šito virsmo pasekmė. O kas buvo iki to virsmo? Iki
to virsmo istorijos eiga jau buvo nulėmusi lietuvių
etnokultūrinei bendruomenei iš esmės ištirpti kaip
antrajai lenkų kitakalbei tautai, nes buvo labai aiški
politinės lenkų tautos ir kitų įvairiakalbių liaudies
grupių atskirtis. XIX a. vyksmuose (kapitalizmo raida,
demokratijos vyksmas, nauja valdžios prigimties
samprata) viena liaudis – lenkakalbė – ėmė sutapti
su politiniu kūnu, o kitakalbiai turėjo arba tapti lenkakalbiai, tapti tuo pačiu politiniu kūnu, arba išnyks-

1

Lietuvos Taryba - Nepriklausomybės akto signatarai. Iš kairės į dešinę sėdi: Jonas Vileišis, dr. Jurgis Šaulys, kun. Justinas Staugaitis,
Stasys Narutavičius, dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, kan. Kazimieras Steponas Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius.
Stovi: Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas
Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis.
Aleksandros Jurašaitytės nuotrauka. 1918 m. vasario 16 d.

tančia etnokultūrine bendruomene, etnografiniu
muziejiniu praeities ženkleliu.
Taip istorijos eiga buvo tarsi nulėmusi lietuvių
tautos, kaip mes ją dabar suvokiame, ir lietuvybės likimą. Tačiau įvyko stebuklas – tautos tėvų,
patriarchų, nedidelio būrelio istorijos vyksmuose
susivokiančių žmonių pastangomis istorijos eiga
buvo perlaužta. Jie sugebėjo sutelkti etnokultūrinėje bendruomenėje dar glūdinčią etninę atmintį,
laisvės siekius ir panaudoti šitai virsmui, kurį mes
žymime Vasario 16-ąja.
Tautos savarankiškumo įtvirtinimui reikėjo valstybės. Nuo LDK trečiojo padalijimo, 1795-ųjų, buvo
praėję daugiau nei 120 metų. Kaip yra išsaugoma valstybingumo atmintis, kaip išlieka savarankiškumo,
nepriklausomybės siekis?
D. K.: Kartais Jonas Basanavičius, kiti to meto
lietuvių intelektualai laikomi siauro akiračio kultūrininkais: neva jie gyvenę mitais, menkai supratę
politikos reikalus. Bet pažiūrėkime į Tautos tarybos
narių biografijas – tai išsilavinę, gerai Lietuvos tradiciją perpratę ir jautę atsakomybę už jos tęstinumą
vyrai. Greta Jono Basanavičiaus – istorikas Petras
Klimas, filosofai Pranas Dovydaitis ir Jurgis Šaulys,
filosofas, kalbininkas Antanas Smetona, istorikas ir
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teisininkas Mykolas Biržiška, teisininkas Stanislovas
Narutavičius, agronomas Donatas Malinauskas,
trys pastarieji – bajorai. Kiti signatarai – teologai,
žurnalistai, inžinieriai. Nemaža jų dalis jau turėjo
įgiję rimtą politinio gyvenimo patirtį, dėl savo idėjų
buvo persekioti, sėdėję kalėjimuose. Juos jungė
demokratinės, savivaldžios tautos idėja, turėjusi
Lietuvoje senas tradicijas. Savivaldos principas XX a.
pradžioje gintas kaip esminis. Juo buvo grindžiamas
1905-ųjų Didysis Vilniaus Seimas, 1917-ųjų Lietuvių
konferencija, lietuviškos vietos savivaldos kūrimas,
1920-ųjų Steigiamasis Seimas. Buvo aiškus supratimas: mes siekiame atgauti krašto šeimininkų teises
ir patys kurtis jo tvarką. Žinoma, tokiam supratimui
turėjo įtakos to meto demokratinės idėjos. Bet jį
veikė ir vietos tradicija, istorinė atmintis.
Beje, senąją politinę sąmonę liudija net lietuvių
kalbos dalykai. Tarkim, senas žodis viešė. Viešė
buvo savivaldi bendruomenė, gyvenvietė greta
pilies, kuri rinkosi vyriausią viešės vyrą, patį – savo
viešpatį. Viešpats kilęs ir viešės. Iš viešės šiandien
turime viešėjimą, viešumą, bendrą viešąjį gyvenimą.
Taigi lietuvių kalba liudija tautos kultūroje buvusią
pilietinę dimensiją. Ši dimensija ryškinta ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikais. Kartais manoma,
kad lietuvių kultūra su Didžiąja Kunigaikštyste

neturėjusi nieko bendra, ji joje tik glūdėjusi. Tačiau
tuo metu būta nemažų pastangų sujungti lietuvių
kalbą, kultūrą su Lietuvos valstybe. Tai Mikalojaus
Daukšos, Konstantino Sirvydo ir kitų pastangos.
K. Sirvydui buvo svarbu, kad lietuviai, kaip ir lenkai, turėtų savo žodį laisvai valstybei, respublikai
nusakyti. Jo žodyne laisva žmonių bendruomenė
vadinama Bendryste, Visotime. Visotimė – tai respublika, apimanti visą bendriją, visą tautą. Įdomu, kad
visotimė K. Sirvydo vartojama ir „liaudies“ prasme: ji
nusako paprastus žmones. Visotimė – tai ne valdžia,
o žmonės, kurie yra savo žemės šeimininkai. Tokia
samprata buvo propaguojama. K. Sirvydas šį žodį
mini ne tik žodyne, vartojo jį ir pamoksluose. Vėliau
jį galime aptikti Dionizo Poškos ir kitų XIX a. autorių
raštuose. Perimamas žodis – perimama ir savarankiškos tautos idėja. Simonas Daukantas, kaip senieji
Lietuvos istorikai, vaizdavo lietuvių praeitį kaip
kovos už laisvę istoriją. Laisvi ūkės – valstybės –
vyrai, tauta kaip laisva ūkės žmonių bendruomenė
buvo S. Daukanto skleistas idealas. Mūsų kalba,
mūsų istorinis pasakojimas yra stipriai sujungęs
Lietuvą ir laisvę, lietuvių tautą ir laisvę. Tai sąmoningai darė romantikai. Teodoras Narbutas „Lietuvių
tautos istorijoje“ teigė, kad senovės lietuviai turėjo
laisvės deivę Liethuą (Lietuvą). Taigi pats Lietuvos
vardas reiškęs laisvę. Romantikų vaizduotė Lietuvos
ir laisvės idėjas supynė į vieną audinį. T. Narbutas
net pateikia turguje iš liaudies žmogaus lietuviškai
išgirstą maldelę: „(...) Mažyte Liethua, / Brangioji
laisve! / Nuženk iš dangaus, pasigailėk mūsų.“
Šį T. Narbuto pasakojimą gražiai sureikšmina
Česlovas Milošas „Isos slėnyje“: senasis bajoras
Surkontas įduoda vaikaičiui Tomui „Lietuvių tautos istorijos“ knygą su šia maldele, kad nuneštų ją
iš lietuvių valstiečių kilusiam mokytojui Juozapui.
Simbolinis tautos istorijos perdavimo iš bajorijos
valstiečiams vaizdas.
Žodynas, istoriniai pasakojimai ir mitai veikė
tautos narių apsisprendimą, moralinę laikyseną.
Kita vertus, patys laisvės pasakojimai buvo pagrįsti
tikromis laisvės kovomis: 1794, 1831, 1863 metų
sukilimais, knygnešystės ir slaptųjų mokyklų patirtimis. Šios patirtys yra „įmagnetinusios“ mūsų tekstus. Ir tautos tekstų kultūrinį ir politinį magnetizmą
svarbu išsaugoti.
Bet kas įvyko sovietmečiu? Etninė, kalbinė, kultūrinė lietuvybė buvo atskirta nuo politinės, pilietinės lietuvybės. Ir ši skirtis išliko iki šiol. Lietuvių
tautiškumas vis dar sunkiai susiejamas su laisve, su
viešąja, pilietine, politine erdve.

V. R.: Valstybė reikalinga tam, kad tauta išliktų,
stiprėtų ir skleistų savo kūrybines galias visoje plačioje tautų bendrijos erdvėje. Tokia jos funkcija. Šis
valstybės tikslas buvo labai gerai suvoktas, jis, beje,
fiksuojamas ir įvairiose tarptautinėse, juridinėse normose, kuriose pripažįstama tautų teisė apsispręsti.
O ką reiškia tautų apsisprendimo teisė? Tai valstybingumo siekio ir valstybingumo įtvirtinimo teisė.
Tautos, įtvirtinusios valstybingumą, jau yra kitokios,
jos vadinamos moderniosiomis, nes jos įgauna valstybės kūrimo, valstybės tvirtinimo patirtį, jos įgauna
pilietiškumo dimensiją. Ir jų santykiai su kitomis
etnokultūrinėmis bendruomenėmis, kitomis tautomis yra jau kitokie, nes tai jau ne etnokultūrinės
bendruomenės, bet valstybę kuriančios, valstybinės
tautos. Skirtumas didelis. Kai žinai, kam reikalinga
valstybė, labai aiškiai suvoki, kad esminis valstybės
politikos dėmuo turi būti tos nacionalinės jausenos
ir valstybinės jausenos stiprinimas tautoje, kuri tą
valstybę ir kuria.
1918 metų situacijoje ir, matyt, visais laikais labai
svarbi konkrečių, istorijai ir tautai įsipareigojusių
asmenybių santalka?
V. R.: Taip, visada yra žmonių, kuriems ta atmintis yra svarbi, bet dar svarbesnis dalykas – valstybės politika. Ar valstybės politikai svarbu palaikyti
nacionalinę jauseną, palaikyti ir stiprinti kaip tik
tokią atmintį? Šiuo metu valstybei ir tautai kyla
įvairių iššūkių ir tų iššūkių akivaizdoje šią atmintį
reikia stiprinti, plėsti jos simbolinį turinį. Žmonės,
išauklėti tam tikros švietimo sistemos, išsiugdo tam
tikrą stuburą. Tie dalykai tampa jų savasties dalimi,
ir nors jie nebus istorikai, ne visada įsigilins į smulkmenas, jiems bus aišku, kas jie yra šitoje žemėje,
kas jiems yra ši vietovė, ši gimtinė... Kas esame mes,
bendro gyvenimo ir valstybės kūrėjai. Tai tiesiog
natūrali jausena, kuri padeda oriai gyventi šiame
pasaulyje, kad ir kur būtum. Šitokia priklausomybė
yra labai svarbi žmogaus savasčiai.
Nepriklausomybės deklaracija – tai svarbiausias mūsų, sakyčiau, naujos, modernios lietuvybės
aktas. Mes iš jo esame išėję. Mes ant jo stovime.
Ne tik neturėtume to užmiršti, bet ir jausti pareigą.
Visi simboliniai aktai ir simboliniai turiniai turi būti
nuolatos kūrybinėmis pastangomis tvirtinami. Jie
gali nueiti į nebūtį ir vėliau vėl būti prikeliami. Šiuo
atžvilgiu svarbu mūsų pačių suvokimas ir mūsų pačių
įsipareigojimas. Įsipareigojimas tiems, kurie suteikė
mums tą naują istorinę galimybę būti lietuviais, savo
valstybę turinčiais savarankiškais lietuviais. Tautų
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yra daug, bet valstybes turi nedaug tautų. Valstybė
yra didžiulė dovana. Klausimas – kaip tu valstybe
naudojiesi? Mes ja naudojamės labai neatsakingai.
Tiesiog nežinome, kur valstybę dėti. Tarp valstybės
ir tautos didžiulis atotrūkis. Valstybė nusavinta politinio nomenklatūrinio elito.
D. K.: Mūsų politinis elitas ir politikos komentatoriai dažniau remiasi marksistiniu valstybės ir politikos supratimu negu klasikine samprata. Valstybė
suvokiama ne kaip laisvų žmonių susivienijimas, bet
kaip prievartos aparatas. Tautos išrinkti žmonės
būtent taip su valstybe ir elgiasi. Prieš keletą metų
Romualdas Granauskas graudžiai pažymėjo: lietuviai gyvena nepriklausomoje Lietuvoje, bet jaučiasi
taip, lyg po kiekvienų rinkimų juos okupuotų vis kita
valdžia.
V. R.: Valdžia taip ir elgiasi ... Istorinis paradoksas,
būdingas, sakyčiau, daugeliui nacionalinį išsivadavimo proveržį patyrusių ir perėjusių tautų, kai lyderiai, kurie pakėlė ir suvienijo žmones nacionaliniam
išsivadavimui, išsivadavimui iš sovietinės okupacijos,
po to tampa baisesne administracija savo tautai nei
prieš tai buvusi... Pasižiūrėkim į Afrikos tautų gyvenimą. Dekolonizacijos vyksmą perėjęs elitas pasirodė
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nepaprastai godus, baisus, žiaurus saviesiems. Ir mes
savo šaly matome daug tokių apraiškų.
D. K.: Vis dėlto Vasario 16-oji teigia viltingą nuostatą ir labai svarbią istorinę patirtį: ir nedidelė žmonių bendrija, jeigu ji tiki idėjomis, gali kurtis savo
istoriją. Ši nuostata yra antitezė stiprėjančiam galvojimui, kad visuomenės gyvenimą lemia dėsniai,
kad asmenų ir bendruomenių valia istorijoje nieko
nereiškia. Vasario 16-oji yra įkvepiantis bendruomenės sprendimų galios pavyzdys. Grupelė pamišėlių,
litvomanų, paskelbė atkuriantys seniai išnykusią
valstybę. Ir sutelktomis tautinės bendruomenės
pastangomis ji buvo atkurta ir apginta.
V. R.: Lenkakalbiai, atėję sąmoningon lietuvybėn
per lenkų kultūrą ir atsiribodami nuo jos... Jie kuria,
tveria valstybę, pradėdami nuo Nepriklausomybės
deklaracijos... Paskui savanoriai, lietuviai valstiečiai
išėjo su savo šautuvėliais ginti Tėvynės ir šį aktą
pavertė tikrove. Čia yra tekstas, kuris buvo ginamas, įtvirtinamas krauju ir valingu paprastų žmonių
apsisprendimu. Kas dar yra labai svarbu: iš tikrųjų
tai nebuvo vien elito dalykas, jį palaikė didelė visuomenės dalis... Žmonės tuo patikėjo, ir staiga prasidėjo didžiulis pakilimas.

D. K.: Žmonės suprato, kad šis Lietuvos Tarybos
veiksmas nepaprastai svarbus. Atkreipkime dėmesį:
modernios Lietuvos Respublikos gimimas nuo pat
pradžios buvo demokratinis aktas. Iš kaimo išėję
intelektualai kalbasi su savo aplinka, su savo kaimiečiais. Povilas Višinskis aiškina tautai, kad demokratija
yra savivalda: kai jūs save valdysite, tai ir bus demokratija. Kaip mes nuo šios sampratos šiandien esame
nutolę... Tuo metu nemaža dalis iš liaudies išėjusių
intelektualų ir lietuvybę pasirinkusių bajorų buvo
ne procedūriniai, o tikri demokratai. Jie siekė ne
manipuliuoti, ne pasinaudoti liaudimi, bet jai dirbti,
ją kelti, sugrąžinti jai tautinį orumą ir politines galias.
V. R.: Ta politinė galia buvo romantizmo ir viso
XIX a. jau tarsi savaiminis principas. Suvokta, kad
legitimi politinės valdžios galia kyla iš liaudies, iš
apačios, nes nuvertus monarchijas, kilmė nebeteko
galios. Ankstesnis valdantysis sluoksnis, valdęs
pagal kilmę, tarsi neteko legitimumo. Pavyzdžiui,
lenkai. Kodėl jungėsi politinė tauta su visais savo
tautiečiais, kurie nebuvo laikomi žmonėmis? Todėl,
kad atsiranda naujas politinės valdžios kilmės ir
legitimumo šaltinis – liaudis. Tiesiog visa liaudis
tampa politine tauta. Būtina priminti platų akiratį,

būdingą mūsų tautos kūrėjams ir patriarchams: jie
aiškino žmonėms – jūs esate pagrindiniai valdžios
rėmėjai, palaikytojai ir kildintojai. Jūsų yra žemė,
kurioje gyvenate, ir galima susikurti tokią tvarką,
tokį juridinį, politinį valstybinį mechanizmą, kad jūs
būtumėte tikraisiais šeimininkais.
Didysis Vilniaus Seimas suformulavo pagrindines
idėjas, ir ta politinė darbotvarkė buvo vykdoma net
karo metais. Seime buvo ir pagrindiniai to meto
veikėjai. Vienas jų, ko gero iškiliausias, – Antanas
Smetona. Jis kūrė tokią valstybę, kuri visas tas intelektualų idėjas pavertė politiniu veiksmu. Kokie tie
veiksmai? Tai ir Lietuvos gamybos plėtros – industrializavimo projektai, žemės reforma, nuo ketvirtojo
dešimtmečio pradėta plėtoti urbanizacija ir ypač
švietimo sistemos įtvirtinimas, mokyklų tinklas.
Lietuvai tuo metu buvo nepaprastai daug iššūkių,
vienas iš jų, beje, mažaraštiškumas. Buvo suvoktas
būtinumas kuo greičiau kurti bendrą kultūrinę lietuvybės, sakytume, komunikacinę erdvę.
D. K.: Kęstutis Skrupskelis yra atskleidęs, kokia
retorika lietuvių politikai tuo metu stengėsi sutelkti
liaudį kovoti už valstybę. Intelektualai kreipėsi į
valstiečius ir žadino jų kaip žemės ir krašto šeimi-

1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis vykusios Vilniaus Konferencijos dalyviai. Juozo Jurkšaičio nuotrauka. 1917 m.
Nuotraukos iš asmeninio Antano Gasperaičio archyvo.
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ninkų jausmus: ginklu gindami Lietuvos valstybę,
ginate ir savo asmeninę žemę, ir savo teises bei
laisves. Žemės ir laisvės jums neduos nei rusai, nei
lenkai – jas turite įgyti patys. Ta retorika buvo labai
stipri ir gerai apgalvota.
V. R.: Ir teisinga.
D. K.: Taip, valstybės atkūrimo projektas buvo
apgalvotas. Į jį stengtasi įtraukti visus Lietuvos
gyventojus, visus luomus, visas tautybes – ir žydus,
ir lenkakalbius lietuvius. Tame Lietuvos projekte
galėjo išsitekti ir lenkiškai kalbantys dvarininkai su
kiek mažesniais dvareliais, ir vokiečiai, ir žydai su savo
mokyklomis. Tik diskutuočiau su Vytautu dėl vėlesnės
A. Smetonos politikos. Manau, kad A. Smetonos atsitraukimas nuo demokratinės Respublikos susilpnino,
demoralizavo tautą.
V. R.: Man atrodo, turime įvertinti ir tam tikras
aplinkybes. Pavyzdžiui, A. Smetonos sugrįžimo į
valdžią aplinkybes – jeigu ne Smetona, kas būtų Lietuvą išgelbėjęs nuo kairiųjų ir su jais susivienijusių
valdžios? Praktiškai Lietuva buvo ant suirimo ribos,
beje, tas pats buvo ir Latvijoje. Ir Latvijos, ir Lietuvos Seimas jau buvo neveiksnus. Nepaprastai buvo
sustiprėjusi kairuoliška propaganda ir įtaka, kuri
tęsėsi ir vėliau, o 1939 metais padarė savo darbą.
Kur nuėjo dalis inteligentijos? Ji jau buvo apsvaiginta kairuoliškumo.
D. K.: Nepaisant nieko, Vasario 16-oji liko. Ir po
karo partizanai gręžėsi ne į tautininkų, ne į A. Smetonos palikimą, o į Vasario 16-ąją – tą dieną padėtus
simbolinius demokratinės Lietuvos Respublikos
pamatus. Vasario 16-oji išliko skirtingas lietuvių grupes vienijančia jungtimi. Tai svarbiausia.
V. R.: Vasario 16-osios reikšmę parodo sovietiniai
metai. Ko visada labiausiai bijota? Kad tiktai vasario
16 dieną kas nors neįvyktų. Sovietų valdžia, toks
galingas represinis aparatas, puikiai suvokė, kokia
vienijanti moderniosios lietuvybės dvasia glūdi šioje
datoje, kokios sprogstamosios galios jos simbolinis
turinys. Todėl ir buvo persekiojama. Už menkiausią
Vasario 16-osios paminėjimą automatiškai mesdavo
iš aukštosios mokyklos, stebėdavo, ar kas neina
gatve ypatingu būriu, tarsi švęsdami Vasario 16-ąją.
D. K.: Tai tautos virtimo valstybe data. Ji išsaugo
simbolinę galią. O šiandien, kai net „tėvynės tėvai“
laiko tautą savarankiškumo neverta „suveršinta“
minia, Vasario 16-oji įgyja papildomų reikšmių. Ji
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teigia laisvą, orią, savivaldžią tautą. Taigi Vasario
16-osios semantika iš esmės kertasi su dabar vyraujančia politine elgsena ir retorika.
1991 metais visi suvokė tiesioginę atgimstančios
valstybės sąsają su 1918 m. vasario 16-ąja. Per 20 metų
ir anuomet, ir dabar daug kas pasikeitė. 1949 metais
istorinės aplinkybės lėmė Lietuvos laisvės kovų dalyvių Deklaracijos paskelbimą, Vasario 16-osios idėjos
dar kartą buvo sutvirtintos krauju. Mums tenka kur
kas menkesni iššūkiai...
V. R.: Čia veriasi tokia simbolinė plotmė: valstybingumo dingimas ir po 20 metų naujos kovos,
siekiant jį atgauti...
O kiek 1918 metais buvo svarbi Jono Basanavičiaus
asmenybė ir autoritetas?
D. K.: Tai buvo dydis, kurio tuo metu niekas negalėjo apeiti. To laiko mūsų politika kilo iš kultūros. Tai
esminis, bet šiandien tarsi pamirštas dalykas. Buvo
suvokiama, kad politika yra natūrali tautos kultūros
tąsa: jos negali atskirti nuo bendruomenės istorijos,
nuo pamatinių tautos tekstų, pamatinių ženklų.
Beje, šią nuostatą 1988-aisiais pagrįstai pabrėžė
Arvydas Juozaitis Dailininkų sąjungos rūmuose
skaitytoje paskaitoje: jeigu politika atitrūksta nuo
tautos kultūros, ji tampa tik jėgos technologija.
Vasario 16-oji mums primena svarbią, būtiną tautos
kultūros ir politikos jungtį. J. Basanavičius buvo tos
jungties simbolis. Jis liudijo, kad Nepriklausomybės
Aktas ateina iš „Aušros“, iš XIX a. „kovų dėl kultūros“, iš plačios tautos išlikimo programos.
V. R.: Jonas Basanavičius simbolizuoja tautos
kultūros ir politikos vienovę. Kuo mums svarbus
kultūrinis kovos aspektas? Juk kultūrinė kova buvo
lietuvybės kūrimo ir tvirtinimo vyksmas. O sukilimai
buvo nukreipti prieš carinę administraciją – tai politiniai klausimai. Kultūrinė kova, kultūrinis kūrybinis
darbas ir atvedė mus į Vasario 16-ąją. Ar mes būtume
išlikę, išlaikę lietuvybę ir tapę valstybine lietuvių
tauta, jei būtų laimėjęs 1863 metų sukilimas?
D. K.: Gal ir būtume. Kuo atidžiau žiūri į XIX a.,
tuo daugiau matai ir kitokios – kovojančios, maištingos lietuvybės. Juk turime ir Mikalojų Akelaitį, ir
Edvardą Daukšą, ir Andrių Vištelį, ir jų paliktus sukilimo poezijos tekstus. Tai lietuviški laisvės kovų tekstai. Esame nepagrįstai nuvertinę Tadą Kosciušką – o
jis yra bene ryškiausias mūsų istorinių liaudies dainų
herojus – „apgynėjas nuo maskolių“. „Kosciuškėlį“

Daktaro Jono Basanavičiaus korespondencija. Iš LLTI, BR archyvo.

aprauda visa „giminėlė“, visa tauta. Literatūrologė
Brigita Spiečytė neseniai Lenkų bibliotekoje Paryžiuje atrado 1831 metų sukilėlio, žemaičių valstiečio
Simono Barasos atsiminimus (Adomas Mickevičius
Paryžiuje ragino lietuvių sukilėlius tokius atsiminimus rašyti). Jis pasakoja: prisiminęs dainas apie
T. Kosciušką ir pajutęs nerimą, nutaręs suburti valstiečių būrį ir kautis dėl laisvės. Ar be kovų už laisvę
atminties būtų lietuvių valstiečiai išėję Lietuvos
valstybės ginti 1918-aisiais? Simonui Daukantui jo
motinos dalyvavimas T. Kosciuškos sukilime buvo
pasididžiavimo vertas dalykas: tai iškalama motinos antkapyje. Kultūrinė kovos atmintis, įsitikinimas, kad kova už laisvę turi prasmę, buvo svarbūs
valstybę atkuriant. Iš bajorų kilęs filosofas Stasys
Šalkauskis, labai kritiškai vertinęs istorinį bajorijos
vaidmenį, vis dėlto teigė, kad moderniai lietuvių
tautai yra esmingai svarbūs bent trys senosios Lietuvos ženklai: Statutai, kuriais tauta susikūrė laisvę
ir tvarką, Adomas Mickevičius ir Tadas Kosciuška.
Šis yra kilnios kovos už laisvę simbolis, sakantis, kad
tauta, net žūdama, turinti savo garbę ginti. Mūsų
bajorės Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos Ragana,
vėliau – Vanda Daugirdaitė-Sruogienė šią laisvės
kovų heroiką stengėsi įtraukti į lietuvišką didįjį
naratyvą.

V. R.: Aš žiūriu iš šiek tiek kitokios, politinės
galios perspektyvos, atsižvelgdamas į tą politiką,
kurią lenkų valstybė vykdė Lietuvos atžvilgiu jau po
1918 metų vasario 16-osios. Lenkai lietuvių tautos
valstybingumą suvokė kaip tam tikrą skriaudą savajai tautai ir savajai valstybei. Netekta teritorijos ir
dalies galimo politinio kūno. Kas buvo aktualizuota
politikoje? Aktualizuojama lenkybė ir požiūris į lietuvius kaip į tam tikrą istorinį nesusipratimą, kurį
būtų galima vienaip ar kitaip patraukti į savo pusę,
savo valstybę. Juk visą tarpukarį lenkų valstybė
rodė tik nedraugiškumą Lietuvos valstybei, kartais
elgėsi kaip priešai, o ne kaip pusbroliai. O juk esame
bendros istorijos dalyviai. Juk ir prieš MolotovoRibentropo paktą buvo lenkų susitarimas su tais
pačiais vokiečiais pasidalyti Lietuvą. O iš Lietuvos
pusės nebuvo jokio valstybinio nedraugiškumo
apraiškų. Atsiskyrimas nuo lenkų tautos, kuriant
lietuvybę, buvo neišvengiamas politinis aktas, nes
kitaip negali sukurti savo valstybės. Santykiai galėjo
klostytis ir kitaip, bet Lenkija darė baisias geopolitines klaidas, ji susipriešino ir su baltarusiais, ir su
ukrainiečiais – su visais kaimynais. Didelės tautos
neišmintinga politika.
Kita vertus, pasižiūrėkime į Vasario 16-ąją. Tai iš
tikrųjų labai didelio semantinio krūvio tekstas. Šian-
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dien jis įgyja daug papildomų reikšmių. Jis gyvas, bet
jo gyvybė turi būti palaikoma ir kūrybinėmis galiomis, kūrybiniais veiksmais. Dar kartą pakartosiu – visi
lietuviai, Lietuvos piliečiai, turi jausti įsipareigojimą
tai datai, nes ji suteikia labai daug galimybių mums
veikti kaip istorijos subjektams. Tik tautos yra istorijos subjektai, o istorija šiaip jau yra valstybinių tautų
istorija. Tai ir didelė galimybė, ir dovana, bet sykiu ir
atsakomybė, reikalaujanti mąstyti valstybiškai. Tik
ar mes sugebame? Šis klausimas man visą laiką kyla,
regint mūsų dabartines politikos apraiškas...

V. R.: Pabaigoje norėčiau pridėti – paminėjai
žodį „atsigręžti“ į Vasario 16-ąją... Egzistenciniai
simboliai turi tokią keistą ypatybę, kad jie visada
yra priekyje. Tai ir pamatas, ir tam tikros gairės. Iš
tų pamatų kyla ir valstybės kūrimo, lietuvybės tvirtinimo kryptis. O Vasario 16-osios šventimas – tai
prisiminimas, padedantis kurti ateitį, projektuoti
valstybę. Tad net nereikia atsigręžti, tiesiog stovint
ant to pamato su visa jėga eiti Vasario 16-osios kryptimi. Vasario 16-oji yra ateities šviesa.
Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ

Turime gręžtis į praeitį ir semtis įkvėpimo iš Vasario 16-osios, o ne Kovo 11-osios?
D. K.: Kovo 11-oji yra savitas Vasario 16-osios
atkartojimas. Be Vasario 16-osios negalėjo būti
Kovo 11-osios. Beje, Kovo 11-oji, įprasminta Sausio
13-osios, yra kertinė naujausios Lietuvos istorijos
data. Ji taip pat išreiškia laisvos, savo likimą kurti
sugebančios bendruomenės idėją. Ši idėja yra ir
visada bus aktuali. Ar mes Lietuvoje esame tik
pabirų personažų rinkinys, ar politinė bendrija su
savo istorija, savo protėviais, bendru ateities projektu ir išlikimo programa?
V. R.: Bendruomenės, kurioje tu gali būti laisvas,
klausimas. Iš tikrųjų individas laisvas gali būti tiktai
bendruomenėje. Kitaip ta laisvė yra fikcija. Gali įsivaizduoti, kad kažkur išvykęs, tu realizuoji savąją
laisvę, bet juk laisvę tu pats susikuri tik laisvoje
bendruomenėje.
Vasario 16-oji mums primena, kad iš esmės laisvu
žmogumi gali būti tada, kai tavo tauta laisva, ir tu
šitoje laisvoje bendruomenėje, kartu su ja, toliau
kuri savo laisvę. Tai labai aktualu. Be laisvos tautos
negali būti laisvos bendruomenės, laisvo lietuvio,
o laisvas lietuvis turi rūpintis, kad laisva bendruomenė nebūtų užgniaužta. Užgniaužta grupuočių,
žmonių, kurie tapatinasi su valstybe dabar. Pasižiūrėkite į žmones, kurie tapatinasi su valstybe, – tauta
jiems tampa kliuviniu, jie apie tautą nelinkę kalbėti.
Jie uzurpuoja suvereno teisę ir galią.
D. K.: Vasario 16-oji – tam tikras testas, kuriuo mes
galime vertinti dabartinę savo politiką ir dabarties
politikus, jų retoriką ir elgseną, jų santykį su tauta,
jų požiūrį į laisvę. Pamindami savivaldžios tautos
idėją, politikai pamina Vasario 16-ąją. Atsisakydama
savo politinių teisių ir laisvių pati visuomenė nusigręžia nuo Vasario 16-osios. Mūsų dabartinė laikysena lemia, ar Nepriklausomybės akto reikšmės bus
išblukusios, ar gyvos, kalbančios, liudijamos.
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On the nation and the state: the
light of February 16th
February 16th is celebrated as Independence Day
in Lithuania. In 1918, on February 16th, twenty democratically elected representatives of the people, the
intellectuals of the day, published Lithuania’s Declaration of Independence. In five years it will be a century
since the Lithuanian state was restored. During a conversation with cultural historian Darius KUOLYS and
philosopher Vytautas RUBAVIČIUS, the topics considered were some of the ideas that bring us back to
February 16th 1918, the day of the Lithuanian Declaration of Independence, the challenges that the Lithuanian state faces today. The interviewees claim that
February 16th is the day of the restoration of a free,
independent nation, the Lithuanian political community having acquired a huge symbolic existential burden. This is the transformation of an ethno-cultural
community into a nation, establishing its own state.
Lithuanians who fought in the post-war battles, who
opposed Soviet occupation, defended that state. The
idea of an independent state comes from ancient
Lithuanian history. The Lithuanian language, historical narrative, the uprisings in in 1794, 1831, 1863 and
others, witnessed a continuous desire for freedom
in Lithuania, but during the Soviet period the ethnic, linguistic, cultural Lithuanian identity was again
separated from political, civil “Lithuanianism”. The
gap between the state and the nation remains wide
even today. For the state and the nation, in the face
of emerging challenges, it is important to strengthen
the historical and cultural memory, expand its symbolic content. February 16th reminds us of the importance of the union of a nation’s culture and politics.

Iš archyvų

Daktaro Jono Basanavičiaus 1918 metų
vasario 16 dienos įrašai
Algirdas GRIGARAVIČIUS

1918 m. vasario 16 dienos įrašas
užrašų knygelėje:
16 Šešt. Užmigęs apie ½ 11 su
pertraukomis miegojau iki 6; prieš piet 11 –
3 val. Vakare 6 – ¾ 10 Lietuvos Tarybos
posėdžiuose.
- ½ 1 prieš piet , man pirmininkaujant, visų
20 Tarybos narių nutarimu nuspręsta paskelbti Lietuvos Nepriklausomybę Vokietijai, Rusijai ir k. valstybėms.
- Šiandien šalčio buvo 10-12 R.

Įrašas apie 1918 m. vasario
16-ąją daktaro J. Basanavičiaus
autobiografijos rankraštyje
(…) Galop atėjo vasario16 d., kad
visiems 20 Lietuvos Tarybos nariams
susitarus, nuspręsta tapo paskelbti
Lietuvos nepriklausomybė Vokietijai,
Rusijai ir kitoms valstybėms. Tai buvo
šeštadienis, 12 val. 30 min. dienos, kada
man Taryboje pirmininkaujant ir skaitant paskelbimo formulą, tai ir atlikta
tapo, visiems Tarybos nariams karštai
delnais plojant. Tačiau kitą dieną tą
Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją
„Lietuvos Aide“ paskelbus, laikraščio
numeris su jaja vokiečių cenzūros buvo
konfiskuotas, bet nežiūrint to, visgi tuojau
pasisekė Berlyno laikraščiuose tą nuotykį
pagarsinti.
Nors vakariečiai iš pradžių dare
kliūčių mūsų nepriklausomybės paskelbimui, bet galų gale turėjo ir su tuo sutikti. (…)

Kaip vyriausias amžiumi, Jonas Basanavičius pirmininkavo Lietuvos Tarybos vasario 15 dienos rytiniam posėdžiui,
o kitą dieną perskaitė Jono Vileišio ranka surašytą Akto
projektą. Kaip rašoma Petro Klimo dienoraštyje, užėmęs
posėdžio pirmininko vietą kaip senjoras, atsisėdo ir tarė: „
[...] užėmus man tokią aukštą vietą, nežinau, ką sakyti.“1
Vienas Lietuvos Tarybos narių krikščionis demokratas Kazimieras Bizauskas dienoraštyje pažymėjo: „Vasario 15 d.
Tarybos posėdy nutarta priimti komisijos su išstojėliais
sutiktą tekstą. Kartu su tuo atsisakė prezidiumas. Vesti
pavesta seniorui Basanavičiui. Jis pasakė: išrinkot mane į
tokią aukštą vietą, aš nežinau, kas kalbėti.“2 Per Lietuvos
Tarybos pirmininko rinkimus kartu su Jurgiu Šauliu atsisakė
kandidatuoti. Vasario 13 d. įraše P. Klimas gailestavo, kad
nėra kuo pakeisti pirmininko Antano Smetonos, nes jis per
daug provokiškas, bet nėra kito tokio „vidurinio“, daktaras
atrodo netinkamas, per senas, tačiau vienintelis, galįs būti jo
vietoje. Gal tai buvo svarbiausia daktarui diena po pirmininkavimo Didžiojo Vilniaus Seimo posėdyje.
1919 m. spalio 23 d. laišku prezidentas Antanas Smetona
kvietė daktarą atvykti per Kalėdas į Kauną: „Seniai esame
besimatę, daug kas nauja, daug vilčių ir abejojimų, nemaža
sielvarto ir vargo. Manau, kad Tamstai būtų irgi įdomu
pamatyti, kaip vystosi Lietuvos nepriklausomybės idėja.“
Dėstė, kad padėtis sunki, bet spirsis, kol gyvi, taip pat ragino:
„Nenusiminkite ir jūs ten Vilniuje spaudžiami.“3 Gruodžio
23 d. daktaras dėkojo už kvietimą, bet išvykti neleidžia
lenkų valdžia, gailestavo, kad saugodamas Lietuvių mokslo
draugijos turtą turėjo likti Vilniuje ir negalėjo persikelti į
Kauną kartu.4
Kad suprastume, kodėl J. Basanavičius išsitarė nežinąs,
ką kalbėti, pateiksime paties daktaro 1921 metų pamąstymą
69-ojo gimtadienio proga, kurio neįdėjo į autobiografiją:
„Šiandien Klemenso v[ardo] d[iena] – mano gimimo diena,
kurioje sukako man 69 metai. Daug tai metelių, bet atsitikimai juose, tarytum vakar buvę: „Aušros“ įsteigimas, kuri
pradėjo kelti tautą iš amžino miego, sugrįžimas iš Bulgarijos
ir 1905 m. mano iniciatyva sušauktas Vilniuje „didysis“ sei-
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J. Basanavičiaus autobiografijos, rašytos 1922 m., rankraščio fragmentas. LLTI BR, F2–203.

mas, įsteigimas 1907 m. Lietuvių mokslo draugijos ir
pradžia lietuvių valstybės su Taryba – vislab teko man
pergyventi ir – veikti. Dabar gyvenu po įtekme 1914
metų, būtent sausio 5 ir antrą kartą 15 d. pagal senąjį
stilių, kuomet man Niškovskio viešbutyje gyvenant
nuo kūrinimo anglimis kukalyje smalkėmis nugaravau
galvą ir be sąmonės mane radus, statyta man už ausų
dielės ir tokiu būdu mane atgaivinta. Nuo šito pagaravimo kaipo pasekmė liko – sunku man tapo kalbėti
ir mano gera omenė [atmintis] labai susilpnėjo. Vislab
tai paliko didelį pėdsaką mano gyvenime, kad aš susirinkimuose priverstas esmi tylėti ir nekalbėti. Liko
taipogi mažas laryngitis. Priegtam nuo kelių jau metų
apsireiškė simptomai hypertrohiae prostatae, kurie
pastaruoju laiku vis aiškiau puola į akis ir, gal, ne už
ilgo prives prie taip nepageidaujamos pilnos retentio
urinae. O kaip dar norėtųsi nors kelis pragyventi metus, kad galima būtų užbaigti pradėtuosius skaitlingus
rašinius! Toki mano velijimai artimiausiems metams!“5
Sunkūs, bet aiškūs konstatavimai ir prisipažinimai.
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1. Klimas P. Dienoraštis 1915.XII.1–1919.I.19. Chicago, M. Morkūno
sp., 1988, p. 224.
2. Iš Tarybos nario dienyno. Vilniaus rytojus, 1929 m. vasario 16 d.,
Nr. 7, p. 6. A. Stulginskio žodžiais, J. Basanavičius pasakė: „Kaip
aš čionai tokiam svarbiam reikalui – gal nesugebėsiu...“ (Kova dėl
vasario 16 d. akto. Rašo Aleksandras Stulginskis, buv. Lietuvos
Tarybos narys ir Lietuvos Respublikos prezidentas. XX amžius,
1938 m. vasario 15 d., Nr. 37, p. 5.)
3. LLTI BR, F2–1401, l. 2.
4. Ten pat, F2–1870, l. 1.
5. Ten pat, F2–37, lapai nenumeruoti.

Transcripts of Doctor Jonas
Basanavičius, from February 16th 1918
This publication presents facsimiles of manuscripts
from February 16 1918 written by Jonas Basanavičius, signatory of the Lithuanian Act of Independence, which record
the day’s events. Also included are reminiscences of his
contemporaries.

Iš archyvų

J.Basanavičiaus užrašų knygelės atvartas su 1918 m. vasario 16 dienos įrašu. LLTI, BR, F2-48, lapai nenumeruoti.
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Pažintys

„Auszra 16“ – švęsti savaip
Jau vienuolikti metai švęsti Vasario 16-ąją kviečia baltiškos muzikos leidykla „Dangus“, rengianti „tradiciškai
netradicinius“ muzikos vakarus „Auszra 16“, kuriuose
norima, kad būtų, o ir būna „jauku ir tikra“.
„(...)„Auszra 16“ vakaras kasmet draugėn sukviečia laisvus, pilietiškus, savo Tėvynę be etikečių ar skambių lozungų
mylinčius žmones. Ši šventė ne tik primena istoriją, bet
įprasmina pačią Nepriklausomybės ir tautos Laisvės idėją.
Ir, ko gero, niekas šios idėjos negaivina labiau nei pilietiškas
nuoširdumas ir šventinė nuotaika draugų, bendraminčių
rate!“ – skelbiama tinklalapyje www.dangus.net. Čia galima
sužinoti ir apie šventimo vietą, muzikuojančias grupes.
Šis vyksmas įkvepia – tai patvirtinta ir rengėjams skirta
žinutė iš nepažįstamo numerio: „Vasario 16-osios reikšmę
gali suvokti ir įvertinti tik pilietiškas žmogus. Ne sumaterialėjęs barbaras, ne nužmogėjęs nemokša, ne viskuo nepatenkintas tinginys ar viskuo aprūpintas hedonistas. Ne jiems ši
šventė. Todėl man ypač džiugu pasveikinti Jus, darbštieji
Lietuvos patriotai! Už Tėvynę!“
Kaip randasi naujos bendruomenę telkiančios tradicijos?
Kalbiname jų autorių, baltiškos muzikos leidyklos „Dangus“ ir VšĮ „Baltijos griaustinis“ įkūrėją, nepriklausomo
postfolkloro, alternatyviosios muzikos ir šiuolaikinės baltų
kultūros festivalio „Mėnuo Juodaragis“ sumanytoją ir sielą
Ugnių LIOGĘ.

Kodėl Jums svarbu minėti Vasario 16-ąją?
Man ji svarbi iš esmės. O „Auszra 16“ kilo iš pogrindžio – iš tos undergroundinės kultūros. Kažkaip neužteko vien oficialių valstybinių šventės minėjimų, paradų,
atrodė, kad tai turėtų būti tautinė piliečių šventė, kuri
kiltų iš vidaus, kad žmonės patys ką nors darytų. Juk ne
vien pagrindinėje miesto aikštėje, bet ir savo kaime kiekvienas galime išsikelti vėliavą. Rūpėjo, kad toje šventėje
būtų natūralios gyvybės. Juk Vasario 16-oji, valstybės atsiradimas yra beveik stebuklas, dvasinis jos užtaisas labai
didelis ir stiprus. Dar XIX a. pabaigoje mintis, kad Lietuva
gali būti nepriklausoma respublika, atrodė absurdiška.
Jonas Basanavičius atkakliai to siekė daugiau nei du
dešimtmečius, ir Lietuvai pavyko atkurti valstybę.
Tinklalapyje rašote – renginio pavadinimas „Auszra 16“
kartoja autentišką 1883 m. aušrininkų laikraščio pavadi-
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nimą, tapusį pirminiu XX a. pradžios lietuvių tautinio
atgimimo simboliu. Taip ir radosi šventės pavadinimas „Auszra 16“?
Tai žadinantis dalykas... Pavadinime „Auszra 16“
išsaugojome originalią XIX a. žodžio rašybą – tai
susiję ir su istorija, ir su labai asmenišku šios datos
potyriu. Vasario 16-ąją pradėjome minėti nedideliame būrelyje su patriotiškai nusiteikusiais draugais, dabar kasmet šią šventę rengiame kitaip ir vis
kitoje sostinės vietoje.
Tad nuo ko viskas prasidėjo?
Pirmasis 2004 metų renginys dar vadinosi
„Akiwarai“, nemanėme, kad jis taps kasmetiniu.
Kilo idėja vasario 16 dieną surengti koncertą, kuris
prasidėtų rytą 4 val. 44 min., kai aušta, kai susiduria
naktis ir diena. Ketvirta valanda – dar naktis ar jau
rytas? Nusprendėme, kad būtent tuo metu prasideda rytas. Mintis tokia – pirmieji pradedame švęsti
auštančią Nepriklausomybę su muzika ir pirmaisiais
aušros spinduliais. Paskui jau galima eiti ir į paradą...
Pirmą kartą rinkomės simbolinėje vietoje – prie
Katedros aikštės, Gedimino pr. 1, Aktorių namuose,
ten, kur dabar Airijos ambasada. Manėme, ateis
koks trisdešimt žmonių, bet ten susigrūdo net
keli šimtai. Mums tai buvo netikėta. Juk naktimis
transportas nevažinėjo, daugelis atėjo pėsti. Liko
nepakartojamas ir nekasdienis bendrumo jausmas.
Gal valstybės šimtmetį reikėtų vėl švęsti iš ryto.
2004-iųjų įrašas tinklalapyje:
„Taip, mums patiems, organizatoriams, šis aušrinis Akiwaro suVILNijimas buvo neapsakomai didus ir
keistas. Iki šiol sunku suvokti, kas gi dedasi... Išvakarėse su McKaru ruošėme Aktorių namų patalpas renginiui ir, pastatę tris eiles po 10 kėdžių, nusprendėme,
jog bene ir pakax. Viskas prasidėjo lygiai lygutėliai
4:44. Visgi viena didžiausių intrigų buvo sužinoti –
kiekgi žmonių išdrįs ateiti į tokį renginį tokiu metu.
Ir, pasirodo, yra „psichų“ ant Lietuvos! – pradėję
plaukti žmonės užpildę salę taip, kad nebebuvo ne
tik kur atsisėsti, bet ir kur atsistoti... Apie 140 žmonių
aušros laukime... Keli gotai, keli metalistai, folkloristai... iš kažkur atsibastęs užsieniečių būrelis, dar keli
turbūt iš naktinių klubinių vakarėlių užklydę elektronikos mėgėjai... ir dauguma tų, kurių niekaip neišeina
įvardinti. Nes jų niekad anxčiau nemačiau.
Iškėlėme trispalvę ir kadaise nepalaužiamo Sąjūdžio būstinė vėl atgijo. :)“
O iš kur tie žmonės atsirado? Kaip juos sukvietėte?
Turime savo tinklalapį www.dangus.net, kuris ilgą
laiką veikė kaip žinių portalas: kas savaitę kelis kartus

jį atnaujindavome. Aš ten rašydavau apie muziką.
Buvo ir elektroninių laiškų bazė – juos žmonės užsisakydavo kaip naujienas. Taip ir pasklido ta žinia.
Darėme ir šventės plakatų, bet išspausdindavome
jų tik dvidešimt keturis ir išklijuodavome keliose Vilniaus sankryžose. Nenorėjome, kad atrodytų, jog ką
nors brukame. Masiškumo niekada nesiekėme.
Šiųmetis projektas jau kitoks, matyt, pats
didžiausias, kartu su Roko Radzevičiaus kūrybiniu
sambūriu „Skylė“ ir jų programa „Broliai“. Iki šiol tai
buvo daugiau pogrindinis renginys. Vienais metais
jis vyko vos ne bute – labai mažoje kavinėje „Arka“.
Muzikantų nebūdavo daug – dažniausiai keturi
kolektyvai, kartais trys ar penki. Kartais vykdavo
ir paskaitos. Lietuvos Laisvės Kovos deklaracijos
Sąjūdžio Tarybos paskelbimo 60-mečiui pakvietėme
dr. Vykintą Vaitkevičių paskaityti paskaitą, tuomet
užsimezgė ir patriotinis bendradarbiavimas su
„Skyle“. Vilniaus Karininkų ramovėje buvo pristatytas fotografijų albumas apie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorines vietas „Didžioji Lietuva“.
O pernai šventėme gana niūrioje aplinkoje, klube
„Kablys“, jo interjerui sukūrėme Klaipėdos 1923
metų sukilimo 90-mečiui skirtą videoinstaliaciją.
Kodėl būtent 2004 metais pradėjote rengti šiuos
vakarus? Ieškojote alternatyvų viešajam gyvenimui
ar, priešingai, kas nors tuo metu Jus įkvėpė?
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Sunku būtų įvardyti priežastį. Tuo metu kas
kelis mėnesius vis ką nors rengdavome. Gal atėjo
laikas, pakankamai subrendome ir supratome, kad
tai svarbu... Kai pradėjome „Dangaus“ veiklą 1993
metais, studijavau pirmame kurse ir rimtesnių renginių neorganizavau, tai dar buvo žaidimai, bendravimai, tiesiog pomėgis. Turbūt reikėjo, kad praeitų
10 metų iki Vasario 16-osios patyrimo.
Dešimtmetis pogrindinės muzikinės veiklos ir
jau beveik dešimtmetis Vasario 16-osios minėjimų...
Dabar šios dienos minėjimas Vilniuje asocijuojasi su
žmonių pilna Pilies gatve ir Vytautu Landsbergiu
Signatarų namų balkone. Valstybė atkurta, gal galima
šios datos ir nebeminėti?..
Aš nežinau Lietuvai svarbesnės datos, kuri geriau
išreikštų tautinę idėją nei Vasario 16-oji. Kovo 11-oji
dar per daug arti, kad galėtume ją tinkamai įvertinti. Į Vasario 16-ąją veda XIX a. tautos atgimimo
idėjos, su ja susijusi ir dalelė tarpukario Lietuvos
romantikos. Ir signatarų asmenybės – įspūdingos,
titaniškos.
O iš kur randasi tas supratimas?
Iš tėvų, ypač senelio, ateina suvokimas, kad
vasario 16 diena mums šventa data, kaip simbolis,
kaip vėliava – ne vienai kartai.
Ar muzikantams kvietimas groti vasario 16 dieną
yra svarbus?
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Kasmet stengiamės sugalvoti kitą koncepciją,
kad metai iš metų nekartotume to paties. Kelerius
metus grodavome gana avangardinius dalykus, bet
galima žiūrėti paprastai – yra reikšminga data ir
yra šventinis vyksmas, tad svarbus pats tos dienos
minėjimas, supratimas ir buvimas kartu – bendravimas, dalijimasis idėjomis. Ir gera muzika. Manau,
pagrindinis tikslas ir buvo bendruomenės judesys.
Kita vertus, negali kviestis muzikantų, kurių kūryba
tolima šiai idėjai.
Kaip „Dangaus“ veikloje atsiranda tautinis sandas? Kodėl tautiniai dalykai svarbūs? Juk pasaulis
sparčiai keičiasi... Ar šiandien, norint puoselėti tautiškumą, reikia ieškoti alternatyvių jo raiškos formų?
Man atrodo, kad Jūs tai žinote, ir tai yra visos Jūsų
veiklos slapta šerdis.
Tikrai būta daug visokių mistinių patyrimų...
Sunku atsakyti. Galima klausti, iš kur tauta gimsta,
kas ją sudaro... Gamtos, geografinės vietos patyrimas yra labai svarbus, per žemę, gamtą, žmones,
kurie čia gyvena, etninę kultūrą, jos simbolius ir
ženklus artėjame ir prie Tėvynės idėjos. Tai tautą
vienijantis veiksnys. Viskas tarpusavyje susiję.
Mikalojus Daukša sakė, kad tautą sudaro tėvų
žemė, kalba ir papročiai...
Apie papročius jau sunku kalbėti, o kalbą ir žemę
dar turime.
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J. Basanavičius kartu rūpinosi etnine kultūra ir
valstybės kūrimu. Jis pradeda leisti „Aušrą“, tiria
Lietuvos praeitį, inicijuoja tautosakos rinkimą ir jos
publikavimą, rūpinasi Lietuvių mokslo draugijos
steigimu ir su bendraminčiais kuria valstybę. Tampa
Tautos tėvu, patriarchu, simboline figūra.
O iš kur Jūs ateinate? Kada atsiranda rūpestis,
domėjimasis etniniais dalykais, o kada suvokimas,
kad trūksta ir pilietinio veikimo...
Jonas Basanavičius buvo daugiau nei politinė
figūra. Mums jis reiškia daug daugiau, ypač galvojant apie dabartinę politiką. Manau, esminis dalykas, kad dar „Aušros“ laikais jis valstybingumą siejo
su kultūra, suvokė jį kaip išaugantį iš šaknų (įsišaknijusį?), ne vien politinį darinį.
Mūsų požiūris į signatarus dažnai yra politizuotas. O jo idealizmas, skatinęs veikti, turi labai didelę
prasmę. Dabartinei visuomenei labai trūksta tokių
iškilių asmenybių, kurios veiktų plačiau nei savoje
partijoje, nuveiktų daugiau, nei numatyta politinėje darbotvarkėje. Trūksta asmenybių, kurios
sugebėtų kantriai išklausyti oponentus, atrasti
sprendimus ir vienytis dėl bendros idėjos. Atrodo,
kad tai buvo titaniškų asmenybių veiksmo arena.
Jie sulipdė valstybę savo jėgomis – per savo suvokimą, kultūrą ir kryptingą veikimą sukūrė pagrindą
valstybei atsirasti.
Net gėda lyginti su šiandiena... Anuomet ne tiek
svarbūs buvo potvarkiai ir įstatymai – svarbi buvo

pati dvasia, bendra veiklos kryptis ir noras ką nors
padaryti. O dabar... Kažkada net pagalvojau – Lietuvą aš myliu, branginu jos žemę, gamtą, puikius
žmones, bet ar aš myliu dabartinę valstybę?
Su „Auszra 16“ ieškote ir savojo santykio su valstybe? Jos istorija?
Valstybės istorija padeda suprasti, kad dideli
dalykai gimsta iš mažų. Aš pasigesčiau daugiau
detalių apie Joną Basanavičiaus gyvenimą ir Vasario 16-ąją. Tarkim, sakoma, kad postūmį atgimimui
teikė net ir pirmoji lietuvių dailės paroda, surengta
1906 metų pabaigoje. Jos organizacinio komiteto
pirmininku taip pat buvo J. Basanavičius, susirinkę
šviesuoliai kaip vėliavą pasikabino žalią audeklą...
Manau, kad, tarkim, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
J. Basanavičiaus aplinkos žmonės taip pat gal buvo
savotiškas to meto undergroundas – leido kažkokį
laikraštėlį, pasikabino vėliavą. Juk viskas vyko per
asmeninius idėjinius ryšius: Basanavičius ką nors
pakvietė, prisikalbino, vieni kitus uždegė ta idėja, ir
ji įgijo savo formą.
Jūs taip pat buriate neabejingus žmones, kurie
ieško bendraminčių.
Mes iš tiesų neturime tikrų tautos švenčių, kad
žmonės išsineštų stalus, susėstų ir švęstų su savo
šeima, draugais. Manau, žmonėms tai yra daug svarbiau, nei stovėti prieš kokią tribūną ir klausyti politikų
kalbų, kurios metai iš metų menkai tesiskiria.
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visa informacija sklisdavo iš lūpų į lūpas, ne elektroniniais kanalais. Vieni kitiems daug pasakydavome,
vieni per kitus ir skleidėme tas idėjas.
Man vis dar rūpi, kaip atsiranda alternatyviosios
muzikos ir etninės tradicijos jungtis? Jūs pats ją kuriate...
Tiesiog yra būrys pažįstamų, kurie domisi panašiais dalykais, taip atrandame tai, apie ką mokyklose
ar universitete nelabai ir kalbama. Kad buvo visiškai
savarankiška kultūra, kuri gyvavo, kariavo... Atrandi
savo praeitį ne kaip atskirus segmentus, modelius,
bet kaip ištisą civilizaciją, kuri uždega ieškoti prasmingesnio patyrimo nei tai, kas mus supa. Svarbi
mintis, kad dvasinė kultūra paruošia kelią valstybei
susigrąžinti. Juk ir šiandien kartais dar pasigirsta
priekaištų, kad lietuviai, kurdami valstybę, atsiribojo nuo kitataučių. Bet jeigu Lietuva nebūtų
kūrusis tautiniu pagrindu, jos iš viso dabar nebūtų.
Jei ne atsikūrusi valstybė – nebūtų ir lietuvių kalbos
tokios, kokią turime. Kalbos, kultūros, valstybės
susigrąžinimas – visa tai susiję.
„Auszros 16“ draugų sparčiai daugėja...

Plakatų autorius – Ugnius LIOGĖ.

Mūsų auditorija nėra labai didelė. Į koncertus jie
ateina susitikti su panašiais į save, pabendrauti laisvesnėje aplinkoje, kur ir alaus su draugais gali išgerti.
Tai kas ta Jūsų auditorija?
Nežinau, kaip juos apibūdinti. Manau, tai išsilavinę žmonės, gal iš tėvų ir senelių atsinešę jausmą,
kad švęsti Vasario 16-ąją yra svarbu. Tiesiog šviesūs,
geri žmonės. Aš niekada neieškojau juos vienijančio
vardiklio, nekėliau sau tokio klausimo.
Mūsų tinklalapis anksčiau būrė alternatyviosios
muzikos mėgėjus. Gal dalyvaujančius šventėse
traukia ir muzika, kurią mes grojame, leidiniai,
skleidžiantys mūsų idėjas, vaizdiniai, išreiškiantys
jų savastį – prigimtinę kultūrą, prasismelkiančią
per visus kitų kultūrų, santvarkų sluoksnius, kuo
mes iš esmės ir skiriamės nuo kitų tautų. O aš
darau tai, kas man atrodo svarbu, kas uždega širdį,
kam pajuntu dievišką šauksmą. Kaip mus atranda
publika? Žmonės juk bendrauja tarpusavy. Dabar
visi sėdi sulindę į savo elektronines dėžutes, o prieš
kokius 10–15 metų buvo visai kitokia komunikacija,
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„Auszros“ iniciatyva sklinda – Kaune žinomas
architektas Audrys Karalius organizuoja panašų
renginį tuo pačiu pavadinimu. Kai kas nori pas mus
atvažiuoti iš Klaipėdos, sakau, jūs geriau patys
darykite. Būtų puiku, jei kiekviename mieste vyktų
panaši „Auszra“. Manau, kad Lietuvoje yra ir daugiau tokių alternatyvių iniciatyvų, jos svarbios, nes
nuoširdžios.
Tikra šventė yra tada, kai žmonės ją kuria patys.
Linkiu, kad ir šių metų šventėje būtų jauku ir tikra.
Kalbino Saulė MATULEVIČIENĖ

Auszra 16 -- celebrate in our own way
The eleventh Independence Day musical evening, "Auszra 16", is presented. Its name is reminiscent of the date February 16th and the title of the
first newspaper in Lithuania, which was published in
1883. Ugnius LIOGĖ, founder of the music publishing
company Dangus, which has been thriving for over
20 years, and organiser of the Baltic culture festival
Mėnuo Juodaragis, talks about how to meaningfully
relate this significant date and celebration, national
outlooks and alternative music, the nation's history
and the present day: our state's history helps us understand that great things are born out of small ones.
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Kur laisvė eina, ten laimė seka
Aistė PETRAUSKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS

Straipsnyje nagrinėjama lietuviška laisvės ir laisvės
kovos samprata. Praradusi valstybingumą XVIII a. pabaigoje–XX a. lietuvių tauta daugelį kartų kilo į kovą
už laisvę – didžiausią iš protėvių paveldėtą vertybę. Su
giliu tikėjimu ir pasiaukojimu buvo kovojama už Tėvynės laisvę, valdžią, už žemę. Dėl nepaprastai stipriai
išreikšto sakraliojo matmens laisvės kova gali būti vadinama šventa.
Remdamiesi 1944–1953 m. partizaninio karo šaltiniais, 2012–2013 m. surinktais partizanų ryšininkių
pasakojimais, antrojoje straipsnio dalyje autoriai nuo
Tėvynės laisvės priartėja prie laisvės kovotojų, jų laisvės sampratos; abi šios laisvės tarpusavyje glaudžiai
susijusios. Asmeninė laisvė patiriama kaip didžiausia
laimė, reiškiasi kaip negalėjimas nustygti, begalinis
noras judėti, eiti ir tuo jausmu dalytis su artimaisiais,
kaimynais ir aplinkiniais.
Reikšminiai žodžiai: laisvė, valstybingumas, sukilimai, partizaninis karas, ryšininkai

Pažintis su Romu Kauniečiu, jo dėka atrastas partizaninio karo paveldas, ekspedicijos Daugėliškių miške,
Balandiškyje, Pagrendoje piršo mintį, kad mūsų piliakalnius, pilis, sukilėlių stovyklas, savanorių kapus, partizanų bunkerius ir daugelį kitų atmintinų vietų tarpusavyje
sieja vienas – kovos už Tėvynės laisvę – motyvas. Tą
patį bylojo partizanų bunkeriai sukilėlių bajorų ir valstiečių stovyklavietėse, partizanų kautynės ant piliakalnių,
ryšininkai, partizanų rėmėjai – Nepriklausomybės kovų
dalyviai ir net knygnešiai! Kalbinami gyvi laisvės kovotojai atvėrė duris į savo sielos pasaulį, nepaliko abejonės,
kad laisvė buvo ir yra didžiausia tautos vertybė. Galimybė nusakyti jos prigimtį ir raišką nepaprastai svarbi,
patraukli. Šis straipsnis – pirmasis bandymas sulieti, pažinti šimtmečius trunkančios kovos už Tėvynės laisvę
sampratą, kovotojų motyvus ir siekius, pačią laisvę.

Laisvę randame jau pirmajame Konstantino Sirvydo
lietuvių kalbos žodyne: Swieboda / Swoboda / łaiswe.1
Svarbu pabrėžti, kad laisvė – ne vien žodis, bet ir tam
tikra visuomeninė padėtis, teisės, politinė kategorija –
minima, kai kuriais atvejais aprašoma rašytiniuose baltų genčių ir Lietuvos istorijos šaltiniuose lotynų, vokiečių, lenkų ir kitomis kalbomis: libertas, freyheyt, wolność, воля ir kt. Istorijos šaltiniuose ne tik klausiama
„laisvė nuo ko?“ ir „laisvė kam?“ Laisvės sąvoka taip
pat reiškia pasipriešinimą prievartai, suvaržymui2, siekį išsaugoti savo, tėvų, genties, krašto ir tautos laisvę.
Antai po Vytauto mirties kilus ginčams dėl didžiojo kunigaikščio sosto įpėdinystės Lietuvos ir Rusios
ponai pareiškė, kad jie „nuo pat praamžių buvo laisvi
ponai, savo valdovu laikydavo didįjį kunigaikštį, o kai
tas mirdavo, jie rinkdavo sau kitą, kurį norėdavo laikyti
savo valdovu, ir jų kraštas niekuomet nepriklausė lenkams, ir jie norį prie tokios laisvės likti“.3 Derėdamiesi
lietuvių pasiuntiniai Liublino seime Krokuvos vyskupui atsakė tokiais žodžiais: „Esame laisvi žmonės;
mūsų protėvių, liejusių už Tėvynę kraują dėka garbingi
ir laisvi, galintys lygiuotis su bet kuria kita tauta. Lenkams Lietuva dovanodavo šunų skalikų, žirgų žemaitukų, bet ne mus, laisvus ir garbingus žmones. Kiekvieną, kuris norėtų iš mūsų atimti laisvę ir garbę, laikysiu
ir vadinsiu tironu“4; antrasis pasisakymo variantas kiek
kitoks: „Mes laisvi žmonės ir laisvai savo valdovą rinkome. Tas, kuris renka valdovą, negali būti padovanotas kitam. Laisvę iškovojome savo krauju, apie save
galvoju – aš žmogus laisvas, kas norės mane pavergti, laikysiu jį ne savo valdovu, o tironu“5. Šie Vilniaus
vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512–1584)
žodžiai Liublino seime įsimintini. Lietuvių karvedys,
Ūlos mūšio didvyris aiškiai, įsakmiai sako, kad protėvių, už Tėvynę praliejusių kraują, dėka tauta esanti garbinga ir laisva, turi savo renkamą valdovą.
Kovos už laisvę istorija kartu esanti pilietinė istorija, anot senosios lietuvių literatūros tyrinėtojo Dariaus
Kuolio, laisvės geismas – lemtinga galia, vedanti tautą

17

MOKSLO DARBAI. Prigimtinės kultūros seminaras	

išryškino Lietuvos istorijos lūžio akimirkos Liublino
seime derantis dėl unijos su Lenkija.
– Ar tu lietuvis?
– Lietuvis iš Dievo malonės.
– Kas yra lietuvis?
– Tas, kas tiki l a i s v e ir laikosi Statuto.
– Be ko negali gyventi lietuvis?
– Be laisvės ir vienybės su lenkais.8

Šie žodžiai įrašyti į „Lietuvių katekizmą“, kuris
buvo rastas vieno 1863 m. sukilėlių organizacijos nario
bute Minske. Anot Antano Kulakausko, per sukilimus
laisvės pojūtis ir valstiečio baudžiauninko orumas ėmė
stiprėti. Imta suprasti, kas yra Tėvynė, nors asmeninė
valstiečių laisvė tebebuvo miglota sąvoka, veikiau kitokio gyvenimo pažadas. Antai viename iš 1831 m. atsišaukimų buvo skelbiama:

„Lietuvi, tuomet atrasi laisvės raktą, kai perskaitysi lapas nuo
lapo kovos kančių knygą...“ (Prisikėlimo apygardos ryšininkės
Veronikos Janutytės piešinys, 1950 m. sausio 29 d. – LYA, f. K-1,
ap. 58, b. 41417/3, priedas prie baudžiamosios bylos).

istorijos žygiuosna. Laisvės siekimas laiduoja amžiną
šlovę ir istorinį nemirtingumą.6 Vytautas Kavolis sąvoką laisvės kova pagrindė glaudžiai siedamas ją su laisvės pajautimu, laisvės viltimi ir vizija, taip pat lietuviškomis revoliucijomis, kurios esančios ne kas kita kaip
istorijos poezija!7
Lietuviškos revoliucijos, arba sukilimų, tradicija
kilo XVIII a. pabaigoje. Tuo metu pristigta laisvės; po
trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo laisvė
buvo prarasta, dėl jos prasidėjo kova.
Laisvės kova, nesvarbu, ginkluota ar ne, yra nepaprasta. Jai neprilygsta joks pasaulinis karas, nes ši kupina begalinio tikėjimo, kyla ir yra kuo labiausiai palaikoma laisvės siekio. Priešingai nei daugelis kylančių
karų, kuriais siekiama užvaldyti teritorijas, pavergti
žmones, kitaip tariant, atimti laisvę, laisvės kova pirmiausia reiškia siekį išsilaisvinti, susigrąžinti prarastą
laisvę, gyventi laisvame krašte su savu valdovu. Tą
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„Laikas jau atėjo, idant būtumėt tikrai valnais. – Turėsit,
ko tiktai norėsit; veltui gerti ir valgyti galėsit; neklausysit daugiau tų ponų ispravninkų, asiesorių, naziratelių
ir kitų maskoliškų uriadnikų. Nebijokite, nedarys jums
nieko komisaras, ekonomas ir pisorius (...). Jei tiktai imsitės už rankų ir drauge su lenkais išginsit iš tos žemės
maskolius; priims Lietuvą ir Žemaičius Lenkai kaip savo
tikrus brolius ir daugiau su anais būsit lygiais tarp savęs
ir valnais.“9

Palaikoma ir kurstoma kova už laisvę visuomet
pranoko paprastus karinius veiksmus. Mat kovojama
buvo be galo pakiliai, su didesne jėga, užmoju, kitaip
sakant didvyriškai. Laisvės kovą visuomet lydi tam tikras iškilmingumas, nebūdingas ir net sunkiai įsivaizduojamas kitomis aplinkybėmis, plg.: „Sudie, broliai!
Tebūna laisva Lietuva!“ – suriko mūšyje sužeistas Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Jonas Belaglovas-Algis
ir smilkinin šovė paskutinį šūvį.10 „Kovokim iki paskutinio kraujo lašo, nepasiduokime! Nors mes žūsime, bet
mūsų tauta nežus, ji bus laisva...“ – tokiais žodžiais su
Žaliosios rinktinės partizanų sąskrydžio dalyviais atsisveikino Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis (kitas slapyvardis – Žvainys).11 „Saldu
už Tėvynę numirti, kilnu už laisvę kentėti. Didvyri, būk
tvirtas, kovok už prosenelių laisvę!“ – laiškelyje Lietuvos partizanui Antanui Bulkai-Dainiui rašė ryšininkė
Marytė Vasiulytė-Aguonėlė.12
Skirtingų kartų kovą suvienija ne tik kovos motyvas, bet ir kovotojų relikvijos, daiktai, priesakai. Antai
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Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizano
ženklas – juodas Vyčio Kryžius su raudonu apvadu
žalio rombo fone, patvirtintas 1949 m. rugpjūčio
1 d. (aut. – 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos
signataras, partizanas Bronius Liesys-Naktis).
Rombą sudarė du trikampiai: pirmasis, kuriame
pavaizduoti į viršų kylantys spinduliai, įprasmino
garsias Lietuvos asmenybes, kitas – nuleistas
žemyn – aukščiausią pagarbą gimtajai Žemei.
Žalia spalva, pagrindas, simbolizavo žaliąsias
girias, kurios lietuviams teikė prieglobstį, juoda
Vyčio Kryžiaus spalva – partizano slaptumą. Net
savo artimiesiems jis buvo Naktis, Vėjas, Žaibas.
Raudona gija apie Vyčio Kryžių reiškė didžiausią
atsidavimą, pralietą kraują dėl Tėvynės.
Vyčio apygardos Šemežio būrio partizanai: Kazys
Kirdonis-Nemunas, Mykolas Šemežys-Putinas,
Jonas Stasiukaitis-Ąžuolas, Vacys BurbulisBėgūnas ir Juozas Šemežys-Tikras Brolis
Iš R. Kauniečio Laisvės kovos archyvo fototekos.

dalyvaudamas Klaipėdos sukilime Petras Povilas Mickevičius iš Mačiūkių kaimo buvo susijuosęs šeimoje išsaugotu giminaičio, 1863 m. sukilimo dalyvio diržu.13
Tyrinėjant Dainavos apygardos partizanų bunkerį Zervynų-Palkabalio miške buvo rastas medalionas 1831
ir 1863 m. sukilimams atminti.14 Kai kurie Aukščiausiosios Tarybos gynėjai 1991 m. sausį buvo ginkluoti
išsaugotais Lietuvos partizanų ginklais...
Motyvas, pakėlęs į kovą už laisvę, nepaprastai
stiprus, apmąstytas, paliudytas žodžiu ir raštu. Anot
V. Kavolio, baudžiava niekada nebuvo lietuvyje sunaikinusi to, kas žmoguje vis kovoja dėl teisingumo ir dėl
trapios laisvės vizijos.15 1831 m. Telšių sukilėlių vado
Anupro Jacevičiaus žodžiais tariant, „gilus ir opus yra

paprasčiausio žmogaus laisvės pajautimas“, žemaičių
valstietis – sukilimo dalyvis „pareikšdavo ir reikalaudavo aiškiai įrašyti kontrolėje, kad jis einąs savo paties
noru, bet ne iš paskyrimo“.16 1919 m. sausio 1 d. paskelbta Lietuvos kariuomenės savanorio pasižadėjimo
forma, kurioje, be kita ko, buvo sakoma:
„Kaipo pilnateisis Lietuvos Valstybės pilietis, nėkieno
neverčiamas įstoju į krašto Apsaugos ... pulką ir pasižadu, nesigailėdamas savo sveikatos nei gyvasties ginti
Nepriklausomą Lietuvos Valstybę. Pasižadu š v e n t a i
pildyti visas piliečio-kareivio priedermes, dedamas ant
manęs laikinųjų Valstybės įstatymų ir klausyti visų Vyriausybės įsakymų, ginant per šiuos pasižadėtus metus
laisvę ir Tėvynę“.17
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lėje parašė: „Aš eisiu kartu su vienos idėjos
draugais ir širdyje nešiu šį šūkį: „Arba mirtis,
arba laisvė!“20 XX a. devintojo dešimtmečio
pradžioje ryšininkė Marija Rimkienė-Pelytė
iš Pušinavos kaimo (Radviliškio r.) ant atminimo paminklo senelių sodybos vietoje
parašė: „Krauju ir ašarom soti, tėvų Žemele,
būk dosni“.
Pažvelgę į sukilimų tradicijos ištakas,
jos pradžią XIX a. ir tąsą XX a. nesunkiai
apčiuopėme laisvės kovos motyvą – priešintasi prievartai ir siekta atgauti prarastas teises. Kova už Tėvynės laisvę buvo laikoma
nepaprasta, kovotojai aukojosi, jausdami atsakomybę tėvams ir seneliams, kurie laisvę
iškovojo ir ją patikėjo.
Tirdami Sajų sodybos Balandiškyje istoriją – 1949 m. vasarį Pašušvio krašte įvyko
visos Lietuvos partizanų vadų susitikimas –
įsitikinome, kad praėjusio šimtmečio istorija
yra kupina laisvės troškimo ir kovos vaizdų.
Nuostabu, kad šiandien vis dar turime galimybę šios laisvės kovos paveikslą piešti
žvelgdami iš vidaus, remdamiesi laisvės
kovotojų patirtimi ir išgyvenimais, gyvu jų
žodžiu.

Ryšininkės Marytės Rimkienės-Pelytės senelių sodybos darželyje nuo
seno stovėjo koplytėlė, po karo ji buvo išdraskyta. 1984 m. M. Rimkienės
iniciatyva tuščia koplytėlės niša buvo užmūryta, pritvirtinta atminimo lenta.

1952 m. birželį Bronius Krivickas-Karingis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio leidinyje „Prie rymančio Rūpintojėlio“
rašė: „Tauta pakilo į kovą, gindama savo žmogiškąjį vertingumą, gindama tai, kas visiems laisviems ir doriems žmonėms yra
brangu“.18
Laisvės kova visuomet buvo susieta su kova už žemę, Žemę
Maitintoją. Laisvei aukojamos gyvybės didino žemės, už kurią
kovojama, gyvybingumą ir derlumą. Kovotojų kraujas, tarsi senovės religijos apeigų aidas, ją laistė ir sotino. „Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim mūsų priešams kelią,
pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, Lietuvos Valstybę!“ –
buvo sakoma 1918 m. gruodžio 28 d. Lietuvos kariuomenės
savanoriams skirtame kvietime.19 1949 m. liepos 8 d. įstojusi į
partizanų gretas Albina Bunevičiūtė-Aušrelė savo užrašų knyge-
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Sekdami partizanų vadų susitikimo pėdsakais sutikome dvyliką ryšininkių (moterys
sudarė partizanų ryšininkų daugumą): Miglą
(kitaip – Smalą) Vilniuje, Švendrę Kaišiadoryse, Jūratę ir Zitą Kaune, Žebenkštėlę Panevėžyje, Tulpę Šeduvoje, Švieselę Pašušvyje,
Ramunę Šiaulėnuose, Centūriją (kitaip –
Kaziuką) Radviliškyje, Pelytę Šiauliuose,
Ramunę (kitaip – Pašvaistę) Klaipėdoje ir
Vidą (kitaip – Samaną) Jūrmaloje.21 Apie jų
laisvės kovą byloja viena kita išsaugota nuotrauka, laiškas, per tardymus patirti sužalojimai, praeitin grąžinantys sapnai, o labiausiai – anuomet ir dabar kylantys jausmai,
susiję su kovotojais, artimaisiais, brangiais
žmonėmis ir mylimaisiais; išgyvenimai, menantys patirtą mirties artumą, po penkiasdešimties metų atgautą Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Ryšininkai ir ryšininkės yra neatsiejami
nuo 1944–1953 m. partizaninio karo – ko-
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vos už laisvę. Ši kova neįsivaizduojama, negalima ir
neįmanoma be ryšių. Šiandien ryšininkų prisiminimai
atskirus įvykius, nutolusias vietas, kovotojų būrius jungia į vieną istorinį pasakojimą. Tačiau sąmoningai ar
ne, ryšininkai liko atsieti nuo partizaninio karo istorijos – parašyta daug laisvės kovą po Antrojo pasaulinio
karo nagrinėjančių darbų, bet ryšininkams skirtos studijos iki šiol nėra.22
Kiek plačiau ryšininkų paveikslas atskleistas nagrinėjant moterų vaidmenį partizaniniame kare: 1995 m.
apie jas sukurtas videofilmas23, 1995 ir 1996 m. surengtos konferencijos „Moterys ir rezistencija Lietuvoje“ ir „Moterys kaltina: komunistų nusikaltimai Lietuvoje“24. Bendrais bruožais moterys – partizaninio karo
dalyvės – pristatytos monografijoje „Lietuvos partizanai 1944–1953 m.“25, paskelbta statistinė moterų partizanių analizė26.
Nuostabą kelia siauras nepriklausomos Lietuvos
istorikų požiūris. Juk apie ryšininkų vaidmenį byloja
partizanų vadovybės dokumentai. Antai 1946 m. gruodžio 1 d. apygardos vadas Juozas Kasperavičius-Angis
ir štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Petras Bartkus-Rimgaila pasirašė įsakymą kovinių dalinių vadams
dėl savitarpio ryšių ir dokumentų saugojimo tvarkos27,
o 1947 m. kovo 25 d. patvirtino nuostatus „Ryšiams
tvarkyti, naudoti ir atlikti“28. Pirmajame šių nuostatų
punkte skelbiama: „Ryšiai yra gyvybinis organizuotos
veiklos pagrindas. Nuo jų žymia dalimi priklauso o r g a n i z u o t o s k o v o s s ė k m i n g u m a s , dėl
to ryšiai, nežiūrint visų sunkumų bei priešo pastangų

jiems sunaikinti ar paraližuoti, turi n u o l a t o s ir
t i k s l i a i veikti“ (retinimas kaip originale).1949 m.
vasarį Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio įstatai ryšininkus, pavadintus laisvės kovotojais talkininkais, įtraukė
į Sąjūdžio narių gretas.29
Ryšininkų veikimo laukas galėjo būti siauras, vien
tik jų namų ir artimiausio ryšių punkto aplinka, galėjo apimti plačią apylinkę, tolimus kraštus. Antai ryšių
punktas veikė Marijos Rimkienės-Pelytės nuomojamame bute Šiauliuose, Vytauto gatvėje, Antanina Valeikienė-Žebenkštėlė iš Talkininkų kaimo atliko Kęstučio
apygardos štabo narių užduotis, Prisikėlimo apygardos
kovotojų – Kazimiera Butkuvienė-Kaziukas iš Žybartų, Algimanto apygardos – Jadvyga Brazauskaitė-Jūratė30. Vyriausiosios partizanų vadovybės ryšininkė
† Rožė Jankevičiūtė-Migla vykdydama užduotis lankė Vilnių, Kauną, Marijampolę, Šiaulius, Radviliškį,
Baisogalą, Kėdainius, Raseinius, Jurbarką, Skaudvilę,
Kaltinėnus, Kelmę, Plungę, Anykščių ir Utenos rajonų
kaimus, daugelį kitų vietovių netoli išvardytų miestų ir
miestelių.31
Ryšininkai atlikdavo konkrečias ryšių ar žvalgybos
užduotis, aprūpindavo partizanus maistu, medikamentais, spaudai reikalingomis priemonėmis ir kitais būtiniausiais daiktais.32 Ryšius nešiojo pėsčiomis, vežė
dviračiais, arkliais pakinkytais vežimais, rogėmis, taip
pat sunkvežimiais, keleiviniais ir prekiniais traukiniais
(5 pav.). Dauguma ryšininkų – moterys, kurios lengviau negu vyrai galėjo keliauti neatkreipdamos į save

Seserys – partizanų ryšininkė
Liuda ir partizanų rėmėja
Emilija Semelevičiūtės
(Samuolytės) gimtajame
Liaudiškių kaime,
Radviliškio r. Nežinomo
autoriaus nuotrauka.
X a. 4–5 dešimtmetis.
Iš L. Drungienės šeimos
albumo.

21

MOKSLO DARBAI. Prigimtinės kultūros seminaras	

Politinės kalinės (iš kairės): Leokadija Ališauskaitė, Rožė Jankevičiūtė-Migla, Elvyra Pliupelytė-Zita, Salomėja
Ivanauskienė ir neatpažinta moteris. Magadanas, 1956 m. Iš R. Žalnieriūnienės šeimos albumo;

saugumo darbuotojų dėmesio.33 Jų likimai klostėsi
skirtingai – dveji–treji metai ryšininkaujant, daugelis
jų buvo sulaikytos, teisiamos, ketverius–penkerius metus kalėjo lageryje. Kai kurias ryšininkes priešas, deja,
palaužė, užverbavo, kitos pavojaus akivaizdoje suspėjo
pasitraukti pas partizanus ir pradėjo ginkluotą kovą.
Tačiau dauguma mūsų ryšininkių nedėvėjo karinių
uniformų, nemokėjo taikliai šaudyti ir niekada nebuvo
pakėlusios ginklo. Vis dėlto jos buvo labai arti, tiksliau – tarp kovotojų. Atrodo, Lietuvos istorijoje nėra
kito atvejo, tarpsnio, kai moterys reiškė tiek daug – dokumentai, laiškai, spauda, perduodamos naujienos, derinami veiksmai, skleidžiamos žinios jungė kovotojų
būrius, būrius – į rinktines, rinktines – į apygardas, apygardas – į sritis. Ryšininkų pastangomis laisvės kovotojams pavyko susitelkti į Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį.
Ryšininkėms moterims, priešingai nei partizanams
vyrams, negrėsė mobilizacija. Tad dažniausiai teigiama, kad ryšininkėmis tapdavo į miškus išėjusių vyrų
sužadėtinės ir žmonos, kovojančių brolių seserys. Retai
užsimenama apie tai, kad ryšininkės buvo vedamos idėjos ir tikėjo laisvos Lietuvos vizija. Anuomet ir dabar
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jos atvirai kalba apie idealus, tauriausius jausmus, Tėvynės meilę ir pasiaukojimo kupiną kovą. Istoriografija
šią laisvės kovos istorijos dalį neretai laiko romantine,
kartais nepagrįstai kritikuoja kaip nuo tikrovės tariamai
nutolusį karo paveikslą. Pabrėžtina, kad idealistinis
vaizdinys pirmiausia ateina iš anuomet kovos metais
rašytų dienoraščių, laiškų, eilėraščių, dainų ir – tai kelia
didžiausią nuostabą – iš kalinamų, kankinamų ryšininkių tardymo protokolų.
Šiandien daugelis mūsų ryšininkių yra laimingos ir
neslepia, jog toji laimė kyla iš pasitenkinimo, pasididžiavimo iškovota laisve, kad tardomos jos nieko neišdavė, kitais žodžiais tariant, niekam kitam neatėmė
laisvės: „Gyvenau taip, kad nė viena nepadaryčiau nelaimingu“34.

„Lietuva laisva. Man daugiau
nieko nereikia“
Šie partizanų ryšininkės † R. Jankevičiūtės-Miglos
žodžiai, ištarti per paskutinį pokalbį, mus sugrąžina
prie laisvės kovotojų siekių ir pačios laisvės vaizdinio
tyrimo. Tėvynės laisvė buvo ir yra didžiausia tautos
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vertybė, laisvės kova vaizduojama kaip žygis ir kelias,
vedantis į laisvę, tiksliau – į laisvą Tėvynę.35 Ši kelionė
sunki, nepaprasta, ji šventa ir tuo skiriasi nuo paprastų
karinių veiksmų arba karo:
„Jie [partizanai, – aut.] kovojo. Ne kariavo, bet kovojo,
tikėdamiesi laisvės. Kovojo už laisvę. Už laisvą Lietuvą,
ane? [Kodėl jūs pakeičiate žodį kariauti į kovoti?] Kariauti. Kariauti – kada su priešu susitiki ir priešas į tave
šauna, ir tu šauni į priešą, ane? (...)
O kada kovoti, kova yra visai k i t a s dalykas. Kova.
Juk nekovojo partizanas prieš partizaną, ne ne nekariavo... nekovojo. Jie kovojo už Lietuvą. [Jums tas pasakymas „kovoti už“ yra...] Šventas! Šventas. Kito žodžio
neturiu. O kaip daugiau kitaip pavadinti? Ir dabar tebėra
jisai šventas, ir aš kitaip nemoku kaip.
Jeigu jau tavo šaknys yra tokios, jeigu tu pradėjai eiti
tuo keliu, nesustok žmogau, eik tuo keliu. O jeigu jau
sustosi, tai tu parkrisi ir neprisikelsi.“36

Kovos šventumą partizanai ir ryšininkai patirdavo
ne vien tyliuose apmąstymuose, maldose, laiškuose,
dienoraščiuose, bet ir tėvų palaiminimo akimirkomis,
prie kryžiaus, Trispalvės ir ginklų duodami priesaiką,
kartodami jos žodžius. Taip skamba viena laisvės kovotojų priesaikų:
„Įstodamas į OS [Organizacinio skyriaus, – aut.] narių
eiles, visų kritusių – ant miestelio grindinių išniekintųjų
ir gyvų š v e n t o s i o s kovos brolių akivaizdoje prisiekiu dirbti konspiratyvinį Lietuvos nepriklausomybės
atkuriamąjį darbą, vykdyti pavestas vadovybės užduotis
ir laikyti man patikėtas vadovybės paslaptis.

Žinau, jog už išdavimą man patikėtų vadovybės paslapčių ar kovos brolių, būsiu baudžiamas visu griežtumu.
Tepadeda man Aukščiausias visa tai ištesėti ir įvykdyti.“37

Dauguma ryšininkių jautė Dievo ir Dievo Motinos
globą, jas lydėjo laimė. Prisimindama kalėjimą Joana
Dijokaitė-Reda rašė: „Tardytojų buvo daug, o aš viena.
Nemaniau, kad išliksiu gyva, bet Dievas man padėjo,
davė jėgų. Tada supratau, kad kūną jie gali kankinti,
o dvasios palaužti negalės.“38 Kalėjimo išvengusi Ona
Mickienė-Švieselė taria: „An to buvau laiminga“39, o
Leonora Rubinė-Vida savo pasakojimą pradeda žodžiais: „Labai laimingoj dienoj esu gimus. Buvo Verbų
sekmadienis, saulei tekant... Ir aš tikrai jaučiu...“40
Tikėjimas, kovotojus lydinti laimė – ryškiausias kovos už laisvę bruožas. Praradę tikėjimą, palūžę kovotojai – partizanai, ryšininkai, rėmėjai – tapo išdavikais.
Išdavystės brėžiama skirtis esminė. Tampa aišku, kad
tikėjimą, kovą ir kovotojus išdavusieji atranda ir pradeda gyventi kitoje, svetimųjų laisvėje. Kitaip tariant,
priima sąlygas iš tų, kurie užgrobia Tėvynę, pasisavina
laisvę. Antai MGB agentu tapęs Kęstučio apygardos
štabo pareigūnas Robertas Gedvilas tardomai J. Dijokaitei-Redai siūlė bendradarbiauti: „Tau laisvė, tu išeisi, tu tenai gyvensi, kur norėsi, tau taip bus, taip taip,
gerai bus viska.“ Į tai ryšininkė atsakiusi: „Man nereikalinga j ū s ų laisvė.“41
Dvi – sava ir svetima – laisvės vienoje vietoje kelia
įtampą, virsta kova. Jų tarpusavio santykį lemia laisvės
kovos eiga, pergalės ir pralaimėjimai. Kovos už laisvę
metais sava laisvė kartu su kovotojais pasitraukė į miškus42 ir, atrodo, nutolo lyg pasakų šalis. Apie ją partizanas Kostas Liuberskis-Žvainys rašė laiške ryšininkei
Kleopai Džiugytei-Živilei:
„Aš sveikinu Tave, mylimoji Živile, iš tos šalies, iš tos
didingai paslaptingos karalystės, kur kilnumas kovoja
prieš klastą, melą ir smurtą, kur tiesa ir laisvė grumiasi
prieš vergovę, kur gyvybės viena po kitos atiduodamos
nei nesumirktelėjus už tavo bei kitų gerųjų sesių ir brolių
geresnį gyvenimą, už Jūsų laisvę bei skaidresnį rytojų.“43

Partizanų rėmėjo priesaikos lapelis (LYA, f. K-1, ap. 58, b.
43626/3, t. 6, l. 364).

Pamažu geografinės savos – kovotojų – laisvės salos mažėjo, kol sutirpo, beliko tikėjimo nepraradusių
žmonių širdyse. Pabrėžtina, kad dvi minėtos laisvės
ne tik padalija žemės plokštumą, laukus ir miškus, jos
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taip pat turi vertikalią projekciją: su kovotojais bunkeriuose sava laisvė atsidūrė po žeme. Gyvi žemėn įlindę, žeme prakvipę kovotojai ilgai saugojo mūsų laisvę,
kartu ir patys tą aiškiai suvokė, priartėjo prie mirties
slenksčio.44
Sava laisvė po žeme, trapi kovotojų gyvybė bunkeriuose primena įkaltintų laisvės kovotojų, taip pat ir
mūsų ryšininkių padėtį. Kalėjime, priešų apsuptyje, jos
nepriima svetimos laisvės, visomis išgalėmis saugo savąją ir prašo, užuot kankinus, mirties:
„Mums išdavystė tai buvo baisiau mirties. Tikintys labai
giliai buvom ir nebijojom mirti. Tada kai užsispiri, nebijai mirti a nei kiek. [Jūs tiesiog prašėte, kad jus nušautų?] Per tardymą prašiau. Labai jau buvo įgrisę, nervai
nusilpę. „Sakyk, kur tėvai, sakyk, kur broliai“, – o aš vis
nežinau nežinau (...).
Sakiau, man visai nebaisu mirti. Ir... ir... ir žinojo, kad
niekaip neįveiks, kad aš pasirengus mirčiai. „Nu i dūra
ty“, – sako tardytojas. [Jums atsakė taip?] Aha. [Kiek
jums metų buvo?] Jau dvidešimt du.“45

Patekusios į tokią padėtį ryšininkės kartais pačios
ieškojo būdų, kaip išsilaisvinti, ir savo valia rinkosi mirtį – R. Jankevičiūtė-Migla dūrė širdin trijų centimetrų
adata. Pabudusi gyva Vyriausiosios partizanų vadovybės ryšininkė vėliau mėgino pasikarti iš savo plaukų suvyta virve, bet kalėjimo prižiūrėtojų buvo sustabdyta.46
Prisimindamos kalėjimą ryšininkės patikslina
straipsnyje besiskleidžiančią laisvės sampratą – laisvę
galima pagrobti iš žmonių. Pavergtame krašte laisvi
Tėvynės padangės paukščiai, žemės vabalėliai: „Kaip
areštuodava, Jėzus, kai nesmagu būva. Kaip noriedavas
išlįsti, galvuodavai, kaip gera tiem paukščiukam, kaip
jiems nieks netrukda“47, arba „Kai pagalvoji, laisvė kokia yra brangi, tik tai tiek, kad ją pažįsti, tą brangumą,
tiktai jos netekęs. Tik netekęs gali suprast. Kad vorelis,
vorelis iš kur tai įlindęs kampe kameroj tupi ir galvoji:
„Durneli durneli, ko tu atėjai į tą kalėjimą. Bėk lauk
greičiau. O jis vis tiek tupi.“48
Nuteistos, Sibiro lageriuose įkalintos, kovai aprimus mūsų ryšininkės nenustojo tikėti laisve. Jų min-

Laisvės linkėjimas vardinių proga Irkutsko srityje, Taišeto lageryje kalinčiai Jadvygai Brazauskaitei-Jūratei:
„Nurausvintos danguje blės gal žaros,/ Taiga kvatos šaltu juoku?../ Tegul primins Tau vakaras ružavas,/ Raudas
pasvirusių trijų beržų. – „Laisvės“. Iš J. ir E. Brazauskaičių asmeninio archyvo.
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tyse, vaizduotėje, sapnuose laisvė neretai įgydavo tam
tikrą pavidalą, reiškėsi, pavyzdžiui, kaip be galo graži
gėlė:
„Jau kalėjime buvau, matau sapną: ant dangaus Dievo
Muotinos paveikslas auksiniam rėme, tokiam yra, su
Rožancavos karūna ant galvos. Iš dešinės pusės išaugus
gėlė, tam šita rėme. Raudonas kotas, raudoni lapai ir vienas raudonas žiedas, toksai skambalo pavidalo. Žiedas
taip užsilenkęs ir aš, kad jau vat vat vat tuoj prisilies tas
žiedas prie Muotinos karūnos. Ir žinau, kad Muotinai bus
blogai, kad prisilies. Tada aš girdėjau balsą, vyrišką balsą. Sako: „Nepergyvenk, bus palaima Lietuvai, bet labai
labai negreitai“. Ir pabudau.“49

Būta laisvės burtų, pranašavimų, tam tikros rūšies
žadėjimų, plg.:
„Dieve mano, ne tik sapnuodavom, burdavom visokius,
iš visokių niekų. [Ką burdavote?] Nu, pavyzdžiui, va
žydi nagai. Va va, čia turbūt į laisvę reiškia. [Kuris pirštas?] Ne, ne, dabar nežydi jau, bet kai jaunystėj žydėjo.
Nu tokie, baltos dėmytės būna. Tai vat, kai ta dėmikė išeis jau, reiškia, į pakraštį, jau bus laisvė tada. Ir žiūrim,
kada tas.“50
„Pas mus čiužiniuose būdavo prikimšta visokių tai skarų,
tai siūlgalių, tai visokių ten žinot, visokio chlamo. Iš ten
mes traukdavom siūliukus ir aš pradėjau siuvinėti pagalviuką. Sakau, kai aš tą pagalvėlį baigsiu, mes važiuosim
į laisvę. Ir taip tęsėsi tris metus...“51

Nuostabūs tikėjimo laisve nepraradusių ryšininkių
liudijimai, susiję su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu, iškelta Trispalve, sugiedota „Tautiška giesme“,
1991 m. sausį apginta laisve. Išgyvenimai patvirtina
glaudų – tiesioginį ryšį tarp Tėvynės laisvės ir laisvo
žmogaus, kurį pergalės, išsilaisvinimo akimirką apima
neapsakoma laimė: „Tas jausmas yra be galo didelis,
be galo brangus“52, „Laimingiausios dienos [kai vėl
iškėlėme Trispalvę, – aut.]“53, plg.: „Kur laisvė eina,
ten laimė seka“54, „Lietuvos nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę“55.
Atgimimo, laimės kupinomis dienomis iš laisvės
kovotojų krūtinės išsiveržė brangiausias, priešų slopintas, daugelį metų slėptas troškimas, regis, pati laisvė: „Tas momentas man jau taip svarbus buvo. Nu, nežinau kaip išsireikšti. Kaip pančiai kokie tai nu... Lyg
kažkas tai sprogo viduj. Ir tu kažkoks... Nu man vat

Vyriausiosios vadovybės ryšininkė Leonora GrigalavičiūtėVida pasisiuvusi tautinius drabužius. Magadanas, apie 1955 m.
Iš R. Žalnieriūnienės šeimos albumo.

kažkaip primena Laisvės paminklą. Vat atrodo t o k s
tu buvai.“56
O. Mickienė-Švieselė prisimena: „Žodžiais išsakyt
sunku. | Bet... labai s m a g u buvo. Kažkaip žmogus
iš karta nesuvoki dar taip, bet vis tiek galvojai, kad...
kažkokių materialinių gėrybių ne... ne materialinę pusę
žiūriu. Bet... kad viskas dabar bus mūsų, atskira valstybė, mes patys valdysimės, žodžiu, kad ta keisis politika. Ir dauguma kaimo žmonių tuo ir džiaugės, kad
galės vėl savarankiškai gyvent, atgaus savo brangią žemelę, kurią daug metų dirba ir tėvai, ir seneliai. Vat tuo
labai džiaugėsi.“ Tęsdami pokalbį ryšininkės paklausėme: „Kai Jus apėmė tas jausmas, kurį sunku žodžiais
nusakyti, ką Jums norėjosi daryti?“ Kiek pagalvojusi
Švieselė atsakė: „Kažkur eiti, susitikti su draugais, su...
su žmonėmis, su kuriais gyveni, dirbi, kažkokiu būdu
va... pažymėti tą brangią dieną. | Labai buvo s m a g u .
Jau kai nepriklausoma buvo, tai... jau čia atgauta, tai
tikrai visi džiaugės“57.
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Tampa aišku, kad taip laimingiausiomis dienomis
reiškėsi ne tik smagumas ir džiugesys, bet pati laisvė.
Todėl Švieselė negali nustygti, išlikti vietoje, ji iš vidaus, iš pačios gelmės yra verčiama judėti, eiti.58 Tai
primena jau pažįstamą kovą – laisvėn vedantį kelią,
kuriuo žengia kovotojai.
Partizanų ryšininkių, senolių moterų žodžiais atgyja
laisvos Tėvynės, kovotojų siekių ir pačios laisvės vaizdinys. Gyvas 1944–1953 m. partizaninio karo – laisvės kovos – liudijimas nepaprastai įtaigus. Ryšininkių
patirti sielos ir kūno sužalojimai liudija šios patirties
tikrumą. Kovotojai, dauguma dvidešimtmečiai–trisdešimtmečiai su begaliniu tikėjimu žengė pavojų kupinu
keliu ir už mūsų laisvę aukojo gyvybę. Straipsnio išvada skamba kaip priesakas – laisvė yra prigimtinė lietuvių kultūros vertybė, per amžius Tėvynės laisvė yra
svarbiausia ir siekiamiausia laimingo gyvenimo sąlyga.
Straipsnis parengtas 2013 m. liepos 7 d.,
VI Prigimtinės kultūros seminare Rumšiškėse perskaityto
pranešimo „Lietuva laisva. Man daugiau nieko nereikia“ pagrindu.
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Where freedom goes, so too does
happiness follow
Aistė PETRAUSKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS
This article examines Lithuanian freedom and the concept
of fights for freedom. The Lithuanian nation, having lost its
statehood in the 18th c.–end of the 20th c., rebelled many times.
Prof. Vytautas Kavolis calls the tradition of uprisings Lithuanian revolutions and the basis for the name “freedom struggles”.
Since ancient times, with deep faith and dedication, there
have been battles for freedom, self-government and own land.
Their homeland’s freedom was and is the nation’s greatest value, freedom struggles are portrayed as a crusade and the path
that leads to freedom. Fighters from different generations are
united not only by the motif of battle, but also inherited relics, objects, oaths. The fight for freedom goes beyond simple
military operations; because of a very strongly expressed sacral
dimension it can be called sacred.
In the second part of the article the authors move on from the
freedom of the homeland closer to the concept of the freedom of
the fighters; both of these freedoms are closely interrelated. The
study is based on sources from the 1944–1953 guerrilla wars and
the stories female partisan messengers, collected in 2012–2013.
Most of them did not wear military uniforms, did not know how
to shoot and had never pointed a gun. However, they were very
close to the fighters, they were a part of them. In Lithuanian history there was no other period when women meant so much —
documents, letters, press, news, coordinated actions and dissemination of knowledge connected militant squads, the squads — to
teams , teams — to counties, counties — to districts. With the
efforts of the messengers, freedom fighters managed to rally to
the Union of Lithuanian Freedom Fighters.
The fates of the messengers developed in different ways —
two–three years of freedom struggle, later many of them were
detained, tried, spent four–five years in a prison camp, lived in
exile in Siberia. In the 1990s, days of happiness, in the chests of
the freedom fighters it seemed that freedom itself came forth, so
dear, repressed by the enemy, a yearning kept hidden for so long!
It is experienced as the greatest happiness, fun and joy, manifested as an inability to keep still, endless desire to move, to go
out and share the feeling with relatives, neighbours, and others.
The conclusion of the article sounds like an oath — freedom is an inherent Lithuanian cultural value, over the ages the
homeland’s freedom is the most important and most desired
prerequisite for a happy life.
Aistė Petrauskienė
VU Istorijos fakultetas,
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,
Universiteto g. 7, Vilnius,
el. p. petrauskiene.aiste@gmail.com
Vykintas Vaitkevičius
Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos institutas ,
Herkaus Manto g. 84, Klaipėda,
el. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
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Daugėliškių miško bunkerio paslaptys
Partizaninio karo vietų archeologiniai tyrimai dar tik prasidėję. 2010 m.
vykdyti pirmieji Lietuvoje partizanų bunkerių kasinėjimai: ištirta Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojo
Leonardo Grigonio-Užpalio vadavietė Daugėliškių miške (Raseinių r.) ir
Prisikėlimo apygardos štabo būstinės Minaičių ir Balandiškio kaimuose
(Radviliškio r.).
Daugėliškių miško bunkerio archeologinius tyrimus atliko būrys bendraminčių, vadovaujamų Gedimino Petrausko. Rasta daugiau nei 1000
radinių, suteikusių duomenų apie partizanų kovinę parengtį ir kasdienį
gyvenimą. Archeologijos duomenys buvo lyginami su Lietuvos ypatingajame archyve saugomų baudžiamųjų bylų informacija bei partizanų ryšininko prisiminimais. Kompleksiniai tyrimai atskleidė naujas partizaninio
karo istorijos pažinimo galimybes.
Fotografijose – 1948 m. pavasarį įrengto bunkerio kasinėjimų vaizdai,
matyti apdegusios jų konstrukcijos bei dešimtys radinių, kurie mena Lietuvos partizanus ir jų žūtį. 1950 m. liepos 22 d. Daugėliškių miško bunkeris
(Raseinių r.) buvo užpultas, žuvo 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos
signataras L. Grigonis-Užpalis, Aleksas Meškauskas-Elytė, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas, Juozas Tomkus-Gabrys ir partizanas slapyvardžiu Banga;
Juozas Zinius-Nemunėlis suimtas, nuteistas kalėti, į Lietuvą negrįžo.

Žurnalo viršelį puošia vienas iš
Daugėliškių miško bunkerio radinių –
Gediminaičių stulpai – karinės
uniformos apykaklės ženklelis,
priklausęs vienam iš šešių Prisikėlimo
apygardos partizanų.
G. Petrausko nuotrauka, 2010 m.
Lietuvos partizanų uniformos detalė
apykaklės antsiuvas (LYA f. 3377 ap.
55 b. 222). A. Petrauskienės nuotrauka.
2012 m.

Kasinėjimų vaizdai. V. Vaitkevičiaus nuotraukos. 2010 m.
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Lietuvos laisvės Kovos sąjūdžio tarybos DEKLARACIJA, Pasirašyta 1949 m. vasario 16 d. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 2011 m.
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1949 m. vasario 16-osios Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos
deklaracija
1949 m. vasario 16-osios Deklaracija Minaičių kaime (Radviliškio raj.) pasirašyta LLKS Tarybos
Prezidiumo pirmininko Jono Žemačio-Vytauto bei
Tarybos narių – Aleksandro Grybino-Fausto, Vytauto
Gužo-Kardo, Juozo Šibailos-Merainio, Broniaus Liesio-Nakties, Leonardo Grigonio-Užpalio, Adolfo Ramanausko-Vanago, Petro Bartkaus-Žadgailos. Doku-

mentu skelbiama, kad LLKS prisiima atsakomybę
vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui, kurioje garantuojamos
lygios teisės visiems Lietuvos piliečiams bei užtikrinama socialinė globa. O „Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių
tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, – nelaikoma teisine partija“. Deklaracija apeliuoja į 1922 m. Lietuvos
Respublikos Konstituciją, Žmogaus teisių deklaraciją bei
kreipiasi į visą demokratinį pasaulį pagalbos.
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Nuo 1949 m. kovo mėn. partizanų pastangomis
Deklaracija buvo dauginama ir platinama. Šį nuorašą
išsaugojo Daugėliškių miško eigulys, partizanų ryšininkas Kęstutis Albinas Bersėnas-Stirniukas.
1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas
Deklaraciją pripažino Lietuvos valstybės teisės aktu.

The secrets of the forest bunker of
Daugeliškiai
Aistė PETRAUSKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS
2010 saw the launch of archaeological investigations
of the sites of partisan battles. Published are the materials from the Daugėliškiai forest bunker excavations —
charred bunker constructions, find sites, detail of Lithuanian partisan uniform — the Columns of Gediminas.
Published also is a facsimile of the February 16th
1949 Declaration — a document declaring that freedom fighters in occupied Lithuania assume the responsibility to lead the restoration of an independent and
democratic state. In 1999 the declaration was recognised as Lithuanian state law
.
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Gediminaičių stulpai
simbolikos požiūriu
Dainius RAZAUSKAS

Įžanga
Gediminaičių stulpai nuo 1397 m. neabejotinai yra
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas. Panašų ženklą galėjo turėti jau Vytauto tėvas Kęstutis. Po
Vytauto mirties Stulpus perėmė jo brolis Žygimantas
Kęstutaitis. Iš pradžių herbas atstovavo Kęstutaičiams,
o nuo XVI a., kai jį Lietuvoje ėmė naudoti ir Jogailos
įpėdiniai, tapo visos Gediminaičių dinastijos ženklu.
Nuo XIV a. jis káltas Lietuvos monetose, vaizduotas
XV a. Lietuvos pranciškonų antspauduose (prasmė kol
kas neišaiškinta), XV–XVI a. bažnyčios reikmenyse,
dovanotuose Vilniaus katedrai, 1581–1795 m. valstybės didžiuosiuose antspauduose. Heraldikoje Gediminaičių stulpai paprastai vaizduoti auksiniai arba
geltoni raudoname lauke, nuo XVI a. antrosios pusės –
neretai sidabriniai arba balti. XVI a. ženklas Lietuvos
metraštininkų jau vadintas Stulpais ir, beje, priskirtas
legendiniam Gediminaičių dinastijos pradininkui Palemonui. Vėliau būta mėginimų šį ženklą sieti su tam

tikrais italų (Genujos), totorių, Kijevo Rusios, skandinavų ženklais, bet pastaruoju metu įrodyta vietinė
jo kilmė. Teodoras Narbutas XIX a. pradžioje ženklą
pavadino Gedimino stulpais, nes manė, kad jį pradėjęs
naudoti Gediminas. Tarpukary Stulpai dar vadinti Stiebų vartais ir kitaip. Dabar nusistovėjo bendresnis Gediminaičių stulpų pavadinimas. Gediminaičių stulpai
ypač paplito XX a. pirmosios pusės nepriklausomoje
Lietuvoje, o 1988 m. tapo pagrindine Lietuvos nepriklausomybės Sąjūdžio emblema (pagal: Rimša 2004:
71–74). [1 pav. a-d]
Tačiau dabar, kaip ir Vyčio atveju (Razauskas 2008:
8–9), mus domins ne šio heraldinio ženklo istorinė
kilmė bei raida, ne dinastinė priklausomybė ir ne „teisingas“ pavadinimas, o jo s i m b o l i k a, kurią lemia
pirmiausia pati atvaizdo struktūra, nepriklausomai nuo
jos apraiškų erdvėje ir laike, t.y. nepriklausomai nuo
istorijos ir geografijos. Istoriniai duomenys čia bus pasitelkiami tik tiek, kiek jie gali padėti paaiškinti pačią
ženklo struktūrą.

1 pav. a) Gediminaičio stulpai Vytauto (Kęstučio?) laikų monetose.
Už nuotraukas ir galimybę jas paskelbti labai ačiū Lietuvos banko
Pinigų muziejui ir asmeniškai Linui Dikavičiui!
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simbolinę reikšmę, kuri savo ruožtu gali būti susijusi su
atitinkamų elementarių geometrinių figūrų simbolika ir
tapti nagrinėjamojo ženklo simbolikos pagrindu.

Ženklo daiktinis turinys

1 pav. b) auksiniai ir sidabriniai Gediminaičių stulpai, atitinkamai
XV a. pirmoji pusė ir apie 1555 m. (Rimša 2004: 71).

1 pav. c) Vilniaus „Žvėryno akmuo“ su Gediminaičių stulpais:
XV a. pabaigos–XVI a. pradžios riboženklis (Rimša 2004: 73).

Gediminaičių stulpų daiktinį turinį jau nesyk mėginta nuspėti, iškelta kuo įvairiausių prielaidų bei sąsajų. Antai Libertas Klimka su Andriumi Gedvilu,
atkreipę dėmesį į senosiose lietuvių monetose kartais
įmuštus kartu su Stulpais skrituliukus, kuriuos jie spėjo
vaizduojant dangaus šviesulius, iškėlė prielaidą, „kad
Stulpai – tai grafiškai pavaizduotas įrenginys dangaus
šviesulių stebėjimams. Kaip žinoma, analogiškos paskirties XIV a. statinys, sudarytas iš medinių stulpų
rato, buvo ant Birutės kalno Palangoje“; „Tad nebūtų nuostabu, jei Gediminaičių stulpai išties vaizduotų
valstybinės svarbos statinį“; kita vertus, tų pačių autorių nuomone, gali būti, „kad ženklas vaizduoja šventyklą su aukų stulpu“ (Gedvilas, Klimka 1990: 10, 12).
Panašiai, įžvelgęs ir kai kurių papildomų sąsajų, samprotauja Mindaugas Bartninkas: „Nesunku pastebėti
Gedimino stulpų panašumą su Mindaugo ženklu, kurio
pagrindą sudaro taip pat trys vertikalūs stulpai, tik kiek
kitokios konfigūracijos. Tai rodo heraldinių tradicijų
tęstinumą. Hipotetyvi, bet vis dėlto galima prielaida,
kad šie ženklai siejasi su senosiomis kultinėmis tradicijomis, kurios buvo bendros ir Mindaugo, ir Gedimino laikais. Abu šie ženklai primena trijų stulpų sistemą
pagoniškose šventyklose, skirtose ugnies bei saulės ir
įeinančių į kultinę sistemą dievybių garbei, kaip gerai

1 pav. d) Sąjūdžio emblema, 1988 m., sukurta Giedriaus
Reimerio (Rimša 2004: 74).

Vis dėlto tarp Vyčio ir Gediminaičių stulpų, šiuo
požiūriu, yra vienas esminis skirtumas: Vyčio simbolį
sudaro konkretūs daiktai (žirgas, raitelis, kalavijas) su
jiems būdinga simbolika, o štai Gediminaičių stulpai –
įdėm geometrinė figūra, kuri, viena vertus, irgi gali būti
kokio nors materialaus daikto ar daiktų schemiškas
atvaizdas, o kita vertus, neišvengiamai veda prie elementariųjų geometrinių figūrų simbolikos: vertikalaus
brūkšnelio (stulpelio), keturkampio (idealiu atveju –
kvadrato) ir t. t. Todėl pirmiausia pamėginsime nustatyti
daiktinį ženklo turinį, tą daiktą, kurį būtų galima įžiūrėti pavaizduotą ženkle, o paskui – apibrėžti to daikto
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2 pav. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos herbo ir Karaliaus
Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono herbo fragmentas.

Dainius RAZAUSKAS. Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu

3 pav. Kijevo kunigaikščio Vladimiro Sviatoslavičiaus (≈960–
1015 m.) ant monetų kaldinto ženklo atvaizdas Ukrainos herbe.

ištirtoje deivės Prausmės šventykloje ant Birutės kalno
Palangoje. Kad Mindaugo ženkle vidurinis stulpelis su
kryžma, tai neneigia šios prielaidos – kryžma atsirado
apsikrikštijus Mindaugui ir simbolizavo krikščioniškąją valstybę“ (Bartninkas 1995: 74). [2 pav.] Minėtasis
Mindaugo ženklas savo ruožtu primena žinomą „trišakį“, kurį ant savo pinigų Kijeve kalė Vladimiras Sviatoslavičius. Būta nuomonės, esą kaip tik Kijevo „triša-

kis“, tapęs Ukrainos herbo provaizdžiu, ir „sudaro senojo Lietuvos herbo pagrindą. Iš tikrųjų tai schemiška
figūra, vaizduojanti sakalą pusiau suglaustais sparnais,
žemyn galva smingantį ant grobio“ (Никитин 1991:
38). [3 pav.] Vladimiro Kulakovo nuomone, Kijevo
kunigaikščio Vladimiro „trišakis“, arba „tridantis“,
atvirkščiai, pats yra kilęs iš Prūsijos (Sembos), kurioje
kunigaikštis rinko savo variagų draugovę: „Tokie ženklai žinomi sembuose IX amžiuje–X amžiaus viduryje,
taigi anksčiau negu Vladimiro tridantis. Ilgamečiais tyrimais pavyko nustatyti, kad sembų tridančiai reiškia
schemiškai pavaizduotą aukojamą paukštį (gaidį), kuriam požemio dievybių garbei nukirsta galva“ (Kulakovas 1999: 186–187). Mėginta sembų trišakį, o kartu
ir Gediminaičių stulpus, kildinti ir tiesiog iš trišakio –
netarpininkaujant paukščiams. Tokią nuomonę, pavyzdžiui, pareiškė Jonas Trinkūnas: „Sembos trišakį reikėtų sieti su indoeuropietiškuoju trišakiu, žinomu Indijoje
(Šivos trišakis) ir senovės Graikijoje. Galima manyti,
kad Gediminaičių stulpai – tai ženklas, taip pat kilęs iš
indoeuropietiškojo Sembos trišakio“ (Trinkūnas 2009:
46). Senovės Graikijoje trišakį rankoje laikė Poseidonas. [4 pav. a–b]
Vis dėlto Stulpų pavidalas iš tikrųjų yra gana tolimas
nuo paprasto trišakio, juolab kad čia turime abstraktų
ženklą, vargiai leidžiantį tokius niekaip nepagrįstus nu-

4 pav. a) senovės indų
Šiva su trišakiu rankoje.
4 pav. b) senovės graikų
Poseidonas su trišakiu
rankoje.
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krypimus. Arba juos būtina kažkaip pagrįsti. Gerokai
pritemptas ir minėtas Stulpų palyginimas su paukščiu
žemyn galva ar net be galvos, juolab kad šitokių palyginimų neparemia nei senieji istoriniai šaltiniai, nei pačių ženklo naudotojų asociacijos, kurias liudija XVI a.
LDK raštininkų vartotas pavadinimas „Stulpai“.
Maža to, šis seniausias žinomas pavadinimas „Stulpai“ savaime nurodo į atitinkamą daiktą, kurį tiesiogiai
primena pati ženklo struktūra, o tokio tiesioginio panašumo, interpretuojant viešą, parodomąjį ženklą, nepaisyti nevalia. Dėl to galime atsižvelgti į kai kuriuos
kitus plačiai žinomus abstrakčius, geometrinių figūrų
pagrindu sudarytus ženklus, kurių pavadinimas visuomet yra tiesiogiai susijęs su išvaizda, pavyzdžiui, kad
ir į „žvaigždę“, taip pat į svastiką, kurios asociatyvaus
pavadinimo pamatinis elementas pagrįstai yra „kryžius“, kaip antai vok. Hakenkreuz, pažodžiui ‘kablių
kryžius’ ar ‘kablinis kryžius’ (svastika – vėlyvas atneštinis, indiškas šios figūros pavadinimas). Šia prasme
daugiau dėmesio vertas L. Klimkos su A. Gedvilu ir
M. Bartninko pasiūlymas ženklą sieti su tam tikra stulpų sistema senovinėje šventykloje.
Tokius stulpus, sekant Vladimiru Toporovu, galima
būtų palyginti „su vadinamaisiais šventaisiais stulpais
(plg. δόκανα [du lygiagretūs statūs stulpai su vienu ar
dviem horizontaliais skersiniais]), Spartoje atstovavusiais dangiškiesiems dvyniams. Šie simboliai buvo
vaizduojami Н arba П pavidalo (plg. π kaip Dvynių
žvaigždyno ženklą) ir, galima manyti, atstojo tokiu
pat būdu vaizduojamus ‘dvigubus’ medžius, įvairiose
archajiškose tradicijose siejamus su vaisingumo idėja arba, konkrečiau, su dvynių įvaizdžiu (plg. dvigubus evenkų tuuru, porinius toteminius indėnų stulpus,
dvigubus džedus Senovės Egipte, porta triumphalis
Romoje ir pan.). Dėl to ypač įdomus S. Grunau pranešimas apie tai, jog [Prūsijoje] daug kur buvo statomi stulpai su dviejų brolių (prūsų vadų) Videvučio ir
Brutenio atvaizdais, ir šie stulpai buvo garbinami kaip
dievai, be to, vienas buvo vadinamas Worskaito, o kitas – Iszwambrato (t.y. swais brati ‘jo brolis’?)“; juolab, „kaip žinia, baltų tradicijoje esama ir kitų dvynių
idėjos atspindžių“ (Топоров 1972: 302–303; plg. Toporov 2000: 23). Pasak V. Ivanovo ir V. Toporovo, „šių
personifikuotų stulpų-dvynių pavidalas visų pirma, žinoma, primena porines kolonas, kurių pėdsakai pirmąsyk aptikti jau ankstyvosios, X tūkstantmečio pr. m. e.,
Natufo kultūros gyvenvietėje Jerichone (priešais įėjimą į šventyklą), vėliau [tokios porinės kolonos] plačiai
naudotos Priešakinėje Azijoje (Asirija, Urartu, Tyras,
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Chazoras). Tačiau itin nuostabią paralelę su prūsiškaisiais stulpais-dvyniais sudaro porinės kolonos priešais
Saliamono šventyklą Jeruzalėje: ‘Jis pastatė stulpus
prie šventyklos prieangio. Jis pastatė dešinįjį stulpą ir
jį pavadino Jachinu, paskui jis pastatė kairįjį stulpą ir
jį pavadino Boazu. Ant stulpų viršaus buvo lotoso pavidalo dirbinys’ (1 Karalių 7.21–22). Žinoma, įdomūs
ne tik patys personifikuotieji poriniai stulpai, bet ir tai,
kad Videvutis ir Brutenis laikomi prūsų socialinės-religinės tradicijos pradininkais steigėjais. Remiantis
XVI a. šaltiniais, Videvutis (Widewuto, Widowuto, Witowudi) Prūsijoje įsteigė socialinę organizaciją, pasaulietinę valdžią ir buvo išrinktas karaliumi, o Brutenis
(Bruteno, Brudeno) vyravo religijos srityje: jis įkūrė
pagrindinį Prūsijos kulto centrą Romovėje (Romowe)
[…] ir tapo pirmuoju vyriausiuoju žyniu kriviu krivaičiu. Panašus pasidalijimas funkcijomis tarp brolių
dvynių (arba laikomų dvyniais) mitams apie tam tikros kultūrinės tradicijos (valdžios, šventyklos, ritualo, miesto ir pan.) įsteigimą labai būdingas“ (Иванов,
Топоров 1983: 172). Toliau autoriai nurodo galimybę
būtent šiame kontekste aiškinti padavimą apie Vilniaus
įkūrimą ir kaip prielaidą rekonstruoja, be kitų, porą
*Gedimin- & *Lizdeik-, t.y. porą, sudarytą iš Lietuvos karaliaus1 Gedimino, pasak padavimo, įkūrusio
Vilnių, ir jo vyriausiojo žynio, krivio krivaičio Lizdeikos, sostinei įkurti davusio maginę-religinę sankciją,
t.y. pašventinimą (Иванов, Топоров 1983: 174; jis ir
Radvilų giminės pradininkas)2. Tam tikra dvivaldystė
Lietuvoje buvo pažymėta nesyk. Iš ryškiausių istorinių
pavyzdžių po Gedimino ir Lizdeikos paminėtini broliai
karaliai Algirdas ir Kęstutis (juolab kad pastarasis žinomas žynio vaidmeny – atliekantis aukojimą, 1351 m.
sudarant sutartį su vengrų karaliumi Liudviku), taip pat
du pusbroliai, tarpusavyje dalijęsi Lietuvoje valdžią, –
Vytautas ir Jogaila (juoba atsižvelgiant į kai kuriuos
pastarojo žyniškus bruožus: pavyzdžiui, Vytautui Žalgirio mūšyje kariaujant, Jogaila meldėsi) ir kt.3
Iš geografiškai tolimesnių, bet ne mažiau iškalbingų porinių stulpų semantinių gretinių galima paminėti pirminę brahmano sampratą Senovės Indijoje,
išnagrinėtą V. Toporovo: „Tarp kita ko, ne atmestina,
kad bráhman’ą galėjo įkūnyti konstrukcija iš dviejų
ar keturių stulpų ar karčių, viršuje sujungtų skersiniu
ar kuo nors panašiu į stogą su dievais, herojais ir pan.
ant jo. Plg. būdingą posakį ‘brahmano vartai’ (brahmadvāram: ‘Maitri-upanišada’ IV.4; VI.28 ir kt., o paskui
ir ‘brahmano miestas’, ‘brahmano buveinė’, ‘brahmano kelias’ ir pan.) arba devīr dvāraḥ ‘dievų durys,
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vartai’“ (Топоров 1974: 70; plg. Топоров 1968: 133)4.
„Jei išsakytieji samprotavimai teisingi, tai bráhman
pradžioje galėjo būti kaip tik toks ritualinis statinys“
(Топоров 1974: 72). Savo ruožtu etimologiškai žodį
bráhman, matyt, atitinka lie. balžíenas ‘medžio, dažniausiai beržo, gabalas padargams daryti’, ‘akėčių, rogių s k e r s i n i s, kartais kitų padargų panaši dalis’
(LKŽ I: 628), ru. dial. бóлозéнь, бóлознó ir kt.5
Galiausiai, pasak V. Toporovo, „išsakyti samprotavimai labai įtikinamą daro ir klasikinės triumfo arkos
atitinkamą interpretaciją“, juolab kad „pirmosios arkos
neturėjo nieko bendra su triumfu; yra pagrindo teigti,
kad ir pirminė jų funkcija nebuvo šlovinamoji. Užtat
žinomi faktai, kai prie triumfo arkos buvo atliekami
maginiai ritualai (tarkim, aukojimas)“, o „atsižvelgiant
į tai, kad triumfo arkos klasikinis pavidalas – tai statinys iš dviejų kolonų, viršuje sujungtų kažkuo panašiu
į pjedestalą, ant kurio užkelta žirgų statula, tai, turint
omenyje aptartąsias analogijas, tikslinga manyti, jog
klasikinės triumfo arkos provaizdis buvo konstrukcija, artima nusakytajai kalbant apie bráhmaną (plg.
‘bráhmano vartus’)“ (Топоров 1968: 135). Mes savo
ruožtu galime pažymėti triumfo arkos (viršutinės dalies) struktūrinį panašumą į Gediminaičių stulpus (dvi
antropomorfinės figūros iš šonų ir centre kiek aukščiau
už jas iškilęs herojus žirgų traukiamuose ratuose).
Šiaip ar taip, Stulpai iš tikrųjų buvo suvokiami
vaizduojantys stilizuotus miesto vartus (pirmiausia
Vilniaus, nes nuo XV a. pradžios tai Vilniaus vaivadijos herbas)6. Palyginimui galima prisiminti daugybę
pavyzdžių, kai miesto herbe vaizduojami jo vartai su
bokštais ar pan. Ženklas tikrai iš dalies primena vartus.
Kaip tik šiuo panašumu remiasi kitas jau minėtas ženklo pavadinimas: Stiebų vartai. Su triumfo arka šiuo
atžvilgiu verta palyginti lietuvių frazeologizmą ant
stiebo iškelti ‘išaukštinti’ (LKŽ XIII: 763).
Tačiau П pavidalo figūra tesudaro dalį Stulpų ženklo, kad ir centrinę. Be to, ši figūra jame išskiriama
šiek tiek dirbtinai – ignoruojant keturkampio apatinę kraštinę (kurios, tiesa, kituose ženklo variantuose
nėra) ir „stulpelį“ jo viršuje (kurį, tiesa, galima susieti
su kultiniu atvaizdu ar skulptūra ant vartų skersinio ar
„stogelio“). Н pavidalo figūros ženkle išvis nėra. Galėtų kilti įtarimas, kad ir pats pavadinimas „Stulpai“, le.
Kolumny, tėra antrinis, atsiradęs pamėgdžiojant italų
kunigaikščius Kolonus. Antai „Lietuvos metraštyje“,
pasakojant padavimą apie Palemono atsikraustymą
Lietuvon, sakoma: A kniaża imenem Apolon, kotoroie
też u tom meste było, zabrawszysia zo wsim, y pry nem

było piatsot semen szlachty rymskoie, a meży nimi
czotyry rożaj na wyspie szlachty rymskoie, imenem z
herbu Kitowrasowa Dowsprunkow, h e r b u z K o l u m n o w Preszpor Cezarinus, a z herbu Urseynow
Julianus, a z herbu Roży Toroho „Kunigaikštis, vardu
Apolonas, taip pat buvęs tame mieste, [bėgo su jais]
viską pasiėmęs, ir su juo – penki šimtai Romos bajorų.
O saloje tarp jų [buvo kilusių] iš keturių Romos bajorų giminių: Kentauro herbo – Dausprungas, S t u l p ų
h e r b o – Prosperas Cezarinas, Meškos herbo – Julijonas, o Rožės herbo – Hektoras“; vertėjo Rimanto
Jaso pastaba: „Stulpų ir Meškos herbų pavadinimai
(Kolumnow, Urseynow) sukurti galbūt nusižiūrėjus
į viduramžių Italijos kunigaikščių Kolonų ir Orsinių
giminių pavardes“ (BRMŠ II: 370, 377, 385, išn. 8).
Taigi pirminis pavadinimo pagrindas būtų Kolonų pavardė, per sąskambį susisiejusi su žodžiu le. kolumny
‘stulpai’. Vadinasi, „Stulpų“ pavadinimas tebūtų atsitiktinumas. O jei taip, tai mes vėl liktume tuščiomis
rankomis.
Vis dėlto, kad ir kokių papildomų argumentų būtų
griebtasi, pavadinimas „Stulpai“ tiesiogiai remiasi
ženklo išvaizda, ir antrinė čia veikiausiai yra kaip tik
sąsaja su italais Kolonais, gundžiusi Lietuvos didikų
tuštybę legendine romėniška kilme. Pagaliau ir atitinkamos ženklo detalės (vertikalūs brūkšniai), nepriklausomai nuo kad ir kokių samprotavimų, savaime
yra „stulpeliai“.
Atkreipkime dėmesį ir į tai, kad bene visos paminėtos interpretacijos, rutuliojančios stulpų vaizdinį,
vienaip ar kitaip veda prie kažkokio religinės, ritualinės paskirties statinio ar tiesiog šventyklos. Papildant
sąrašą, dar galima pateikti Siargejaus San’ko žodžius:
„Centrinis Stulpų herbo elementas, grafiškai skirtingas nei šoniniai stulpai, gali būti interpretuojamas kaip
šventykla, galbūt Vilniaus Perkūno šventykla. Tai gerai
derėtų su tuo faktu, kad poriniai stulpai Spartoje stovėjo būtent priešais šventyklų įėjimus“, o „visą Stulpų kompoziciją galima tad palyginti su prūsų trejybe
Romovės šventykloje (Patolas–Perkūnas–Patrimpas)
ir hipotetiškai susieti su Perkūno šventykla Vilniuje“
(San’ko 2010: 61).
Stulpų sąsają su šventykla itin iškalbingai pavaizdija Teodoro Narbuto „Lietuvių tautos istorijos“ ketvirtajame tome (1838 m.) jo pateiktas Saleno (Sallen)
miesto Norvegijoje bažnyčios piešinys. [5 pav.] Paties
Narbuto žodžiais: „Tos bažnyčios fasade matyti tikslus piešinys mūsų Lietuvos kunigaikščių herbo stulpų:
tvirtinimai, šulai, piliastrai, kitaip vadinami gotikiniais
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5 pav. Teodoro Narbuto „Lietuvių tautos istorijoje“ (t. IV,
1838 m.) pateiktas Saleno (Sallen) miesto Norvegijoje (?)
bažnyčios piešinys.

stulpais, sudaro aiškų jų vaizdą. Taigi, – daro išvadą
Narbutas, – šio herbo pradmenys ne romėniški, kaip
kad manyta, bet turėtų būti gotiški“ (Narbutas IV:
267–268, žr. 269–271)7. Tiesa, Narbuto minimas šaltinis gerokai nepatikimas: Narbutas prisipažįsta piešinį
radęs kažkokioje „knygoje su nuplėšta pradžia ir pavadinimu, kurią esu minėjęs šio veikalo I tome“, – ir tiek.
Tačiau tai mūsų šiuo atveju neturėtų trikdyti: svarbiausia dabar yra pati idėja, pats vaizdinys, kad ir kokia jo
istorija, – būtent Stulpų atvaizdas šventyklos, krikščioniškos bažnyčios, fasade.
Negana to, įspūdį daro ir paprasčiausias išorinis
Stulpų palyginimas su būdingais krikščionių katalikų
bažnyčių fasadais [6 pav. a-g].
Stulpų bruožus nesunku įžiūrėti ir vėlesnės architektūrinės raidos pavyzdžiuose. [7 pav. a–b]
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6 pav. a) Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia,
Antakalnio g. 1/1.
b) Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Šv. Mykolo g. 9.
c) Visų Šventųjų bažnyčia, Rūdininkų g. 20 / Visų Šventųjų g. 1.
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7 pav. a) Raduškevičiaus rūmų Vilniuje (Kalvarijų g. 1) detalė.
b) „Mokslininkų namo“ Vilniuje, Vašingtono a. 1 (anksčiau J.
Tumo-Vaižganto g. 9/1), bokštas.

6 pav. e) Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30.
f) Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčia, S. Daukanto a. 1.
g) Viešpaties Dangun žengimo (Misionierių) bažnyčia, Subačiaus
g. 28. Atkreipkime dėmesį į būtiną daugiau mažiau taisyklingą
keturkampį viduryje.

Pagaliau tą pačią struktūrą, nori nenori, perteikia ir
kitų religijų šventyklos, kaip antai musulmonų mečetės. [8 pav. a–b] Ypač įdomios šiuo atžvilgiu budistų
bei hindų šventovės bei kulto kompozicijos, kuriose
atsiranda ir antropomorfinės figūros, nors ta pati bendra Stulpų struktūra išlaikoma (centrinė figūra būtinai
ant atitinkamos pakylos). [9 pav. a-e] Visai jau „ribinis“
sutapimas – senovės babiloniečių Marduko atorius: sudarytas visiškai kitaip, o vis dėlto „Stulpai“! [10 pav.]
Dar kelios tolimesnės vaizdinės sąsajos. Atsižvelgdami į valdžios bei karo sakralizavimą senosiose visuomenėse – ir, kita vertus, į vidinę būtinybę kariui ta-
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8 pav. a) Tadž Mahalio mečetė, mogolų šacho 1652 m. pastatyta
savo žmonai, Indija.

b) didžiausia musulmonų mečetė Indijoje Džama Masdžidas.

9 pav. a) budistų
šventykla Karlėje,
Indija, apie 50–
70 m. po Kr.
b) budistų šventykla
Adžantos olose
(26-oji ola), Indija,
apie V a.
c) Eloros olos
(10-osios olõs
fasadas), Indija,
VII a. pradžia.
d) sėdintis buda,
VIII a.
e) deivė Tara su
palydovėmis,
Sirpuras, Indija,
VIII–IX a.
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12 pav. Protoindų rašto ženklas, reikšme ‘karys,
didvyris’ (Альбедиль 1986: 68, Nr. 1, 92, 100, 144, 146).

10 pav. Senovės Babilono žynys priešais altorių su Marduko
simboliais – slibinu ir ietimi, atspaudas (МНМ II: 110).

13 pav. Latvių ugnies ženklas (Straubergs 1939: 286).

11 pav. IV a. pr. Kr. keltų šalmas iš Kanosos, šiaurės Italija
(Powell 1995: 126, pav. 86).

patintis su tam tikra šventybe – čia galėtume paminėti
IV a. pr. Kr. keltų šalmą iš Kanosos (šiaurės Italija).
[11 pav.]
Prabilus apie karį, įdomu, kad protoindų rašto ženklas, iš išvaizdos tapatus vidinei Stulpų figūrai (kvadratas su stulpeliu viršuje [12 pav.]), kaip tik turi reikšmę
‘karys, didvyris’ (dravidų maŗu), kuri buvo suvokiama

ir kaip atitinkamo dievo epitetas (Альбедиль 1986: 54,
56, 63, 68, Nr. 1, 92, 100, 144, 146).
Tuo tarpu Latvijoje panaši figūra, tik be apatinės
kraštinės, – t.y. П pavidalo figūra su stulpeliu viršuje, atitinkanti tuos Stulpų variantus, kuriuose vidinis
keturkampis kaip tik neturi apatinės kraštinės, – dar
XX a. pradžioje, Karlio Straubergo patikinimu, laikyta
ugnies ženklu (Straubergs 1939: 286). [13 pav.]
Semantinį tiltą tarp reikšmių ‘karys, didvyris’ ir
‘ugnis’ mums nutiesia senovės indų „Rigveda“ (kuri
kartu yra savotiškas geografinis bei istorinis tiltas tarp
Indijos, prieš ten pasirodant arijams, ir baltų kraštų,
nors puoselėti viltis į kokius nors istorinius ryšius šiuo
atveju vargu bau verta). Dalykas tas, kad šventosios
ugnies dievas Agnis „Rigvedoje“ įprastai apibūdinamas kaip karys, karvedys, didvyris.
Pavyzdžiui, Agnis apibūdinamas (I.70.11): …ś¿ro
yôteva bhīmás tveṣáḥ samátsu „kaip galiūnas, (pirmyn) besiveržiantis, baisus, aršus kautynėse“; arba
(I.77.4): sá no nṛṇôṁ n°́tamo… „šis didvyrių didvyriškiausias“; dar (VIII.23.14): śruṣṭy àgne návasya
me stómasya vīra viśpate / ní māyínas tápuṣā rakµáso
daha „klausydamas, Ugnie, naujosios mano liaupsės,
didvyri, viešpatie, kerėtojus karščiu ir velnuvas sudegink“8.
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Be to, vedų Agnis pasižymi ypatybe stačiai, tiesiai
stovėti. Pavyzdžiui, į Agnį kreipiamasi (I.36.13–14):
ūrdhvá ū ṣú ṇa ūtáye tíṣÏhā devó ná savitô / ūrdhvó
vôjasya sánitā… ūrdhvó naḥ pāhy áṁhaso ní… kṛdhê na
ūrdhvô¹ caráthāya jīváse… „stačias, jeib mums padėtumei, stovėk kaip dievas Savitaras; stačias kaip grobio
laimėtojas… stačias mus apgink nuo ankštumo… padaryk mus stačius kelionei, gyvenimui“; arba Agnis tiesiog
(X.20.5) urdhvás tasthāv „stačias stovi“ (Aufrecht I:
30; II: 308; plg. Ригведа 1989: 47–48; Ригведа 1999:
138). „Rigvedos“ vertėja į rusų kalbą, naujausio ir nuodugniausio vertimo į Vakarų kalbas autorė, vedologė
Tatjana Jelizarenkova paaiškina, kad apskritai vedų arijų
„vertikali padėtis (priešingai horizontaliai) buvo suvokiama kaip gyvybės simbolis“ (Ригведа 1989: 560).
Negana to, kitąsyk Agnis (būdingu vedose epitetu vaíśvānara, kurį galima suprasti kaip „Visvyris“,
„Vyrų vyras“) tiesiog prilyginamas stulpui ir pavadinamas karaliumi, pavyzdžiui (I.59.1): vaíśvānara nôbhir
asi kṣitīnôṁ sth¿Ëeva jánāṅ upamíd yayantha „Vaišvanara, bamba esi gyvenviečių, kaip stulpas žmones,
ramstis laikei“; ir (5): rôjā kṛṣṭīnôm asi „karalius kraštų
esi“ (Aufrecht I: 50; plg. Ригведа 1989: 75).
Darsyk pabrėšime, kad visi šie palyginimai nėra reikalingi jokių prielaidų apie tariamus istorinius ryšius ir
jomis nesiremia. Tai grynai tipologiniai sugretinimai,
pagrįsti nagrinėjamų figūrų vidine struktūra ir tiesiog
iš jos kylančiomis semantinėmis interpretacijomis.
Nesunku pastebėti, jog minėtų interpretacijų bendras
vardiklis yra būtent statumas, stovėjimas stačiai, ženkle ryškiausiai pabrėžiamas stataus stulpelio ant keturkampio pagrindo. Pirma: esminė, apibrėžiamoji stulpo
ypatybė yra stovėti stačiam, ją pažymi pats pirmas lietuvių žodžio stulpas apibrėžimo dėmuo – ‘s t a č i a s
į žemę įkastas rąstas’ ir t. t. (LKŽ XIII: 1023). Taigi
parvirtęs, gulintis rąstas, griežtai kalbant, nebėra stulpas. Antra: ugnis visuomet kyla aukštyn (tai yra vienas svarbiausių jos skiriamųjų požymių bei semantinių
ypatybių greta šviesos ir šilumos), kitaip sakant, vėlgi
s t o v i s t a č i a. Trečia: karys, tikras vyras, didvyris
irgi yra „nepalenkiamas“, „nepalaužiamas“, jis tvirtai
s t o v i s t a č i a s (Lietuvoje dėl to galima priminti
daugeliu variantų žinomos dainos posmą: Sugrius kalneliai kloniuosna, / Paplūks mūs priešai kraujuose, / O
mes s t o v ė s i m, nė nedrebėsim, / Ba mes juos nugalėsim; arba: Graudzia armotos, dūsauna, / Broliam
galvelas kapoja, / O aš s t o v ė s i u, nesudrebėsiu / Ir
visus pergalėsiu ir pan.9). Be to, žmogus savaime stovi
stačias ir kaip tik tuo esmingai skiriasi nuo gyvulio.
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Tačiau šiuo atveju mus, žinoma, labiausiai domina
nurodytasis latvių ugnies ženklas, atsižvelgiant jau ir
į tai, kad latvių tradicija mums artima tiek geografiškai, tiek kilme, tiek galiausiai turiniu. Dalykas tas, kad
šioje figūroje nesunku įžiūrėti schemiškai pavaizduotą
ugnies liepsną (viršutinis stulpelis), kylančią nuo tam
tikros pakylos ar paaukštinimo (apatinis trapecijos
pavidalo pagrindas), kurį savo ruožtu galima laikyti
aukuru10. Nominali figūros reikšmė ‘ugnies ženklas’
tokią interpretaciją daro kone savaime suprantamą.
Vadinasi, centrinę Stulpų figūrą hipotetiškai galima tapatinti su schemišku ugnies ant aukuro atvaizdu. Tokią
mintį savaip patvirtina skulptorius Justas Mickevičius,
įkūnijęs ją ant Aukuro kalno Agluonėnuose, Klaipėdos r.: erdvinėje Stulpų kompozicijoje ant centrinės
pakylos kaip tik liepsnoja ugnis, tarsi savaime „atgaivindama“ už jos tebesančio centrinio stulpelio tikrąją prasmę. [14 pav.] Šiaip ar taip, istorinis kontekstas
tokiai interpretacijai palankus – „ugnies garbinimas“
senovės lietuviams (plačiau – baltams) įprastas: štai
žinomas arabų keliautojas Idrisijus praneša, jog lietuviai „garbina ugnį“ (apie 1154 m.); pasak persų istoriko Rašido ad-Dyno, jie esą „ugnies garbintojai“
(apie 1304–1305 m.); anot Petro Dusburgiečio, Fovebat eciam prout in lege veteri jugem ignem „Be to, jie
garbino, kaip buvo įprasta senovėje, negęstančią ugnį“
(1326 m.) ir t. t. (BRMŠ I: 197–199, 316–317, 334,
344; vertimas Leono Valkūno). Čia vėl galima prisiminti M. Bartninką, Gediminaičių stulpuose įžvelgusį
„trijų stulpų sistemą pagoniškose šventyklose, skirtose
ugnies […] garbei“, nors šios gana taiklios savo įžvalgos jis ir nepagrindė. Priminsime, kad ir prūsų Romuvos, ir Vilniaus Perkūno šventykloje, kurių hipotetinį
ryšį su Stulpais pažymėjo S. San’ko, ant aukuro liepsnojo šventa amžinoji ugnis. Ir išties: jeigu aukurą su
degančia ant jo ugnimi laikysime kaip tik tuo materialiu daiktu, kurį schemiškai perteikia Gediminaičių
stulpai, tai šoniniai ženklo stulpeliai savaime primins
arba du šventyklos vartų stulpus priešais aukurą, pro
kuriuos per apeigas prie jo artinamasi (t.y. šventyklą
su aukuru en face), arba viso šventosios erdvės aplink
aukurą aptvaro schemišką atvaizdą (vertikalų pjūvį).
Juolab kad toks šventyklos aptvaras, kaip rodo žinomi
archeologiniai kasinėjimai (Tušemlios, Bačkininkėlių, Palangos Birutės kalno šventviečių ir kt.), tikrai
galėjo būti sudarytas iš gana retai vienas nuo kito sukaltų stulpų, taigi buvo veikiau simbolinis nei praktiškas. Tik, kalbėdami apie aukurą ir jo šventąją erdvę
juosiantį aptvarą ar jį imituojantį stulpų ratą, turime
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14 pav. „Aukuras“
ant Aukuro kalno
Agluonėnuose,
Klaipėdos r. Ačiū
Agluonėnų seniūnijos
seniūnei Laimai Tučienei,
jį atsiuntusiai! Laiške
ji dar pridūrė: „Beje,
vėliava, kuri matoma
nuotraukose, 1988 m.
buvo iškelta etnografinėje
sodyboje per klojimo
teatrų krivūlę. Tai
buvo pirmoji trispalvė,
iškelta Klaipėdos rajone
tais Sąjūdžio metais.
Tradiciškai mes jau
eilę metų Kovo 11-ąją
pažymime ant kalno
prie aukuro (autorius
skulptorius Justas
Mickevičius), ir būtinai su
šia vėliava“.

omeny šventyklos vaizdą iš viršaus, tuo tarpu Stulpų
ženklas tą pačią šventyklą vaizduoja iš priekio. Taigi
turime vieno ir to paties įrenginio, statinio projekcijas atitinkamai į horizontalią ir vertikalią plokštumas,
trumpai drūtai – senovinės šventyklos horizontalią ir
vertikalią projekcijas (ir tai, kas yra jos centre – ugnis
ant aukuro, stulpas ar dievybės stabas ant pakylos,
kaip kai kuriuose pateiktuose indiškuose pavyzdžiuose, – esmiškai neturi lemiamos reikšmės). [15 pav.]
Šventyklos vaizdas iš viršaus, arba horizontali
projekcija, savo ruožtu sudaro mandalą – abstrakčią
sutvarkytos, ar sukosmintos, erdvės archetipinę schemą, aptinkamą bene visose visų tikėjimų šventyklose,
šventuose ir net pirmykščiuose buitiniuose statiniuose
(jurta, tipis, pirmieji apvalūs karčių pastatai su židiniu
viduryje ir t. t.), taip pat gyvenvietėse ir miestuose (senovės Romos mundus ir kt.). Vadinasi, Stulpus galima
laikyti savotiška „vertikalia mandala“, ir ženklo simboliką, bendriausia prasme, sieti su mandalos simbolika.
Pažymėtina, jog Indijoje, iš kurios kilo mandalos
pavadinimas (maṇḍala), tarp vedų laikų šventyklos
struktūros ir vėliau tantrizme ritualiniais tikslais sudaromos horizontalios schemiškos diagramos, t.y. mandalos siaurąja technine prasme, pripažįstamas tiesiogis
tęstinumas (Eliade 1971: 220; Khanna 1997: 29–30 ir

15 pav. Archetipinės šventyklos horizontali projekcija (mandala) ir
vertikali projekcija (Gediminaičių stulpai).
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kt.). Kitaip tariant, istoriškai mandala iš tikrųjų yra pirmykštės šventyklos schemiška horizontali projekcija.
O metafiziniu požiūriu, atvirkščiai – horizontalus šventyklos pagrindas yra mandalos, kaip abstraktaus antlaikio archetipo, materialus įkūnijimas.
Žodžiu, Gediminaičių stulpai – tai to paties erdvinio objekto (pirmykštės šventyklos), kurio horizontali
schema yra mandala, schemiška projekcija į vertikalią plokštumą. Negana to, viena iš geometrinių figūrų,
sudarančių mandalą, – kvadratas – esmiškai sutampa
su atitinkama Stulpų figūra. Ir šį centrinės figūros sutapimą tiek horizontaliame, tiek vertikaliame erdvinio
provaizdžio pjūviuose galima laikyti esminiu tokiai interpretacijai. Juolab kad ji neneigia ir ženklo išorinių
stulpelių atitikimo vartams.
Turint omeny mandalos archetipiškumą ir tiesioginį struktūrinį Stulpų ryšį su ja, galima tarti, kad ir pastebėtasis Stulpų panašumas su daugybe vėlyvųjų, architektūriškai išplėtotų šventyklų (katalikų bažnyčios,
musulmonų mečetės, budistų, hindų šventyklos bei
šventvietės ir t. t.) gali būti neatsitiktinis. Kitaip sakant,
daugelyje šventyklų, kurių pagrindas, t.y. horizontalus
planas, yra daugiau mažiau išreikšto mandalos pavidalo (taigi išlaiko archajinės, pirmykštės šventyklos horizontalią struktūrą), vertikaliame plane en face galima
įžvelgti (bent jau struktūriškai išskirti) ne mažiau archajišką, esmiškai irgi archetipinį pavidalą, perteikiantį

tos pat pirmykštės šventyklos vaizdą iš priekio, jos vertikalų pjūvį, savo ruožtu schemiškai įkūnytą Gediminaičių stulpų ženkle.
Šiaip ar taip, Vilniaus katedros frontonas su gipsiniu šventosios ugnies bareljefu (ir Stulpų šoninius
stulpelius nejučia atstojančiomis šventą ugnį garbinančių žmonių figūromis, kurių istorinė tapatybė simbolikai tėra antraeilė) kaip tik toje vietoje, kur senovėje liepsnojo gyva šventoji ugnis, tiesiogiai nurodo
į savotišką perimamumą, tęstinumą. [16 pav.] Savo
ruožtu, senosios Perkūno šventyklos, stovėjusios
kaip tik dabartinės Katedros vietoje, aukuras (iki šiol
tarp archeologų vyksta ginčai dėl jo liekanų, XX a.
devintą dešimtmetį aptiktų kasinėjant po Katedra),
anot Augustino Rotundo aprašymo XVI a. antrojoje
pusėje, buvo įdėm kvadratinis: ein Altar… in Quadrat
„altorius… pastatytas kvadratu“ (BRMŠ II: 462–463,
465).11

Ženklo simbolika
Nustatyti materialų objektą, daiktą, kurį schemiškai
vaizduoja ženklas, – tik pirmas jo simbolikos tyrimų
žingsnis. O šį žingsnį „pro šventyklos vartus“ įžengus,
atsiveria galimybė žengti ir toliau – į šventą simbolikos
tikrąja prasme sritį.

16 pav. Šv. vysk.
Stanislovo ir šv. Vladislovo
arkikatedra bazilika
(Katedros a. 1), frontonas.
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Taigi, tą materialų objektą, kurio vaizdo iš priekio
schema yra Gediminaičių stulpų ženklas, nustatėme
esant šventyklą. Vadinasi, ir Stulpų simbolika, galima numanyti, bus susijusi su pačios šventyklos bei jos
struktūrinių dalių simbolika: aptvaro, aukuro vidury
ir ugnies ant aukuro. Antra vertus, tos pat šventyklos
horizontalią projekciją (tiksliau, jos mandalos pavidalo schemą) sudaro elementarios geometrinės figūros – apskritimas, kvadratas ir taškas centre, – kurioms,
kaip sakyta, savaime būdingos atitinkamos simbolinės
reikšmės. Kadangi šventyklos horizontalus planas yra
tiesiogiai susijęs su mandalos simbolika12, manytina,
kad ir vertikalų šventyklos vaizdą en face perteikiančių
Stulpų simbolika sudaro su ja vieną visumą, o atskirų
ženklo dėmenų simbolinės reikšmės savo ruožtu syja
su atitinkamų mandalą sudarančių elementarių geometrinių figūrų simbolinėmis reikšmėmis. Juolab kad
kvadratas, sudarantis Stulpų vidinę dalį, kaip sakyta,
priklauso abiems schemoms.
Pirma, V. Toporovo žodžiais, „kvadrato ir apskritimo santykis yra vienas reikšmingiausių ir visuotinai
paplitusių, be to, jis nusako įvairių lygių struktūras –
nuo viso kosmoso (plg. senovės kinų traktato ‘Li dzi’
teiginį apie tai, jog dangus yra apskritas, o žemė – kvadratinė) ligi žmonių kolektyvų sanklodos pamatinio
principo“, ir juolab čia „verta pažymėti ypatingą kvadrato bei atitinkamų statinių vaidmenį rituale (beje, atsižvelgiant į aukuro kvadratinę formą)“ (МНМ I: 631).
Galima pridurti, jog kvadratas ir apskritimas, ar ratas,
kaip geometriniai žemės ir ją supančio dangaus simboliai, priklauso toli gražu ne vien kinams. Štai kad ir
minėtasis vedų aukuras – būdingai kvadratinis ir kartu simbolizuoja visą žemę (Кёйпер 1986: 158, 185,
išn. 21)13. Savo ruožtu budistų „stupos keturkampė
struktūra yra susijusi su indų kosmologiniais vaizdiniais, pagal kuriuos, visata horizontalioje plokštumoje
vaizduojama kaip kvadratas (žemė), įbrėžtas į apskritimą (dangus)“ (Семека 1986: 140)14. Iš čia turi būti
savaime aišku, jog kvadratinio aukuro aptvaras (idealiu
atveju – apskritas) simbolizuoja dangų, kuris senosiose indoeuropiečių (ir ne tik jų) kosmologijose dažnai
įsivaizduotas kaip tvirtas, kietas (akmeninis, vėliau
metalinis) žemę gaubiantis skliautas: lie. dangus veiksmažodžio dengti šaknies, esmiškai „dangtis“; ang. sky
‘dangus’ vienos kilmės su ang. hide ‘slėptuvė’, taip pat
hide ‘kailis, oda’ ir toliau su lie. kevalas, kiaukutas,
kiautas bei kt. (žr. Klein 2003: 346, 689; PkIEW: 951–
953 ir kt.). Kaip dangus žemę, taip šventyklos aptvaras

supa, gaubia aukurą ir dengia jį nuo profaniško išorės
„chaoso“ (kosmosui nepriklausančios, nesutvarkytos,
nesutvertos erdvės).
Turint omeny struktūrinį mitinį dangaus atitikimą
stogui, galima paminėti latvių priežodį: Kā māja bez
jumta, tā sieva bez vīra „Kaip namas be stogo, taip moteris be vyro“ (KkLSP: 227, Nr. 6042). Priežodis šeimos
vyrą prilygina namo stogui, moterį – pačiam namui, o
vidury tradicinio namo, kaip žinia, židinyje liepsnoja
ugnis. Savo ruožtu suasmeninti Dangus ir Žemė, kaip
plačiai gerai žinoma, sudaro dieviškąją pirmatėvių
porą, yra visatos Tėvas ir Motina15. Plg. „Rigvedą“
(I.164.33): dyaúr me pitô janitô… bándhur me mātô
pṛthivê mahêyám „Dangus – mano tėvas, gimdytojas…
Gimtoji mano motina – žemė didžioji“ (Aufrecht I:
151; plg. Ригведа 1989: 203). Jųdviejų sūnus tokiu
atveju gali būti tiek žmogus, tiek įasmeninta Ugnis.
Vedų dyaus ‘dangus’, arba ‘Dievas’, ir pṛthivī ‘žemė’
(pažodžiui ‘plačioji’), arba suasmeninta ‘Žemė’, kaip
tik yra šventosios ugnies dievo Agnio tėvas ir motina
(Keith 1989: 155)16. Plg. „Rigvedos“ eilutes (III.25.1),
kuriose vedų dainius į Agnį kreipiasi žodžiais: ágne
diváḥ sūnúr asi prácetās tánā pṛthivyô utá viśvávedāḥ
„ugnie, dangaus (arba: Dievo) sūnus esi, įžvalgusis,
ir palikuonis Žemės visažinis“ (Aufrecht I: 236; plg.
Ригведа 1989: 311)17.
Čia mes turime reikalą su pirmaprade, archetipine
„Šventąja trejybe“, kurią sudaro Tėvas, Motina ir Sūnus – apskritai viena iš pamatinių skaičiaus trys simbolikos prasmių18. Štai kad ir toje pačioje „Rigvedoje“
apie dievų motiną deivę Aditę, įkūnijančią abstraktų
neribotumo, begalybės principą (I.89.10): áditir mātô
sá pitô sá putráḥ „Aditė (arba: begalybė) – motina, ji –
tėvas, ji – sūnus“ (Aufrecht I: 74; plg. Ригведа 1989:
107). Vienas ryškiausių šios archetipinės trejybės pavyzdžių senosiose mitologijose būtų egiptiečių Osiris,
Isidė ir Horas (Leeuw 1963: 170–171). Manichėjizme,
Geo Widengreno žodžiais, „pažvelgę į triadą: Didybės
Tėvas, Gyvybės Motina ir Pirmažmogis, iškart pamatysime, jog tai tėvas, motina ir sūnus. Šią triadą aptinkame ne tik apskritai Artimųjų Rytų religijoje, bet atskirai
ir sirų ‘Dainoje apie perlą’, kurioje sūnus-išgelbėtojas
vaizduojamas kaip jaunuolis, jaunas karalaitis. Tai manichėjų Išgelbėtojas savo simboliniu ‘vaiko’, ar vaikino, pavidalu. Vidurio iranėnų tekstai irgi kalba apie
‘švelnųjį sūnų’, nāzug zādag, arba, pagal partų indišką
skolinį, kumār“ (Виденгрен 2001: 79–80). III a. teologas Hipolitas apie gnostinę peratų sektą sako: „Jų kos-
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mosą sudaro Tėvas, Sūnus ir Motina“ (Кэмпбелл 2002:
382). Čia reikia turėti omeny ir neoplatoniškąją trejybę
(ne menkiau, beje, būdingą gnostikams, žr. NHL: 403,
407–408, 491, 493): Būtis (Tėvas), Galia arba Gyvybė
(Motina) ir Intelektas arba Logosas (Sūnus), tiesiogiai
susijusią su krikščionių Šventąja Trejybe, kurioje Galią
(Δύναμιϛ) arba Gyvybę (Ζωή) pakeitė Šventoji Dvasia
(Uždavinys 2003: 83, 142–143; Uždavinys 2005: 163,
166). Pažymėtina, kad gr. δύναμιϛ ir ζωή – moteriškosios giminės žodžiai, krikščionybėje juos pakeitęs gr.
πνεῦμα ‘dvasia’ – jau niekatrosios giminės, o pastarojo
lotyniškas atitikmuo spiritus – vyriškosios. Bet hebrajų
rūah ‘dvasia’ – irgi moteriškosios giminės, užtat žydų
gnostiniame „Jono apokrife“ Dievas Jonui regėjime taria: „Aš esu Tėvas, Aš esu Motina, Aš esu Sūnus“ (visai
kaip vedų „begalybė“ Aditė!), ir Jonas duoda įžadą garbinti būtent tokios sudėties Šventąją Trejybę; būtent tokios sudėties Trejybė pasirodo ir gnostinėje Evangelijoje egiptiečiams; panašiai Evangelijoje žydams Jėzus
Šventąją Dvasią pavadina savo Motina, o Evangelijoje
pagal Tomą savo žemiškuosius tėvus Juozapą ir Mariją
priešpriešina (tuo savaime juos palygindamas) dangiškajam Tėvui ir dangiškajai Motinai – Šventąjai Dvasiai; Evangelijoje pagal Pilypą sakoma, jog tasai, kas
taps krikščioniu, „įgis tėvą ir motiną“, nes Dvasia yra
„daugelio Motina“; tokios sudėties Trejybė pasirodo ir
graikiškai parašytame gnostiniame traktate „Norėjos
mintis“, kur Motinos Šventosios Dvasios vaidmenį atlieka Mintis (ἔννοια, irgi mot. g.)19.
Lietuvių kalboje dvasia – irgi moteriškosios giminės, ir tai savaime vertė lietuvių liaudiškąją krikščionybę nejučia sugrįžti prie Šventosios Dvasios tapatybės su Dievo Motina Marija, kaip štai lalauninkų
maldelėje: …Toj bažnyčioj trys altoriai: pirmas altorius Viešpačiui Dievui, kitas altorius Viešpačiui Jėzui,
trečias altorius Panelei Švenčiausiai (Balys 1993:
148, Nr. 295.b). Ir baltarusių liaudies tradicijoje, nepaisant vyriškosios giminės rytų slavų дух ‘dvasia’,
Olgos Belovos duomenimis, tebėra išlikusi Trejybė
„Dievas, Kristus ir Dievo Motina. Tokios sudėtes Trejybės vaizdinį patvirtina šiuolaikinė Polesės medžiaga:
[Kas sudaro Trejybę?] Дух Свéтый, то Бог; Мати
Божа и Сын Божый ‘Šventoji Dvasia, taigi Dievas;
Dievo Motina ir Dievo Sūnus’“ (НБ: 48). Rytų slavų
liaudies krikščionybėje Dievo Tėvo vietą Trejybėje
kartais užėmė šv. Mikalojus. Boriso Uspenskio tyrimų
duomenimis, „dar XIX–XX a. galima užtikti nuomonę, jog Trejybę sudaro Išganytojas, Dievo Motina ir
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Mikalojus“, kaip antai maldelėse: Теперь благослови,
Боже Господи, Божья Мать, Пресвятая Богородица, Свет сударь Микола Многомилосливой „Dabar palaimink, Dieve Viešpatie, Dievo Motina, Švenčiausioji Dievo gimdytoja, Šviesusis pone Mikalojau
Gailestingasis“; Встает Ванька по утру ранешенько… молится Миколы Можайскому, още Пресвятой Богородицы, самому Христу, Царю небесномц
„Keliasi Jonukas iš ryto anksčiausiai… meldžiasi Mikalojui Možaiskiečiui, dar Švenčiausiajai Dievo gimdytojai, pačiam Kristui, dangaus Karaliui“; И, може,
господи Владыко свет помилует, и Пресвята мать
Богородица заступится, и сохранит да ведь Микола
многомилосливой „Ir gal viešpats Valdovas šviesiausiasis pasigailės, ir Švenčiausioji Motina Dievo gimdytoja užtars, ir apsaugos juk Mikalojus gailestingasai“; И три поклона положить да во сыру землю, /
И как первой поклон – Пречистой Богородице, / И
мне другой поклон Миколы-то Угоднику, / И мне
третей поклон Владыке-то Всевышнему „Ir triskart
nusilenkti ligi pat žemės, / Ir kaip pirmąsyk nusilenkti – Skaisčiausiajai Dievo Motinai, / Ir man antrąsyk
nusilenkti Mikalojui gi Dievo numylėtajam, / Ir man
trečiąsyk nusilenkti Viešpačiui gi Aukščiausiajam“; И
я молилася ведь кланялась, / И Пресвятой да Богородице, / И Всевышнему Святителю, / И я Миколе свет-угоднику „Ir meldžiausi juk lenkiausi, / Ir
Švenčiausiajai gi Dievo Motinai, / Ir Aukščiausiajam
Švenčiausiajam, / Ir aš Mikalojui šviesiam, Dievo numylėtam“; Над тобою, духовный наш батюшко, /
Стоит Спас-от Пречистой, / Да Никола со милостью, / Богородица с радостью „Virš tavęs, mūsų
dvasiškasis tėveli, / Stovi Išganytojas Skaisčiausiasis
/ Ir Mikalojus su gailestingumu, / Dievo Motina su
džiaugsmu“ ir t. t. (Успенский 1982: 7–8). Mums čia
svarbiausia tai, kad Šventosios Dvasios vietą visur užima moteris – Dievo Motina. Europos liaudiškoje krikščionybėje vėlgi žinoma „Trejybė“, sudaryta iš Juozapo,
Marijos ir Jėzaus (Leeuw 1963: 170), t.y. tapati Šventajai Šeimynai. Mūsų atveju prie viso to verta atsižvelgti
į Evangelijos pagal Tomą 82-ąjį sakinį, kur Dievo Sūnus prilygina save ugniai: „Jėzus tarė: Kuris yra arti
manęs, tas – arti ugnies“ (FICh: 64).
Šią archetipinę trejybę nesunku aptikti kuo įvairiausio žanro tautosakoje ir papročiuose. Štai XX a.
pradžios baltarusių pasakojimas apie vestuvinio karvojaus kepimą Polesėje: …Блiзкая таварышка маладое
прыносiць воду тры разы; муку на рошчыну сы-
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плюць трэйко; цесто месяць тры баяркi па чарзе;
дзяжу накрываюць трыма кажухамi; як садзяць у
печ каравай, та трэйко клiчуць, цi няма тут каго
чужого; калi хто застанецца ў хаце, та яго трэйко б’юць лапатаю па галаве. Усе гэто робляць па
трэйко дзеля таго, каб тут была тройца: мужык,
жонка й дзецi „…artima jaunųjų draugė trissyk atneša vandens; miltai į raugą pilami trissyk; tešlą paeiliui minko trys panelės; duonkubilis pridengiamas
trimis skrandomis; pašaudami karvojų krosnin, trissyk
sušunka, ar nėra čia ko svetimo; jei kas lieka troboje, tai jam trissyk suduoda liže per galvą. Visa tai daroma po trissyk tam, kad čia būtų t r e j y b ė: v y r a s, ž m o n a ir v a i k a i“ (Сержпутоўскi 1998:
15, 199, Nr. 1773). Štai dar kelios būdingos lietuvių
mįslės, įvairiais tikslais pasitelkiančios tą patį šeimos
archetipą – tėvą, motiną ir vaiką (vaikus): Tėvas sieksnininkas, močia sprindininkė, vaikai – kaip čižyliukai;
Tėvas sieksnynas, mama puplelė, vaikai pabiručiai
= žirnis; Tėvas sieksninis, motina uolektinė, vaikai
sprindinykai = grėblys (LTs V: 473, Nr. 5601, 5602;
633, Nr. 7300) ir t. t.

17 pav. Leono Žuklio skulptūra „Šeima“ prie Santuokų rūmų
Vilniuje, K. Kalinausko g. 21, 1982 m.

Šia prasme Gediminaičių stulpų geometrinis ženklas, kaip ir mandala, schemiškai vaizduoja pirmapradę Šventąją Trejybę, arba Šventąją Šeimyną – šeimos
archetipą, antropomorfiniu pavidalu labai išraiškingai
perteiktą Leono Žuklio skulptūroje „Šeima“, vaizduojančioje vyrą, glėbyje laikantį moterį, kuri savo ruožtu
glėbyje laiko kūdikį. [17 pav.]
Čia galima prisiminti ir tai, kad analitinės bei archetipinės psichologijos požiūriu sūnus simboliškai
atitinka tėvo falą (plg. jo eufemizmą „berniukas“ ir
pan.), ir atvirkščiai: falas atitinka sūnų. C. G. Jungo
apibrėžimu, „falas – tai sūnus, arba sūnus – tai falas“
(Jung 1990: 148–149; plg. Jung, Kerényi 1973: 56, 97;
Hillman 1994: 12 ir kt.). Savo ruožtu ugnis ant aukuro
ar židinyje simboliškai prilyginama falui vulvoje. Pasak V. Toporovo, vedų laikų Indijoje, „kaip žinia, aukuro konstrukcija kartu su uždegama ant jo ugnimi turi
vaizduoti vyro ir moters sueities aktą, kuriame moteriai
atstovauja aukuras (védi, mot.g.), o vyrui – ugnis (agni,
vyr.g.)“, apskritai „židinio kaip moters įsčių samprata
gerai žinoma daugelyje tradicijų“ (Топоров 1974: 39;
plg. Елизаренкова, Топоров 1984: 41; Топоров 1999:
28 ir kt.). Ir atvirkščiai: moters lytinis organas gali būti
prilyginamas aukurui, kaip antai „Brihadaranjaka upanišadoje“ (VI.4.3): tasyā vedir upasthaḥ „Jos apatinė
vieta – tai aukuras“ (PU: 321). Apskritai „altorius (apvalus arba keturkampis) neretai vaizduojamas kaip moters
lyties vieta […]. Erotinės interpretacijos galimybės juoba išauga prisiminus vyriškuosius simbolius ant kapų
kalvelių bei pilkapių – būdingą figmedžio šaką, lazdą,
irklą, stulpą ir pan. Šiame kontekste ne tik įsčios susiejamos su altoriumi, o ugnis jo centre su membrum virile,
bet ir pats moteriškasis personažas (mergelė, motina) –
su miestu (šalimi), o vyriškasis personažas (jaunikis,
hierogamijos dalyvis) – su šventykla centre. Sueities
ir pradėjimo aktas tad savaime įprasminamas kaip aukojimas“ (Топоров 1987: 129–130). Plg. „Čhandogja
upanišadą“ (5.8.1–2), skirtumas tik tas, kad aukuro įsčias
čia atstoja pati ugnis: „Ir moteris, – išties, Gautama, –
tai ugnis, įsčios – jos kuras, susijaudinimas – dūmai,
makštis – liepsna, kas darosi viduj – žarijos, malonumai – kibirkštys. Dievai sėklą kaip auką į šią ugnį lieja,
ir iš šio nuliejimo randas vaisius“ (Upanišados 2006:
129). Štai dar atitinkamas romėniškosios antikos
pavyzdys, perpasakotas V. Propo: „Tarkvinijaus žmona iš savo tarnaitės kartą išgirdo, jog tuo metu, kai ji
židinio ugniai atnašavo bandeles ir aukai liejo vyną, iš
ugnies pasirodęs vyriškas organas, ugnies šeimininkas.
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18 pav. Indiškasis „lingas“

Tuomet išmintingoji karalienė pasakė jai: ‘Tai ne šiaip
sau: matyt, tu pagimdysi daugiau nei mirtingąjį’. Todėl
ji liepė jai pasipuošti vestuviniais apdarais, eiti prie židinio, atsigulti šalia ir pernakvoti ten. Ir štai ji pastojo nuo
ugnies dvasios, ir pagimdė Servijų Tulijų. Analogiškų
legendų esama apie Romulo ir Remo bei kitų gimimą.
Šiuo atveju židiniui visiškai aiškiai priskirtas tėvo vaidmuo“ (Пропп 1976: 224). Tiksliau, ne židiniui, bet pačiai ugniai, ugnies liepsnai20.
Vėliau Indijoje tą pačią struktūrą atkuria vediškojo
Agnio įpėdinis – šivaistinis akmeninis altorius-„lingas“,
sudarytas iš keturkampio pjedestalo ir cilindrinio iškilumo, arba kūgio, virš jo. [18 pav.] Be to, šis „pjedestalas,
nors ir turi praktinę paskirtį, tuo pat metu simbolizuoja
yoni [įsčias]. Ūrdhvaliṅga [stačias falas] nuo šio pagrindo kyla aukštyn taip pat, kaip Agnis, ugnies liepsna,
kilo aukštyn nuo aukuro, savo yoni“ (Kramrisch 1988:
181, 242). Pagal tradicinę teologinę interpretaciją, šioje
aukojimo sueityje „deivė – tai visatos motina. Ji vardu
Bhagā (įsčios). Ji – lingo [falo] pavidalo dievo altorius.
Liṅga – tai Viešpats. Drauge jiedu sukūrė visatą. Šiva
lingo pavidalu – tai šviesa, tvyranti virš tamsos. Dievas
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ir deivė, liṅga ir yoni, yra visatos kūrėjai“; kitaip tariant,
materiją „prakṛti čia išreiškia deivės įsčių tamsa kaip altorius, nuo kurio kyla dieviškasis spindesys. Bhagā – tai
aukuro pagrindas, o liṅga – tai Agnis, ugnies liepsna“
(Kramrisch 1988: 246). T.y. tamsa ir šviesa, materija ir
dvasia, kūnas ir siela ir t. t.
Vadinasi: vyras, apglėbęs moterį, – tai Dangus, Dievas, Tėvas; moteris vyro glėbyje – Žemė, Deivė, Motina; falas, o kartu ir sėkla, gemalas, būsimasis sūnus –
tai vyras moteryje, „dangus žemėje“, dvasia kūne, dieviškoji kibirkštis materialiame pasaulyje, Dievo Sūnus.
Taigi savo simboliniu turiniu lytinės sueities įvaizdis
prilygsta minėtajai archetipinei šeimai, „šventajai šeimynai“, pirmapradei „šventajai trejybei“, į kurią savaime išsiskleidžia. Kaip tik tokį atvaizdą (tibetietiškai
vadinamą yab-yum) matome tantrinio budizmo mandalos viduryje21. [19 pav.] Savo ruožtu schemiškos mandalos centrinis taškas (skr. bindu) gali būti suprantamas
kaip hindų tantrizmo aukščiausio dievo Šivos sėkla
(Woodroffe 1992: 46). Pagaliau kai kuriuose tantriniuose tekstuose ir pati jogos samprata, skr. yoga- ‘jungas, junginys, jungtis’, laikoma sinonimiška sąvokai
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maithuna- ‘lytinė jungtis, sueitis’ (Woodroffe 1992: 43,
46, 240; žr. Eliade 1971: 134–135, 265–267).
Čia turime reikalą su itin išskleista, išplėtota simbolika, kurioje, pasak M. Eliade’s, „bet kuris erotinis
įvaizdis gali perteikti tam tikrą hatha jogos pratimą ar
meditacijos lygmenį, lygiai taip pat bet kuriam simboliui, bet kuriai ‘šventai būsenai’ gali būti suteikta erotinė prasmė“; antai „kai kuriems įprastiems mahajanos
budizmo terminams tantrizme suteikiama papildoma
erotinė prasmė: padma ‘lotosas’ interpretuojamas kaip
bhagā ‘įsčios’; vajra ‘perkūno žaibas’ reiškia liṅga
‘membrum virile’“ (Eliade 1971: 252) ir t. t. Pagaliau „kai kuriuose tekstuose terminą maithuna keičia
terminas saṁhitā‑ ‘sąjunga’; pastaruoju terminu šiaip
jau nusakomas porinis skiemenų, metrų, melodijų ir
t. t. grupavimas, bet ir perteikiama jungtis su dievais
ar Brahmanu“ (Eliade 1971: 258, daugiau žr. 254–256,
259–267 ir t.).
Pasak V. Toporovo, „tokiõs vyro ir moters poros
funkcija – s u e i t i s (plg. pažinti šia prasme), p r a d ė j i m a s (sl. *za-čęti ‘pastoti’ : *na-čęti ‘pradėti’ mena pradžios idėją) ir g i m i m a s. Kiekviena iš
šios triados grandžių įvardijama tiesiogiai ar netiesiogiai aktualizuojant ir žinojimo idėją: sueitis – s u s i p a ž i n i m a s, pradėjimas – p a ž i n i m a s, gimimas – galutinė ž i n o j i m o išraiška, jo paliudijimas“
(Топоров 1991a: 11 ir toliau; išretinta V. T.).
Santykio, ryšio, jungties su Dievybe lytinė, erotinė
simbolika gerai žinoma ir Vakaruose (trumpai žr. Dourley 1984: 68, 112–113). Vienas ryškiausių krikščioniškų pavyzdžių – atitinkama biblinės Giesmių giesmės
interpretacija. Panašių vaizdinių ir atvaizdų, atitinkamai perteikiančių simbolinę jungtį (coniunctio), ypač
gausu alchemijos traktatuose. C. G. Jungo žodžiais,
„tikroji coniunctio reikšmė ta, kad ji veda prie kažko
vieno, prie gimsiančio vienio. Iš jos atgimsta nunykęs
‘šviesos žmogus’, tapatus gnostinės bei krikščioniškosios simbolikos Logosui, buvusiam dar prieš sutveriant
pasaulį“; „Kaip tik šia prasme reikia suprasti mūsiškius
coniunctio atvaizdus: biologinio lygmens jungtis pasitelkiama kaip aukščiausio lygmens unio oppositorum
[‘priešybių vienybės’] simbolis. […] Tokio pobūdžio
analogijos išlaisvina instinktą ir visą biologinę sritį nuo
pasąmoninių turinių spaudimo. Ir atvirkščiai: simbolikos stoka perkrauna instinktų sritį“ (Юнг 1997: 196,
198). Drauge su Erichu Neumannu pridursime: „Tokius vaizdinius pavadinti ‘nešvankiais’ reikštų jų iš pagrindų nesuprasti“, nes „lytinė simbolika, regima jau

19 pav. Priešingų pradų yab-jum jungtis tibetietiškojo tantrinio
budizmo mandalos viduryje.

pirmykščiame kulte bei rituale, turi šventą antasmenišką, transpersonalinę reikšmę, kaip ir visa kas mitologijoje. Ji simbolizuoja kūrybinį vaisingumo pradą, o ne
asmens genitalijas. Tik personalistinis nesusipratimas
šventą jos turinį paverčia ‘nešvankiu’. Savo sunkią
ranką prie šio apgailėtino nesusipratimo lemtingai yra
pridėję judaizmas su krikščionybe, o toje pat draugijoje – ir Freudas“ (Neumann 1954: 19). Išvis, tradiciniu
požiūriu, „lytiškumas kaip toks yra simbolis, o ne pirminis pagrindas. Jis išreiškia pasaulyje veikiantį kūrybinį vaisingumo pradą“ (Leach 1967: 101).
Kitas žinomas „kūrybinio vaisingumo prado“ simbolis yra kiaušinis: prisiminkime pasaulio atsiradimą
iš kosminio kiaušinio kai kurių tautų mitologijose,
pirmiausia suomių, indų, slavų, paplitusį kiaušinio
naudojimą liaudiškose pavasario apeigose ir t. t. (žr.
Топоров 1967: 81–100 ir kt.). Neatsitiktinai ir indų
lingas kitąsyk pavaizduojamas kiaušinio pavidalo.
[20 pav.] Pagal atitinkamą žmogaus dauginimosi fazę,
kiaušinį, anot Josepho Campbello, „galima palyginti su
ta kiaušialąstės apvaisinimo stadija, kai kiaušialąstės
branduolio turinys ir spermatozoidas susilieja į viena,
ir užsimezga nauja gyvybė. Kiaušialąstės nei spermatozoido atskirai jau nebėra. Ši vaizdinį perkėlus tėvams,
pradėjusiems vaiką, galima tarti, kad ir jie tam tikra
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20 pav. Kiaušinio pavidalo „lingas“.

prasme nebegali gyventi nepriklausomai vienas nuo
kito; prasidėjo jų kartos saulėleidis, nes štai užsimezgė
naujas gyvenimo centras, kurio atžvilgiu jie nuo šiol
atstoja savotišką apsauginį kiautą, o jį, atėjus laikui,
teks nusimesti“ (Кэмпбелл 1997: 316). Šis „apsauginis
kiautas“, kiaušinio kevalas, šeimoje yra būtent tėvas.
Motina maitintoja šeimoje atstoja kiaušinio baltymą, o
trynį – vaikas. Kitaip tariant, kiaušinį sudarantys trys
sluoksniai archetipinėje „šventojoje šeimynoje“ simboliškai atitinka tėvą, motiną ir sūnų, o lytinės sueities
simbolyje – vyrą, moterį ir falą arba sėklą moteryje.
Be to, kiaušinio kevalas prilygsta dangui. Pirmiausia dėl to prisimintini jau minėti ang. sky ‘dangus’, hide
‘kailis, oda’, giminiški su lie. kevalas, kiaukutas, kiautas, kurie visi trys gali reikšti ir kiaušinio lukštą; tos
pat šaknies galiausiai ir lie. kiaušas ‘kaukolė’, ‘kiautas,
kevalas, lukštas’ bei tiesiog ‘kiaušinis’, taip pat kiaušis,
kiaušinis (FrLEW: 250; PkIEW: 953 ir kt.; žr. LKŽ V:
671, 687, 711, 714–716). Rusų knyginėje tradicijoje
paminėtinas „Jono Damaskiečio liudijimas“: небо и
земля по всему подобны яйцу – скорлупа аки небо…
„dangus ir žemė visa kuo panašūs į kiaušinį – kiautas
lyg dangus…“ (Афанасьев II: 272; žr. Топоров 1967:
95). Itin ryškus šis įvaizdis Senovės Irano tradicijoje, pavyzdžiui „Didžiajame Bundahišne“ (18.3), kur
aukščiausiasis dievas Ormazdas „pirmiausia sukūrė
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d a n g ų, šviesų ir skaidrų, toli į šalis nutęstais kraštais, k i a u š i n i o pavidalo, iš spindinčio it plienas
metalo, v y r i š k o s i o s lyties“ (Zaehner 2003:
258). Jau ankstyvojoje iranėnų mitologijoje, Mary
Boyce patikinimu, „dievai sukūrė pasaulį per septynis žingsnius. Pirmiausia jie sukūrė dangų iš akmens,
didžiulį ir tvirtą, kiaušinio kiauto pavidalo. Šio kiauto
apatinėje dalyje jie patalpino vandenis. Tuomet sukūrė žemę, plūduriuojančią ant vandenų tarsi milžiniška
plokščia lėkštė. Tuomet žemės viduryje padėjo tris gyvus padarus: vieną augalą, vieną gyvūną […] ir vieną žmogų […]. Galiausiai jie įkūrė ugnį“ (Бойс 2003:
31). [21 pav.] Ugnis čia mums vėlgi labai tinka (juolab
kad kiaušinio trynys mįslėse paprastai prilyginamas
auksui, o auksas yra būdingas ugnies simbolis). Tiek
kiaušinis, tiek visas kosmosas savo ruožtu simboliškai
prilygsta šventyklai. Antai tibetietiškajame budizme,
E. Semekos žodžiais, „stupos kupolas simbolizuoja
dangaus skliautą“, o „ankstyvojo budizmo tekstuose
stupa prilyginama […] kiaušiniui (aṇḍa), kur terminas
‘kiaušinis’ yra visatos sinonimas“, galiausiai „grafiškai
atitinkamą kosmologinį vaizdinį Tibete ir Mongolijoje
įkūnija mandala“ (Семека 1986: 139–140). Taigi kiaušinio kiautas = mandalos išorinis apskritimas, baltymas
= vidinis kvadratas, trynys = taškas mandalos centre.
Mes savo ruožtu galime pridurti, jog kiaušinio kiau-
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tas struktūriškai ir simboliškai atitinka Gediminaičių stulpų
ženklo išorinius stulpelius, kiaušinio baltymas – jo vidinį keturkampį (kvadratą), o trynys – vidurinį stulpelį ant jo.
Liaudies kultūroje kiaušinis metonimiškai išreiškia vaisingumo pradą, vaisingumą kaip tokį. Pažymėtina, jog ta
pati trinarė struktūra išties būdinga ir augalo, medžio vaisiui:
antai slyvos vaisių sudaro plėvelė, minkštimas ir kauliukas
centre – slyvos sėkla (beje, ‘kauliukas, sėklytė’ savaime yra
viena iš lotyniškojo žodžio centrum pirminių reikšmių).
Panašios struktūros yra ne tik augalo vaisius, bet ir žiedas,
kurio vertikalus pjūvis savaime primena Stulpų struktūrą.
Čia būtų galima paminėti ir medžio kamieno pjūvį: žievė –
mediena – šerdis; atitinkamai žmogaus kūno: oda – mėsa
(mikštieji audiniai kartu su krauju ir vidaus organais) – kaulas; tradicinį ratą, arba tekinį: ratlankis – stipinai – stebulė
(kitais atžvilgiais apie tokias trinares struktūras žr.: Razauskas 2000: 35–55). Pažymėtina, kad savo spalvomis tokios
pat struktūros yra Vyčio ženklas: vidury balta, aplink raudo-

21 pav. „Pasaulio kiaušinis“.

na, o anapus herbo ar vėliavos (chaosas, supantis
kosmosą) – juoda (žr. Razauskas 2008: 46–48);
taip pat, beje, ir Gediminaičių stulpai, kai pavaizduoti balti ar šviesūs raudoname lauke.
Negana to, tą pačią archetipinę trinarę struktūrą nesunku įžvelgti ir tokiame buitiniame įrenginyje kaip žibintas: viduryje ta pati šventa dagčio
ugnis (net ir elektrinės lemputės atveju), po juo –
žvakė arba lempos lizdas (plg. vertikaliai „ištemptą“ keturkampį kai kuriuose Stulpų ženklo variantuose), o šį supa ir nuo aplinkos poveikio dengia
(= „dangus“) stiklinis gaubtas arba, prožektoriaus
atveju, reflektorius, šaltinio skleidžiamą šviesą
sutelkiantis ir nukreipiantis reikiama kryptimi.
Taigi žibinto (lempos ar prožektoriaus) struktūra
esmiškai sutampa su kiaušinio struktūra, ir kaip iš
kiaušinio pasaulin pasklinda nauja gyvybė, taip žibintas skleidžia šviesą (palyginimą nesunku būtų
praplėsti ir kitų rūšių spinduliavimo siųstuvams).
Savo ruožtu į šventyklą galima žiūrėti kaip į savotišką „dvasinį žibintą“ – dvasinės šviesos generatorių ir dvasinio spinduliavimo siųstuvą (juoba
kad ir istoriškai pirminis dvasinės tradicijos bei
jos perdavimo – š v i e t i m o šaltinis ir laidininkas yra šventykla, šventykloje atliekamas ritualas
bei sakomi ar dainuojami šventieji tekstai).
Šia prasme Stulpų ženklas yra ne kas kita, kaip
abstrakti vaisingumo prado schema [dar kartą
plg. 15 pav.], kurią galima palyginti su klasikine
radiotechnikos principine schema, įkūnijama kuo
įvairiausiais konkrečiais pavidalais.
Dvasinis, psichinis vaisingumas, esmiškai
mąstymas kaip žinojimo generavimas, vėlgi yra
tos pačios trinarės stuktūros. Aristotelio loginis
mąstymas: didžioji premisa, mažoji premisa ir
išvada; Hegelio dialektinis mąstymas: tezė, antitezė ir sintezė (žr. Lempiäinen 2001: 64; Schimmel 1993: 60; Топоров 1980: 23).
Šiuo atžvilgiu paminėtina „Švetašvatara upanišada“ (2.6), sąmonės, proto kilmę tiesiogiai
siejanti su aukojimu: „Kur trynimu įžiebiama
u g n i s, kur nenurimsta vėjas, kur soma gausiai liejamas – ten gimsta p r o t a s“ (Upanišados 2006: 147). Panašiai Buda su ugnies išgavimu trinant yra palyginęs dvasines pratybas (askezę) ir jų vaisių – nušvitimą (Thomas 2000: 64).
Viduramžių Europoje su titnage slypinčia ugnimi
buvo palyginama žmoguje slypinti Dievo šviesa
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(Jung 1983: 107, §141) ir netgi patsai Dievo Sūnus
(Jung 1977: 52, išn. 89). Tai mena ir atitinkami rusų
priežodžiai: В человеке душа, что в кремне огонь
„Žmoguje siela – kaip titnage ugnis“ (Даль II: 189);
Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа
„Kaip titnage ugnies nematyti, taip žmoguje – sielos“
(Даль 2004: 252; žr. Айрапетян 1992: 34, 83, 90).
Tradicinis ugnies išgavimas trinant dvi pliauskas
arba skeltuvu skeliant iš titnago irgi, žinoma, priklauso tai pačiai bendrai trinarei generuojančiai struktūrai:
viena medžio pliauska arba skeltuvas (tėvas, tezė),
antroji medžio pliauska arba titnagas (motina, antitezė) ir tarp jų gimusi ugnis (sūnus, sintezė). Juolab
kad ugnies išgavimo lytinė simbolika archajiška ir gerai žinoma, pradedant „Rigveda“ (III.29.1): ástīdám
adhimánthanam ásti prajánanaṁ kṛtám / etôṁ
viśpátnīm ô bharāgním manthāma pūrváthā „Esti pagrindas trynimui, esti gaminti pasiruošęs falas, / Šią
viešpatnį čion atveskite ugniai trinti kaip pirma“22; ir
toliau (2): aráṇyor níhito jātávedā gárbha iva súdhito
garbhíṇīṣu… „Tarpu pliauskų padėtas Džatavedas
(Agnis), lyg gemalas nėsčiosiosna gerai įdėtas…“
(Aufrecht I: 238–239; plg. Ригведа 1989: 314). Pasak
V. Ivanovo ir V. Toporovo, „ugnies išgavimo veiksmas
tuo susiejamas su sueities simbolika“, juolab kad „tuo
pat santykiu ugnis (agni, vyr. g.) yra susijusi su aukuru (vedi, mot. g.), ant kurio dega ugnis“ (Иванов,
Топоров 1974: 219). Beje, panašių vaizdinių (bent jau
ugnies išgavimo sąsają su vestuvėmis) galima aptikti
ir istorinėje Lietuvoje. Antai vienoje baltarusių vestuvinėje dainoje sakoma: Бiце камень, бiце, / Агню
даставайце, / Свечачку зажыгайце, / Дзевачку застрыгайце „Skelkite akmenį, skelkite, / Ugnį išgaukite, / Žvakelę uždekite, / Mergelę apkirpkite“ (ЛП:
457, komentaras tekstui Nr. 125).
Būtent šitaip perkūno dievas išskelia dangiškąją
ugnį – žaibą. Antai „Rigvedoje“ (II.12.3) Indra: áśmanor
antár agníÇ jajôna „tarp dviejų akmenų ugnį pradėjo“
(Aufrecht I: 185; plg. Ригведа 1989: 249; žr. Иванов,
Топоров 1974: 95–96). Juolab kad veiksmažodis jan(jajôna) reiškia būtent lytinį pradėjimą ar gimdymą.
Kaip skeliamą ugnį žaibo kilmę vaizduoja rusų mįslė: На поле царинском стоит дуб саратынский, в
дубу гробница, в гробе девица огонь добывает,
сыру землю зажигает „Karališkajame lauke stovi saracėnų ąžuolas, ąžuole karstas, karste mergelė u g n į
i š g a u n a, juodąją žemelę dega“ = debesis, griaustinis ir ž a i b a s (СдЗРН: 243, Nr. 1960; Загадки 1968:
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24, Nr. 264). Vadinasi, „slavuose galima rekonstruoti ritualinio ugnies išgavimo ryšį su perkūno dievu. Analogiškų duomenų pateikia ir senovės lietuvių religijos šaltiniai, kur ši ritualo detalė siejama kaip tik su Perkūnu“
(Иванов, Топоров 1974: 116). Pirmiausia dėl to pažymėtina Motiejaus Stryjkovskio „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikos“ (1582 m.) žinia apie
Vilniaus Perkūno šventyklą: Postawił jeszcze Gedimin
bałwan Perkunowi albo Piorunowi, kamień krzemienisty wielki, z którego ogień kapłani krzossali, w ręku trzymający, temu też na ofiarę ustawicznie ogień wieczny
z dębiny we dnie i w nocy palono, na tym miejscu gdzie
dziś kościół (od Jageła, wnuka Gediminowego fundowany) świętego Stanisława w zamku „Gediminas dar
pastatė stabą Perkūnui, arba Perūnui, – titnago akmenį
didelį, iš kurio kunigai ugnį skeldavo, rankoj laikydami.
To Perkūno garbei ir amžinoji ąžuolinių malkų ugnis
dieną naktį buvo kūrenama toje vietoje, kur dabar pilyje
Šv. Stanislovo bažnyčia (pastatydinta Jogailos, Gedimino vaikaičio)“ (BRMŠ II: 525, 558; vertimas beveik
ištisai Dominyko Urbo). Dar XIX a. liaudyje užrašyta,
kad ir pats Perkūnas, pagal kalbos žmonių, iš titnago
skeliąs ugnį ir iš to žaibai esą (DvPSO: 386, Nr. 45).
Ir baltarusių Пярун трымаў у руках жорны, ударыў
камень аб камень i выклiкаў гром i маланку „Perūnas
laikė rankose girnas, trankė akmenį į akmenį ir sukeldavo griaustinį bei žaibą“ (ЛП: 32, Nr. 2a). Paminėtina ir
latvių mįslė: Līdz sper, tā deg „Tik trenkia (perkūnas),
tai ir dega“ = skiltuvas (AnLTM: 283, Nr. 3234). Tokių
pavyzdžių galima būtų pateikti daug.
O kadangi Perkūnas Romovės dievų trejybėje užima centrinę vietą, tai ši baltų dievų trejybė (Patolas–Perkūnas–Patrimpas), su tam tikromis išlygomis,
matyt, irgi gali būti įtraukta į mūsų nagrinėjamą Gediminaičių stulpų simboliką, o kartu su ja, galų gale, –
ir archetipinė trinarė vertikali pasaulio struktūra (dangus–žemė–požemis arba, laikantis minėtų dievų sekos,
požemis–dangus–žemė; čia požemis, kaip žemės vidus, atitinka motinos žemės įsčias, o žemės paviršius,
kaip visokeriopos gyvybės erdvė, – jos vaikų, Sūnaus
sritį, atstovaujamą jauno Patrimpo).

Išvada
Už išvadą galima pasiūlyti Gediminaičių stulpų
ženklo struktūros prasminių atitikmenų – o jie esmiškai
ir apibrėžia jo simboliką – lentelę:

Dainius RAZAUSKAS. Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu

daiktas

išorinė danga

vidinė terpė

branduolys

Gediminaičių stulpai

išoriniai stulpeliai

vidinis keturkampis
(kvadratas)

vidurinis stulpelis ant
keturkampio

šventykla

aptvaras

aukuras

ugnis

mandala

išorinis apskritimas

vidinis kvadratas

taškas centre

pasaulis

dangaus skliautas

žemė

žmogus (gyvas padaras, gyvybė)

Šventoji Trejybė

Dievas Tėvas

Šventoji Dvasia

Dievo Sūnus

Šventoji Šeimyna

Juozapas

Marija

Jėzus

(archetipinė) šeima

tėvas

motina

vaikas

sueitis

vyras, glėbyje laikantis moterį moteris vyro glėbyje

falas vulvoje, sėkla gimdoje

kiaušinis

kiautas

baltymas

trynys

vaisius

odelė

minkštimas

kauliukas, sėklytė

medžio kamienas

žievė

mediena

šerdis

gėlės žiedas

žiedlapiai

žiedsostis (taurelė)

piestelė (kuokeliai)

naminis augalas

puodynė (vazonas)

žemė

augalas

žibintas

apsauginis gaubtas, reflektorius

žvakė, dagčio, lempos lizdas

dagčio liepsna, lempos šviesa

žinojimas

sąmonė

nežinomybė, klausimas,
uždavinys

pažinimas, atsakymas,
sprendimas

loginis mąstymas

didžioji premisa

mažoji premisa

išvada

dialektinis mąstymas

tezė

antitezė

sintezė

ugnies išgavimas trinant

viršutinė pliauska

apatinė pliauska

ugnis

ugnies išgavimas skeliant

skeltuvas

titnagas

kibirkštis

dievų trejybė

Perkūnas (vidutinio amžiaus)

Patolas (senas)

Patrimpas (jaunas)

Vertikali pasaulio struktūra dangus, viršus (pradžia,
pradas)

požemiai, apačia (galas,
trąša, terpė)

vidurinis lygmuo (gyvenimas)

metafizinė trejybė

materija

siela (įsikūnijusi dvasia)

dvasia

Ir t. t.
Taigi, Gediminaičių stulpai – tiksliau, Gediminaičių stulpų pavidalo geometrinė figūra, nepriklausomai
nuo pasirodymo laike ir erdvėje nei nuo galimų kitokių
istorinių (išorinių, atsitiktinių) įprasminimų, – vidine
savo struktūra simbolizuoja vaisingumo pradą, būties
atsinaujinimo, augimo, plėtros bei sklaidos šaltinį pačia plačiausia ir giliausia prasme.
Nebent dar būtų galima pridurti pabaigai, jog tą
pat augimo, plėtros bei sklaidos pradą esmiškai mena
šventumo sąvoka. Mat būdvardis šventas, kartu su atitikmenimis slavų, iranėnų bei vedų kalbose (nekalbant
apie kai kuriuos spėjamus germanų kalbų atitikmenis),
yra kilęs iš ide. šaknies *k’ṷen-to-, kuri, kaip darybinė
atvija, savo ruožtu remiasi pirmine šaknimi ide. *k’eureikšme ‘augti, plėtotis, skleistis, klestėti’ ir pan., pirmiausia, beje, taikyta nusakant ūgtelinčią, plykstelinčią
nuo įžertos degios aukos aukuro ugnį – pradedant vedų

śvāntá- & agní- ir baigiant lie. šventà ugnìs23. O tai
savo ruožtu papildomai pagrindžia Gediminaičių stulpų sąsają su kuo įvairiausių tikybų švent-ovėmis bei
švent-yklomis.
Vaizdinę medžiagą parengė Ignas Šlajus

Nuorodos
1. Būtent! Gedimino – taip pat, beje, ir Kęstučio su Algirdu –
pažeminimas į kunigaikščius tėra ideologinio Lietuvos niekinimo ir
jį lydinčio lietuviškojo nevisavertiškumo vienas iš pavyzdžių. Kai
kurių istorikų argumentai už esą „įprastą“ didžiojo kunigaikščio
titulą neatlaiko elementarios kritikos.
2. Šią valdovų-dvynių idėją, išrutuliotą imtinai ligi dvynių pasaulio
kūrėjų tradicinėse kosmogoninėse sakmėse, yra trumpai aptaręs
Gintaras Beresnevičius (2003: 105–106). Čia gal būtų verta priminti
šiuolaikinių baltarusių etninį pagrindą sudariusių krivičių etnonimo
santykį su baltų vyriausiojo žynio pavadinimu krivė, krivis. Atsižvelgiant į baltišką pačių krivičių kilmę (Dzermantas 2009: 39–55),
galima iškelti prielaidą, jog krivičiais (arba, tiksliau, atitinkamu baltišku žodžiu, kaip lie. krivaitis, krivietis ‘priklausantis kriviui, susijęs
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su kriviu hierarchinio ar kitokio pavaldumo būdu’, ar pan.) nuo pat
pradžių save vadino ta pati tauta, kuri kitu atžvilgiu save tapatino
su Lietuva, tik pirmasis pavadinimas nusako religinę priklausomybę
bei tapatybę – tapatybę pagal tradiciją, įkūnytą vyriausiojo žynio
krivio (plg. „popiežininkais“ protestantų pavadinamus katalikus), – o
antrasis yra pasaulietinės, karinės-politinės administracijos pagrindu atsiradęs savivardis (turint omeny pirminę sen. lietuvių žodžių
*leitā, *leituvā reikšmę ‘kunigaikščio karinė palyda, kariauna’:
Karaliūnas 1995; Dubonis 1998). Šiedu savivardžiai irgi gali būti
suvokiami kaip savotiškas dvasinės ir pasaulietinės valdžios „dvyniškumo“ atspindys. Pirmojo iškilimas istorinės Lietuvos rytuose,
o antrojo – vakaruose gali būti susijęs su atitinkamomis istorinėmis
aplinkybėmis: „taikus“ Rytų krikščionybės plitimas (ideologinis
užkariavimas) ir būtent karinė agresija iš Vakarų (pasaulietinis
užkariavimas). Skaudi likimo ironija ta, kad perėjimas prie „rusų
tikybos“ ir jį lydėjęs suslavėjimas vidinę krivičių vardo prasmę
pavertė visiška priešingybe jo išorinei reikšmei, kaip ir šiuolaikinių
lietuvių, praradusių savo kunigaikščius ir jų kariaunas. Simboliška ir
tai, kad siena tarp Europos Rytų ir Vakarų eina kaip tik per istorinės
Lietuvos širdį, dalydama ją perpus.
3. Beresnevičius 1995: 129–132; su tipologiniais pavyzdžiais ir kai
kuriomis įdomiomis sąsajomis (pavyzdžiui, atitinkama A b i e j ų
Tautų Respublikos samprata) žr. San’ko 2010: (59–67).
4. Minėtose „Maitri upanišados“ vietose sakoma: (IV.4) asti brahmeti
brahma-vidyā-vid abravīd, brahma-dvāram idam ity evaitad āha,
yas tapasāpahata-pāpmā, aum brahmaËo mahimety evaitad āha,
ya£ suyukto’jasram cintayati, tasmād vidyayā tapasā cintayā
copalabhyate brahma, sa brahmaËa£ para etā bhavaty adhidaivatvam devebhyaś ceti… ya evaÇ vidvān anena trikeËa brahmopāste
„Esti brahmanas, – brahmanžinią žinąsis tarė. Tai b r a h m a n o
v a r t a i, – atitarė, kas įkarščiu nusikratė ydų. Aum brahmano
galybė, – atitarė tasai, kurs atsidėjęs (pasijungęs) nuolat mąsto.
Taigi žinojimu, įkarščiu, mąstymu suvokiamas brahmanas. Jis
b r a h m a n ą p r a e i n a ir, išties, atsiduria aukščiausiame
dieviškume aukščiau dievų…, kuris taip žino ir šiuo trejetu brahmaną
garbina“; (VI.28) athānyatrāpy uktam: bhūtendriyārthān atikramya
tata£ pravrajyājyaÇ dh°ti-daMFaÇ dhanur grhītvā’nabhimānamayena caiveµuËā tam brahma-dvāra-pāraÇ nihatyādyaÇ… taÇ
hatvoÇkāra-plavenāntarh°dayākāśasya pāram tīrtvāvirbhūte’ntarākāśe śanakairavaÏaivāvaÏak°d dhātukāma£ saÇviśaty evaÇ
brahma-śālāÇ viśet „Kitur dar pasakyta taip: būsmus, jutimus,
daiktus peržengus, paėmus lanką, kurio timplė – klajūnystė, o lazda – tvirtybė, ir nesavimeilės strėle aukščiausiajį b r a h m a n o
v a r t ų [sargą] nušovus… jį nudėjęs, skiemens om keltu persikėlęs
per širdies erdvę, vidinėn erdvėn, – kaip urvan žengia kalnakasys,
geidžiantis mineralų, – taip jis į b r a h m a n o m e n ę težengia“ (PU: 811, 837–838). Kažkokio (švento) statinio įvaizdžiai
akivaizdūs. Tūkstantmečiu anksčiau, „Rigvedoje“ (I.10.1), artimas
vaizdinys pasitelkiamas kalbant apie žynius brahmånus (brahmãn),
apie kuriuos, kreipiantis į Indrą, pasakoma: brahmôËas tvā śatakrata
úd vaÊśãm iva yemire „brahmånai tave, šimtagali, kaip siją iškėlė“
(Aufrecht I: 6; plg. Ригведа 1989: 13). O štai kitur (VII.43.1), kalbant
apie poetus, pats brãhmanas, kaip šventasis žodis, šventoji žosmė,
tiesiogiai prilyginamas medžiui: yéµām brãhmāËy ãsamāni vîprā
vîµvag viyãnti vanîno nã śôkhāh „kurių žosmės (brãhmanai) nelygstamos, įkvėptos visapus skleidžiasi kaip medžio šakos“ (Aufrecht II:
37; plg. Ригведа 1995: 223).
5. Топоров 1974: 24–25 ir t., 31–34; Топоров 1968: 129; Топоров 1991:
108; Топоров 1999: 86; plačiau apie brahmaną kaip stulpą, mietą,
ramstį ir iš čia galiausiai „dangaus atramą, pasaulio pagrindą“ (taip
pat medį ir iš čia medieną, medžiagą, iš kurios pastatytas „pasaulio
namas“, ir t. t.) žr. Gonda 1985: 200–204.
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6. Žr. BRMŠ II: 385, išn. 7.
7. Už nurodytą man šį piešinį labai ačių Gintarui Songailai!
8. Aufrecht I: 59, 64; II: 118–119; plg. Ригведа 1989: 87, 93;
Ригведа 1995: 328. Vedų vīra- šiaip jau reiškia tiek ‘vyras’, tiek
‘didvyris’ (Monier-Williams 1899: 1005). Pažymėtina galimybė
pastarajame posme kone ištisai versti etimologiniais atitikmenimis,
bendrašakniais ar net išvis kone tais pačiais žodžiais: śruµÏy âgne
nãvasya me… vīra viśpate… daha „klausydamas, Ugnie, naujosios
mano…, vyre, viešpatie… degink“. Tokiu atveju net kyla įžūlokas
klausimas, ar tai dar „vertimas“, ar tiesiog „tarminis“ perrašymas…
Beje, lie. ugnis Apse, Adutiškyje, Lazūnuose irgi paliudytas vyriškąja
gimine (žr. LKŽ XVII: 381), jį linksniuotume kaip vyr. g. debesis,
debesies, debesiui ir t. t. ar žvėris, žvėries, žvėriui ir. t. t. (pastarasis,
beje, seniau vartotas moteriškąja gimine).
9. LLD IX: 390, 393, Nr. 372, 376, žr. 388–396, Nr. 371–379.
10. Žodis aukuras, arba aukaras, kaip įrankio pavadinimas, sudarytas iš
pakėlimą, pakylėjimą žyminčios šaknies auk- su priesagomis -uraarba -ara-, kaip tik ir žymi tokią aukojimui skirtą pakylą, paaukštinimą, būtent altorių; plg. lo. altar, altare, altaria ‘altorius, aukuras’
kaip ‘paaukštinimas’ iš altus ‘aukštas’ ir kt. (Razauskas 2008a:
44–45, nuodugniai, su mokslinių nuomonių istorija, apžvalga bei
kritika, žr. 17–45).
11. Beje, atsižvelgiant į tai, kad mandala (nepriklausomai nuo konkrečių
topografinių aplinkybių) esmiškai sudaro bet kurio senojo miesto
principinę schemą, daugiau mažiau ryškius Gediminaičių stulpus
galima įžvelgti ir pačiame Gedimino pilies komplekse Vilniaus
širdyje: trapecijos pavidalo Aukštutinės pilies kuoras (seniau visa
pilis) su viršuje iškelta Lietuvos vėliava, savo ruožtu sovintis ant
trapecijos pavidalo kalvos, apačioje apsuptos Žemutinės pilies statinių ir iškilių varpinės bei bažnyčių bokštų. Atskirai nė nekalbant
apie Tris Kryžius ant gretimo Kreivosios pilies kalno.
12. Į itin išplėtotą mandalos simboliką čia nėra galimybės leistis, belieka tikėtis, kad ši sąvoka, Vakaruose jau įėjusi į kultūrinę apyvartą,
skaitytojui bus pakankamai pažįstama. Glaustą įvadinę santrauką
yra pateikęs, pavyzdžiui, V. Toporovas klasikinėje mitologijos
enciklopedijoje „Pasaulio tautų mitai“ (МНМ II: 100–101).
13. Kazys Bradūnas, „Kaitra“: Ko nutilote? Ko klausiate? Kam smilksta
/ Ž e m ė tartum a u k u r a s gražus? (Bradūnas 1990: 15).
14. Tantrinėje vadinamosios Kundalini jogos sistemoje kvadratas,
žymintis apatinę čakrą, simbolizuoja žemę, o viršutinė, aukščiausioji
čakra, atstovaujanti dievybei bei dangui, vaizduojama kaip daugybe
žiedlapių pražydęs apskritimas (žr. kad ir Woodroffe 1992: 332 ir t.,
419 ir t., taip pat pav. I ir VIII prie p. 317 ir 419). Pagal šiuolaikinę
psichologinę interpretaciją, „ratas – tai sielos simbolis (jau Platonas
psychę apibūdino kaip sferą). O kvadratas (dažnai ir keturkampis) – tai žemiškosios materijos, kūniškumo ir realybės simbolis“
(Jaffé 1968: 284). Ir t. t.
15. Glaustai žr. V. Ivanovo ir V. Toporovo straipsnį „Indoeuropiečių
mitologija“ (МНМ I: 528; lietuviškai apytikriai ME I: 319–320).
16. Baltų tradicijoje žemė irgi apibūdinama epitetu plati, formos atžvilgiu, beje, tiksliai sutampančiu su vedų žodžiu p°thivê, kuris esmiškai
irgi yra mot. g. būdvardis reikšme ‘plati’ (ide. *pÂtƒÙī < *pÂth2Ùih2);
nuodugniai apie tai žr. Razauskas 2012: 351–362.
17. Visi keturi pirmieji žodžiai ãgne divã£ sūnúr asi lietuviškai skamba
esmiškai be vertimo: ugnie, Dievo sūnus esi, juoba atsižvelgiant į
minėtą reliktinį vyr. g. ugnį.
18. Žr. Lempiäinen 2001: 64, 76, 86; Schimmel 1993: 60; Бенуас 2004:
77; Топоров 1980: 11 ir daugelyje simbolių žodynų apie skaičių trys.
19. Pagels 1979: 51–52; NHL: 105, 109, 137, 142, 146, 209, 445; vienas
iš minėtų tekstų, Evangelija pagal Tomą (101), prieinama lietuviškai
(FICh: 66).
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20. Kitu atžvilgiu, kalbant apie krosnies lytinę simboliką, apie tai žr.
Razauskas 2011: 171–177.
21. Pagal tradicinę teologinę interpretaciją, čia yab ‘vyras, tėvas’ =
upāya ‘metodas, kelias’, o yum ‘moteris, motina’ = praj¹ā ‘aukščiausioji išmintis’; šių dviejų pradų jungtis sudaro tai, kas vadinama
mahāmudrā ‘didysis ženklas’ arba ‘didžioji laikysena, padėtis,
būklė’ (Bharati 1975: 178, 212–213, 215–216). Žinomą kinų yinyang santykį galima laikyti šio simbolio atitikmeniu (Bharati 1975:
221). Indų tantrizme jį savaip atitinka „didysis išsipildymas“ – moteriškosios gyvybinės energijos (śakti), vaizduojamos kaip gyvatė
kuËFalinī (pažodžiui ‘susirangiusioji’ ar ‘besirangančioji’), sulig
sąmonės nušvitimu tolydžio kylanti stuburu nuo apatinio galo ligi
viršugalvio, jungtis su dvasios pradu (Śiva), simboliškai įsivaizduojamu viršugalvyje (Bharati 1975: 228, 292, 296). „Žmonių kalba“
tai būtų galima suprasti, viena vertus, kaip gyvybės įsąmoninimą,
sąmoningumo savo gyvenime ugdymą, o antra vertus, kartu kaip
sąmonės gaivinimą, gyvinimą (gyvybės, gyvatos prado vaizdavimas
gyvatės pavidalu plačiai žinomas, jo apraiška ir lietuvių gyvatė). Čia
galima priminti ir tai, kad Ieva, hebrajų Hawwa, gyvatės pakurstyta
susieiti su Adomu, pažodžiui irgi yra ‘Gyvybė’ ar ‘Gyvata’.
22. Vedų viśpãtnī yra visai tas pat kas lietuvių viešpatni ‘garbinga moteris, ponia, šeimininkė’ (LKŽ XIX: 290, žr. 287), tiek forma, tiek
reikšme. Nors lietuviškas žodis laikomas retu ir „pasenusiu“, vis
dėlto, atrodo, būtų paika verčiant vediškąjį mėginti nusakyti kitais
žodžiais, pavyzdžiui, ‘gyvenvietės, šeimynos vyriausiojo žmona’, o
saviškį visiškai tikslų jo atitikmenį tik dar giliau nustumti užmarštin.
23. Топоров 1995: 441–448 ir toliau; Топоров 1987a: 190–193 ir t., 202
ir t., 209–213 ir t.; Топоров 1989: 9–14 ir t.; plg. Топоров 1988:
16–27, 35; žr. PkIEW: 592–594 ir 630.
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The Columns of the Gediminid Dynasty
from the point of view of symbolism
Dainius RAZAUSKAS
As is indicated in the heading, the article deals with the
heraldic sign of the dynasty of the Lithuanian king Gediminas, established since his grandson Vytautas in the late
14th century, concentrating not on its history, prevalence
or attributive meaning, but on the symbolism of its very
graphic structure.
The article is divided into two parts. In the first one,
attempts are put to establish the material object, which may
be graphically reflected in the figure. First, some earlier
conjectures are shortly surveyed. Then the meaning of “columns”, evident from the very denomination known since
the 16th c., is analysed taking into account such samples
as ancient Indian brahman (previously some wooden construction in the form of arch or gate, cf. brahma-dvāram in
Maitrī-upanishad IV.4; VI.28 etc.), Greek dókana, Roman
porta triumphalis, Old Prussian paired columns devoted to
the legendary twins Worskaito and Iszwambrato etc. Finally
it is maintained that the whole figure represents the ancient
archetypal temple en face with the altar and the fire on it in
the centre and the two portal pillars on both sides, or the
poles of the enclosure around it in profile (vertical section).
The figure, then, as representing the vertical section of the
archetypal temple, corresponds to the principal mandala as
the horizontal section, or the ground plane, of the same archetypal temple, i.e. the circle depicting the enclosure with
the inscribed quadrat depicting the altar and the point in
the centre depicting the fire on the altar, as viewed from
above. As a matter of fact, many temples of very differ-
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ent religions (such as Catholic churches, Islamic mosques,
Buddhist shrines, etc.) en face coincide in structure with the
figure of the Columns.
In the second part of the article, the symbolism of the
three mentioned geometrical components of the mandala
(the circle, the inscribed quadrat, and the central point) in
their interrelation are analysed including such cases as the
vault of the Sky covering the Earth with the Fire, or Man, in
the centre; God the Father, the Mother Goddess, and their
Son (the primal, archetypal Trinity); the Father embracing
the Mother with the Child in her lap (the archetypal Holy
Family); the Egg (the shell, the white, and the yolk); comparable also to the plum (the peel, the pulp, and the stone,
namely centrum); in the mental sphere it amounts to the Aristotelian great premise, the small premise and the solution;
the Hegelian thesis, antithesis, and synthesis, etc.
As the figure of the Columns with its structural components represents the vertical section of the same object, i.e.
the archetypal temple, which in the ground plane (the horizontal section) constitutes the mandala with its corresponding structural components, so the very same symbolism, in
the final analysis, applies also to the sign of Columns. Its
essential meaning could be summarised as “the principal
schema of productivity”, in the most wide possible sense.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio g. 6, Vilnius, e. paštas: liaudies.kultura@llkc.lt
Gauta 2013-12-15, įteikta spaudai 2014-02-04
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Debesims prasiskyrus
Joną TRINKŪNĄ išlydint

Taip nebūna, kad tuštuma, tuštuma, ir staiga –
žmogus. Būna atvirkščiai: yra žmogus, yra, ir staiga –
tuštuma. Medis auga iš lėto, visi įpranta atsiremti į jo
tvirtą kamieną, ilsėtis jo vešlios lajos paunksmėje, iš jo
aukštai iškeltos viršūnės atpažįsta dangų. O pakirstas
medis virsta staiga, ir staiga jo vietoje nelieka nieko.
Bjaurus sutapimas: kaip tik tomis dienomis Gedimino pilies skvere, ties „Rotonda“ (savo griuvėsiais
iškalbingai simbolizuojančia mūsų ironišką laisvę), prie
pat tako, kuriuo kasdien vaikštau į redakciją, nupjovė
medį. Kelmas sveikut sveikutėlis, baltut baltutėlis.
Kaip pas mus įprasta. Iškart tamsus debesis eilinįsyk
apniaukė širdį… Suraikytas trinkomis, medis kelias
dienas pragulėjo skvere, o pirmadienį, kai jau žinojau
apie mus ištikusią netektį, man einant redakcijon,
šiuolaikiniai „stribai“ jo palaikus jau svaidė į burzgiančio sunkvežimio kėbulą.
Jonas Trinkūnas gimė 1939 m. vasario 28 d. Klaipėdoje, mokyklą baigė Kaune, o Vilniaus universitete
1960–1965 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
1969–1973 m. ėjo aspiranto (dabar būtų doktorantas)
pareigas VU Filosofijos katedroje. Tuomet ir prasidėjo
jo ramuviškoji veikla – tarsi oksimoronas: ramybės veikla. Bet iš tikrųjų kaip tik taip ir yra: išorinė ramybė,
neveiklumas tik gimdo nerimą, o teisinga veikla, teisingas darbas – tikrąją ramybę. „Jei kas nors turi būti
padaryta – tai daryk, atlik neabejodamas. Ištižėlis
keleivis vien tik dulkes kelia“, – sako Buda „Dhamapadoje“ (313). Arba bevaises „aistras“, nes tą originalo
žodį raja „dulkės“ galima versti ir taip.
Ir Jonas dirbo. 1967 m. kartu su bendražygiais
surengė pirmąsias Rasas Kernavėje, 1969 m. įkūrė Vilniaus universiteto ramuvą ir ėmėsi leisti jos laikraštėlį
„Ramuva“, rengti kraštotyros ekspedicijas po visą Lietuvą, būrė folklorinius ansamblius Vilniuje ir vietose,
kuriose tik apsilankydavo, parengė lietuvių etninės
kultūros studijų programą, organizavo Vydūno šimtųjų gimimo metinių minėjimus, rašė disertaciją apie
senąjį lietuvių tikėjimą – ją „ginti“ jam teko kone visą
gyvenimą, kol 2012 m. Pasaulio senųjų tradicijų ir
kultūrų paveldo universitetas (JAV) Jonui Trinkūnui
suteikė filosofijos daktaro laipsnį.
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Jonas Trinkūnas (1939–2014).

1973 m. sovietų prievaizdai nebeapsikentė ir
užkirto Jonui visas galimybes viešai dirbti kultūrinį ir
šviečiamąjį darbą. Nuo tada penkiolika metų jam teko
uždarbiauti kaip išmanė, pripuolamai, o dirbti tyliai, jei
tik įmanoma tyliai dirbti darbą, kurio šerdis ir branduolys – daina. Mat Jonas visą tą laiką būrė vadinamuosius
folkloro ansamblius, visokeriopai skatino ir palaikė
vadinamojo folkloro judėjimą – bene vienintelę įmanomą anuomet tautišką bendruomeninio gyvenimo
formą. Ir tik 1988 m., šio judėjimo srovelėms susiliejus
į visuotinį Lietuvos Atgimimą, Jonui atsirado galimybė
grįžti prie mokslinio darbo tuometiniame Filosofijos
ir sociologijos institute. Nuo 1990 iki 1994 m. Jonas
vadovavo Etninės kultūros skyriui prie Kultūros ministerijos, o tada vėl grįžo į insitutą. Etnokultūrinių organizacijų, kurių narys ar vienas iš vadovų buvo Jonas
Trinkūnas, neįmanoma išvardyti. Pažymėtina, jog nuo
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1989 m. jis kasmet rengė Ramuvos vasaros stovyklas,
tapusias reiškiniu ne tik visos Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Norint aiškiau suvokti šio reiškinio įtaką
Lietuvos dvasiniam gyvenimui, užteks paminėti bene
žymiausią Ramuvos „pumpurą“ – muzikos leidybos
įmonę „Dangus“ ir jos renginius, tarp kurių tvirta
dvasia išsiskiria Vasario 16-osios minėjimai, Nepriklausomas savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros
festivalis „Mėnuo juodaragis“, kurio dalyvių branduolį
sudaro ramuviečiai, ir kt. Turiu įtarimų, kad ramuviečiais yra buvę ar bent Ramuvos „krikštą“ patyrę apskritai lemiama Lietuvos kultūros žmonių dalis, ir kad
be Ramuvos išvis nebūtų šiuolaikinės Lietuvos, kiek
jos dvasia tebėra gyva. Todėl tikrai pelnytai už kultūrinę veiklą 1997 m. Jonui Trinkūnui suteikta valstybinė
Jono Basanavičiaus vardo premija.
Nepriklausomybės metais Jonas dar yra dėstęs
etninę kultūrą Vilniaus pedagoginiame universitete, o
nuo 1990 m. vadovavo apeiginio folkloro ansambliui
„Kūlgrinda“, su kuriuo 1996–2009 m. įrašė devynis
albumus. Nuo savęs pridursiu, kad nežinau, nesu girdėjęs, kas dar savo balsu lietuviškose dainose būtų
atvėręs tokią gelmę ir tokią erdvę, kaip „Kūlgrinda“
ir ypač Jonas – sunku būtų rasti tauriau jas dainavusį
vyrą. Ne be reikalo daina, būten daina, o ne raštai,
sudarė Jono Trinkūno dvasinio mokymo (manau,
pagrįstai galima taip sakyti) šerdį. Nors parašęs jis ir
kelias knygas, paskutinė iš paskelbtų – Lietuvos senosios religijos kelias (Vilnius: Asveja, 2009).
Bene ryškiausia Jono Trinkūno veiklos gija – religinė. Religijos sąvoka kebli, ligi šiol dar niekam nėra
pavykę jos galutinai apibrėžti. Ir jei lietuvių senelių
vaikaitis Rytų Lietuvoje „turėjo teisę“ būti paverstas
baltarusiu ir paskui dar įtikintas tapti lenku, tai jau
tikrai ne mažesnę teisę žmogus turi į religinę tapatybę, tokią, su kokia pats pajunta reikalą tapatintis,
juolab kai ji pasižymi pagarba protėviams, papročiams
ir Tėvynei. Jono Trinkūno kraštotyros (ir kraštomylos)
veikla vyko su Ramuvos vardu, o štai religinė bendruomenė, Jono rūpesčiu įkurta ir oficialiai įregistruota
1991 m., buvo pavadinta Romuva. 2002 m. spalio 19
d. Jonas Trinkūnas įšventintas jos kriviu. Romuvos
skyriai dabar veikia JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitur. Negana to, 1998 m. Jono rūpesčiu buvo
surengta tarptautinė etninių religijų atstovų konferencija ir įkurtas Pasaulio etninių religijų kongresas
(ang. World Congress of Ethnic Religions, sutrumpintai
WCER), kurio pirmininku vėlgi išrinktas Jonas Trinkūnas. Kadangi kongreso pavadinimas, matyt, pirma
buvo sugalvotas angliškai ir tik paskui išverstas į lietuvių kalbą, tai „ženklu iš aukščiau“ reikia pripažinti
lietuviško pavadinimo Pasaulio etninių religijų kongresas santrumpą PERK, kurią kone savaime pratęsia

priesaga -ūnas. Trink-ūnas Perk-ūno pirmininkas! Deja,
2010 m. Kongresas susiaurėjo į Europos etninių religijų kongresą (European Congress of Ethnic Religions,
ECER), ir PERKūnas susitraukė į EERKę… Tokie tat
„dievų pokštai“.
Už atkaklią kultūrinę ir dvasinę lietuvybę 2013 m.
Jonui Trinkūnui suteiktas Gedimino ordino Riterio
kryžius. Be pelnyto aukšto įvertinimo, šis Gedimino
ordino Riterio kryžius, suteiktas Jonui Trinkūnui, visą
gyvenimą stūmusiam šalin kryžių, kurį pirmieji ant Lietuvos padėjo Ordino riteriai, išties iškalbingai atspindi
sujauktą pastarųjų laikų mūsų viešąją savimonę. Jau
nė nekalbant apie labai keblų, vargiai draugišką paties
karaliaus Gedimino santykį su kryžiumi ir Ordinu…
Tačiau iškilmingi vardai, titulai ir skambūs žodžiai,
atidžiau pažvelgus, dažnai yra juokingi – ir tai nemenkas jų privalumas… O gilų, ilgalaikį įspūdį šiaip jau daro
paprasti tikri dalykai, nerėžiantys akies, bet paliečiantys širdį. Iš tokių labiausiai norisi paminėti vieną Jono
Trinkūno savybę, mano manymu, mums visiems itin
svarbią, tiesiog žūtbūtinę: Jonas sugebėjo būti su žmonėmis, suburti ir palaikyti žmones neprievartaudamas
sielų – nepiršdamas ir nereikalaudamas išpažinti jokių
„privalomų“ ir „vienintelių teisingų“ įsitikinimų. Tuo
aš ne kartą įsitikinau asmeniškai, savo kailiu. Jis turėjo
savo nuomonę, kartais net griežtą, jos neslėpė, bet
ir nebruko kaip galutinio atsakymo. Jis skleidė aplink
save erdvę, kurioje tuo pat metu galima ir sutarti, ir
mąstyti – ir mąstyti, ir sutarti. Skamba paprastai, bet
išties tai didis dvasinis pasiekimas! Jis rodo sugebėjimą nesikabinti minčių, neprisirišti prie minčių, nesitapatinti su mintimis ir todėl jų nestabdyti, nesukaustyti
į ledą, nepaversti akmeniu. Tai reiškia – leisti mintims
tekėti, leisti sielai gyventi. Tai esminė gyvo proto,
gyvos dvasios sąlyga ir požymis. Palyginčiau ją su
giedru bekraščiu dangumi, kuris visokiausiems minčių
debesims leidžia per save plaukti, dėl to nė kiek savęs
neprarasdamas, nesusitraukdamas, neapsiniaukdamas, net jei nuo žemės taip ir atrodytų. Ši stebuklinga
dvasios ypatybė įgalino Joną ne užsidaryti mažame
„bendraminčių“ ratelyje, ne paversti Romuvą eiline
pašvinkusia svaičiotojų rujele, kokių Lietuvoje ir taip
pernelyg daug, bet nuolat plėsti akiratį, vasaros stovyklose kasdien bent po keturias valandas skirti paskaitoms, žiemą surengti sekmadieninę Romuvos mokyklą, kviestis mokslininkus, baltų religijos ir mitologijos
tyrinėtojus bei etnologus, raginti romuviečius skaityti
knygas ir t.t. Kaip tik dėl to aplink Romuvos religinę
bendruomenę, Romuvą siaurąją prasme, arba Mažąją
Romuvą, nuo pat pradžių telkiasi plati Ramuva, arba
Romuva plačiąja prasme, Didžioji Romuva, kurią
sudaro kuo įvairiausių pažiūrų bei įsitikinimų žmonės,
vienijami bendros visa smelkiančios dvasios – meilės
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Jonas Trinkūnas Jorės šventėje. Kulionių k. 2012 m.
Vytauto Daraškevičiaus nuotraukos.

Tėvynei ir dar kažko tokio, ką aš pavadinčiau tikruoju,
konfesinių dogmų bei formalumų nenumelioruotu,
bet ir „ekstrasensinio“ kliedesio neužterštu dvasingumu. Tai tokia dvasios erdvė, griežtai neapibrėžiama
ir galutinai nenusakoma, kurioje galima laisvai būti,
alsuoti, svajoti, mąstyti, augti, suleidus šaknis į savą
gimtąją žemę ir stiebiant viršūnę į visiems bendrą šviesųjį dangų.
Jonas nuolat pabrėžė darną, kaip Romuvos
pažiūrų pamatą ir branduolį. Žinoma, galima pasišaipyti dėl indiškosios dharmos įtakos tokiai sudvasintai
darnos sampratai, tačiau ir tai, kad pasišaipyti galima,
yra tikrosios darnos požymis. Mat darna yra tikra tol,
kol ji laikosi ne pažiūrų vienodumu, o jų, skirtingų,
savaiminiu derėjimu. Vienodiems dalykams, tiesą
sakant, darnos nė nereikia. Darnos poreikis ir pati
darnos sąvoka kaip tik tuomet ir iškyla, kai atsiranda
skirtumai. Darna pačia savo prigimtimi reiškią santykį
su skirtumais. Darna iš prigimties mena įvairovę. Kaip
visokiausi debesys nesuteršiamame giedrame dan-
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guje. Kaip mūsų sutartinės, kuriose net aštriausias
muzikinis disonansas – sekunda suskamba netikėtai
darnia gaida, susilieja į vieną darnią lietuvišką dainą.
Tai ir rimčiausias perspėjimas bei esminė Jono pamoka
ateičiai.
Suprantama, skyrėsi ir mudviejų pažiūros į kai
kuriuos dalykus – ar ne naivu išvis būtų tikėtis rasti
pasaulyje bent du visai vienodų pažiūrų žmones?
Vienas iš svarbesnių skirtumų buvo požiūris į Dievą
senojoje lietuvių religijoje. Pastaruoju metu šis „Dievo
klausimas“ man atrodo itin svarbus, esminis, netgi
lemiamas, ir aš baudžiuosi galįs patikimai įrodyti lietuvius nuo seno garbinus vieną Dievą (pagrečiui su
daugeliu kitų dievų ir dievybių), dar daugiau – Dievą
buvus senojo baltų tikėjimo branduoliu. O štai Jonas
manė kitaip, ir vis dėlto manęs netildė (nesyk kaip
tik Romuvoje esu apie tai per paskaitas kalbėjęs), tik
pareikšdavo kitokį savo požiūrį. Be to, kad yra sąlyga
sugyventi ir tuščiai nepersipykti, toks santykis – tikroji
darna – dar ir verčia giliau permąstyti skirtingus požiūrius, o nuolat permąstomi jie vienąsyk gali pasiekti
tą bendrą vardiklį, kai staiga pasirodys, jog regėta iš
esmės tas pat, tik iš skirtingų pusių…
Neseniai buvau prisiminęs Jono nuostabiai įdainuotą ir kažkieno puikiai įgarsintą bei įvaizdintą lietuvių kalėdinę dainą „Leliumai“1. Dainai baigiantis
Jonas, apsirengęs senuoju baltišku apdaru ir tarsi
įkūnijantis Protėvį, palengva tolsta spindinčiais sniego
laukais, o tie laukai tolydžio švinta ir nejučia virsta
dangumi, o danguje, debesims prasiskyrus, prasiveria
šviesos ertmė, išplinta, viską suimdama savin, ir toje
šviesoje galiausiai viskas ištirpsta… Norėjau priminti
Jonui tą dainą su tuo vaizdu ir paklausti: kas gi kita yra
ši bekraštė, visa laikanti savo glėby ir visa smelkianti
Šviesos Erdvė vidur visų mus kasdienybėje apniaukusių debesų, jei ne pats Dievas, kuriame nejučia esame
jau dabar ir į kurį galiausiai atsibusime tarsi iš sapno?
Bet nebespėjau. Na, nieko, Jonas atsakymą, matyt,
jau žino, o kiek čia truks, sužinosime ir mes. Visi be
išimties.
Dainius RAZAUSKAS

Clouds moved apart
In memoriam of Jonas Trinkūnas, prominent cultural and public figure, integral part of the Lithuanian
ethnic and folklore movement, head of the community of the revived ancient Baltic religion Romuva.

1.	 <http://www.youtube.com/watch?v=CeSSszGu97I>.

žMONĖS PASAKOJA

Pavasarinis kelmų tempimas
prieškariu Pasvalyje
Zelmą Salinaitę-Bačkienę-Sakalauskienę, g. 1928 m. Pasvalyje, kalbino Benigna Skalauskienė.
Pokalbis užrašytas 2008 m. balandžio 14 d. Stebeikių kaime (Pasvalio r.).

– Ar seniau vilkdavot kokią kaladę per kaimą per
kokią nors šventę?
– Kai tik atšildava (nežinau, kurioj dienoj būdava)
mums, vaikams, mokytoja vis kasmet primindava:
„Nepamirškit traukt.“ Stulpą tokį traukdavam, kelmą
šakotą. Paimdavam dvi lentelas (apie metro ilgio
kiekviena) ir ant jų uždėdavam kelis gražius kelmus.
Eidavam į Žadeikių mišką gražesnių kelmų parinkt,
kad būt gražūs, kuo labiau šakoti, nesvarbu, a su
žieve, a be žievės, tik kad būt nepapuvį, gražūs, i juos
su čviekais stačius prikaldavam prie tų gulsčių lentų.
Mat vienais metais nebuvam gerai pritvirtinį pri tų
lentų, tai išsiskyre tos lentos, nuvirta kelmai, ir tada
mama sake, kad negerai bus, gali būti šalta vasara ar
dar kas negerai. Tai kitais metais labai stipriai prikaldavam tuos kelmus pri lentų. Tų kelmų sustatydavam
kelis: keturis, penkis ar šešis. Tuos kelmus papuošdavam kasnykais. Žinai, aš iš unksta pasiruošdavau sava
gražiausius kasnykus spalvotus. Atsimenu, vienais
metais geltonus tokius pasiruošiau. Ir kitokių spalvų
būdava. Ir tuos kasnykus da apnerdavom visus.
– Kodėl?
– Kad neatspurytų. Arba suknelą kokią sukarpydavam juostelėm ir apnerdavam jas. Ir tais kasnykais
apraišiodavam kelmus, papuošdavam.
– Kodėl?
– Nu, kad būt gražu. Kad plevėsuotų jie, atrodytų
kaip vėjas – plėvesuotų, pūstų, išpūstų žiemą ar kaip
ti. Pri lentų galų prikaldavam čviekus ir pri čviekų pririšdavam virves tempimui.
– O prie kelmų nerišdavot virvių, skirtų tempti?
– Ne. Ne. Tų neliesdavam.
– O virvių nepapuošdavot?
– Puošdavom – apraišiodavom kaspinėlės. Ir už tų
virvių suėmę kokie keturi penki stipresni vaikai tempdava tuos kelmus. Kiti vaikai, iš paskos eidami, plake
tuos kelmus botagėlės. Botagėlė ne šiaip sau. Gražūs.
Pindavom botagėlius iš trijų skirtingų spalvų siūlų.

Supindavau tokią kasą, gražė gale surišdavau mazgo,
o tą galą dar iššukuodavau, toks kutosiukas tada gale.
Tą kasą pririšdavau pri vytelės ir būdavo toks gražus
botagėlis.
Vieni tempia, kiti iš paskos su botagėliu muša i
da kokio ti dainelą dainuodavom. Daba nikaip nebeatmenu. Kažkaip: „Išeik gražiuoju, nesipriešink...
laukiam pavasaria...“ ar panašiai. Tempdavam per
visų savą gatvį Pasvaly, bet tik savoj gatvėj, kitur neidavom, į kitas gatves ne, pri kiekviena kiema sustodami. Išėję šeimininkai dėkodava mum, vaišindava
pyragais, sausainiais, saldainiais. Mes nešdavomės
krepšį ir į jį visas vaišes sudėdavam, nevalgydavam
iškart.
– O tai tik mokytoja jums primindavo, kad reikia
tempt? O tėvai ne?
– Ne. Tik mokytoja. Bet mama, atsimenu, visad
sakydava toj vilkimo dienoj: „Kad jūs vėlai tempiat,
reik unksčio tempt.“ Nežinau, kodė teip sakydava.
– O kur dėdavot tuos kelmus paskui?
– Partempdavam atgal (pirmyn ir atgal per gatvį)
ir tada vidury gatvės gražė sustatydavam tuos kelmus, apdėdavam iš unksta pasiruoštom smulkiom,
gerai išdžiuvintom malkelėm, kad gražiai užsidegtų –
ir uždegdavom. Sakydava žmonis, kad reikia būtinai
dėt ir aglinių malkų, kad spragėtų, žiežirbuotų, geriau
išvarytų žiemo. Kai sudegdava, pelanus būtinai palikdavam toj pačioj vietoj, nevalni būdava jų imt, neštis.
Vienas vaikas buva pasiėmįs saujo tų pelanų, parsineše namo, tai jo troba vėliau užsidege.
– Ar Jūs pati matėt, kai jų troba degė?
– Taip. Nu, kas ti žina, del ka užsidege, bet taip
buva. Teip sakydava, kad nevalni tų pelanų išnešiot.
Juos tik praskirstydavam, palygindavam, paržegnodavam ir palikdavam unt gatvės (gi gatvės tadu buva
nebrukavotas), kad mašinos ir ratai juos suvažinėtų
ir viskas.
– Ar vienas kuris žegnodavo?
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– Ne, visi, kas tik buva, paržegnodavam tuos pelanus. Jokių morių nebūdava, jokių baidyklių, kaip kad
daba – tokių nedegindavam.
– O gal atsimenat – aplinkiniuose miesteliuose ar
kaimuose degindavo Gavėną ar Morę?
– Ne, tokių nedegindava mana atmintimi niekur.
Tadu pareidavam namo su tom vaišėm visi. Mama
sakydava: „Dabar gerai seksis, viskas bus gerai, žiem
išvaryta.“. O vaikai surėkdavom: „Valioooo!“ Mama
džiaugdavos: „Nu va, gerai seksis viskas.“ Tadu išsidalydavam vaišes po lygiai visi. A mama da nunešdava visiem gyvuliam po gabaliuką sušerdavo.

– Tai negi saldainius?
– Ne, sausainius patrupydava, pyraga kiek. I karvei, i kiaulai paduodava, i visiem gyvuliam.
– O kodėl teip darydava?
– Kad tada viskas gerai seksis.
– Kuriais či metais taip tempdavot kelmus?
– Smetonas laikais, kasmet. Tik kai ruskis užėja – baigėm tempt. Da pabandėm 1940 metais, bet baisė pradėja bartis: „Kokės či religinės prietarais užsiimat? Reiki
tų prietarų atsikratyt. Kokias či nesąmones. Jei taip
darysit – elgesį sumažysim.“ I nebedarydavam, bijojam.
Gal jie mislija, kad mes taip daram, kad ruskė išeitų.

Trinkos tampymo ir naikinimo apeigos –
kas tai?
Arūnas VAICEKAUSKAS
Daugiau kaip prieš du šimtus metų išsimokslinusio
Kretingos vienuolio Juozapo Ambraziejaus Pabrėžos
pamoksluose iškoneveiktas trinkos tampymas pirmąją
Kalėdų dieną1 dabartinių Lietuvos gyventojų istorinėje
atmintyje menamas kaip svarbus tautinės kultūros
elementas, nors amžininkų buvo pamirštas dar XIX
šimtmečio viduryje. Tokia pat Užgavėnių apeiga
minima tik mokslinėse publikacijose, nors šiaurės ir
vidurio Lietuvos kaimuose Užgavėnių trinka tampyta
dar XX a. pirmojoje pusėje. Tiesa, Užgavėnių persirengėliai ir pamėklės dar gerai prisimenami ir šiandien, o
dabarties šventėse pasirodo net ten, kur jie anksčiau
nebuvo žinomi. O Kalėdų čigonautojus mena nebent
tik vietiniai šiaurės rytų Lietuvos gyventojai.
Kalėdų blukiui pasisekė, nes jį prisiminė ir šį
paprotį atgaivino aktyvūs Vilniaus etninės kultūros
propaguotojai, kuriantys naujas tautines miesto
šventės formas, jis pateko ir kone į visus žiniasklaidos
kanalus: juk jei pašonėje vyksta toks veiksmas, žurnalistams neberūpi nei daugiau apie tai pasiskaityti,
nei ką suprasti... Kita vertus, Kalėdų kaladė paminėta
senesniuose rašytiniuose šaltiniuose, o tai, kas sena,
apgaubta paslaptimis – visada intriguoja.
Pamėginkime išsiaiškinti, ar yra didesnių skirtumų
tarp Kalėdų ir Užgavėnių trinkos. Kuo jos skyrėsi ir
kuo buvo panašios? Kokį simbolinį krūvį jos atsinešė
iš amžių glūdumos ir kaip, laikui bėgant, keitėsi jų
apeiginė simbolika?
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XX a. pradžioje Lietuvoje Užgavėnių trinkos vilkimo paprotys buvo paplitęs teritorijoje, apimančioje
šių dienų Joniškio, Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo,
Pasvalio rajonus, gal net siekė vakarinę Rokiškio
rajono dalį. Toks paprotys žinotas ir Kėdainių rajone.
Už Lietuvos ribų Užgavėnių trinka vilkta Ukrainoje,
Baltarusijoje ir kai kuriuose kituose slavų kraštuose
(Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje).2
Negausių rašytinių šaltinių duomenimis, Kalėdų
trinka būdavo tiesiog velkama nuo sodybos prie
sodybos, o per Užgavėnes ją dažniausiai įtempdavo į
gyvenamojo namo vidų arba pririšdavo prie vedybinio
amžiaus sulaukusių, bet neištekėjusių merginų kojų.3
Užgavėnių trinkos vilkimo paprotys buvo artimas
ar net tapatus pamėklės vežiojimui po kaimą. Tiek
vienu, tiek kitu atveju šis objektas yra sunaikinamas
arba vertinamas neigiamai. Užgavėnių trinką atvilkus
į trobą, šeimininkas turėdavo išsipirkti, kad ją išvilktų
laukan.4 Minėtuosius papročius suartina tai, kad
seniau kaladė, kaip ir pamėklė, per kaimą būdavo velkama Pelenų dieną ir tik XX a. 3–4 dešimtmetyje šis
veiksmas perkeltas į Užgavėnių antradienį. Palyginę
trinkos ir pamėklės paplitimo arealus, pamatysime,
kad Užgavėnių trinka tarsi užima apytuštę teritoriją
tarp žemaičių moteriškojo pavidalo pamėklės ir aukštaičių Gavano.
Kalėdų trinka žinoma beveik visoms Europos
tautoms. Tyrėjai šia apeiga susidomėjo dar XIX šim-
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tmetyje, todėl apie ją išsakyta daugiau ir įvairesnių
nuomonių nei apie pamėkles. Nuo mitologinės mokyklos laikų iki šių dienų kaladės deginimas siejamas su
saulės kultais. Dalis tyrinėtojų laikosi nuomonės, esą
trinkos deginimas židinyje bus pakeitęs didelių laužų
deginimą; pastarieji esą simbolizavo žmonių pastangas imitacinės magijos būdu palengvinti saulės, taip
pat ir šviesos bei šilumos sugrįžimą. Kiti mano, kad
Kalėdų trinkos deginimas – tai ugnies kulto atspindys,
kylantis iš tikėjimo apvalomąja ugnies galia.5 Dar kiti
tyrinėtojai pažymėdavo inkarnacijos momentą. Rusų
mitologinės mokyklos metodiką taikęs mokslininkas
Aleksandras Potebnia manė, kad ąžuolinis Kalėdų
rąstas buvo Perkūno įsikūnijimas.6 Juolab kad jau
XIX a. pabaigoje buvo pastebėtas ryšys tarp ąžuolo
ir Perkūno. Istorikai Teodoras Narbutas ir Simonas
Daukantas Kalėdų trinkos deginimą laikė simboliniu
senųjų metų sunaikinimu. Etnologė Pranė Dundulienė Kalėdų trinką suvokė kaip augmenijos dvasios
inkarnaciją.7 Esama ir originalesnių nuomonių – rusų
etnografas Nikolajus Tolstojus mano, kad Kalėdų trinkos vilkimo ir naikinimo apeiga galėjo išreikšti mitologiškai koncentruotai įprasmintą medžio (augalo)
gyvenimą.8
XIX–XX a. tradicijoje žemdirbiškomis kalendorinių
švenčių apeigomis visų pirma siekta užtikrinti būsimą

derlių, ūkio ir šeimos gerovę. Todėl ir tempiamos,
deginamos trinkos funkcijų interpretacijose neretai akcentuojamas derlingumo skatinimo motyvas.
Pavyzdžiui, žymus belgų kilmės prancūzų etnologas
Arnoldas van Gennepas apie kalėdinės trinkos sudeginimo paprotį rašė, kad tai buvo maginis aktas,
turėjęs užtikrinti derlingumą. Savo nuomonę jis argumentavo XVIII a. prancūzų žemdirbių kultūros pavyzdžiais – Kalėdų rąsto pelenais buvo gydomos ligos,
mėginta apsaugoti gyvulius nuo kritimo, laukus ir
sodus nuo kenkėjų, siekta užtikrinti derlių soduose.9
Dar kiti tyrinėtojai kelia hipotezes apie kaladės ir
namų židinio kulto ryšius.10 Rusų etnografas Aleksandras Tokarevas Kalėdų trinkos deginimą laiko daugiafunkce apeiga, susiejusia šeimos kultą (židinys –
šeimos simbolis), saulės kultą ir vaisingumo magijos
elementus.11
Dar sudėtingesnius aiškinimus pateikė tyrėjai,
apeiginio ritualo ištakų ieškoję archajiniuose kosmogoniniuose mituose. Pasak jų, šventinėse archajiškų
kultūrų tradicijose galima išskirti vadinamąjį pagrindinį ritualą. Jis esą būdavo atliekamas tuo metu, kai
baigdavosi kosminės pasaulio egzistencijos ciklas ir
kai pagal archetipinius vaizdinius pasaulis panirdavo
į pirmapradį chaosą. Tam, kad būtų sugrąžinta kosminė tvarka, per šventę esą būdavo atliekami ritua-

Bluko vilkimas Vilniuje. Blukvilkiai prie Lietuvos Respublikos Seimo. 2011 m.
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Blukvilkiai Vilniaus Gedimino prospekte. 2001 m.

lai, pakartojantys mitinį pasaulio sukūrimo momentą.
F. B. J. Kuiperis teigė, kad populiariausias indų rigvedinio laikotarpio mitas apie griausmo dievo Indros
kovą su chtoniškuoju demonu Vrtru yra kosmogoninis ir būdavo kartojamas per Naujųjų metų šventę.12
Mitus apie dangiškųjų dievų kovą su pirmapradę
gamtos stichiją įkūnijančiomis chtoniškomis pabaisomis per Naujųjų metų šventes prisimindavo daugelis
kitų senovės pasaulio tautų.13
Remdamasis senųjų indoeuropietiškų tradicijų
paliudijimais ir Europą apgyvendinusių tautų folkloriniais bei etnografiniais duomenimis, rusų mitologas,
kultūrologas ir kalbininkas Vladimiras Toporovas
iškėlė prielaidą, kad trinkos sudeginimas per kalėdinį
švenčių ciklą išreiškė chtoninės prigimties būtybės
sunaikinimą.14 Kitaip sakant, Kalėdų trinkos naikinimas atspindėjo esminį indoeuropietiškosios kosmogonijos momentą: pasaulio sukūrimą iš nužudytos
mitinės būtybės – kosminės gyvatės, pirmažmogio,
chtoniškojo griausmavaldžio priešininko ir kt. – kūno
ir tai turėjo būti kulminacinė pagrindinės naujamečio
ciklo šventės apeiga.
Lietuviškoje tradicijoje taip pat esama pasakojimų
apie Perkūno ir Velnio konfliktą. Perkūnui persekiojant priešininką, šis mėgina slėptis įvairiose mitologiškai su žemutine kosmoso sfera susietose vietose – po akmeniu, po medžiu, prie medžio šaknų, po
kelmu ir kitose, tačiau Perkūnas jį suranda ir nukauna
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žaibu. Lietuvių sakmės ir pasakos, kuriose minimas
velnias, rodo, kad jis ne tik gali būti lokalizuojamas
prie žemutinės medžio (mitiniuose tekstuose medis
dažnai suvokiamas kaip kosmoso ekvivalentas)
dalies – kelmo, šaknų, bet ir gali būti tapatinamas
su kelmu.15 Kitaip sakant, pagrįstai galime teigti, kad
lietuviška trinkos deginimo apeiga galėjo būti kulminacinė naujamečio ritualo dalis, menanti mitinius
senojo pasaulio vaizdinius apie pasaulio sukūrimą iš
nugalėtos mitinės būtybės kūno dalių.
Genetiniu (papročio kilmės) požiūriu tarp Kalėdų
ir Užgavėnių trinkos, matyt, nėra didesnio skirtumo.
Abiem atvejais rąstigalio vilkimas ir naikinimas galėjo
reikšti chtoniškosios prigimties būtybės nužudymą
(paaukojimą) ir sietis su pasaulio regeneracijos ritualais. Taip teigti leidžia ne tik dalies Užgavėnių ir
Kalėdų švenčių ciklo apeigų tapatumas, bet ir tam
tikros paralelės tarp ukrainiečių Užgavėnių kaladės
ir Balkanų tautų badnjako. Latviai ir kai kurios pietų
slavų tautos Kalėdų šventę vadino trinkos (blukio)
vakaru, o Ukrainoje Užgavėnės vadintos Kolodka,
Kolodij. Rytų, vakarų ir pietų slavų kraštuose vyravo
trinkos rišimas prie nevedusių vyrų (kitur – neištekėjusių merginų) kojų. Tačiau XIX a. Černigovo ir
Podolės apylinkėse buvo žinomos sudėtingesnės ir
ilgiau trunkančios apeigos.16 Černigovo apylinkėse
Užgavėnių savaitės pirmadienį kaladę suvystydavo į
drobę ir palikdavo nakčiai užeigoje; antradienį kaladė
būdavo krikštijama; trečiadienis buvo laikomas diena
po kaladės krikšto (pokrestiny); ketvirtadienį kaladė
mirdavo; penktadienį ją laidodavo, o savaitgalį – vilkdavo. Podolės apylinkėse apeigos taip pat prasidėdavo pirmadienį, tada trinka gimdavo, prie jos būdavo
meldžiamasi; antradienį vykdavo krikštynos; ketvirtadienį trinką slėpdavo, pamesdavo į kampą, o vėliau
sudegindavo; penktadienį ją apraudodavo kaip mirusį
žmogų; šeštadienį vykdavo bendras pasilinksminimas.
Serbijoje Kalėdų badnjakas taip pat būdavo suvystomas į švarius marškinius. Daugelyje slavų kraštų naujagimio suvystymas į šeimininko marškinius buvo būtina
gimdymo apeigų dalis.17 Tolimų paralelių galima įžiūrėti ir lietuvių paprotyje atvilkti į namus daugiau nei
vieną kaladę, nes daugelis Europos tautų per Kalėdas
į namus parnešdavo tiek trinkų, kiek namuose buvo
vyrų. Jau minėjome, kad Užgavėnių trinkos ir Užgavėnių pamėklės apeigos funkciškai sutampa, o Užgavėnių pamėklės tampymo ir naikinimo funkcinę paskirtį
taip pat galima susieti su indoeuropietiškais kosmogoniniais mitais apie pasaulio sukūrimą iš nužudytos
(paaukotos) antropomorfinės būtybės.18
Tačiau ieškodami XX šimtmečio apeigos prasmių,
turime suprasti, kad jos – istoriškai kintantis reiški-
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nys. Teigti, kad trinkos tampymo ir naikinimo apeigos turėjo kosmogoninio ritualo prasmę, galime tik
kalbėdami apie apeigos kilmę, kitaip sakant, mėgindami suvokti apeiginės simbolikos archajiškumo
lygmenį. Autentiškos kosmogoninių archajiškų
šventinių tradicijų ritualų formos istorinio laikotarpio nepasiekė.
XIX–XX a. žemdirbių tradicijoje Užgavėnių trinkos,
kaip ir supimosi sūpuoklėmis, važinėjimosi arklių
traukiamomis rogėmis, ritualinė prasmė gana dažnai
siejama su pasėlių augimu, dažniausiai – su būsimu
linų derliumi.19 Tačiau ritualinis dėmesys derliui
buvo mažiau svarbus bendruomenės egzistencijos
pratęsimas. Užgavėnėmis Lietuvos kaime pasibaigdavo pagrindinis vestuvių laikotarpis.20 Veikiausiai
todėl šioje šventėje matome didesnį apeiginį dėmesį
vedybinio amžiaus sulaukusiems, bet iki Užgavėnių
nesusituokusiems jaunuoliams. „Pelenų dieną bernai
suieškodavo senmergę, užkabindavo jai per pusiau
kaladę ir varydavo iš vienų namų į kitus, lupdami
pelenuotais skurliais. Jei kokiuose namuose rasdavo
kitą senmergę, užkabindavo tai, o pirmąją paleisdavo“.21 Tokia trinkos tampymo versija buvo ypač
populiari tarp slavų.22 Ukrainoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Rytų Moravijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje trinka

būdavo pririšama prie subrendusių, tačiau šeimos
nesukūrusių jaunuolių kojų. Ukrainoje prie nevedusių
vyrų kojų trinką rišdavo moterys, Slovakijoje ir Moravijoje, priešingai, vyrai trinką užnerdavo merginoms.
Bet tai nebuvo griežta taisyklė: tiek Lietuvoje, tiek
kituose kraštuose, kur tik buvo žinomas šis paprotys,
yra užfiksuoti abu atvejai. Vėlyvojoje tradicijoje trinką
neretai pakeisdavo simbolinis daiktas, pavyzdžiui,
kaspinas, tačiau visais atvejais „pažymėtiems kaladės ženklu“ reikėdavo išsipirkti.23
XX a. 3–4 dešimtmečio tradicijoje žemdirbišką
apeiginę simboliką kalendorinio ciklo apeigose papildydavo krikščioniškosios interpretacijos. Ši tendencija neaplenkė ir trinkos vilkimo papročio. Tokiais
atvejais į gyvenamąją patalpą atvelkama trinka neretai būdavo įvardijama silkių statine24, nes silkės buvo
vienas iš svarbiausių po Užgavėnių prasidedančio
gavėnios laikotarpio pasninko valgių.
Viena iš XX a. pirmosios pusės papročių kaitos
apraiškų – vis sudėtingesni Užgavėnių persirengėlių
vaidinimai. Atsirasdavo naujų personažų arba tradiciniai personažai buvo jungiami į didesnes vaidybines grupes. Dabartinėse Užgavėnėse pasirodo tarsi
įprastos, bet iš esmės su krikščioniškąja gavėnios
pasninko tema siejamos Kanapinskio ir Lašinskio kau-

Blukvilkiai su Seniu Kalėda Lukiškių aikštėje Vilniuje. 2012 m. Nuotraukos iš Eglės Plioplienės asmeninio archyvo.
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kės, inscenizuojamos jų grumtynės, kurios įgydavo
įvairiausias formas: nuo dviejų persirengėlių grumtynių iki trinkos tampymo apeigos, kai į gyvenamąjį
namą atitemptos trinkos pavadinamos Kanapinskio
ir Lašinskio vardais.25 XX a. antrajame ketvirtyje itin
padaugėjo individualių buvusių apeigų interpretacijų. Pavyzdžiui, Naujamiesčio apylinkėse užfiksuoti
papročio variantai, kai trinką atvilkę kaimynai prisistatydavo esą medžio meistrai ir šeimininkui siūlydavo iš trinkos pagaminti baldus.
Šiame „Liaudies kultūros“ žurnalo numeryje
pateikiamas tekstas apie prieškariu Pasvalyje vilktą
kelmą kalendorinio ciklo apeigų tyrėjams reikšmingas bent keliais aspektais. Gana išsamus pateikėjos
pasakojimas reikšmingomis detalėmis (pavyzdžiui,
pasakojimu apie kelmų sudeginimą) papildo lauko
tyrimų ir ankstesnių rašytinių šaltinių duomenis. Be
to, jis patvirtina tai, kad trinkos tampymo ir naikinimo
arealui priklausė ir Pasvalio rajonas. Tiesa, išlieka
labai nedidelė tikimybė, kad pateikėja apibūdino ne
Užgavėnių trinkos tampymo bei naikinimo apeigas,
bet vadinamąjį „silkės tempimą“, baigiantis gavėnios
pasninkui. Pateikėjos nurodomas laikas – „atšilus
orui“ – nedera su vasario ar kovo pradžios orais, kai
paprastai švenčiamos Užgavėnės. Žmonių atmintis
nėra absoliuti... Vis dėlto esame linkę manyti, kad
prisiminta Užgavėnių apeiga.
Nuorodos:
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2. Толсtой Н. И. Три обряда: Литовск. Kaladė, Украинск. Колодий,
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c. 46–48.
3. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993, p. 106.

Rituals of dragging around and
destroying the trinka — what is it?
Arūnas VAICEKAUSKAS
This ethnologist’s article provides an overview
and briefly discusses the tradition during the Christmas period (tarpušventė) or Užgavėnės to drag
around and destroy a trinka or wood-block (blukis,
blukas), the forms and semantics of this custom, its
prevalence throughout the country and the links between this Lithuanian reality and the traditions of European countries. According to the author, the drag-
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ging and destruction of wood-blocks at Christmas
was forgotten even in the middle of the 19th century.
This Užgavėnės rite is remembered only in scientific
publications, while in the villages of northern and central Lithuania the Užgavėnės wood-block was dragged
around even in the first half of the 20th c. Now this
custom has been revitalised all over Lithuania. Briefly
evaluated is Benigna SKALAUSKIENĖ’s interesting
and unique story, written down in 2008, about the
dragging of stumps in the spring during the prewar period in Pasvalys. Source — Zelma SALINAITĖBAČKIENĖ-SAKALAUSKIENĖ, from the village of Stebeikiai, Pasvalys district, born in 1928 in Pasvalys.
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Užgavenės Platelių apylinkėse
Arūnas BALTĖNAS
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Į Platelių Užgavėnes vykau ketverius metus
(2009–2012) iš eilės. Čia, Žemaitijos nacionaliniame
parke, darbuojasi daug puikių, iniciatyvių ir geranoriškai nusiteikusių žmonių, tad nuvykęs visada
jautiesi kaip savas.
Pagrindinė Platelių švenčių organizatorė – nacionalinio parko Kultūros paveldo skyriaus vedėja
Aldona Kuprelytė. O linksmiausias persirengėlių
pulkas – etnografinio ansamblio „Platelee“ žmonės:
Aivaras ir Aliona Alminai, Stanislovas Vyšniauskas,
Sigitas Kvašinskas, Irena Aleškevičienė, Danguolė
Šatkauskienė, Justinas Petrauskas, Vaclovas Ramonas, Aušra Brazdeikytė, Lina Šatkauskienė, Sigita
Mažeikienė, Vilija Ramonienė, Sigitas Šatkauskas.
Platelių Užgavėnes tikrai galima vadinti gyvosios
tradicijos tąsa. Tai visiems – ir persirengėlių eitynių
dalyviams, ir miestelio, jo apylinkių gyventojams –
puikiai pažįstamas ritualas. Šventė dažniausiai prasideda apie 10 valandą ryto prie parko direkcijos,
kur įkurdinamas „Obagų štabs“. Čia persirengėliai
truputį apšyla ir patraukia į aplinkines miestelio įstaigas – ambulatoriją, vaistinę, mokyklą, parduotuvę –
visur jie laukiami.
Aplankę pagrindines miestelio vietas, keliauja
į vienkiemius. Kelis kartus teko važiuoti visiškai
užpustytais keliais, nemenką kelio galą iki vienkiemių briste bristi per sniegą. Visi apylinkių žmonės – puikiai pažįstami, ar vienkiemy gyventų viena
močiutė, ar šeima, jie jau būna pasiruošę persirengėlius sutikti – prisikepę blynų ar net prisivirę cepelinų. Laikomasi tradicijos aplankyti visus, jei pas kurį
neužsuktų – būtų tiesiog negražu. Vis dėlto niekas
nebūna suplanuota iš anksto, niekas nežino, kada
užgrius svečiai, nemažai tą dieną ir chaoso, nenuspėjamų dalykų, bet nieko blogo, nieko pikto tikrai
nenutinka.
Kiekvienuose namuose kartojasi tas pats ritualas – kaukėti persirengėliai visu būriu užeina į
trobą, pasveikina šeimininkus ir prasideda visokie
juokai – būrimai, kažkokie mainai, mėginimas ką
nors nugvelbti, dainos, kartais net šokiai ir vaišės.
Išeinant persirengėliams į krepšius įdedama visokių gėrybių. O atsisveikinant visada labai garsiai
šaukiama: „Žeima, žeima, bėk iš keima“, net sienos
dreba.
Jei matyti, kad šeimininkai namie, bet svečių į vidų
neįsileidžia – jiems užremiamos durys, lengvai neišeisi...
Persirengėliai kasmet rimtai ruošiasi šventei, atidžiai renkasi apdarus, kaukes ir visai dienai tampa

pasirinktu personažu. Visi labai įsijaučia į savo vaidmenis, bet net ir vaidindami išlieka savimi. Man
persirengėlių „čempionas“ – žemaitis Andrius Dacys
iš Telšių, jis kiekvienai vietai, kiekvienai situacijai
sugalvoja kokį juoką ar vaidinimą, ir visi turi paklusti
jo siūlomam siužetui. Jis ištisą dieną nepailsdamas
improvizuoja, vien eidamas iš paskos tiesiog plyšti
juokais... Į Platelius atvažiuoja ir kitų persirengėlių
grupių – iš Telšių, Klaipėdos. Ir žiūrovų susirenka
labai daug, ir iš kitų miestų.
Vakare per Platelių miestelį nusidriekia šventės
dalyvių eisena. Priekyje – paskui vežimą tempiama
Morė. Ji slysta ant pavažos, sukasi ir mosuoja spragilu
taip, kad iš tiesų reikia saugotis. Paskui vyksta skirtingų persirengėlių grupių pasirodymai ir varžytuvės,
sutemus sudeginama kita, specialiai tam paruošta
Morė. O linksmybės tęsiasi – dainuojama, šokama,
vaišinamasi...
Beje, puikiai persirengę vaikai po miestelį vaikšto
tik pirmadienio popietę, jei pasirodytų antradienį –
gautų į kailį. Jie kiekvieną, net ir nepažįstamą
žmogų, sustabdo, pasveikina su žiemos pabaiga,
sudainuoja kokią dainą, bet niekad nieko neprašo.
Viskas vyksta natūraliai – už jų pasveikinimą ir linkėjimus pats nori kuo nors atsilyginti. Jei net vaikai
puoselėja šias tradicijas, vadinasi, jos tikrai gyvos.
O antradieniai – tai tikra švente, net jei kam
nors tai darbo diena... Ir tikrai linksma – įprastame
gyvenime tokių linksmybių reta. Kelerius metus iš
eilės fotografuodamas Užgavėnes kaskart padarau
naujų įdomių kadrų, bet puikiai ten jausčiausi ir
nieko nenufotografavęs...
Nors kitą dieną daugeliui skauda galvas, minima
Pelenų diena ir prasideda tikra gavėnia. Tai natūrali
šventės tąsa.

Užgavenės in the region of Plateliai
(2009–2012)
Photographer A. Baltėnas visited for four years
at Žemaitija National Park, in Plateliai, and recorded
Užgavenės traditions that still thrive in Samogitia. On
the eve of Užgavenės, children in costumes visit their
neighbours, the next day people from around Plateliai
are visited by a band of traditional mummers — a crane,
bear, grim reaper, Hungarian physician, Jew, gypsy. In
the evening, a town festival draws many people.
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Aukso vainikai – ant žemaičių meistrų galvų
Akvilė LESAUSKAITĖ

Nežinome, kada po Lietuvos kaimus pradėjo vaikščioti Trys karaliai, tačiau šis laikotarpis ženklina kalėdinio ciklo pabaigą. Žmonės sakydavo, kad nuo Trijų karalių kiekviena diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Dabar
sausio 6-ąją galima išvysti ne tik tris simbolines persirengėlių figūras – jau devintąjį kartą Lietuvoje šią dieną
karūnuojami ir geriausi mūsų šalies tautodailininkai.
Nuo 2005 m. vykstantis liaudies meno konkursas baigiamas paroda „Aukso vainikas“, kuri kasmet rengiama
vis kitame Lietuvos mieste. Tai vienas reikšmingiausių
šios meno srities renginių, kurį inicijavo Lietuvos liaudies kultūros centras, siekdamas sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų globos ir skatinimo sistemą. Lietuvoje aukso vainikais karūnuoti jau 22 tautodailininkai.
Šiemet dėl geriausių vaizduojamosios ir taikomosios

dailės bei kryždirbystės meistrų vardų buvo rungiamasi
Kretingoje. Čia gruodžio mėnesį ir buvo eksponuojama
baigiamoji liaudies meno paroda. Sausio 6-ąją, per Tris
karalius, Kretingos muziejaus Žiemos sode iš žinomų
šalies menotyrininkų sudaryta komisija išrinko 2013 m.
„Aukso vainiko“ konkurso laureatus ir prizininkus.
Geriausiais metų meistrais paskelbti trys liaudies meno
kūrėjai iš Žemaitijos: vaizduojamosios dailės meistru
buvo tituluotas skulptorius Pranas Dužinskas (Tryškiai,
Telšių r.), taikomosios dailės srityje aukso vainiką pelnė
kalvis Virgilijus Mikuckis (Mažeikiai), o trečiuoju vainiku
pasipuošė kryždirbystės meistras Steponas Kaminas
(Telšiai).
Juvelyrės Mildos Gutauskienės sukurtus aukso vainikus meistrams ant galvų uždėjo kultūros ministras

„Aukso vainiko“ laureatai (iš kairės) Steponas Kaminas, Virgilijus Mikuckis ir Pranas Dužinskas. Mato Baniūno nuotrauka. 2014 m.
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Pranas Dužinskas. Jėzus grįžta į Jeruzalę. 2011-2013. Medis, h 65, grupinė kompozicija. Alės Počiulpaitės nuotrauka. 2014 m.

Šarūnas Birutis, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Kretingos rajono meras Juozas
Mažeika. Šventėje taip pat dalyvavo Jurbarko meras
Ričardas Juška ir iš Kretingos kilusi Seimo narė Jolita
Vaickienė. Muzikavo Alvydo Vozgirdo vadovaujama
Šukės liaudiškos muzikos kapela.

Liaudies meistrų šventė –
po vešančia lapija
Šiam įvykiui buvo ruošiamasi ištisus metus, surengta
10 regioninių parodų, o baigiamojoje parodoje visai Lietuvai atstovavo 28 meistrai, „Aukso vainiko“ senbuviai
ir naujokai. Iš viso Kretingos muziejaus ekspozicijoje
eksponuotas 151 vaizduojamosios ir taikomosios dailės
bei kryždirbystės kūrinys. Apdovanojimo ceremonijoje
erdviame ir žaliame Žiemos sode, be komisijos, garbingų
svečių ir meno gerbėjų, dalyvavo daugiau nei pusantro
šimto liaudies menininkų. Susirinkusiuosius pasveikino
Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė ir LLKC
direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus
vedėja Vida Šatkauskienė. „Šioje oazėje gamtos kūryba
susipina su žmonių kūrybinėmis galiomis. Kaip čia dera

žiema ir sodas, taip ir liaudies kūryboje dera tai, kas
paveldima ir rūpestingai saugoma, ir tai, kas nuolatos
kinta, – apie tradicijų gyvavimą šiuolaikiniame pasaulyje kalbėjo V. Šatkauskienė. – Sako, kad ir po Žemaitiją
vaikšto Trys karaliai – labai iškilmingai pasipuošę, tarsi
karžygiai ar kunigaikščiai, net aukso karūnomis pasidabinę. Jie sveikina kiekvienus namus, vaikams atneša
dovanų. Tikėkime, kad jie yra ir tarp mūsų, o dovanos,
kurias liaudies meistrams suteikė karaliai ar tėvai ir protėviai, yra nedaiktiškai tvarios, todėl visi galime jomis
gėrėtis.“
„Iš tiesų simboliška metus pradėti trijų liaudies meistrų karūnavimu, – pritarė LLKC direktorius S. Liausa, –
liaudies menas ir senosios tradicijos yra mūsų kultūros
pagrindas, valstybės turtas.“

2013 metų liaudies meno peizažas
Primename, kad „Aukso vainikas“ teikiami skirtingų
liaudies meno šakų atstovams. Pirmasis tradiciškai
puošia vaizduojamosios dailės – skulptūros, tapybos,
grafikos, karpinių – kūrėjo galvą, antruoju didžiuojasi
taikomosios liaudies dailės autorius – tekstilės, kerami-
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Steponas Kaminas. Koplytėlė ant žemės. 2009. Medis, h 150. Pastatyta
prie Žarėnų-Varnių (Telšių r.) kelio. Jono Igario nuotrauka.

kos, taikomųjų medžio dirbinių, kalvystės, juvelyrikos, margučių, verbų arba sodų meistras, o trečiasis įteikiamas geriausiam
metų kryždirbiui. Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai – kūrybiškumas, meistriškumas, sąsajos su ilgaamžėmis liaudies
meno tradicijomis.
Šiais metais, kiek pakoregavus konkurso nuostatus, vertinimo komisiją sudarė penkios nepriklausomos ekspertės,
menotyros mokslų daktarės: komisijos pirmininkė Lijana Natalevičienė, Regimanta Stankevičienė (Lietuvos kultūros tyrimų
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institutas), Dalia Ramonienė (Vilniaus dailės
akademijos Dailėtyros, meno tyrimo ir sklaidos
institutas), Neringa Markauskaitė (Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka),
Skaidrė Urbonienė (Lietuvos istorijos institutas). Taip pat Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas ir „Aukso
vainikų“ rengėjai – Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
LLKC Tautodailės skyriaus vadovė dr. Teresė
Jurkuvienė ir vyriausioji specialistė dr. Alė
Počiulpaitė.
Parodoje ne visoms tautodailės šakoms
atstovauta vienodai gausiai, norėjosi išvysti
daugiau keramikų ir audėjų darbų, bet ir tai, ką
pamatėme, liudija brandžią tautodailės plėtrą
ir kūrybišką paveldo tąsą.
Dėl trijų pagrindinių konkursinės parodos nugalėtojų daug diskusijų nekilo, tačiau
apdovanojimų vertų darbų buvo ir daugiau.
Jiems komisija įteikė specialiuosius prizus ir
diplomus. Vieni jų skirti meistrams, atgaivinusiems jau primirštas liaudies meno šakas, kurių
ištobulinimo tikimasi ateityje. O kiti skirti meistrams, kurių kūrybos ryšys su tradicija silpnesnis, tačiau darbuose atsiskleidžia itin ryškus
individualus braižas ir išskirtinis talentas. „Laikėmės konkurso reikalavimo propaguoti visų
pirma tradicinio liaudies meno tąsą ir paveldą,
todėl unikalūs meistrai turėjo užleisti vietą šiek
tiek tradiciškesnių darbų autoriams, – sakė
T. Jurkuvienė. – Tačiau šis pažymėjimas taip
pat gali tapti puikiu paskatinimu meistrui siekti
tolesnės kūrybinės brandos.“
Specialieji diplomai buvo skirti tapytojui
Eduardui Končiui – už subtilumą ir ištikimybę
meniniam pašaukimui, Angelei Steponavičienei – už tradicijų ir kūrybiškumo darną karpiniuose. Paminėti ir Linos Valutkevičienės margučiai, komisijos dėmesį patraukę neįprastu
tradicijų ir modernumo sąlyčiu. „Kur tradicija,
o kur modernumas – tikras galvosūkis!“ –
pripažino komisijos nariai. Už skarų audimo
atgaivinimą ir meilę tradicinei tekstilei diplomas buvo įteiktas Daliai Bernotaitei. O Aldonai
Lamauskienei diplomas buvo skirtas už austinių rankšluosčių tradicijos gaivinimą, nes tai
irgi nykstanti liaudies meno šaka.
Šiemet parodoje dalyvavo ypač daug kryždirbių. Džiugino ir jų darbų gausa, ir kokybė,
pastangos atkurti regioninę kryždirbystės tra-
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diciją ir jos bruožus. Už regioninių kryždirbystės ypatumų pajautą ir išmoningą kryžių
komponavimą kraštovaizdyje buvo pagerbtas Petras Pranckevičius, o už prasmingą
gaivališkosios Ipolito Užkurnio tradicijos
puoselėjimą – kryždirbys Pranas Petronis.
Parodų salėse daugelio akį traukė medžio
skulptūros. Tad neatsitiktinai už vaizduojamosios dailės darbus net dvi trečiosios
vietos buvo skirtos medžio drožėjams Kazimierui Martinaičiui (Garliava, Kauno r.) – už
spalvingus ir įspūdingus kūrinius ir Vytautui
Ulevičiui (Krakės, Kėdainių r.), kurio darbuose subtiliai dera šiuolaikinės skulptūros
ir liaudies meistrų tradicijos. Taikomajai
dailei gausiai atstovavo tekstilė, net tos jos
šakos, kurios Lietuvoje jau beveik nebuvo
puoselėjamos. Dvi trečiąsias vietas laimėjo
tautodailininkės Janina Čepelienė (Naujasodžio k., Molėtų r.) – už siuvinėjimus ir
Gražina Kalvaitienė (Kazlų Rūda), pristačiusi
įdomius nėrinius. Trečią vietą kryždirbystės
srityje už krašto tradicijų puoselėjimą ir plėtojimą pelnė kryždirbys Andrius Bieliukas iš
Kriūkų (Šakių r.).
Vaizduojamosios dailės srityje antroji
vieta buvo skirta medžio skulptūrų meistrui
Gintarui Akstinui iš Druskininkų. Taikomosios dailės grupėje antrąją vietą pasidalijo
dvi tekstilininkės – įspūdingas lovatieses
audžianti palangiškė Teresė Žulkienė ir nėrinius kurianti Lilija Simonavičiūtė iš Vilniaus.
Kryždirbystės srityje už kūrybingą tradicijos
įvaizdinimą antroji vieta buvo skirta Alvydui
Pociui iš Dvarčių k. (Šilalės r.).
Žvelgiant į ateitį, verta priminti, kad
2015 m. pradžioje bus švenčiamas „Aukso
vainiko“ dešimtmetis. O šiais metais geriausi
regioninėse parodose atrinkti liaudies meistrų darbai bus pristatyti per Lietuvos dainų
šventę „Čia – mano namai“, liepos 3-iąją
atidaromoje tradicinėje liaudies meno parodoje Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje.
Šioje parodoje dalyvaus apie pusę tūkstančio
meistrų. Bus eksponuojami per pastaruosius
penkerius metus sukurti vaizduojamosios
(tapybos, grafikos, skulptūros), taikomosios
(audinių, juostų, rankdarbių, keramikos, kalvystės, juvelyrikos, medžio dirbinių ir kt.) ir
paprotinės (verbų, margučių, kaukių, sodų)
dailės darbai.

Virgilijus Mikuckis. Kryžiai. Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Gold wreaths — on the heads of
Samogitian masters
Akvilė LESAUSKAITĖ
This article presents the annual national folk art exhibitioncontest “Golden Wreath” (Aukso Vainikas), which since 2005
has been organised by the Lithuanian Folk Culture Centre. This
year in Kretinga the competition was between the best masters
in the field of fine and applied arts and cross-making. The jury,
headed by dr. Lijana NATALEVIČIENĖ, announced the winners —
three Samogitians artists — wood carver Pranas DUŽINSKAS
from Tryškiai (Telšiai district), blacksmith Virgilijus MIKUCKIS
from Mažeikiai and cross maker Steponas KAMINAS from Telšiai.
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„Ratilio“daigai
Kreipiuosi aš, Liudvikas Giedraitis, į būrelį savo bendrakursių, nuo kurių, žinau, prasidėjo pirmasis Vilniuje
lietuviškas folkloro ansamblis, iš pradžių juokais vadintas „piemenėlių“, vėliau etnografiniu ir galiausiai „Ratilio“, garsėjęs ir tebegarsėjantis Lietuvoje. Ligšiolinį jo raidos kelią sąlygiškai galima suskirstyti į keturis tarpsnius. Pirmasis – įkūrimo, pastangų išlikti, ieškoti savo veido, bręsti (vadinu „daigų“) – vadovaujamas Aldonos
Ragevičienės (1968–1973). Antrasis (1973–1977), vadovaujamas Laimos Burkšaitienės: tąsos, tobulėjimo (ypač
liaudies dainų atlikimo). Trečiasis (1977–2007), anot Stasio Kavaliausko, „imperatoriškasis“ – vežlumo, energingumo, suklestėjimo, vadovaujamas Zitos Kelmickaitės. Ir nuo 2007-ųjų, sakytum, „poimperatoriškasis“, tačiau
ne menkiau šaunus, vadovaujamas Mildos Ričkutės. Kas sumanytų visą ansamblio kelią apžvelgti, aptarti, daugeliui metų užsikrautų milžinišką naštą, tad kol nevėlu – juk „pradinukai“ jau „nešantys septintąjį kryželį“
(mama taip sakydavo), – atsigręžiu pirmiausia į 1968-ųjų pavasario Vilniaus universiteto antrakursių lituanistų
būrį. „Gal aš ir kaltas – gražbyliauju, vograunu, ką darąs, ko ne, bet štai sakau „po mūsų nebus mūsų“ (kaimynė
nuo Radviliškio krašto taip kartodavo, Levickienė) ir mūsų žodžio nebus, ir žodžio apie mus nebus. Turime patys
ištarti, ką darėme, nuveikėme (sąmoningai ar ne), kuo gyvenome, buvome... Argi ne taip, broliai, sesės!? Taip,
pats ir pritariu... Prisiminkite, šnekėkite, pasakokite, kokios vidinės ar išorinės paskatos stūmė, ragino, kreipė
prie to, kas vėliau išaugo į „Ratilio“, ir kodėl visa tai būtent nuo jūsų, kodėl būtent tada, kaip viskas buvo,
vyko... Juk po mūsų išties niekas nebeperteiks žinojimų, jutimų, pastangų, potroškių, kuriuos išgyvenome ir
kurie, juk atsitinka, – duoda nebūtinai blogų vaisių...

Virginija Barštytė: Tu žinok... žinok... Man atrodo,
kad mes padarėme labai gerą ir didelį darbą tais laikais... Lyg ir nesąmoningai darėm, nes smagu jauniems
dūkti, susieiti, dainuoti. Lyg netyčia, bet labai gražų,
didelį darbą. Tik vėliau tai suvokėme, pamatėme, įvertinome. O pradžių pradžia buvo ta, kad mūsų kurso
mergiotės... Juk pameni, visas pertraukas tarp paskaitų pradainuodavome liaudies dainas. Kurse susirinkusios iš įvairių Lietuvos pašalių – kiekviena su savo
tarme, dainom. Vis sudainuodavome ir „Šiū namo...“
Todėl juokais mus pradėta vadinti piemenaičių, piemenėlių choru, ansambliu, kuopele... Tarybiniais
laikais universitete pavasariais rengtos meno kolektyvėlių apžiūros: kiekvienas kursas, fakultetas turėjo ką
nors pateikti. Tad ir nurovėm antrakursės lituanistės
į sceną su tuo savo „choru“. Ona Snabaitytė, Birutė
Spielskaitė, Valda Chlevickaitė, Aldona Česnauskaitė,
Liusė Kairytė, Rima Dedėlaitė, Sofija Vasiliauskaitė,
Birutė Šatkauskaitė... Tiksliai pavardėmis dabar niekaip nesuminėsi, neišvardinsi. Atsimenu, „aukštą
vietą“ laimėjome, buvome pagerbtos. Vėliau fakultetui atstovavome, vėl buvome pagerbtos, „pagarsė-
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jome“... Kažkas, matyt, pasėjo kurse dainavimą tarp
mūsų, metė sėklą, ir ji labai vešliai prigijo pirmiausia
tarp mergiočių.
Ona Snabaitytė: Labai jau mėgdavome ir gera
mums buvo dainuoti. Tai ir visa sėkla. Nebuvo „pirmosios“. Mes bendrabutyje gyvenome viename kambaryje – dešimt, kitame – dvylika. Visos to paties kurso.
Sunkoka gyventi, bet lengva susiburti dainai. Jei kuri
nors uždainuoja, tuoj ir kitos puldavo padėti, pritarti.
Skamba, būdavo! Girdi, kaip skamba!
Bet man mįslė: kodėl būtent mūsų kursas, būtent
šitas... Kur paslaptis?
Stasys Kavaliauskas: Liudvikai, juk tu prisimeni,
kaip apie mus dėstytojai Elena Bukelienė, Jurgis Lebedys, Aleksas Girdenis ir kiti sakydavo: „Tokių kursų
pasitaiko tik kas dešimt metų.“ Vien vyrukų – dvylika!
Lituanistikoje iki tol tiek niekada nėra buvę. Veiklus,
gyvas buvo kursas iki pat studijų pabaigos. Ne tik liaudies dainas dainavome, bet ir įvairiausiais „numeriais,
komedijomis“ virte virėme. Mūsų panų vos iš bendra-
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bučio neišmetė, kai vieną vakarą sugalvojo suvaidinti
Aristofano „Debesis“... O kokius kurso vakarėlius,
kokių vaidybinių nesąmonių prasimanydavome! Kad
ir garsioji mūsų dviejų veiksmų tragaidė „Besame
mučio“, arba žemaitiškai – „Be sumnenijas mūčėj“. Iš
prodekano Jono Balkevičiaus gavau fraką, juodą cilindrą, juodomis pirštinėmis, su juodu skėčiu po pažastimi, kaliošais: „Tamsi naktis, aplink tylu, ramu, sėdžiu
vienas ir daros man graudu...“ O Valentinas Sventickas kaip Balys Sruoga kalnuose: mėlyna beretė, trumpikės, ilgos kojinės, – skaito Salio Šemerio eilėraštį
iš rinkinio „Granata krūtinėj“. Eksplozija! Perskaito,
suplėšo popierių, nusivalo kojas – išeina, visi pavymui
„jausmingai“ niūniuoja: „Švelnus pūkeli, tu žinai, kur
mano meilė, kur jinai...“ Ogi Vandos Juknaitės ir Liudo
Piliaus „smetanski tango“! Visa Aktų salė atsistojusi
plojo... Viešpatie, kiek prisigalvodavome! Matyt,
neatsitiktinai turėjome rekordinį kurso kuratorių skaičių, kol gavome labai tolerantišką, mus supratusią,
globojusią, kai reikėjo, gynusią Eleną Bukelienę...

Prisiminimų banga ūmai užliejo mano pašnekovus:
nejučia pasimetė, išnyko visi laikų gelmėje, kiekviena –
nebesustabdomais, nesuvaldomais savo prisiminimų
žodžiais! Ir nieko atskiro, suprantamo nebeatrinksi.
Aišku nebent tiek: kūrybinga, išradinga, žaisme tryškusi jaunystė! Ilgokai išlaukęs (džiaugdamasis), lyg ir
siūbteliu aušinantį pareigos dušą: labai norėčiau grįžti
prie mums rūpimo ansamblio pradžios. Sakėt, neįmanoma išvardyti visų „piemenaičių“. Betgi, man atrodo,
kurse dainuodavo labai daug kas, nebent aš nelabai:
kai kiti gražiai uždainuoja liaudies dainą, prarandu ir
paskutinį savo beviltišką balsą...
Marytė Lapatinskaitė: Dainuodavo vis dėlto pusė
kurso. Bet svarbiausia tai, ką mums davė dalyvavimas
ansamblyje. Juk ypač daug. Kai kam tapo ir gyvenimo
būdu.
S. K.: Atvėrė akis, kas yra etninė kultūra, kas yra
nacionalinės kultūros pamatas. Štai kas svarbiausia.

Po kalėdinio koncerto Vilniaus universiteto Mažojoje auloje. Stovi centre – Stasys Skrodenis,
antroje eilėje 4 iš kairės sėdi ansamblio vadovė Aldona Ragevičienė. 1968 m. gruodis.
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V. B.: Tapome turtingi...
M. L.: Labai turtingi. Ėmėme gilintis į etninę baltiškąją savo kultūrą.
V. B.: Mus nuolat aplankydavo Norbertas Vėlius –
berdavo ir berdavo žinių... Globojo abu Saukos, Leonardas ir Donatas. Viskas susiėjo. Jau negalėjome be
ansamblio, ansamblis negalėjo be mūsų.
S. K.: Prisiminkime lietuvybės sklidinas Juozo Pikčilingio, Jurgio Lebedžio, Petronėlės Česnulevičiūtės,
Jono Kazlausko, Vytauto Urbučio, Alfonso Sprindžio,
Jono Kabelkos, Leonardo Saukos ir jau visai „ant
ribos“ balansuojančias, vėliau „nuimtas“ Alfredo Kazlausko Lietuvos istorijos paskaitas... Prisiminkime tautosakos rinkimą Biekšių kaime prie Merkio, Veliuonos
apylinkėse, autentiškų dainų pateikėjus su romanų
vertais gyvenimais...
M. L.: Visą lituanistinę paskaitų medžiagą galėjome suprasti daug giliau. Motyvus, mitologemas – iš
pačių pašaknų. Viskas, atrodo, priartėjo.
V. B.: Ir vėliau gyvenime... Aš, tarkim, rašydama
straipsnius visada jutau tą pamatą – ieškodama
temos, pašnekovo, išraiškos.
M. L.: Dirbdama mokykloje jau žinai, kokie pagrindiniai akcentai, kas nebeatsiejama, kas išties pamatas.
V. B.: Labai daug gavome vieni iš kitų: tarmių, dainų
įvairovė, sutartinės... Sėmėmės vienas iš kito. Tikrai
gal buvome to meto perliukai ir mums sekėsi, nes gal
ir toks laikas brendo: kultūrinio, dvasinio pakilumo,
poezijos, teatro... Jaunimo teatro „dešimtukas“ – juk
iš to meto.
S. K.: Ėjo „Atšilimo“ laikai, sąmonės srauto romanas, egzistencializmas... Nauji vėjai...
M. L.: Net Sudavičius, prorektorius, „idėjinis“ universiteto vadas, po vieno mūsų koncerto įspūdžio
pagautas, ištarė: „Lietuva vis tiek bus laisva“...
S. K.: Supratome, ką darome. Mokėjome ir pasisaugoti. Prieš „sunkesnę“ programą kartais ir „perkūnsargiais“ pasirūpindavome – pakviesdavome ką iš
universiteto komjaunimo komiteto. Net ir patį sekretorių Justiną Karosą: lituanistas, protingas, išmintingas, tolerantiškas. Viską puikiausiai suprasdavo ir
palaikydavo...
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Betgi mes savo šnekoj dar nė to ansamblio neįkūrėme, tik „piemenaičių“ dainavimą... Žiū, kaip apie
ansamblio idėjos brendimą, jo kūrimą ir įkūrimą laiškuose į Signatarų namus Lionei Lankelytei 2008 metais
ir 2013-ųjų vasarį rašė vadovė Aldona Ragevičienė:
„Ratilio“ pradžių pradžia buvo tokia: nemėgau
pedagoginio darbo, kurį vadinau „kalėjimu“, ir ištekėjusi pradėjau talkinti Pranui Sližiui, vadovavusiam
Vilniaus universiteto mišriam chorui. Mudu nelabai
sutarėme, nes abu buvome „pasišiaušę“. Pavyzdžiui,
jis reikalavo, kad išmokčiau mintinai skambinti fortepijonu aštuonių taktų dainą, o aš įrodinėjau, kad
to nedarysiu, nes galiu paskambinti ir atsivertusi
gaidas. Matyt, nežinodamas, kaip su manimi dirbti,
liepė organizuoti iš choristų vokalinį ansamblį ir jam
vadovauti. Suorganizavau, bet nemėgdama šio žanro
nuobodžiai „terliojausi“. Galvojau ateityje „griebti
jautį už ragų“, nes ypač gražų balsą turėjo profesionaliai dainuojanti Marytė Kontrimaitė, be to, chore
bei ansambliuke dainavo ir skardžiabalsė dzūkė Veronika Janulevičiūtė. Ir štai 1967 metų liepos pradžioje
didžiulis universiteto mišrus choras (akademinis,
nusipelnęs, bet dainuojantis visai šiaip sau) važiuoja į
Tartu, į studentų dainų šventę „Gaudeamus“.
Nuobodžiai baladoja vagonų ratai – vis tą patį dundesį kaldami į smegenis. Nėra jokių gultų. Sėdime ant
medinių suolų kaip įkalti. Visiems pavargo stuburai,
nutirpo sėdynės. Studentai pradeda bruzdėti. Girdžiu,
vagono gale Veronika tyliai uždainavo:
Devyni metai – ne viena diena,
Devyni metai – ne viena diena,
Kai daržely buvau...
Staiga sugelia širdį. Užgriūna neišpasakytai didelis ilgesys. Pasišaukiu Veroniką. Ji atsisėda priešais
mane. „Būk gera, – sakau, – padainuok dar kartą.“
Devyni metai – ne viena diena,
Devyni metai – ne viena diena,
Kai daržely buvau...
„Dar kartą, gerai?“ Veronika dainuoja, keistai žvilgčiodama į šonus, o aš skęstu didžiulėje meilėje, Tėvynės
ilgesyje: sutrypta, suluošinta, ji galingomis bangomis
artėja ir artėja į mane. „Kodėl savo dainas dainuojame
tik slapta vagonuose ar tik prie stalo? Nemokame?
Nenorime? Argi jos per prastos? Organizuokime ansamblį ir visiems dainuokim tik tokias dainas...“ Po kelių
mėnesių dvejojimo pasiryžtu: reikia kurti sovietmečio
dusinamame Vilniuje autentiškos dainos ansamblį.
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Kalėdinis koncertas. Centre – Jonas Bukantis (senis Kalėda). 1968 m. gruodis.

Tūkstantmečių paveldą šiandien kvaila skirstyti į kaimišką – kaimui ir miestišką – miestui. Bet – dvejonė:
ar scena tiks autentiškai dainai. Mintyse naiviai žeminu
sceną bent po 10 centimetrų, kol jos nebelieka... Kita
vertus, gal svarbiausia, kaip ir ką tu darysi scenoje. Juk
dailininko ar skulptoriaus darbai nebūtinai turi būti
galerijoje. Gal jie gražiau, įtaigiau atrodo medyje ar pievoje... Petroglifai sklindančia informacija, paslaptimi,
išraiška įspūdingi bet kur...
1967 metų gruodžio pabaigoje parašiau rektoriui
prašymą, kad skirtų etatą meno kolektyvui kurti ir
dirbti su juo. Ilgai lauktas atsakymas buvo, žinia, neigiamas. Tada nusispjoviau į piniginius atlygius ir universiteto lauko skelbimų lentoje 1968-ųjų pradžioje
prismeigiau popieriaus lapelį, ranka parašiusi, kad
kuriamas universiteto etnografinis ansamblis. Nurodžiau dieną ir valandą, kurią norintys jame dalyvauti
renkasi į Kolonų salę.
Numatytą dieną ir valandą sėdžiu salėje viena
ir įtemptai žiūriu į aukštas gražias uždarytas duris.
Durys nė krust – niekas neateina. Nė vieno studento... Nieko nebus. Tuščias reikalas. Jau ir trau-

kinyje tada buvo aišku, kad jiems nerūpi, jiems
nereikia. Nesąmonė. Gal dar ką reikėjo padaryti? Gal
nesuprato? Kur mano klaida? Gal reikėjo eiti į auditorijas, gal per katedras?.. Praėjo 5 minutės, praėjo 10
minučių. Durys nė krust. Sėdžiu visai nusivylusi. Gal
ruoštis namo...
Staiga atsivėrė aukštos durys ir įvirto didžiausias pulkas jaunimo! Apakau. Mačiau tik jų išplėstas
spindinčias akis ir švytruojančius dantis, nes jie visi
kalbėjo. Supratau, kad visi iš vieno kurso. O paaiškino
paprastai: „Atėjome pažiūrėti, kas čia bus.“
Taip 1968 metais Vilniaus Vinco Kapsuko universitete mes ir įkūrėme Studentų etnografinį ansamblį.
Mus globoti (po kokių metų) ėmėsi universiteto Studentų klubas.
Beveik visi atėjusieji buvo iš kaimų, todėl dauguma
mokėjo savo tarmę. Jausdavau, kad jie tarsi sugrįžta
pas savo namiškius, į paupius, kai tik pradeda čiauškėti
tarmiškai. Tada jų akys žiburiuoja ir nuostabiai nušvinta
veidai. Ką ten veidai – visi pašaliai nušvisdavo.
Greitai paruošėme naivią nedidelę velykinę programėlę, prasivardžiuodami „piemenėlių choru“. Pirmasis
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mažytis kuklus koncertėlis buvo sudėtas iš autentiškų
pavasarinių dainelių, bet potekstėj programėlę taikiau Velykų, Sekminių metui. Aišku, žodžio „Velykos“
negalima buvo minėti. Paprašiau savo draugę muzikologę Aureliją Jociūtę prišnekinti savo vyrą architektą
Kęstutį Gibavičių, kad nupieštų „didelius paveikslus“.
Scenoje tarp kolonų jų turėjo būti trys: didžiulis margutis, karvės galva su dideliu vainiku ant ragų ir išmarginta kraičio skrynia, turėjusi nukreipti dėmesį nuo
kalendorinės temos...
Koncertėlis įvyko. Niekas mūsų nevanojo. Gal
niekas ir nepastebėjo. Puiku. Praėjo 1968 metų Velykos. Ragevičienė įsidrąsino... Velykos praėjo, reikia
ruoštis Kalėdoms. Puoliau mokytis, rausiausi tautosakos archyvuose, kankinau tekstilininkę Reginą
Sipavičiūtę, kad sukurptume tautinius kostiumus,
laksčiau po spaustuves... Lione, pirmą kartą gyvenime dirbau nuo ryto ligi nakties. Tų pačių 1968 metų
Kalėdoms paruošėme su studentais naują programą,
mieste iškabinome skelbimus. Bijodama, kad vien
už žodžio „Kalėdos“ paminėjimą mūsų neišvaikytų,
pakviečiau tautosakos mokslininką Stasį Skrodenį
kaip „žaibolaidį“ prieš koncertą paskaityti įžanginį
aiškinamąjį tekstą. Jis peržiūrėjo programą ir sako:
„Tai jūs paruošėte ją pagal mano disertaciją?“ Aš
kraipau galvą, traukiodama pečiais, ir mandagiai
šypsausi, o jis patenkintas savo disertacijos įgyvendinimu, sutinka mums talkinti. Bet garbės žodis,
mielas profesoriau, aš iki šios dienos nesu skaičiusi
jūsų disertacijos. Tekstus programai ėmiau iš Jono
Balio rinkinių. Matyt, mudu abudu rėmėmės ta pačia
medžiaga. Į premjerą pakvietėme Henriką Zabulį,
tuometinį švietimo ministrą: jei Zabulis neuždarys,
vadinasi, gyvensim... „Neuždarys, jis juk protingas
žmogus“, – drąsinasi studentai. Iš namų tempiu austus užtiesalus, ant dėžių ir kabyklos, kuri tampa girlianda, tvirtiname žvakes. Dievuliau... Premjera įvyko
toje pačioje Kolonų ar Baltojoje auloje. Tą vakarą visa
mūsų šeima dirbo rūbininkais: gretimoje auditorijoje
ant stalų dėliojome svečių paltus, nes buvo ne darbo
diena, rūbinė nedirbo.
Deginami jaudulio studentai puikiai improvizavo,
griežtai laikydamiesi papročių formulės. Burtai žvakių
šviesoje buvo ir paslaptingi, ir žaismingi. Mus pasveikino, pagyrė H. Zabulis, pakvietė surengti koncertą
Švietimo ministerijoje.
Ledai pajudėjo. Sovietinis nutautinimas, dviveidystė, triveidystė, melas ir skatinama tinginystė iš
mūsų išnyko. Pradėjome gyventi įdomiai. KGB šmėkla,
aišku, klaidžiojo greta, medžiojo, bet mūsų susibūrimas tapo oaze nuo išdavysčių, plepalų ir melo. Len-
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kiu galvą prieš televizijos redakciją, išdrįsusią gyvai
parodyti mūsų kalėdinę programą. Koncerte-vakaronėje mes plėšėme plunksnas, verpėme, mezgėme,
žaidėme, būrėme, dainavome, šnekėjome tarmiškai.
Ši „bacila“ greitai pasklido. Laida iškart sujudino Lietuvos žmones: per adventą tereikėjo burtis, vakaroti
taip, kaip kažkada daryta. Po daugelio metų, važinėdama į rajonų folkloro ansamblių apžiūras, vis pamatydavau beveik identiškus adventinius vakarojimus.
Kaimas prisiminė ir išdrįso...
Negaliu nepaminėti kai kurių studentų, kurie metai
iš metų (kai kurie ir ligi šiol) ištvermingai žengė kartu
su lietuviška tarme, daina, tautos atmintimi: pirmieji
žodinės dvikovos meistrai žemaičiai Aldona Česnauskaitė ir Stasys Kavaliauskas, žaismingoji pačiauška
Irena Gansiniauskaitė, taurioji Audronė Stomaitė, tiesi
ir drąsi Birutė Spielskaitė, paslaptingai „spirganti“
Irena Veteikytė, savitas Jonas Bukantis, švelnioji Rima
Dedėlaitė „iš Kavarska“, giesmininkė Onutė Snabaitytė, gražioji Virginija Barštytė, „nepajudinamoji“
Mėta Šturmaitė, aukštaitiškoji Liucija Kairytė... Vėliau
prisidėjo įžymieji Janina Bukantaitė, Vanda Juknaitė,
Kazys Jonušas – daug nuostabiausių žmonių, kurie
įrodė savo meilę Tėvynei.
Universiteto etnografinis ansamblis paruošė šias
svarbesnes (be jau minėtųjų) programas: „Prieš vestuves, po vestuvių“, „Parėjo svetys – vardu Rugys“,
„Kur eisi – save rasi“ ir „Turgus prasidėjo“. 1973
metais išėjau iš universiteto.
Štai esat iš tų, kurie, pasak vadovės, „atvėrė aukštas
duris“ ir nuo kurių veidų „visi pašaliai nušvisdavo“...
V. B.: Buvome palaida smagių, ištroškusių dainuotojų („piemenaičių“) kuopelė. Mums reikėjo vadovės, o vadovei, pasirodo, reikėjo mūsų, žmonių, savo
sumanymams įgyvendinti. Laimingi ir atsiliepėme į
jos šauksmą, bet ateidami jau buvome šiek tiek susitupėję, susibūrę, apšilę dainomis kojas. Viskas labai
puikiai sutapo. Labai geru mums laiku skelbimėlis
atsirado. Be vadovės tebuvome išties tik kuopelė.
S. K.: Aldona Ragevičienė 1968-ųjų pavasarį prieš
Velykas ir pagavo jas. O kartu ir mus, vyrukus. Prasidėjo
rimtas kryptingas darbas, atsirado tikras ansamblis.
Atitiko kirvis kotą...
S. K.: Kuo puikiausiai!
Janina Jakubelskaitė: Atsimenu Ragevičienės
skelbimėlį prie filologų dekanato. Į 84-ąją auditoriją, kai visi ten buvome, kažkas iš mūsų atėjęs gar-
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siai pasakė, kad yra toks skelbimas, atpasakojo jo
turinį – kviečiantį į kažkokį ansamblį. Dar pridūrė: „Gal
pabandom...“ Mūsų, atėjusiųjų į Kolonų salę, nedaug
tebuvo, gal apie dešimtį.

V. B.: Mes truputį sutrikome. „Nieko, nieko, –
sako, – dainuokite, galima ir pavėluoti į paskaitą.“ Jis
mūsų kursą taip ir apibūdindavo: „Kur gražios merginos ir gražiai dainuoja.“

O gal dabar galėtume atsekti, kas ko tikėdamiesi,
dėl kokių paskatų ėjot į tą dar neaiškų ansamblį, kokia
jėga vedė, gal net stūmė, dievaži, kodėl jame ir pasilikot, įstrigot?!

O. S.: O Petronėlė Česnulevičiūtė net ir skatindavo...

V. B.: Matyt, pirmiausia stūmė jau minėtas noras
dainuoti tas mūsų dainas. Juk nuo pat pirmo kurso
menkiausia sueigėlė – kas bus, ko nebus, o dainų bus.
Dabar tai neįsivaizduojama. Studentų kavinėje kavutės pasmaguriaujame ir dainuojame, dainuojame.
Tokie mūsų „baliukai“ ten buvo. Dabar šito jau gal niekur nėra. O ypač tas „pertraukinis“ dainavimas tarp
paskaitų. Įdomu, kad ir dėstytojams tai patikdavo...
Nepamiršiu, kaip kartą kalbininkas Jonas Balkevičius,
tuo metu buvęs fakulteto dekanu, puikus žmogus,
atėjo skaityti paskaitos, o mes susimetę į balkoną dainuojame. Įžengęs pro duris sustojo ir klausosi...

M. L.: Per apžiūras komisijos nariai kartais lyg
snausdavo, tada Česnulevičiūtė guosdavo, kad tuoj
pasirodys etnografinis ansamblis – praeis tie snūdai.

Ai, kaip maloniai tai prisimenu...

Nebūtų dzūkė. Nuo Perlojos.

V. B.: Net santūrusis senovės raštijos žinovas
Jurgis Lebedys nepaliaudavo stebėtis: „Kaip gražiai
dainuoja! Ir kokios gražios mergos! Niekada nebuvo
tokių gražių!“
Matyt, jas tokias darė jų dainuojamos dainos!..
J. J.: Bet į ansamblį ėjome ir iš idėjos... Gal kažkokia nuojauta vedė. Be to, man atrodo, labai paveikų
skiepą paliko Leonardo Saukos paskaitos, tautosakos
ekspedicija Veliuonoje, Seredžiuje, Vilkijoje. Labai pri-

Koncertas Vilniaus universiteto M. K. Čiurlionio auloje. Antras iš kairės – Liudvikas Giedraitis.
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sidėjo ir dialektologijos ekspedicija Seirijuose, vadovaujama Aldono Pupkio. Įsiminė neoficialus, labai
žmogiškas tų dėstytojų ryšys su mumis, studentais.
Visi ten buvome ypatingai savi. Dainomis bendraudavome, pasakodavome. Buvome kartu. Be ribos tarp
dėstytojų ir mūsų. Visa, ką jie teigė, ėjo, sakytum, ne
iš viršaus, o iš bendrumo dvasios. Gal ir iš to gimė
šitas ansamblis... O įstrigome jame, nes labai smagu
ten buvo: čia pat kūrėme, improvizavome. Visi vieno
kurso, visi savi. Mes žaidėme tautosaką. Net tie patys
kūriniai, pasakojimai mums nuskambėdavo vis kitaip.
Buvom išmokę, žinojome pagrindą, bet svarbiausia – kūryba scenoje, improvizavimas. Tai smagu, tai
„vežė“. Ir dar – labai jautėme, kad esame reikalingi.
Žmonėms reikalingi. Mums tai buvo svarbu. Aš ne iš
„piemenaičių“. Atėjau kaip pasakotoja. Dvi „dzūkelkos“ buvom su Lina Čižiūte. Šnekėjome, pasakojome
ne tik nuo scenos, bet ir po salę vaikščiodamos,
matėme žmonių akis, jautėme, kad tai, ką darome, –
įdomu, reikalinga. Nuolat jutome publikos alsavimą.
Jokio atsiribojimo. Dažnai po koncerto būrys žmonių
likdavo salėje, neskubėdavo išeiti, norėdavo pasišnekėti, pabendrauti su mumis... Tačiau tada, septintajame dešimtmetyje, net Zigmas Zinkevičius nedrįso
ką teigiamo ištarti apie tarmes, rašė esą jos atgyvenos, jų lyg ir nebereikėtų. Tokia buvo oficiali valdžios
politika: tarmė – kažkas prasta, kaimietiška, žemiausia. „Kultūringas“ tegalėjai būti bendrine kalba.
Ansamblis mums nejučia įteigė atvirkščiai: tarmė – tai
brangenybė, paveldas, ją būtina puoselėti, saugoti.
Gal todėl daugelis ir vėliau nepabėgo iš tos srities.
Štai ir mudu su Jonu Bukančiu visą gyvenimą tarmių
moksle. Tarmių trauka nuo ansamblio laikų taip ir liko.
Santykis su bendrine kalba, tarmėmis, paveldu ir išvis
su žmonėmis – iš ten, iš ansamblio, ateina.

jaudino. Tai ir žmonėms patiko. Iš čia gal ir Janinos
minėtas tiesioginis ryšys su publika. Man labai įsiminė
vienas koncertas Kolonų salėje. Koncertavome prie
žvakių, prietemoje, teikiančioje paslaptingumo. Ir,
atrodo, Irena Gansiniauskaitė, vaikščiodama po salę,
pasakojo apie velnią: kaip naktį ėjęs žmogus ir jam už
rankos kažkas – kapt! O salės pačiam prieky sėdėjo
Juozas Baltušis su Monika Mironaitė. Irena, besakydama „kapt!“, čiuptelėjo Mironaitei už rankos. Toji
tokį platų kryžiaus ženklą sumetė iš to įsijautimo!..

Jonas Bukantis: Dainuoti su panom „piemenėlėm“ vengdavau. Bet Ragevičienės skelbimėly buvo
užsiminta, kad bus reikalingas tarmiškas šnekėjimas.
Matyt, man jau tada tai rūpėjo... Daug rimtesnis
požiūris į tarmes atsirado. Be ansamblio būčiau gal ir
„sumiesčionėjęs“. O čia – tiek kaimų koncertuojant
apvažiuota daugelyje rajonų: Biržai, Kupiškis, Pasvalys, Pakruojis, Marijampolė... Tiek įvairių Lietuvos tarmių girdėta, pasisemta, sužinota ir iš ansamblio dalyvių, ruošiant vis naujas programas. Tarmių pažinimo
prasme man tai buvo didelis lobis. Gal net nesąmoningai tai nujausdamas, to ilgėdamasis, ėjau kartu su
„piemenaitėmis“ pas Ragevičienę, laukiančią Kolonų
salėje. Kita vertus, tuo metu tebuvo „Lietuvos“
ansamblis ir į jį panašūs: visi kičiniai. O mūsų numanomas – tikros, autentiškos liaudies kūrybos. Tai mus

J. J.: Mums ir patiems įspūdingi atrodė tie koncertai. Vaškinių žvakių šviesoj! Oho, brolyti!.. Pradėjome
tuo gyventi, įsigyvenome. Tai kas, kad scenose kartais
(prisimenu Kuro aparatūros gamyklą), būdavo – ū,
kaip šalta. Bet smagu.
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Irena Veteikytė: Nepamiršiu pirmojo kalėdinės
programos koncerto Kolonų salėje. Žmonių nuotaika
ir elgesys labai įsiminė. Salė pilnutėlė, šypsosi visi
ir tyli. Lyg nustebinti, lyg priblokšti – tyli ir šypsosi.
Tylos gerumo nuotaika! Ir išeinant po koncerto –
visi tyli, tyli... Aldona Ragevičienė sėdi kaip žarija
išraudusi. Matyt, labai jaudinosi. Sako: „Jaučiuosi
lyg būčiau vištą pavogusi.“ Nesuvokiau tada, kodėl
ji taip pasakė. Betgi tokie laikai! Išeit į viešumą tuoj
po Kalėdų su kalėdine programa! Mums, jaunimui,
tai tik smagu. O jai – atsakomybė. Atrodytų, viskas
labai paprasta: pasakėlės, tautosaka, liaudies dainos,
tarmės. Betgi mums tada net mokyklose tarmiškai
šnekėt neleisdavo, nors bendrine kalba mano gimtajame krašte tarp Švenčionėlių ir Utenos, sakytum,
tik slebezavojome. Įsivaizduojate, kaip mums buvo
malonu viešai girdėti savo tarmę, viešai ja kalbėti!
Tiesiog „kaifavome“. Ansambly dar nebuvo instrumentinės muzikos. Tik dainos, taikliai parinkta sakytinė tautosaka. Prie nieko neprikibsi: viskas iš liaudies
kūrybos lobių... Iki šiol matau tą salę: tyla, tylus, tylus
pakikenimas...
Ir vėliau per daugelį kitų koncertų tvyrojo ta tyla.
Man net šiurpas per kailį eidavo...

Kaip dabar prisimenate koncertus įvairių rajonų
kaimuose, tų laikų dvasią, kaip žmonės priimdavo, kaip
atsiliepdavo?
M. L.: Labai gražiai.
V. B.: Dieve, verkdavo žmonės. Niekad nebuvo
matę scenoje tokių dalykų.
M. L.: Jiems viskas nuostabiai patikdavo. Atsimenu,
kažkurioje lietuviškoje saloje Baltarusijoje žmonės taip
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įsijaudino... O kartu ir mes: dainuojame ir užstringame,
pradedame iš naujo, ir vėl... Jėzau, vadovė kad užsiuto.
Bet Stasys kaip visada gražiai užglaistė. Įdomiausia,
kad žmonės paskui stebėjosi: „Žiūrėk, kaip moka vaidinti! Vaidino, kad jie nemoka dainuot!“
S. K.: O ar prisimenat koncertą kalėjime...
Vilniuj, buvusioj bažnyčioj, atsimenu, kažkur labai
aukštai, paskliautės apvalioj erdvėj...
S. K.: Suleido, kaip viščiukus suskaičiavo, perspėjo – nė žingsnio į šoną, ypač panelėms. Išeiname
į sceną, žiūriu: sėdi keli šimtai su „kirzavais“ batais,
su „fufaikom“ (šimtasiūlėm). Galvoju, šakės, nušvilps
mūsų tas dainas, pasakojimus. Ką tu, vaikeli! Pagavo
iš karto, priėmė. Vienas iš gražiausių koncertų!
V. B.: Žinot, kodėl taip? Nuoširdu. Paprasta, suprantama, bet ne prasta.
S. K.: Mes nevaidinome. Grynas nuoširdumas. Mes
juk kaip vaikai žaisdavome. Ištisinė improvizacija...
Jokio surepetavimo. Tau duotas tik skeletas, žinojimas, ką reikia pasakyti. Ir visiška laisvė, kaip pasakyti.
Tai nežmoniškai smagu. Išeini į sceną, atsiranda koks
„kabliukas“, prasideda žaidimas. Fantastiškas dalykas. Iš tikrųjų – kūryba. Scenoje kuri savo paveikslėlį,
koks tau duotas, natūraliai, iš dūšios. Žmonės buvo
išsiilgę šito.
V. B.: Mes juk pagaliau ne aktoriai. Tik nuoširdumu
ir galėjai papirkti, niekuo daugiau. Be to, tada liaudies
menas, autentika scenoje buvo toks stebuklas!
I. V.: Ypač šiltai priėmė Kupiškyje, važinėjant po
Aukštaitiją. Alumi vaišino, amžinasis piršlys kupiškėnas Zulonas džiaugėsi mumis... Mano prisiminimai iš
esmės tik jausminiai, tik išgyvenimų, išjautimų.
Zina Braubertaitė: Taip, kaimuose koncertuojant nuotaika buvo nuostabi. Visas gyvenimas tuo
laiku ėmė kitaip atrodyti. Ir mes patys su ansambliu
tapome kitokie. Gal labiau patriotiški. Tuo gal kiek ir
išskirtiniai. Juk iš pradžių buvome gerokai paplaukę
(na, gal ir gerąja prasme, žinoma).
S. K.: Atsimenu, po vieno koncerto renkamės į
autobusiuką važiuoti į Vilnių, Aldona Česnauskaitė
sėdi ranką pro langą nuleidusi, ėjo pro šalį kolūkio
pirmininkas – bučiuoja ranką...
M. L.: O kaip Sudavičius, tuo metu universiteto
prorektorius, važiavęs su mumis į kažkokį kaimą, atidavė Aldonai jam įteiktas gėles...

Koncertinė programa „Prieš vestuves, po vestuvių“.
Stovi Stasys Kavaliauskas ir Jonas Bukantis.

J. B.: Koncertuoti dažnai važiuodavome į kolūkių
ataskaitinius susirinkimus. Kartu mėgo nuvažiuot ir
jis, Sudavičius. Atrodo, vis atskirai, ne su mumis atvažiuodavo, bet grįždavo kartais ir su mumis...
V. B.: Sovietiniais laikais, prisimenu, einant kokiu
kaimu ar salėje, kai koncertuodavome, iš pašalės,
žiūrėk, ir pasigirsdavo koks nedrąsus, trumpas šūktelėjimas – „Lietuva!“ Tik vėliau, mitingų laikais, visa tai
jau ūžė aikštėse. O mūsų ten lyg koks siūlelis – pati,
pati pradžia...
Nepamirškim aptarti koncertinių drabužių...
S. K.: Kokie drabužiai! Atsimenu, su Jonu Bukančiu
ėjome į Profsąjungų rūmus ant Tauro kalno, rūsyje ar
palėpėje gavome dryžiuotas kelnes kaip kalinių, kažkas pasiuvo marškinius, man tėtušis nupirko klumpes
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Telšiuose – ir viskas kuo puikiausiai... Dabar tuos mūsų
drabužius vertėtų surinkti, atiduoti su visa metrika į
Nacionalinį muziejų. Ot, būtų istorija!
M. L.: Taip, paprasti balti marškinėliai, sijonas. Aš
bent turėjau močiutės sijoną, rankomis austą.
J. J.: Parvažiavusi į kaimą namo, iškrausčiau mamos
drabužius, išsirinkau skaras, iš mamos austų audeklų
pasisiuvau sijoną... Viskas buvo tikra, iš mūsų krašto.
I. V.: Turėjau savo mamos tautinį kostiumą, kurį ji
laiko iki šiol, būdama jau 96 metų.
O. S.: Jei kas gaudavo tikresnį drabužį, buvo didelis laimėjimas. Su vadove eidavome į parduotuves
žiūrėti, iš ko galima būtų bent sijoną pasisiūti. Kokių
medžiagų nugriebdavome, iš tokių pačios ir siuvomės, siuvinėjome...
O kokį pėdsaką, žymę jums paliko tas ansamblis?
Kuo dvasia, o kartais ir poelgiai gyvenime būtų buvę
kitokie? Ko pamokė, kokią išmintį suteikė?
Z. B.: Keistai paklausei, Liudvikai, ar pakeitė mus
kiekvieną tas ansamblis. Įsmigo man jis, tikrai neužsimiršta. Nesinori šnekėti pompastiškai, bet, atrodo,
kažkoks kirminas dvasioj taip ir likęs. Taip, pakeitė.
Man atrodo, kitaip pasaulį matai. Pakeitė. Daug kas,
be abejo, pasimiršta, viskas laikina, bet yra žmonių
santykiai. Ko gero, būtent jie ansambly ir buvo ypatingi. Man tai vertingiausia iš to, ko ansamblis mus
išmokė. Nuolat lenkė į santykių gerumo (gerinimo)
pusę. Vadovaujant mokyklai, man tai svarbu. Juk
ir kurse labiausiai susigyvenusi dalis buvo ta, kuri
dalyvavo ansamblyje. To bendro jaudulio, nerimo, to
žodžio sakymo, dainavimo, šokio bendrumas! Aišku,
vieniems vertingiausia išlieka viena, kitiems kita, bet
man – mūsų bendrumas, artumas, geri santykiai –
labai, labai...
J. B.: Sunku pasakyti, ar gyvenime būčiau kitoks,
jei ne mūsų ansamblis. Bet visada atrodo: ką mes
darėme, buvo gražu ir teisinga.
S. K.: Atrodytų, labai menkas, tik kelerių metų
tarpsnis po Ragevičienės skelbimėlio, pirmieji metai
ansamblyje ne vienam išties parodė būsimų darbų,
o kai kam ir gyvenimo kryptį. Štai Irena Veteikyčia
(na, taip ją vadinu) iki šiol atkakliai dalyvauja folkloro ansambliuose, ne vieną dešimtmetį į „Ūlą“
vaikšto, jos žodžiais, „kaip į darbą“. Pagauta visam
gyvenimui. Štai mokytojavusios – Onutė Snabaitytė,
Marytė Lapatinskaitė, Rima Dedėlaitė – net gerklų
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uždegimą gavo per tą atkaklų „kakarynės laidymą“,
bemokydamos vaikus dainuoti liaudies dainas... Ogi
ir pats penktą dešimtį – folkloro ansambliuose. Į
gyvenimo pabaigą – dar ir duona kasdieninė. Viskas
iš ten. Aldoną Ragevičienę ne kartą esu pavadinęs
antrąja mama. Dvasios, žinoma... Bet svarbiausia,
manau, tikrai visiems išliko supratimas, pojūtis: be to,
kuo esame saviti, būtume niekas. Savitumas – mūsų
stiprybė. Šiandien viešoji propaganda skelbia, esą
didžiausia laimė būti Europos Sąjungos piliečiu, bet
mums (na, bent jau man) didžiausia laimė būti Lietuvos žmogumi. Lietuvos su jos gilia, savita kultūra,
kokios neturi, nepakartos, nesukurs, nepraturtins,
nepratęs niekas daugiau, tik mes, lietuviai... Neseniai
norvegai pasakojo, kad prieš 20–30 metų ir ten tvyrojo panaši dvasia kaip dabar mūsų: esą pirmiausia
rūpėjo duonytė, mėsytė ir tik dabar jau norime žinoti,
kas esame, iš kur atėję...
Vanda Juknaitė: Esminis turtas mums buvo ansamblis, mūsų jaunystės džiaugsmas. Labai smagu ir įdomu
buvo ten dainuoti. Iki tol Vilniuje, universitete liaudies
dainų viešumoje nesigirdėjo. Prispaustos tylėjo ir jos.
Universitete išties tai nuo mūsų prasidėjo. O mums
dar iš vaikystės liaudies dainų dainavimas buvo išlikęs gyvas – iš kaimo, iš tėvų. Toks buvo džiaugsmas
jas dainuot! Toks džiaugsmas!.. Ko juokiesi? (Gera
girdėt tave šitaip pakiliai, džiaugsmingai šnekančią.)
Deja, ansamblio nuolat lankyti negalėjau, buvau
atsidavusi universiteto Teatro studijai, bet paraginta
Ragevičienės ir bendrakursių, ateidavau ir į jį. Visam
gyvenimui žymę paliko tas fragmentinis dalyvavimas
ansamblyje. Visam gyvenimui. Prisirišimas prie liaudies dainos man gyvas iki šiol. O po nepriklausomybės atgavimo per „Skamba, skamba kankliai“ atgijo
ir religinės giesmės, vaikystėj girdėtos. Viena esminių
mano kultūrinės tapatybės dalių – ansamblio dainos
ir kaimiškas giedojimas. Mano sąsaja su kultūra – pirmiausia per tai... O dar kurso tautosakos ekspedicijos
panemunėmis, prisilietimas prie to, kas jau ne kasdienės buities lygmuo, atvėrė kitą nesuvokiamą dimensiją, gelmę, įsiklausymą į tai, kad esi, kad gyveni,
kad šalia yra nuostabus grožis... Tėvai turėjo gražius
balsus, buvo kviečiami giedoti ir į laidotuves. Kultūra
man pirmiausia yra tėvo ir motinos balsai, Aldonos
Ragevičienės ansamblis, tautosakos ekspedicijos.
Liaudies dainose girdi ir atpažįsti, ko niekaip negali
įvardyti. Gal tik kokios tavo ląstelės atpažįsta, gal net
ne tu pats. Kažkas suspaudžia, suspaudžia širdį... Tai
va... Visą gyvenimą, kai pasigirsta kokia kalba apie
„Ratilio“ ansamblį, visada savinuosi ir aš: „Mes pra-
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dėjome!“ Išties jaučiu, kad mes čia labai svarbūs…
Tesu statistinis vienetas, bet tai niekai, svarbiausia,
kad buvo dainuojama. Ir begalinis džiaugsmas man
buvo tas dainavimas!
J. J.: Ansamblyje gavome nemenką priedą prie to,
ką vėliau galėjome ir galime teikti, skleisti kitiems –
mokiniams, studentams. Atklysta kartais mintys:
Dieve, gyventi beliko nedaug, ką čia dar nuveikus, kad
neišnykus taip visiškai... Iki šiol vis kokią kibirkštėlę
iš to lobio, ansamblio, paleidi. Kas nuo jaunų dienų
įaugę – nepasimiršta, neužgožiama, neišplėšiama...
Tyrinėjau įvairaus amžiaus (šešių, keturių ir dviejų
dešimčių metų) žmonių santykį su tarmėmis. Didžiausia duobė – keturiasdešimtmečiai. Jų vaikystėje (kai
mes buvome studentai) niekas nemokė tarmės. Vienas tos kartos vyrukų net taip paaiškino savo santykį
su tarme: esą parėjęs iš tarybinės armijos – kas antras
žodis keiksmai. Tada pradėjęs jų vieton kišt žemaitiškus žodžius... O dabar daugelis antro kurso studentų
jau moka tarmiškai. Jei savo darbu bent kiek praturtinau tą šaltinėlį, tai ir džiaugiuosi. Viso to vertės suvokimo pradžia – būtent ansamblyje...
Kaip apibūdintumėte ansamblio vadovę, savo santykį su ja?
V. B.: Ji buvo mums griežta, gerbėme ją. Negalėčiau kalbėti apie meilę. Svarbiausia – savo dalyką
išmanė puikiai. Už tai jai didžiulė pagarba.
S. K.: Kiekvieną ansambliui pateikiamą kūrinėlį,
dainą iki panagių išnagrinėdavo, išblusinėdavo, išaiškindavo. O meilė, kaip ir kiekvienam geram mokytojui,
meilė ateina vėliau, per supratimą. Ji puiki pedagogė.
M. L.: Net kaip padoriai elgtis kartais pamokydavo.
Kartą lyg ir prie Nemenčinės reikėjo rinkti bulves po
kelinto arimo. Miegodavome ant nešvarių grindų,
šiaudais kiek apibertų, maitino vien lašiniais... Pasipiktinome dėl gyvenimo sąlygų, pasiryžome pabėgti,
patraukėme į autobusų stotį... Vadovė griežtai tam
nepritarė. Nubausti nebuvome tik todėl, kad dalyvavome ansamblyje.
V. B.: Ji buvo principinga, bet mus visada gynė.
S. K.: Atsimenu, prieš antrosios programos pradžią
Didžiojoje salėje Čiurlionio gatvėje ant scenos atsargiai praskleidžiu uždangą, pasižiūriu pro plyšį – salė
sausakimša žmonių! Ji priėjo: „Matai?“ – „Matau.“ –
„Žiūrėk man!“

O. S.: Vieną kartą ėjome jos prašyti, kad nepaliktų
mūsų. Buvome kažko apsipykę, ėmė grasinti, kad
paliks...
Z. B.: Man žavu, kaip ji duodavo velnių: už pavėlavimą į repeticiją, neplautus autus, murzinoką bliuską...
Reikli mums buvo. Pačia geriausia prasme – mokytoja. Dėl to, kas susiję su ansamblio kokybe – niekada
nenuolaidžiavo. Ansamblis ir po mūsų nebuvo prastas, bet man puikiausias, be abejo, Ragevičienės. Visos
prasmės, tikrumai, gilumai, kas iš tikrųjų svarbiausia,
glūdi jau ten. Vėliau daug kas atrodė nublankę, gal ir
be mūsų buvusio gilumo, tikrumo...
Neiškenčiu nepateikęs ištraukėlės iš Irenos Gansiniauskaitės, vienos iš įtaigiausių pasakotojų uteniškių
tarme, sueiliavimo, skirto „Ratilio“ keturiasdešimtmečio sukakčiai. Įprastai „mana senelia Pranciškaus Kvaselia ir mana dedžiuka Untana Matiuka“ vardais paliudijusi, „kad universiteta šitas ansamblis man brungus
labai, kad šokiai ir dainas, melodijas, tarmias – tai Dieva
darbai“, ji „švintai“ prasitaria:
Ir raikia dekot čia madonų madonai / Na pat pradžių pradžias / Už mūsų Aldonas, / Aldonas Ragevičienias, / Dainų ir žaidimų vadžias, / Už tų jas švintų
supratingumų / Anais laikais, / Kai teip raikėja širdias
artuma, / Kai buvam vaikai, / Kai teip raikėja letuviškas
meilas / Vieni kitiem, / Kai buvam jaunučiai, gailūs ir
bailūs / Prasitarimam švintiem, / Kai mum už tautosakų pinketus rašia / Leonardas Sauka kilnus / Ir kai
pra šalį arkangelas nešia / Stasiui Skradeniui sparnus, /
Kai žodžiais senybiniais mum grūdina širdis / Pats Jurgis Lebedys / Ir ape mūsų ansamblį išgirdįs, / Pikčilingis
suploja: „Prigis!“ / Prigyja, žaliuoja ratilai viešliausi /
Ajagi kiek metų jau!..
Ansamblio pradžią prisiminė ir profesorius Stasys
Skrodenis, klaustas 2008 metais, Jono Basanavičiaus
premijos įteikimo proga.
Tai buvo šešiasdešimt aštuntaisiais. Aldona Ragevičienė Vilniaus universitete būrė ansamblį, bet jai
stigo medžiagos programai, tad kreipėsi į mane,
nes buvau apgynęs disertaciją apie kalendorinę tautosaką. Suėjom, aptarėm, parengėm programą iš
žiemos švenčių, advento ir Kalėdų, tautosakos. Puikiai mums tai pavyko, gerai tiko ir laikas – prieš pat
Kalėdas, dalyviai studentai greitai išmoko, surepetavo. Kreipėmės į universiteto vadovybę, prorektorių
Lazutką leidimo pirmajam savo koncertui. Neleidžia.
Draudžia. Be to, drabužių vis negauname. Kreipiamės
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į universiteto dainų ir šokių ansamblį, jie turėjo pilnus
sandėlius komplektų. Neduoda, nes esame „kažkokie
apsišaukėliai“. Kreipiamės į Profsąjungų rūmus. Ten
surado šiokius tokius, paskolino. Tereikėjo leidimo
koncertuoti. Į pagalbą atėjo Jadvyga Čiurlionytė, dar
kažkas, ir perkalbėjo prorektorių. Bet esą, kad nebūtų
labai viešų skelbimų. Tuo metu centriniuose universiteto rūmuose Kolonų salėje buvo scenelė, joje pirmą
kartą ir pasirodėme. Salė nedidelė, bet publika susirinko kuo palankiausia. Mano uždavinys buvo moksliškai pakomentuoti, išaiškinti dainos, papročio esmę,
o ansamblis, sakytum, pavaizduoja, kaip tai būta
gyvenime. Lyg paskaita ir iliustracija. Po šio koncerto
galėjom jau ir daug kur kitur pasirodyti. Vienus metus
mes taip ir koncertavom, visur dalyvavau. Paskui
Ragevičienė parengė naują programą. Mat tarybiniais laikais iš ansamblių reikalauta kasmet parengti

po naują programą, priešingu atveju Vykdomajame
komitete ansamblio veiklos nebesvarstydavo, nebepratęsdavo. Taip mano veikla būsimajame „Ratilio“
ir baigėsi.
Įdomumo dėlei gal verta pateikti profesoriaus
pasirašytą tekstuką, „aiškinamąjį žodį“ (vadovės apibūdinimu, „žaibolaidį“), pagal kurį daugelyje vietų
prieš koncertą buvo pristatoma (A. Ragevičienės prisiminimu, „pradžioj nedrąsiai ir šaltai, vėliau net gana
žaismingai“) kalėdinė programa.
Scenoje VVU Kapsuko v. Studentų etnografinis
ansamblis. Ansamblio vadovė – A. Ragevičienė.
Ansamblio programoje – lietuvių liaudies naujametinio ciklo papročiai, burtai, prietarai ir tautosaka.
Programai įžanginį straipsnį parašė filologijos mokslų
kandidatas Stasys Skrodenis.

Ansambliečiai Lietuvos televizijos studijoje. 1969 m. sausis.
Fotografijos iš Stasio Kavaliausko asmeninio archyvo.
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I
Rudens darbams baigiantis, prasidėdavo žiemos
švenčių periodas. Jo pradžia paprastai laikomas lapkričio mėnesio galas, nors praktiškai žiema prasidėdavo gal kiek anksčiau.
Švenčių pavadinimai jau labai seniai buvo bažnyčios sukrikščioninti. Todėl dabar, kalbėdami apie gilią
senovę siekiančias ikikrikščioniškas šventes, norime
to ar nenorime, turime vadinti krikščioniškais vardais,
išskyrus tik kūčias ir kalėdas. Pirmosios – buvusios
kalėdų išvakarėse, savo vardą gavusios nuo valgio –
kūčios, t. y. įvairių javų (kviečių, rugių ir kt.) mišinio.
Kalėdos siejasi su lotynišku žodžiu kalenda, reiškusiu
pirmąją mėnesio dieną, vėliau mėnesio ir metų pradžią
bei dovanas. Tokia prasme jos sutinkamos liaudies
tradicijose nuo pat Viduržemio jūros – Graikijos iki Baltijos – Latvijos. Toliau į šiaurę jos nežinomos. Kaip bažnytinės šventės vardas, šis žodis paplitęs tik Lietuvoje.
Prieš kalėdas būdavo 4-rių savaičių pasninkas –
adventas, kurio metu bažnyčia draudė linksmintis:
dainuoti, šokti, žaisti. Tuo metu moterys rinkdavosi
į vieną trobą vakaroti: verpti, juostų austi, skrynių
varstyti. Susirinkusios dainuodavo vadinamas adventines – kalėdines dainas, žaisdavo žaidimus, mindavo
mįsles, pasakodavo sakmes apie baisius atsitikimus.
Jeigu ateidavo bernai, kartais ir visai nieko nepadirbdavo. Tose dainose nėra biblinių-mitologinių įvaizdžių. Apdainuojami bernelio ir mergelės tarpusavio
santykiai, keitimasis dovanomis:
Būsi nebūsi, kalėda,
Bent paminėsi, kalėda,
Kad gražaus stotelio, kalėda,
Kad gero būdelio, kalėda.
Taip pat buvo apdainuojamas mergelės išsirinkimas ir piršimasis. Neliko be dėmesio martelės gyvenimas „svetimoje šalelėj“. Tos dainos turi priedainius –
„leliumoj“, „aleliuma loda“, „kalėda da kalėdiene“ ir
kt. Pats ryškiausias jų pavyzdys – visiems gerai žinomas liaudies žaidimas „Jievaro tiltas“ –
Grįskime, mergos, jievarėlio tiltą
Aleliuma rūtela, jievarėlio tiltą.
Beveik visoje Lietuvoje žinomos sakmės apie raganas, kurios kūčių naktį skraido ant avilių, apie aitvarus,
pasakos apie velnius bei kitus nepaprastus dalykus.
Mūsų mergelės, rudenį eidamos miškais, nepatingėdavo prisiskinti riešutų ir laikydavo juos iki žiemos.

Per žiemos šventes dalindavo svečiams riešutus. Kuo
daugiau apdalindavo, tuo laimingesnės būdavo.
Daug ką išgirdom iš žmonių, kitką iš knygų išskaitėme ir surišom viską į vieną puokštę. Priimkit ją kaip
kuklią ir nuoširdžią mūsų dovaną.
II
Prabėgdavo adventas ir ateidavo kūčios. Jos
pasižymėjo savo apeiginiais valgiais, jų valgymu ir,
žinoma, būrimais. Valgiai buvo gaminami iš žemdirbio išaugintų javų, o patiekalų skaičius turėjo būti
ne mažesnis kaip 12. Per dieną žmonės beveik nevalgydavo ir tik vakare, pasirodžius pirmai žvaigždei ar
vėliau, susėsdavo už stalo. Pirmiau ant stalo padėdavo, užtiesdavo staltiesę ir tada dėdavo valgius.
Pavalgius prasidėdavo pati įdomiausia kūčių
dalis – būrimai. Paprastai burdavo namų gaspadoriai
ir jaunimas – daugiausia merginos. Pirmieji norėjo
žinoti, koks bus derlius ateinančiais metais, kaip
derės javai, kaip seksis gyvuliai. Merginoms rūpėjo –
ištekės ateinančiais metais ar ne, kur, toli ar arti, kokį
vyrą gaus – seną, našlį, jauną. Į viską turėjo atsakyti
burtai. Namų gaspadoriai paprastai traukdavo šieną
iš po staltiesės ar šiaudą iš stogo: jei su varpa – derlingi bus metai, jei be – blogi. Eidavo bičių klausyti:
padundena į avilį ir klauso – jei ūžia – bus daug
medaus, o jei ne – prastai. Merginos burdavo labai
įvairiai. Paprasčiausias – skaičiavimas kokių daiktų.
Atsineša malkų glėbį ir skaičiuoja – jei pora – ištekės,
jei ne – neištekės. Arba apglėbia rankomis statinių
ir skaičiuoja: „našlys, baslys, jaunas bernelis, našlys,
baslys...“ Ant kurio baigiasi, tokio ir tikisi. Daug buvo
vadinamųjų „baisiųjų būrimų“, atliekamų pirtyje, jaujoje, kamaroje ir kitose vietose, kur, žmonių manymu,
gali būti piktoji dvasia.
Labai dažnai ateitį turėjo pasakyti sapnai. Eidama
gulti, kūčių naktį mergina po pagalve pasidėdavo
vyriškas kelnes ir ką susapnuodavo, tas turėjo būti
jos išrinktuoju. Kitos pasidėdavo po lova dubenį su
vandeniu, per jį padėdavo balaną – lieptą ir atsiguldavo: ką susapnuos, kas ją perves per tą lieptą – už
jo ištekės.
Visi tie būrimai, tikėjimai jau pasitraukė iš gyvenimo. Kuriant naujas tradicijas, įdomu pažinti praeities palikimą, o kai ką vertingo net pasisavinti dabarčiai.
Na, o dabar – truputį kantrybės ir fantazijos,
pasižiūrėkime, kaip mūsų tėvai ir proseneliai spėjo
būsimą laimę, kokiais būdais mėgino pagerinti savo
gyvenimą.
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Pirmojo lietuviško etnografinio ansamblio Vilniuje
įkūrėjos Aldonos Ragevičienės, kalbintos Liudviko Giedraičio, liudijimai.
Ruošdama pirmąjį ansamblio pasirodymą, labai
bijojau… Juk tada vien už Velykų viešą paminėjimą
galėjai prisišaukti valdžios nemalonę. Pradėjau nuo
paprasčiausių pavasarinių dainelių: piemenėliai,
gamta. Svarbiausia buvo sukurti bent aliuziją į velykinį laikotarpį, regimybę. Tačiau net ir dėl tų, dabar
atrodytų, nekaltų piešinių (vainikuotos karvutės,
margučio) scenoje tarp kolonų buvo neramu. Ypač
dėl margučio baiminausi. Todėl pridėjome „neutralią“ kraičių skrynią. Tai mūsų pirmojo koncertuko
universiteto Kolonų salėje „sceninis apipavidalinimas“. Žmonių nebuvo daug. Beveik visi studentai.
Jūs, dalyviai, patys save tarpusavyje vadindavote piemenėliais. Stasys, paplonintu balseliu, su pašaipėle
taip ir pranešė nuo scenos: „Piemenėlių choras!..“
Praėjo tas koncertėlis – niekas nepriekabiauja. Tada
pagalvojau: buvo Velykos – niekas nieko, reikia ruoštis Kalėdoms. Įnikau knistis po Jono Balio parengtus
tautosakos šaltinius. Iš jų semdama paruošiau naują
programą. Tačiau koncertui artėjant vėl ėmė augti
„striokas“: reikia kažkaip apsidrausti, reikia, kad tuo
metu išties grėsmingas žodis „Kalėdos“ nuskambėtų
pirmiausia moksliniame kontekste. Tikėjausi, kad tai
„sušvelnintų“ pirmą įspūdį. Pagelbėjo, kaip žinia, Stasys Skrodenis: prieš koncertą paskaito „paskaitėlę“,
o mes „iliustruojame“. Taip nuo 1968-ųjų pabaigos
metus ir koncertavome: Vilniaus mokyklose, įstaigose, ministerijose ir daug kur Lietuvos kaimuose.
Profesorius yra minėjęs, kad dėl leidimo viešai
rodyti kalėdinę programą „su Jadvyga Čiurlionyte ir
dar kažkuo“ kreipėsi į universiteto vadovybę. Ar tas
„kažkas“ – Jūs?
Ne. Nepamenu. Tuo reikalu niekur nėjau, nieko
neprašiau, tik Skrodenį tos „paskaitėlės“. Jis peržiūrėjo mūsų programą, pasakė, kad įdomu, moksliškai
teisinga – mums daugiau nieko ir nereikėjo. Valio!
Viskas gerai! Ačiū! Ir mes – pirmyn!
Na, „pirmyn“ tai „pirmyn“, bet dar nebuvo tokių
ansamblių mūsų miestuose, jokio, sakytum, „provaizdžio“. Nujaučiu, kad po Jūsų to skausmingo spindulio
iš dangaus vagone neišvengiamai turėjo ateiti ir abejonių, svarstymų, ieškojimų laikai...
Kaipgi kitaip. Gyvenau tada Vilniuje, Krantinės
(dabar – P. Vileišio) gatvėje. Būdavo, išeinu į pakrantę,
vaikštau paupiu kaip švytuoklė – pirmyn, atgal: ar
galima kaimo kultūrą perkelti į miestą. Tai buvo pirmasis, sunkiausias klausimas. Tuo metu visi siūlė „ištobu-
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lintą“ liaudies kultūrą, o čia – kuo tikriausią, kaimišką
„babulkų“ dainavimą – į miestą?!. Žinai, gal tik šiemet,
per 2013 metų festivalį „Skamba, skamba kankliai“,
matydama, girdėdama, kaip Vilniaus gatvėse, aikštėse skamba folkloro ansambliai, kaip šauniai, išdidžiai dainuodami žengia, ir kokia tai dvasinė jėga – ko
gero, pirmą kartą pajutau pasididžiavimą: „Vis dėlto
gerai padarėme!“ Ir persmelkė širdį džiaugsmas... Tai
jau ne traukinio strėlė iš dangaus…
Man vis kirba klausimas: kodėl gi tame traukinyje,
ta strėlė, ta gėla, tas skausmas Jus surado, Jums buvo
skirta, ne kitam…
Kaip minėjau, nesisekė man tame universiteto akademiniame chore. Dėl to labai kankinausi. Atrodė, Sližys mano, kad aš per savo vyro tėvą, tuo metu dirbusį
universitete dėstytoju, skundžiu jį vadovybei. Garbės
žodis, niekad nesu apie tuos reikalus prasitarusi nė
puse žodžio, nieko niekam. Antras dalykas: buvau ką
tik ištekėjusi, traukinyje jaučiausi labai vieniša. Dar tas
vagono nejaukus, kietas du du du, du du du. Su kolektyvu – jokio ryšio, jaučiausi nereikalinga, važiuoju, kur
visai netraukia. Ir štai tokią akimirką iš vagono galo
tyliai, tyliai: „Devyni metai, ne viena diena...“ Širdį
kietai suspaudė. Nebeištvėriau... „Veronika, ateik...“
(Tada ji buvo choristė, aš – chormeisterė.) „Dainuok“.
O man krūtinėje – kamuolys. Apstojo studentai, nesuvokdami, kas čia darosi... Kai ištariau, kad reikia kurti
autentiškų liaudies dainų ansamblį, nežinia, ar rimtai,
ar su pašaipa, sakydami „kuriam, kuriam“, apsisuko
visi ir nuėjo. Važiuojame toliau, o aš jau nebetelpu
savy. Viskas… Tą vieną sekundę – lyg iš Viršaus siųsta
žinia: man jau viskas buvo aišku. Bet kai grįžau iš
„Gaudeamus“, siūbtelėjo ir abejonės. Papasakojau
vyrui, jo tėvui. O šis: „Rašyk pareiškimą, kad gautum
etatą savo sumanytam ansambliui kurti.“ Parašiau
rektoriaus vardu, kad noriu kurti studentų etnografinį
ansamblį, prašydama skirti Estetikos katedroje etatą.
Kas gi skirs etatą tokiam reikalui. Po kurio laiko grįžęs
iš darbo vyro tėvas sako: „Žinai, Aldutėle, nieko iš
to tavo reikalo neišeis.“ Padėjo prieš mane grąžintą
pareiškimą. Perplėšiau lapą ir numečiau net nepasižiūrėjusi. „Aš vis tiek kursiu ansamblį!“ – atšoviau.
„Bet tu pinigų negausi.“ – „Na ir kas. Aš ir be pinigų
dirbsiu.“ Po kelerių metų tuos perplėštus lapelius
aptikau tarp savo popierių: įsiminiau, kad rašyta 1967
metų pabaigoje, lapkritį ar gruodį. Atėjo 1968-ųjų
pavasaris. Nebegalėjau sustoti… Sarbievijaus kieme
skelbimų lentoj prisegiau lapą, ranka parašiusi, kad
kviečiu studentus ateiti į kuriamą etnografinį ansamblį… Stebuklinga buvo toji akimirka Kolonų salėj!
Stebuklinga – kai tiek išlaukus staiga atsivėrė durys –
visas būrys švytinčių!.. Po metų studentų klubo pir-
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Aldona Ragevičienė 1987 metų Dainų šventėje. Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka.

mininkas Zigmas Levickas liepė surašyti, kada, kur
ansamblis koncertavo... Nuo tada man imta šiek tiek
„primetinėti“. Esą jau buvo pasidarę „nebepatogu“
visiškai nieko nemokėti. Bet studentų klubo meninėje
veikloje, pasirodo, visada buvome įvardijami kažkokiu
padaliniu. Tik daug vėliau Estetikos katedroje buvo
skirtas kadaise prašytas etatas.
Esate užsiminusi apie „biografinius“ išgyvenimus
traukinyje, kad tai buvo, be kitų, labai reikšmingas
postūmis Jūsų veiklai...
Jau pusė amžiaus praėjo – vis matau tą spindulį iš
viršaus tiesiai į širdį... Taip skaudėjo tada... Viskas į jį
suėjo: tėvų biografija, sistemos slėgis, tėviškės praradimas, vienišumas, negalėjimas vaikystėje nė žinoti,
dėl ko tėvas slapstosi, keičia gyvenamąją vietą – viskas
suėjo į tą vieną smūgį, spindulį... Per sprindį pločio, iki
baltumo įkaitusį, ilgą... Susikaupia kartais gyvenimo
slėgis... To skaudumo pojūtis neišnyko iki šiol. Kaip

didžiausias kalnas užvirto, išgirdus Veronikos tolimą
tylų dainavimą pačiai sau. Pirmiausia Tėviškės netektis. Mama yra sakiusi, kad apleisdama Tėviškę tepaėmusi mano pagalvytę ir sidabrinį šaukštelį. Tėvas tada
atskirai slapstėsi... Gimusi esu Grikepelėj („l“ reikia
tarti kietai, dzūkiškai), už Palūšės, už Lūšio ežero,
Utenos pusėje. Toliau Antalksna. Kai gimiau, tėvas
buvo Palūšės pradžios mokyklos mokytojas. Prie jo
nuolat ten sukiodavausi. Jam Lietuva, savas kraštas,
buvo absoliučiai viskas. Kartą, atsimenu, vaikai vaidino
scenoje, o aš ropinėdama po scena radau revolverį.
Ištempiau jį – kad čiupo mane tėvas, ir – tolyn. Kilo
baisus triukšmas. Rėkiau, nesuvokdama, kas darosi...
Labai anksti tėvo buvau mokoma skaityti, rašyti. Griežtas buvo, bet jį labai mylėjau. Kai su mama pasitraukėme iš namų, atsidūrėme Šiauliuose – tėvas ten jau
anksčiau slapstėsi: gyveno pasikeitęs pavardę (buvo
Radušis, pasidarė Lapinas), užsiaugino ūsus, dokumentuose visur parašyta „bezgramotnyj“ (beraštis),
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pradėjo rauginti kopūstus. Įsivaizduoju, kaip jam buvo
skaudu… Ėjo pirmieji metai po karo. Kartą sėdžiu klasėje per pamoką. Staiga – už kasyčių kas tampo, net
ir kumšteliu suduoda per kuprą: „Eik prie lentos, tave
gi šaukia.“ O man ta „Lapinaitė“ dar nė galvoj. Mokytoja vėl kartoja „Lapinaitė“, tik tada supratau, kad aš
nebe Radušytė… Tėvas, kad ir kiek stengėsi pakeisti
išvaizdą, net „zimagoru“ aplinkiniai vadindavo, bet
kiekvienoj naujoj vietoj, žiūrėk, jau ir išgirsti, kad
Radušį kažkas matė, atpažino. Bemat vėl reikėdavo
važiuoti į kitą vietą… Kraustydavomės visi trys. Dėl to
vaikystėje nesuspėdavau nė susidraugauti su kuo. Jei
kas iš pažinojusiųjų mamą klausdavo, kodėl ji ne Radušienė, atsakydavo, kad išsiskyrė ar kad Radušis mirė…
Tokia juokinga mano biografija. Visa tai ir susitelkė tą
vieną mirksnį traukiny… Ir nebebuvo svarbu, ar mano
prašymą „patenkino“, ar ne. Man reikėjo čia, Vilniuje,
gimtojo kaimo, iš kurio buvau išstumta…
Klausausi Jūsų „juokingumų“ ir akimirką pasirodė,
kad etnokultūrininkams jų įtartinai „tirštoka“. Štai net
ir keletas iš pažįstamų: Irena Seliukaitė – nuo išties jautriausios nutautėjimo prasme vietos, Tverečiaus krašto,
kur esą brangiausia žmonių savybė – susitelkimas
ginti lietuvybę, mūsų Šorys Juozas – nuo paskutinės
lietuviškos trobos Skuodo rajone, Stasys Kavaliauskas
prieš pat jam gimstant, pasirodo, buvo „išvarytas“ iš
tėvų tėviškės prie Biržų: tėvas slapstėsi, nes buvo geras
ūkininkas. Skaudžiausiai jaučiančius Tėviškės, Tėvynės
vertę, sakytum, jungia bendra galimų ar įvykusių praradimų, išgyvenimų gija. Ogi ir aš – negi galėjau būti
kitokios pasaulėjautos, kitokio Tėvynės jutimo – iki
keturiolikos tepažinęs Sibirą, taigą...
Ar Jūs, rašydama skelbimėlį, ieškodama studentų
savo sumanytam ansambliui, žinojote apie mūsų kurso
dainuotojų vadinamąjį „piemenaičių“ chorą, kuopelę?
Ne. Tik dabar iš tavęs sužinojau. Vis manydavau,
kad jūs pirmojoje programoje labai taikliai save piemenėliais įvardijote, nes Velykų tema.
Stebuklingi kartais sutapimai... Kurso žmonėms
buvo pasirodę net neaišku, kas ką atrado: ar vadovė
juos, ar jie vadovę.
Čia jau likimo pirštas, ne kitaip! Pasirodo, kiek
daug nežinomų dalykų, netikėtumų net ir po pusšimčio metų! Matyt, tai, kas įvyko, buvo jau pribrendę,
tarsi „kybojo ore“.
Kuo gi tie „įsiveržėliai“į Kolonų salę buvo kitokie nei
tie, su kuriais dirbote chore...
Cha! Visų akys tik žiba, dantys šviečia pro šypsenas, juoką, šneką!
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Kitas pasaulis?!
Absoliučiai! O jau buvau beveik susitaikiusi, galvojau: gal kur kitur žmonių paieškosiu … Durys – plast!
Cha cha cha! O triukšmas, o juokas, o šnekos! Ne, šito
nepamirši… Būdavo, per akademinio choro aptarimus sėdžiu ir jaučiu tuštumą: „Viešpatie, – galvoju, –
jauni žmonės, jiems reikia kažko daug daugiau, o štai
sėdi, klusniai klausosi.“ Lyg kokia kalėjimo dvasia
gožia visus. Jaunimas, galėtų gyventi, kurti, o čia –
kala, repetuoja iki prislopimo…
Ar į Kolonų salę siūbtelėjusi toji žvalumo, pakilumo
dvasia išliko ir vėliau – dirbant su ansambliu?
Aišku, visko būta... Ir burbuliavimo, ir norų derinimo. Bet kai prasideda koncertas, kai kiekvienas
nevaržomai improvizuoja… Kaip man būdavo smagu!
Neturėjau folkloristės patirties, teko daug dirbti,
skaityti, kol gal net intuityviai supratau: pagrindinės
formulės keisti negalima, bet improvizacija – būtina.
Dalyviams prisakau: reikia išreikšti tą ir aną, tačiau
kiekvieno laisvė, kaip tai išsakyti. Būdavo, Stanislovas
su Aldona (Česnauskaite): juos tik suleisk du – negali
atsidžiaugti kūryba. Folkloras yra tikras, kai nenumarini jo dvasios. Pasak dalyvių: Ragevičienė duoda
kryptį, o mes laisvi žaisti. Užtat, būdavo, ir žiba visi!
Pažiūrėk į nuotraukas, kokie jie gražūs, tikri! Štai kur
didžioji vertė. Mylėjau tuos ansamblio žmones. Aš
juos tikrai mylėjau.
Kokius matote savo darbo su ansambliu nepakankamumus, trūkumus?
Mažokai dėmesio skyriau dainavimui. Dainos gal
buvo nepakankamai subrandintos. Bet mačiau, kad
žmonės gyvena tiesa. Tai man tada buvo svarbiausia.
O gludinimams, maniau, prinoks laikas.
Ar turėjote konsultantų, patarėjų, pagalbininkų? Iš
ko sėmėtės idėjų, medžiagos?
Visos programos buvo sumanytos ir parengtos
tik mano pačios. Aš niekada neturėjau jokio pagalbininko. Sėdėdavau Mokslų akademijos Tautosakos
sektoriuje, visas knygas išknisiojau. Kartą net persiutau, beskaitydama įžangas: „bernelis ir mergelė,
rūtelių darželis...“ Ką jie rašo, vieni iškreipimai. Kaip,
beje, ir gyvenime (bent jau mano)... Konservatorijoje
(dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavau chorinį dirigavimą. Liaudies muziką ten dėstė
Jadvyga Čiurlionytė. Per paskaitas ji labai aukštino
liaudies dainas. O man vis sukirbėdavo: „Būta čia ko!
Aštuoni taktai ir ach, ach, ach!“ Matai, kaip žmogus
ant grėblio užsineri. Tas grėblys man vėliau kad trinktelėjo! Su kaupu atsigrėbiau už paklydimą.
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Gal galėtumėte bent kiek aptarti programas? Dvi
pirmosios jau minėtos. Taigi nuo trečiosios…
Trečioji buvo „Prieš vestuves, po vestuvių“. Tarsi iš
dviejų dalių. Pagrindiniai žaidėjai – Aldona Česnauskų
ir Stanislovas. Iš pradžių – lyrika, meilė, sakmės, paskui – barniai, buitis. Ketvirtoji – „Parėjo rugys“. Paskui – „Kur eisi, save rasi“. Paskutinė – „Turgun“.
Ko siekėte kiekviena programa, ką norėjote ištarti
kiekviena atskirai, ką – visomis?
Niekada neapleido savijauta: „arba, arba“. Arba
mes gyvensime, arba mirsime. Jeigu savo papročius,
tradicijas išsaugosime, jei išvengsime jų išnykimo,
paminimo, paniekinimo – gal ir gyvensime. Antras
dalykas: rūpėjo formuoti ansamblį, jo savitą kryptį.
Nuo pat pradžių pastebėjau, kad dalyviai geriausiai
valdo žodį.
Ne be reikalo – filologai…
Na, žinai… Kalbėtojų daug, bet daug ir dirbtinumo. Siekiau, kad žodis scenoje būtų gyvas, vaizdingas, nesumeluotas, kad, tarkim, iš kokios patarlės,
mįslės dalyviai mokėtų išskelti ką gyvenimiška, vaizdinga. Tai jau menas. Siekiau suformuoti kolektyvą,
galintį bendrauti, nebijantį eiti į žmones: kad tai būtų
išties gyvas organizmas – dirbantis, nesustingęs. Man
atrodė, kad lengviausia to siekti, pasirinkus vestuvių
temą. Taip atsirado „Kur eisi, save rasi“. Neišleisti iš
akių ir paprotiniai dalykai. Programą „Parėjo rugys“
skatino ir televizija. O paskui labai parūpo paleisti šauklius. „Liaudies kūryboje“ radau turgaus užšaukimų,
apsidžiaugiau: turiu sveikus jaunus žmones, turgaus
tema jiems suteiks galimybių reikštis. Ai, kokios šaunios buvo mūsų mergos! „Aisim, sesulas, mes kermošėlin...“ – išeina apsikarsčiusios baronkėlėm... Aš jas
taip mylėjau!.. Paskui ėmiau galvoti, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti dainavimui. Ansamblis subrendo,
valdo scenoje žodį, judesį, net publiką, – atėjo laikas
giluminiams dalykams. Bet...
Ką tai reiškia?
Pirmas dalykas: pavargau. Antras: manimi pradėjo
domėtis... „keisti veidai“. Pajutau – viskas: negaliu
klampinti savo šeimos. Juk ne tik vyro tėvai, net vyras
nežinojo, kad esu kita pavarde, kad slapstėmės... Niekam niekad to nepasakojau. Todėl apsisprendimas
buvo labai staigus: fit!
Būdamas kariuomenėje, draugavau su vienu
latviuku iš Rygos. Kai labai didelio nuoširdumo pagautas, pasakiau jam savo niekada niekam nepasakojamą
didžiausią paslaptį: kad augau Sibire, taigoj, kad tėvas

tuo metu buvo lagery, kad tremtinėlis esu, kad iki
aštuntos klasės mokiausi rusiškoj mokykloj, kad lietuviškai rašyt išmokau iš vokiško raidyno per vokiečių
kalbos pamokas, kad gimtinė – išardyta, išgriauta, jis
net akis išplėtė: tai šitokia tavo paslaptis! Gal mes per
daug jautrūs tokiais klausimais buvome...
Dieve, kaip sulaužyti mūsų gyvenimai, kas su
mumis padaryta. Lyg ir esu, bet... Net savo bendraklasiams tik dabar, po tiek dešimtmečių, papasakoju.
Viena jų, kai skambina, vis sako: „Labas, Radušyte!“
Net per širdį pereina: ačiū Dievui, tikrąja, prigimtine,
pavarde kreipiasi!.. Nusprendžiau nebeatšaukiamai –
fit… Po kurio laiko einu nuliūdusi, sutinku gerą pažįstamą šokėją iš „Lietuvos“ ansamblio, pasiskundžiu,
kad nebeturiu darbo, striuka gyvent, o ji: „Ateik pas
Bartoškę“ (Vladą Bartusevičių, tuometinį „Lietuvos“
vadovą). Suglumau: juk tai žanras, kurį ignoruoju.
Bet svarstau: nelygu, ką aš ten turėsiu daryti… Po
poros dienų kviečia Bartusevičius: siūlo, kad parinkčiau liaudies dainų jo kūrybai, kad būčiau režisieriaus
asistentė, dar paprašė, kad mūsų ansamblis pakoncertuotų specialiai „Lietuvai“… Na, ir dirbau ten.
Deja, jis pats buvo įtariamas dėl kažkokių finansinių
reikalų, nesutarė su Juozu Lingiu ir dar kažkuo. Vieni
siekė išstumti iš posto, kiti užtarė. Pasipylė skundai.
Tuometinė Kultūros ministerija surengė Vladui Bartusevičiui menininkų „draugišką teismą“. Komisijoje –
Saulius Sondeckis, Julius Juzeliūnas, daugybė žymių
žmonių... Bartusevičių iš „Lietuvos“ išmetė, paskyrė
Filharmonijos vyriausiuoju režisieriumi. Parašiau
pareiškimą išeiti ir aš. Vėl lieku be darbo. Gyvenau Lazdynuose. Einu koja už kojos į senamiestį, tokia nelaiminga… Sutinku bendraklasį. Sako: ateik pas mus
dirbti į televiziją. Cha! Vėliau skambina, kviečia ateiti
pas pirmininko pavaduotoją. Nuėjau, sako: „Ar Jūs
galite suregzti koncertą?“ – „Kaip tai?“ – „Na, sustatyt koncertus.“ Nesupratau jo. Klausinėju, kokios
muzikos: ar klasikinės, ar pagal tonacijas, ar... Tada jis
manęs nesupranta. Visiškai nesusikalbame. „Eikite, –
sako, – į telefilmą, kieme yra mažas namukas. Dirbsite
muzikos redaktore.“ Parašau pareiškimą, nueinu į
nurodytą kabinetą – daugybė stalų ir tik už vieno –
tokia ponia. Žiūri į mane įtartinai ir sako: „Ar Jūs norite
dirbti, ar Jums – reikia?“ Nesupratau, ką reiškia tas
jos reikšmingas „reikia“. Atsakau: „Ir noriu, ir reikia.“
Tada ta ponia lėtai išsirango iš kėdės ir išeina. Durys
trinkt. Lieku viena... Pasirodo, visi tada pamanė, kad
aš atsiųsta saugumo. Atneša man storiausią rusišką
„talmudą“ „Kaip daryti muzikinį filmą“. Surašyta, kiek
kas kainuoja, ką reikia užsakinėti, kaip Maskvai pristatinėti... Tik paskui sužinojau, kad tyčia man jį pakišo.
Pasimečiau: vienas šneka apie koncertą, šitie – apie
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pinigus, kurių visiškai nemoku tvarkyti, kur aš patekau!
Daug vėliau įsitikino, kad aš visiškai neutralus žmogus,
susidraugavome, darbas sekėsi. Parengiau apybraižas
apie Liudą Truikį, apie Margaritą Dvarionaitę... Bet
kartą atėjo J. Januičio (1957–1987 m. – LSSR Ministrų
tarybos radijo ir televizijos komiteto pirmininkas –red.)
sekretorius, atnešė šaukimą į saugumą. Ir vėl reikėjo –
fit!.. Tai va toks ilgas ir nuobodus gyvenimas: iš darbovietės į darbovietę...
Taip galiausiai grįžote prie savo„tikrojo tikėjimo“–
folkloro ansamblių kūrimo, vadovavimo jiems...
Mokslų akademijos ansamblį įkūriau. Dabartinį
puikųjį „Dijūta“. Bet pripratusi prie studentų nuoširdumo, ten neištvėriau mokslinio pasipūtimo. Paskui
sukūriau „Radastą“: to labai prašė Komunalinio ūkio
projektavimo institutas. Paskui dar vieną – Vietinės
pramonės projektavimo institute. Šį palikau Janinai
Bukantaitei. Dar labai prašė „Apinys“. Atėjau, bet
dirbau neilgai. Jėgų nebeužteko: viskas, nebegaliu...
Rūpėtų grįžti prie mūsų ansamblio: koks ryšys liko
su juo?
Džiaugiausi, kad Laima Burkšaitienė sutiko jam
toliau vadovauti. Esame bendrakursės, gerai ją pažinojau, į ekspedicijas kartu važiuodavome. Bematant
ji įniko mokyti dainuoti. Puiku. Burkšaitienė – jautri
žinovė. Bet man muzikinės teorinės subtilybės tada
nerūpėjo. Svarbiausia – kad mūsų dainos gyvuotų,
skambėtų be melo. Svarbiausia buvo išsaugoti tęstinumą, kad liktų gyva kaimiška, sakytum, net gamtiška
tradicija. Esmę rūpėjo išsaugoti, puoselėti. Nepatinka
man a la liaudiškumas. Atleidžiu netikslumus, atlikimo
netobulumus, bet ne dirbtinumą. Daina turi būti pirmiausia šventas dūšios darbas... Džiaugiausi Zitos
Kelmickaitės darbu...
O ryšys su tais „pradinukais“ ar gyvas liko?
Na kaip, brangusis. Nuolat slapta visais domėjausi. Kai kurie, gyvenę Vilniuje, atėjo į kitus mano
ansamblius. Iš toliau gyvenusiųjų – pirmieji tiesioginiai ryšiai užsimezgė gal su Maryte Lapatinskaite,
kuri mokykloje Valkininkuose po studijų pradėjo
dirbti mokytoja ir bemat įkūrė folkloro ansamblį...
Ai, kartą iškepė tokį nuostabų netikrą zuikį, pilną
grybų! Tokio skanumėlio dar nebuvau ragavusi!
Visais domėjausi, stebėjau, bet į jų darbus stengiausi
nesikišti, žiūrėjau tik iš toli.
Gal galėtumėte išsamiau įvertinti mūsų dienų
ansamblius?
Pirmiausia norėčiau pasidžiaugt, kokie puikūs
dabar kostiumai! О kad mums taip! Niekas nežino,
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kaip mes ten murkdėmės... Džiaugiuosi neatsidžiaugiu naująja „Poringės“ programa. Kokie jie natūralūs,
kaip gerai, kaip supratingai viską daro. Ir jiems malonu,
pakilu! Tai liudija apie sveiką kolektyvą. Audronė
Vakarinienė – profesionali ansamblių vadovė. Šiuo
atveju – kartu su Vladu Černiausku. Dabartinę „Poringės“ programą reikėtų rodyti ir rodyti. Slegia daugelio
ansamblių nykumas scenoje, statiškumas, liūdnumas.
Tai neteisinga. Žudoma folkloro dvasia. Dažnai taip ir
norisi sušukti: ko jūs ten scenoje sustoję verkiate! Dainos, sako, liūdnos. Cha! Gerbiu folkloro ansamblius,
šaunu, kad jų gausu... O kaip, tarkim, Rytis Ambrazevičius dainuoja aukštaitiškas dainas! Klausyk: mokslų
daktaras, o šitokiu dieduku pavirsta, kai dainuoja!
Fantastika! Labai daug puikių dainininkų turime. Bet
būtina šventas valandas skirti autentiško folkloro
ansambliams, į Adutiškio ansamblį panašiems grynuoliams. Jaunimui – tik po jų.

Sprouts of Ratilio
Liudvikas GIEDRAITIS
The publication is dedicated to the tory of the
founding of the legendary Lithuanian folk ensemble
Ratilio. The first ensemble members share their reminiscences — contemporary students of Lithuanian language, and the musicologist who brought the ensemble together, Aldona Ragevičienė. Ratilio was founded
in 1968, its first leader headed the ensemble for five
years (1968–1973), and although the leaders continued to change, the ensemble continues to exist until
now. Member of the ensemble and author of this publication, Liudvikas Giedraitis, interviewed the first singers — his classmates, then sophomore students of the
Lithuanian language , who after almost five decades
remember the folk songs that they sang during their
time at the university, the founding of the ensemble,
the first programs, concerts, expeditions. According to
them, participation in the ensemble not only enriched,
but also substantially affected their subsequent lives.
During the conversation, the leader of the ensemble reveals her complicated family biography — the
teacher’s family for many years lived in hiding from the
post-war repression and adopted a different surname.
During a trip an almost accidentally-heard folk song inspired the young musicologist to bring together a student folk ensemble, teach the secrets of the performing arts to young people, foster true folk creativity.

Knygos

Konstantinas
Tiškevičius.
Neris ir jos krantai:
hidrografiniu,
istoriniu,
archeologiniu ir
etnografiniu požiūriu.
[Iš lenkų kalbos vertė
Irena Katilienė].
Vilnius: Mintis, 2013,
528 p.
2007 m. sukako 150 metų nuo didžiausios ir garsiausios XIX a. geografinės kelionės buvusios Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje – grafo Konstantino Tiškevičiaus (1806-1868) ekspedicijos Neries
upe 1857 m. vasarą. Jos dienoraštis lenkų kalba tapo
išskirtine knyga. Po autoriaus mirties išleistas veikalas priklauso Europos mokslo istorijos aukso fondui.
Tai antroji Konstantino Tiškevičiaus knygos laida lietuvių kalba. Nuo pirmosios knygos laidos lietuvių kalba
ši skiriasi ne tik nauju teksto interpretavimu ir komentavimu. Lietuvos skaitytojui pateikiamas visas knygos
tekstas, taip pat paskutinioji, 24-oji jos dalis: neapsiribota tik lietuvių kalba kelionėje užrašytomis dainomis.
Pirmą kartą aprašytos ir visos 73 leidinio iliustracijos, nustatyti jų autorių, taip pat Dresdene dirbusių ksilografų vardai.
Pirmą kartą knygoje išspausdinti ir unikalūs priedai - Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi K. Tiškevičiaus ir jo pagalbininkų parengti Neries
aukštupio ir jos rėvų žemėlapiai.

rusijos keliautojai pakartojo grafo maršrutą, o mokslininkų igula, vadovaujama dr. Vykinto Vaitkevičiaus, 28 dienas tyrinėjo Nerį ir jos krantus: pėsčiomis išžvalgė upės
ištakas, o likusius 463 krn nuplaukė pripučiamu plaustu.
Trečioji 2007 m. ekspedicijos knyga (pirmosios dvi išleistos 2010 ir 2012 m.) skirta įdomiausiai kelionės daliai daliai
– Neries ruožui tarp Vilniaus ir Kernavės. Į Nerį Vilniuje
knygos autorius žvelgia istoriko žvilgsniu, pasakoja apie
miesto žvejus ir upeivius, kurie neatsiejami nuo prekybos,
istorinio Neries laivyno ir Lukiškių prieplaukos istorijos.
Dar XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje daugelyje Vilniaus krašto vietovių lietuvių kalbą pakeitė
paprastoji. Įkandin jos pIito lenkų kalba. Su katalikiška tapatybe, vilnietiška lenkų kalbos atmaina susijusi
daugumos vietos gyventojų lenkiška savimonė. Pirmą
kartą lietuvių kalba suskambo Paneriuose prie Vievio.
Dešimtys akmens amžiaus stovyklaviečių, geležies amžiaus gyvenviečių, piliakalnių, pilkapių, medžių, šaltinių
Neries pakrantėse, Neries regioniniame parke – iškalbingi
lietuvių kultūros, ūkio, religijos ir valstybingumo istorijos liudininkai. Dėmesį patraukia vardus turinčios Neries
gelmės, rėvos ir pavieniai akmenys. Jie apipinti įtaigiomis legendomis, lengva justi gamtos ir kultūros dermę.
Daugelis vietovardžių ir padavimų, išgirstų čia pirmąkart,
praturtina baltų religijos ir mitologijos šaItinius.

Lietuvių kalendorinės
šventės: iš Jono Balio
palikimo.Vilnius:
Mintis, 2013, 272 p.

Vykintas Vaitkevičius.
Neris. 2007 metų
ekspedicija. Trečia
knyga. Vilnius: Mintis,
2013, 240 p.
1857 m. vasarą grafas Konstantinas Tiškevičius (1806–
1868) surengė mokslinę ekspediciją Nerimi. Jos dienoraštis lenkų kalba tapo išskirtine knyga Neris ir jos krantai
hidrografo, istoriko, archeologo ir etnografo žvilgsniu.
Šios kelionės 150 metų sukakčiai paminėti buvo inicijuota
tarptautinė ekspedicija Nerimi, kurioje Lietuvos ir Balta-

Knygoje skelbiama J. Balio surinkta tautosakinė
medžiaga, susijusi su lietuvių kalendorinėmis šventėmis, apeigomis ir papročiais, papildyta trumpomis esminėmis pastabomis. Tai savotiska lietuvių papročių,
burtų ir apeigų enciklopedija, skiriama etnografams
ir visiems, besidomintiems lietuvių kultūra ir istorija.
Rengdamas knygą Jonas Balys naudojosi savo ekspedicijų užrašais, Lietuvių tautosakos archyvo medžiaga, anksčiau publikuotais šaltiniais.
Pirmoji knygos laida – „Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai“ – nedideliu tiražu buvo išleista Amerikoje, 1993 m. leidykla „Mintis“ parengė pirmąją jos laidą
Lietuvoje „Lietuvių kalendorinės šventės.
Tad ši laida – jau trečioji, patraukli vertingų etnologijos šaltinių publikacija, skirta plačiam skaitytojų ratui.

95

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA
LIETUVOS LIAUDIES
KULTŪROS CENTRAS
LIAUDIES KULTŪRA 2014 Nr. 1 (154)
Žurnalas leidžiamas nuo 1988 metų,
kas du mėnesiai

Redakcijos adresas:
Barboros Radvilaitės 8, LT-01124 Vilnius
Vyriausioji redaktorė
Saulė MATULEVIČIENĖ, tel. 261 34 12
el. p. liaudies.kultura@gmail.com
Skyrių redaktoriai:
Dainius RAZAUSKAS – bendrieji kultūros
klausimai, mitologija, tel. 261 31 61,
el. p. liaudies.kultura@llkc.lt
Juozas ŠORYS – etnologija, tautodailė,
etninės veiklos realijos, tel. 261 31 61,
el. p. jsorys9@gmail.com
Dizaineris Rokas GELAŽIUS
Santraukas į anglų kalbą verčia
Gabriella Anelauskaite
Stilistė-korektorė Vitalija Talmantaitė

Redakcinė kolegija:
Prof. habil. dr. Audrius Beinorius, Vilniaus
universiteto Orientalistikos centras,
Universiteto g. 5, LT01513 Vilnius
Prof. habil. dr. Kazimieras Garšva, Lietuvių kalbos institutas, Antakalnio 6, LT2055 Vilnius
Doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ, Lietuvos istorijos
institutas, Kražių 5, LT01108 Vilnius
Habil. dr. Nijolė LAURINKIENĖ, Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio 6, LT10308 Vilnius
Dr. Alė POČIULPAITĖ, Lietuvos liaudies
kultūros centras, Barboros Radvilaitės 8,
LT01124 Vilnius
Prof. habil. dr. Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ,
Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
Gedimino pr. 42, LT01110 Vilnius
Irena SELIUKAITĖ, Lietuvos kultūros ministerijos
Regionų skyriaus vedėja,
J. Basanavičiaus g. 5, LT01118 Vilnius
Doc. dr. Krescencijus STOŠKUS, Vilniaus
universitetas, Didlaukio 27, LT08303 Vilnius
Dr. Žilvytis ŠAKNYS, Lietuvos istorijos institutas,
Kražių 5, LT01108 Vilnius
Vida ŠATKAUSKIENĖ, Lietuvos liaudies kultūros
centras, Barboros Radvilaitės g. 8,
LT01124 Vilnius
Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas, Tilžės 13, LT 91251 Klaipėda,
el. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
Dr. Marija ZAVJALOVA, Ленинский проспект 32-а,

Институт славяноведения, Российская
Академия Наук, Москва 117334, Россия,
el. p. marija_z@mtu-net.ru

TURINYS:
Apie tautą ir valstybę: Vasario 16-osios šviesa.
Pokalbis su Vytautu RUBAVIČIUM ir Darium KUOLIU ..........................1•
Iš Archyvų
Algirdas GRIGARAVIČIUS. Daktaro Jono Basanavičiaus 1918 metų
vasario 16 dienos įrašai .......................................................................... 9•
Pažintys
„Auszra 16“ – švęsti savaip. Pokalbis su Ugnium LIOGE...................... 12•
MOKSLO DARBAI . PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAS
Aistė PETRAUSKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS.
Kur laisvė eina, ten laimė seka . ............................................................ 17•
Iš laisvės kovų archyvo
Daugėliškių miško bunkerio paslaptys................................................. 28•
MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu .................... 31•
Išlydint
Dainius RAZAUSKAS.
Debesims prasiskyrus. Joną Trinkūną išlydint . ................................... 56•
Žmonės pasakoja
Pavasarinis kelmų tempimas prieškary Pasvalyje.
Pasakoja Zelma BAČKIENĖ-SAKALAUSKIENĖ ..................................... 59•
Regionų kultūra
Arūnas VAICEKAUSKAS.
Trinkos tampymo ir naikinimo apeigos – kas tai? ............................... 60•
Arūnas BALTĖNAS. Užgavenės Platelių apylinkėse ............................ 65•
Aukso vainikai Kretingoje .................................................................... 74•
Atmintis
Liudvikas GIEDRAITIS. „Ratilio“ daigai................................................ 78•
Leidiniai . ........................................................................................................ 95•
Pirmame VIRŠELyje: Karinės uniformos apykaklės ženklelis – Gediminaičių stulpai –

rasti Daugėliškių miško bunkeryje, Raseinių r.
Viršelio idėjos autorius – Audrius Mickevičius.

© „Liaudies kultūra“
Steigimo liudijimas Nr. 152
Pasirašyta spaudai 2014 01 11
Formatas 60×90/8
Rinkta kompiuteriu. 12 sp. l.
Tiražas 800 egz.
Lietuvos liaudies kultūros centras
Barboros Radvilaitės 8, LT01124 Vilnius
http://www.llkc.lt
Spausdino UAB „Grafija“, Sėlių g. 3a, Vilnius

„Liaudies kultūros“ žurnalą remia:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
(projektas „Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė
šiuolaikinėje kultūroje“, 70 tūkst. Lt).

Redakcija nereikalauja, kad diskusinio pobūdžio nuomonės sutaptų su redakcijos nuomone.

