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Specialiai "Liaudies kultūrai" Popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą proga

Paulius RABIKAUSKAS, SJ

JONO PAULIAUS II MISIJA

Kartais žm ogus turi sakyti: kokie nuostabūs D ievo ke
liai..., žm ogui nenuvokiami Jojo planai! Jau psalmistas
giedojo: "Eikit ir žvelkit j D ievo darbus: kiek nuostabiau
sių dalykų žm onėm s jis padarė!.. Leidai žm onėm s, kad
mums liptų ant sprando; mes perėjom vandenį, u gn įb et
davei mums vėl atsigauti..." (Ps 65,5 .1 2 ). Ir iš mūsų daug
kas gali tuos pačius žo d žiu s kartoti.
iStaip, kaip apčiuopiamu D ievo stebuklu nepavadinsi
to, kas įvyko š.m. balandžio 25 d. Jau senyvas kunigas
Frano lllia Albanijoje, Škoderio katedroje, klūpėjo prieš
popiežių Joną Paulių II, kad šis rankų uždėjimu jam per
duotų apaštalų įpėdinio - vyskupo galią. Lygiai tą pačią
balandžio 25 dieną prieš dvidešimt penkerius metus ko
munistinis teismas kunigui lllia paskelbė mirties nuo
sprendį, vėliau pakeistą kalėjimu iki gyvos galvos. Aną
tamsybės valandą nei tam kunigui, nei kam nors kitam

negalėjo nė žybtelėti kibirkštis - mintis, kad kaip tik
tą savųjų atmestąjį ir pasmerktąjį Dievas pasirinks
ganytoju savo avidėje, toje pačioje Albanijoje.
Anuom et viskas atrodė besivystą bedievybės nau
dai. Albanija pirmoji pasaulyje valstybė, užgniauž
dama, drastiškai nukirsdama bet kokį religinį kru
stelėjimą, pasiskelbė užsibrėžus visame krašte įgy
vendinti ateizmą. Apakinta materializmo nebem a
tė, kad žm oguje yra jo būtybės dalis, kurios niekas
iš išorės, jokia valdžia, joks smurtas negali pasiekti,
- jo dvasia. Ir įvyko tai, kas dar prieš kelerius metus
atrodė negalimybė: Albanija pati nusviedė šalin, į
istorijos užmarštį ("į istorijos šiukšlyną", kaip saky
davo Lietuvoje, kad ir kitokiu adresu) ateistinį ma
terializmą. Atvėrė savo šalį ne tik religijos laisvei,
bet ir popiežiaus apsilankymui. Tkip ir įvyko "ste
buklas": kadaise mirties bausme nubaustas kunigas
po dvidešimt penkerių metų, lygiai tą pačią baisaus
nuosprendžio dieną, drauge su trimis kitais albaniečiais kunigais iš Kristaus vietininko rankų gavo
vyskupo šventimus ir tapo Škoderio arkivyskupu.
Bet ir pats Jono Pauliaus II popiežium tapimas,
ir penkiolika metų tose pareigose buvimas yra ne
paprastas Dievo apvaizdos ženklas mūsų laikams.
Daug netikėtumų, žm ogišku žvilgsniu tikrų nega
limybių yra susiję su šio popiežiaus asmeniu ir vei
kla.
Daugelis prisimename, kaip Krokuvos kardino
lo Karolio Wojtylos išrinkimas popiežium buvo
nepaprastas, nelauktas įvykis. Po netikėtos, vos
prieš m ėnesį Bažnyčiai vadovauti pradėjusio Jono
Pauliaus I mirties, 1978 m. spalio viduryje vėl s.uvažiavo 111 kardinolų rinkti naujo popiežiaus. Kaip
visuomet, žurnalistai bandė spėlioti, kas bus tas
laimingasis. Buvo minimi įvairūs kardinolai italai;
kai kas manė, kad galėtų iškilti ir ne italas. Ikčiau,
kiek prisimenu, viešosios nuom onės pranašai nė
nekliudė Krokuvos arkivyskupo, tuom et palyginti
dar jauno (58 m. am žiaus) kardinolo.
Kai antros konklavos dienos pavakarę iš kami
nėlio ant Siksto koplyčios stogo išsiveržė šviesių dūmų
kaspinas, stovintieji šv. Petro aikštėje - o jų buvo prisirinkę
apie 200 tūkstančių - suprato: popiežius jau išrinktas.
Išsitempę laukė pranešimo, kam teko ši garbinga našta. Tai
buvo ypač svarbu Rom os m iesto katalikams, nes popie
žius visų pirma yra Rom os vyskupas. M aždaug po pusva
landžio bazilikos balkone pasirodė kardinolas diakonas
Pericle Felici ir prabilo tradiciniais žodžiais: "Habemus
Papam (Tlirime popiežių)... cardinalem Carolum Wojtyla". Keletą ar net keliolika sekundžių tvyrojo tyla; dauge
liui vardas negirdėtas; ne visi suprato ištartą pavardę;
vienaip ar kitaip - paskelbtasis nebuvo iš "pranašautų".
Pirmieji susigriebė aikštėje buvę lenkai, kažkas šūktelėjo
- "Ė polacco!" ("Tài lenkas!"), ir greitai visa aikštė pratrūko
griausmingais plojimais. Vieni nuo kitų greitai sužinojo:
po 455 metų popiežium i išrinktas ne italas, ne iš patyrusių

kurijos ar diplomatijos veikėjų, o iš savame krašte apašta
lavime užsiangažavusiųjų, pirmą kartą istorijoje iš Rytų
Europos ir tuo labiau iš kom unistinę priespaudą nešančios
Lenkijos. Kažkas nepaprasta, nepaaiškinama arba paai
škinama vien tiktai D ievo įsikišimu.
Kardinolas Wojtyla Rom ą šiek tiek pažino iš savo stu
dijų laikų pirmaisiais pokario metais. "Rida pramoko ir
italų kalbos. Po to dar dalyvavo Vatikano II suvažiavime,
viename kitame vyskupų sinode Rom oje, ir popiežius Jo
nas XXIII buvo jį kartą pakvietęs pravesti Romos kurijos
kardinolams, ten dirbantiems vyskupams ir jam pačiam
rekolekcijas. Thigi kardinolai jį jau šiek tiek pažinojo. Dar
arčiau su juo susipažino per vos prieš kelias savaites įvy
kusią Jonui Pauliui I išrinkti konklavą, kurioje, sakoma, ir
jam tekę keletas balsų.
Kas tik galėjo, Rom oje ir kitur sėdo prie televizorių
arba įsijungė Vatikano radiją. Į šv. Petro aikštę plūdo vis
nauji būriai Rom os gyventojų, norėjusių bent iš tolo pa
matyti savo naująjį vyskupą, išgirsti jo žodį, gauti jo palai
minimą. A pie 19.20 vai. Rom os laiku aukštai, virš pagrin
dinių bazilikos durų esančiam e balkone (iš čia popiežiai
duoda savo iškilmingą palaiminimą "Urbi et Orbi" - "Mie
stui ir Pasauliui”), pasirodė tik prieš valandą išrinktasis,
bažnytiniais rūbais apsivilkęs, su vyskupo mitra (jis, kaip
ir Paulius VI, nenorėjo naudoti tradicinės popiežiaus tia
ros; ji Jonui Pauliui II nebuvo nė pagaminta). A pie tris
minutes tęsėsi pasveikinimo plojimai. Paprastai naujai
išrinktasis ta proga nesako jokios kalbos, tik suteikia iškil
mingą apaštališką palaiminimą. Jonas Paulius II nelauktai
prabilo itališkai, be jokio iš anksto parengto teksto: ”...
Kardinolai parinko Romai naują vyskupą, jį parinko iš
tolimo krašto,... tolim o, bet sykiu ir visiškai artimo bendru
tikėjimu ir ta pačia krikščioniškąja tradicija". Visus palan
kiai nuteikė netikėtas popiežiaus paprastumas, ypač kai
pasakė: "Nežinau, ar pataikau, kaip reikia, išsireikšti jūsų
... mūsų italų kalba. Jei suklysiu, jūs mane pataisysite!" Nuo
pat pirmųjų akimirkų jis laimėjo italų širdis. Tipęs Romos
vyskupu ir visos Katalikų Baž nyčios vyriausiuoju ganytoju,
jis tapo savu ir italams, tokiu išliko iki šiol, per visus
penkiolika ganytojavimo metų.
Nelauktas lenkų tautos sūnaus išrinkimas tokioms auk
štoms ir atsakingoms pasaulinio masto pareigoms atnešė
nepaprasto džiaugsm o lenkams, tiek gyvenantiems užsie
niuose, tiek ir pačioje tėvynėje. Lietuviams iš pradžių kilo
šiokių tokių dvejonių. Jie nebuvo pamiršę aukštosios len
kų dvasiškuos Vilniuje ir Vilniaus krašte nepalankumo ten
gyvenantiems lietuviams katalikams, iie ne kartą girdėjo
nusiskundimų iš Punsko ar Seinų. Bet nuoširdus ir atviras
Jono Pauliaus II kreipimasis į lietuvius savo apaštalinės
veiklos įžanginėse iškilm ėse bei prasitarimas, jog pusė jo
širdies esanti Lietuvoje, išsklaidė bet kokį dvejojimą. Ir
lietuviai neapsigavo. Kiek šis popiežius per penkiolika
savo veiklos metų padarė ne tik lietuviams katalikams, bet
ir pačiai Lietuvai, sunku ir išmatuoti. Net jei, per negali
mybę, jo vietoje būtų lietuvis, nebūtų tiek galėjęs, nebūtų
išreiškęs tiek ir tokių palankumo ženklų mūsų tautai,
kokių ji patyrė per šį mūsų artimos kaimyninės tautos
sūnų, pašauktą "ganyti Kristaus avių ir avinėlių".
Nenoriu kartoti to, ką neseniai aprašė kun. Kazimieras
Ambrasas S J straipsnyje "Lietuva - popiežiaus Jono Pau
liaus II rūpesčių dalis" (Caritas. - 1993. - Nr. 2 - P. 2-5). Aš
apsistosiu ties keletu jo veiklos bruožų, ties tuo, ką Dievas
įvykdė ir vykdo per šį savo tarną ir taip parodo, kad Jis yra
istorijos Viešpats, kad "per jį palaimą atranda visos gentys
pasaulio..." (plg. Ps 71,17).
Jau šeštą po išrinkimo dieną, Šv. Petro aikštėje iškilmin
gai pradėdamas savo apaštalinę veiklą, Jonas Paulius II
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prabilo į visus geros valios žm ones žodžiais, kurių daug
kas ir šiandien nepamiršta: "Broliai, seserys, nebijokite
įsileisti Kristų, priimti Jo viešpatavimą! Ateikite pagalbon
popiežiui ir visiems tiems, kurie nori tarnauti Kristui ir
Kristaus teikiama jėga tarnauti žm ogui ir visai žmonijai.
... Nusikratykite baimę! Atidarykite, kartoju, plačiai atver
kite duris K ristui!... Leiskite - prašau, nuolankiai ir kupi
nas vilties maldauju - leiskite Kristui prabilti į žmogų! Tik
Jis vienas turi gyvenimo žodžius, taip, am žinojo gyvenimo
žodžius." Nesunku įžvelgti, jog naujajam popiežiui vienas
iš svarbiausių uždavinių buvo ir yra kelti tikrąją žm ogaus
vertę, jo kilnumą, jo gyvenimo prasmę.
Vos dviem savaitėms praėjus, 1978 m. lapkričio 5 d.,
Jonas Paulius II nuvyko į Asyžių, į garsiąją šv. Pranciškaus
šventovę. Tėn, kreipdamasis į šventąjį, tarp kitko kalbėjo:
"... Padėk mums priartinti Kristų į mūsų istorijos laikotar
pį, į mūsų sunkius ir pavojingai grasančius laikus...; į ke
blias socialines, ekonomines, politines problemas, kultū
ros ir šiandienės civilizacijos problemas, į dabartinio ž m o 
gaus bėdas, jo abejones, neigiamybes, pašlijimus, įtem pi
mus, komplikuotumus, ramybės neduodančius impulsus...
Padėk visa tai perkelti į paprastą ir vaisingą evangelijos
kalbą..., kad pats Kristus šiuolaikiniam žm ogui galėtų būti
ir kelias, ir tiesa, ir gyvenimas."
Tbks ir yra nuolatinis Jono Pauliaus II rūpestis: suartinti
mūsų dienų žm ogų su Kristumi, sustiprinti visame pasau
lyje išsisklaidžiusių tikinčiųjų tikėjimą, viltį ir m eilę. Nes
kur tik nepažiūri, plinta minties ir elgesio supasaulėjimas,
religijos iš viešojo gyvenimo išstūmimas; gobšumas, sava
naudiškumas, patogumų ir malonumų ieškojimas ima vi
ršų net tarp pačių krikščionių. Šalyse, kurios vadinamos
krikščioniškomis, mažėja tokių, kurie stengtųsi gyventi
pagal tikėjimą. Kai kurie save dar laiko krikščionimis, bet
nebenori priimti viso Kristaus mokslo. Jie verčiau pasiren
ka: sakosi tikį į Dievą, bet nenori tikėti į am žinąjį gyveni
mą; sakosi tikį į Jėzų Kristų, bet nenori pripažinti, kad yra
pragaras; sakosi tikį Katalikų Bažnyčia, bet atsisako pri
leisti popiežiaus neklaidingumą, ir 1.1. Vienu žod žiu , daug
pasimetimo. Dar daugiau! Jei kas rimtai susimąsto, mato,
jog krikščionys tarp viso pasaulio gyventojų tesudaro ne
didelę mažumą (apie 12 proc. katalikų ir apie 20 proc.
apskritai krikščionių), o didžiulės masės žm onių - pakan
ka prisiminti Kiniją, Indiją, Japoniją, Indoneziją - vis ry
škiau ir atsakingiau įsiterpia į žm onijos istorijos vyksmą,
masės, kurios dar nepažįsta Kristaus ir Jo skelbtos evan
gelijos, tas negali nejausti pareigos vykdyti ir šiandien
tebegaliojantį Viešpaties liepim ą:" "Eikite į visą pasaulį ir
mokykite visas tautas", nejausti tam skatinimo šv. Pauliaus
apaštalo žodžiuose: "Vargas, jei nesirūpinsiu skelbti evan
gelijos."
Tbdėl viena iš charakteringiausių mūsų popiež iaus apa
štalinės veiklos bruožų yra jo pastangos nuolat bendrauti
su tikinčiaisiais, su visais geros valios žm onėm is. Kai jis
būna Vatikane, retas yra sekmadienis, kad, kaip Rom os
miesto vyskupas, nelankytų kurios nors parapijos. Nepraleidžia progų ir toliau pavažiuoti, aplankyti įvairias Itali
jos sritis (lig šiol, berods, nėra buvęs tiktai Sardinijos salo
je). O jo daugiau kaip šimtas apaštališkų kelionių į įvairias
pasaulio šalis, teikiant pirmenybę toli esančioms, neturtin
goms, diasporoje gyvenančioms katalikų bendruome
nėms, tapo krikščionybės istorijoje lig šiol negirdėtu ir
visad nepaprastu reiškiniu. Žinom a, daug prie to prisideda
moderniosios susisiekimo priemonės. Seniau popiežiai,
vykdami tiktai į antrąją Alpių pusę ir iš ten grįždami,
užtrukdavo keletą mėnesių, kartais ištisus metus, dabar gi
ir tolimiausiems įvairių kontinentų užkampiams aplankyti
pakanka vienos savaitės arba 10-12 dienų.

Popiežius, lankydamas tolimas tikinčiųjų bendruome
nes, jokiu būdu neturi tikslo kištis j tų kraštų vyskupų
užduotis. Šiems priklauso pareiga skelbti Kristaus evange
liją ir būti pirmaisiais skelbiam ojo tikėjimo liudytojais. Sv.
Tėvo susitikimas su tikinčiaisiais - tai Rom os bažnyčios,
kuriai Kristus pavedė m eilės tarnyboje "pirmininkauti" Jį
išpažjstančiųjų bendruom enių visumai, bendradarbiavi
mo su vietinėm is Bažnyčiom is ženklas; tai paskatinimas
nenuleisti rankų dėl priešiškos politinės santvarkos daro
mų kliūčių ar dėl apaštališkam darbui jėgų nepakankamu
mo, ar priemonių trūkumo; tai Šv. Petro, kuriam buvo
pavesta "stiprinti savo brolius", įpėdinio vykdomos ypatin
gos pareigos išsipildymas, pareigos padėti broliams vysku
pams ir visiem s tikintiesiem s išlaikyti tyrą ir nepažeistą
tikėjimą, pagal jį gyventi ir taip eiti pagalbon šiandieni
niam žm ogui, padėti jam atrasti laimę, pažinti savo gyve
nimo prasmę.
Atsiranda ir tokių, kurie bando kelti kritišką balsą:
popiežiaus kelionės pareikalauja nem ažų išlaidų, jos ati
traukia jį nuo svarbių Bažnyčios reikalų tvarkymo, jos ne
visuomet veda prie laukto dvasinio atsinaujinimo lanky
tuose kraštuose. D ažnai tai niekad ir niekuo nepatenkin
tųjų kritika. Ths, kuris niekuom et neaukoja, paprastai su
siraukia, kai aukas renkantysis jam pakiša aukų lėkštelę.
Negalima neigti, kad nepalyginti didesnės pinigų sumos
išleidžiam os visokiausiom s pramogoms, pasilinksmini
mams, svaigalams ir narkotikams, kurie tikrai jokios nau
dos žm ogui neneša. Šv. Tėvas gi visuom et neša paguodos
žodį, skelbia tiesos žod žiu s, nors jie gal nemalonūs tiems,
kuriems prieblanda parankesnė negu šviesa, savinauda
negu tiesa, nežabota laisvė negu egzistencijos prasmė.
Popiežiaus apaštalinė drąsa priima nepatogias, kelionėse
pasitaikančias situacijas, nesusipratimus, tiesiog užgaulio
jimus; visa pakenčia su gerumu ir kantrumu, neišleisdamas
iš akių savo p opiežinės misijos: būti Kristaus ir išpažįsta
mo tikėjimo liudytoju bei skelbėju, kviesti visus žm ones
atverti savo sielos duris Kristui Atpirkėjui, vieninteliam
pasaulio išganytojui.
Didieji Bažnyčios reikalai nė kiek nekenčia nuo tokių
apaštališkų kelionių. Jos praplečia žvilgsnį, suveda su kon
krečia pasaulyje gyvenančių tikinčiųjų realybe, padeda
išvengti perdaug kabinetinio dvasinio gyvenimo problemų
tvarkymo. M odernios susisiekim o priemonės, kaip m inė
jau, nepaprastai palengvina išvengti normalaus darbo trik
dymo.
Kad iš popiežių k d ion ių vėliau nebūna tiek vaisių, kiek
būtų galima laukti, priskirtina daugiau jį priėmusiųjų dva
siniam nevaisingumui negu sėklą sėjusio neapdairumui. Iš
praktikos žinom e, kaip sunku žm ogui atsiplėšti nuo kokio
nors žem yn traukiančio įpročio ir rimtai kilti į dvasios
aukštybes. N e vienur šiandien būtų dar blogiau, jei popie
žius ten nebūtų lankęsis. Jis sugeba pasiekti darnaus są
skambio su įvairiais žm onėm is: su intelektualais ir darbi
ninkais, su mokslininkais ir paprastais piliečiais, su nera
miais jaunuoliais ir ligų prispaustais seneliais. Visi ir visur
jį priima su džiaugsmu ir entuziazmu. Kas galės išmatuoti,
kaip ir kiek tai paliečia taip sutiktų ž m onių sielos gelmes?..
D ažnai popiežius į žm ones prabyla katekezės forma
apie gyvenimo sampratą ir reikalavimus, kuriuos savie
siems kelia krikščionybė. Savanaudis pasaulis linkęs į kra
štutines priešingybes ir bando visiems įpiršti savąją gyve
nimo sampratą. Matydamas iš to einančią didelę žalą ne
tik krikščioniui, bet ir kiekvienam žm ogui, Jonas Paulius
II nesiliauja skelbęs, kokia yra žm ogaus gyvybės vertė
(prieš abortus ir eutanaziją), kokia yra ž mogaus prigimčiai
tinkanti seksualinė etika (prieš visokį hedonizmą), kokia
yra krikščioniui priimtina moralė moterystėje ir šeimos

gyvenime (prieš skyrybų rykštę). D ėl to popiežius vis kar
toja, jog Bažnyčia, norėdama išlikti D ievui ištikima, turi
stoti ginti žm ogų. Aistringai gindamas žm ogų ir paties
Dievo jam suteiktas teises, šv. Tėvas tampa tarsi sąžinės
balsu pasauliui sergstint moralines savybes, kurios yra kil
niausios ir aukščiausios žmogaus atžvilgiu ir kurios labiau
negu kas kita, kad ir kaip būtų svarbu ir įtakinga, parodo
žm onijos civilizacijos lygį.
Dar daug būtų galima pasakyti apie Jono Pauliaus II
nuveiktus darbus ir padarytus žygius. Tiktai istorija galės
viską tinkamai apžvelgti ir teisingai įvertinti jo apaštalinės
veiklos ir įtakos apimtį. Jau dabar, ypač po komunistinės
imperijos žlugim o ir joje skelbtos ideologijos subliuškimo, visi mato, kad šis "iš tolim o krašto" šv. Petro įpėdinis
buvo Dievo Apvaizdos paruoštas ir paskirtas tam, kad
veiksmingai prisidėtų prie D ievo planų tautoms ir žm o n i
jai įvykdymo. Asmeniškai patyręs nacizmo ir komunizmo
realybę, jis skelbė ir nesiliauja skelbęs tikrąjį išsilaisvinimą
per Jėzų Kristų ir Jo "gerąją naujieną", patikėtą savo įsteig
tąją! Bažnyčiai. Reikalauja nepamiršti paties pagrindinio
ir viską apimančio įsakymo: "Mylėki Viešpatį, savo Dievą,
visa širdimi... ir savo artimą kaip pats save". Štai popiež ius,
priimdamas audiencijoje M. Gorbačiovą (1989 12 01),
savo svečiui pakartojo tai, ką rašė savo enciklikoje Sollicitudo rei socialis (Socialinių reikalų rūpestis): "Esu giliai
įsitikinęs, kad pagarba Dievui ir žm ogaus gerbimas yra
vienas su kitu glaudžiai susiję dalykai. Jie yra tas nepakei
čiamas dėsnis, kuris įgalina valstybes ir politinius blokus
peržengti visus nesutaikomus prieštaravimus." Thip ir įvy
ko: perestroikai veikiant, pradėta atleisti varžtus religijos
atžvilgiu ir sykiu imta labiau skaitytis su ž mogaus teisėmis,
suteikti jam daugiau laisvės. Priėmus ir įvykdžius šį dėsnį,
visa kita taip pat dėsningai sekė: laisvam žm ogui sugrąžin
ta pagrindinė savybė - pačiam tvarkyti savo likimą.
Šis mūsų laikams skirtas popiežius lankys mūsų Tėvynę
ne kaip jam tolimą ir svetimą kraštą, bet kaip gerai p ažį
stamą, iš širdies mylimą katalikišką šalį. Mes, katalikai,
priimsime jį kaip Kristui atstovaujantį Tėvą, priimsime jį
mes, lietuviai, kaip savo nuoširdų draugą. Tikėkimės, Jo
žodžiam s atvers savo ausis ir širdis Lietuvos vaikai ir
suaugusieji, kunigai ir vienuoliai, per gyvenimą drąsiai
žygiuojantieji ir vargo prispaustieji. Manykime, kad, kaip
visur kitur, taip ir Lietuvoje, Šv. Tėvą su karštu užsidegim u
sutiks jaunimas. Štai ką taikliai pastebi žymusis prancūzų
katalikas rašytojas Andrė Frossard savo knygoje apie Joną
Paulių II (Portrait de Jean-Paul II, Paryžius, 1988), prisi
minęs popiež iaus susitikimą Paryž iuje su Prancūzijos jau
nimu: "Jo pašnekesyje su jaunimu nebuvo nuolaidž iavimo
nei jokios demagogijos; jis nė kiek nenusileido evangelijos
reikalavimams ir buvo suprastas." Autorius pabrėžia d až
nai pamirštamą tiesą: "Daug iš jaunimo reikalaujant, jam
teikiama garbė, o mažai reikalauti - reiškia į jaunimą
žiūrėti su panieka. Gerokai apstulbina suaugusieji ir seni
mas, klaupinėjantys prieš jaunimą, tarsi jaunystė būtų kaž kas amžina, užuot išdrįsę jauniesiems patarti nepiktnaud
žiauti ta malonės būsena, kuria jie tegali naudotis vos
keletą greit prabėgančių metų." Popiežius kartais vadina
mas "ii Papa dei ąiovani", (jaunimo popiežius). Thi, kas
žavi kiekvieną, kuris turi laimę Šv. Tėvą iš arti pamatyti,
jo balsą išgirsti, yra savotiškas iš jo spinduliuojantis nuošir
dumas ir atvirumas, be m ažiausio noro įsiteikti ar patai
kauti. Linkiu, kad kuo daugiau Lietuvos žm onių galėtų tai
patys patirti.

Roma, 1993 m. gegužė
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ETNIŠKUMAS ŠIUOLAIKINĖJE EUROPOJE
Joshua A.FISHMANAS

CIVILIZUOTUMO PROBLEMA
Vakaruose nuo socialiniame gyvenime nuolat pasi
reiškiančio etniškumo ginamasi trimis būdais. Kiekvie
nas iš jų teigia, kad objektyvi komercinės industrinės
revoliucijos realybė yra labiau pagrįsta negu etnišku
mas. Taigi Vakarų politologai pageidauja išlaikyti Vaka
ruose politinį stabilumą, pasiektą jėgų, kurias skatino
komercinės bei industrinės revoliucijos, dėka. Todėl
etnines ideologijas ir sąjūdžius, pasklidusius po pa
saulį iš Centrinės Europos, Vakarų stebėtojai vertina
kaip tikrus taikos drumstėjus, politinio racionalumo
žlugdytojus ir vakarietiško civilizuotumo atskalūnus.
Pereinant nuo ideologijos politikos prie asmenybės
laisvės politikos, vakariečiai "laisvininkai" (libertarians)
sunerimo pastebėję, kad grupės nusistatymas, lojalu
mas grupei, grupės ryšiai ir aistros kiršina žmonių
mases prieš nustatytą tvarką. Jų pačių nustatyta tvarka
buvo pagrįsta nuomone, kad sąmoningai suorgani
zuota ir suformuota etninė bendruomenė ar tauta yra
reičiau rezultatas, o ne priežastis. Vakaruose šimtmeiais veikusios politinės bei ekonominės institucijos
suvienijo įvairias etnines bendruomenes į tautas su
bendrais papročiais, vertybėmis, tikėjimais ir istorija
tam tikrose, tradicinėse, politinėse ribose. Nacionali
niai sąjūdžiai m ažiau industrializuotose bei menkiau
politiškai suvienytose Europos dalyse teigė, kad tauta
yra priežastis, o valstybė - tik jos veiksmų rezultatas.
Lordas Actonas, J.S. Millas ir jo įpėdiniai manė tokį
požiūrį esant gamtos ir moralumo sustatymu atvirkšti
ne tvarka (inversija), gal net iškreipimu (perversija). Šio
požiūrio šalininkams tokia Rytų europiečių, vėliau pra
dėjusių industrializaciją bei modernizaciją, nuostata
buvo jų barbariškumo įrodymas. Vakariečiai savo nuo
sprendį grindė šališka nuomone apie "mobilizuotą',
politiškai sąmoningą etniškumą, kuris reikalauja, kad
autsaideriai labiau negu reikia niekintų tokias vertybes
kaip klasė, valstybė ir religija. Vakariečiai nesuvokė,
kad tautoms, kurias industrializacija ir modernizacija
pasiekė vėliau, etninio susivienijimo ir apsisprendimo
reikia pasiekti tradicijų pagrindu. Šie uždaviniai - juos
vėliau suvokė ir "šiuolaikinis" pasaulis - Rytų europie
čiams buvo daug svarbesni negu kad ankstesniais
šimtmečiais Vakarų ir Šiaurės europiečiams. Kai ku
riems Vakarų europiečiams atrodo, kad Rytų Europos
technologiniai skirtumai ir sąjūdžiai, jaudinančiai sie
jantys kalbą su etniškumu, taip pat liudija jų barbari
škumą. į Rytų europiečių nusistatymą ir judėjimus va
kariečiai žvelgia kaip į tamsios ir tolimos praeities at
gyvenas, ir toks tendencingumas tam pa barjeru inte
lektualiam bendravimui tarp socialinių mokslų apiben
drintojų (generalists) ir Rytų Europos mokslininkų.

RADIKALUMO PROBLEMA
Klasikinė marksizmo teorija vystėsi kaip atsakomoji
reakcija į pramoninių komercinių revoliucijų sąlygoto
ekonominio susivienijimo atneštas ir įsivaizduojamas
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blogybes. Klasikinis marksistas į etniškumą žiūri kaip į
nereikalingą, nepageidautiną ir iš esmės apgaulingą
prasimanymą, kuriuo manipuliuojama darbininkų ma
sėms klaidinti ir jų dėmesiui nuo tikrųjų uždavinių nu
kreipti. Tipiškai vakarietišku požiūriu, klasikiniam mar
ksistui etniškumas - rezultatas, o ne priežastis, nors
marksistinė pasaulėžiūra (Weltanschauung) etnišku
mą piešia greičiau kaip ekonominių jėgų, o ne politinio
stabilumo bei jį lydinčių socioekonominių aplinkybių
šalutinį produktą. Tikras marksistas siekia, kad tik pro
letariatui kontroliuojant pagrindines šiuolaikinių eko
nominių sistemų gamybos priemones būtų juntamai
pagerintas masių gyvenimas. Todėl tikro marksisto
nuomone bet kokios pastangos įtikinti mases, kad jos
gali kokiais nors kitais kolektyviniais veiksmais išsprę
sti socialines problemas, yra klaidingos ir žalingos ir
siekia suskaidyti bei išblaškyti susivienijusį proletaria
tą. Etniškumas - tai dėmesį atitraukiantis mitas, tai
kliuvinys kelyje į mesianistinę marksistų įsivaizduoja
mą ateitį ir viršetninį jos įsitvirtinimą. Dėl to daugelis
nuskriausto proletariato šalininkų atsisakė pripažinti
daug neremiamų ir vargstančių etninių grupių, nesvar
bu, kuriame pasaulio krašte jos gyventų.5
Ankstyviesiems marksistams pamačius, iki kokio
laipsnio sustiprėjo etniškumo jausmas Centrinėje ir
Vakarų Europoje, proletariškosios organizacijos turėjo
pripažinti politines ribas tarp atskirų etninių bendruo
menių. Tačiau Pietų ir Rytų Europoje tokio dirbtinio
pasiskirstymo vietomis dar nebuvo, ir marksistai puolė
ten esančius etninius susivienijimus, tikėdamiesi suor
ganizuoti augantį Austro-Vengrijos ir Rusijos imperijų
proletariatą bei besiformuojančią valstietiją visuotinos
darbininkų brolijos pagrindu, iškilsiančiu aukščiau et
niškumo. Klasikiniai marksistai tyrimais stengėsi įrody
ti, jog etninių mitų pagrindas išsigalvotas, anachronistinis bei savanaudiškas, ir šaipėsi iš ideologijų, kurio
mis “tamsiojoje" Europos dalyje rėmėsi daugelis etni
nių judėjimų. Ekonominis materializmas nesiderino su
fenomenologija ir romantiška kovojančių ir nuolat be
sikeičiančių etninių sąjūdžių idėja. Klasikiniai marksi
stai į tuos judėjimus įsijungdavo tik tada, kai šie švę
sdavo pergalę, ir tik tam, kad užgrobtų juos iš vidaus,
nes sunaikinti jų iš išorės marksizmui nėra pavykę.
Klasikinis marksizmas į Rytų ir Pietų Europą turėjo
komponuoti mobilizuotą etniškumą, ir marksistai
Šmoko juo manipuliuoti lygiai tokiu pat būdu, dėl kurio
buvo kaltinami buržuaziniai nacionalistai. Atsiradusios
neomarksistų teorijos į etnonacionalinį vienijimąsį ž iūri
kaip į naujos tvarkos pamatą. Panašiai mąstė romėnų
teoretikai ir socialinė moralinė Viduramžių Vakarų krik
ščionybės filosofija. Neomarksistų mokyklos iškilo ir
tose periferinėse etninėse bendruomenėse, kurių
"centruose" susitelkęs intelektualusis elitas ž iūrėjo į jas
iš viršaus arba slopino. Nežiūrint į tai, "pagrindinė
marksizmo srovė" labai ortodoksiška, ta ortodoksija
įsigalėjusi taip pat kaip ir kapitalizmo ortodoksišku
mas, ir tai rodo jos nesugriaunamą tendencingumą.
Vienintelė ir pagrindinė socialinė realybė marksistui
tebėra ekonomika, o etniškumas - tik antros svarbos

kultūrinis reiškinys. Politiškai nugramzdintų Rytų Euro
pos bendruomenių etninės aspiracijos ir pasišventi
mas iki šiol yra marksistų puolamas, neigiamas, pajuo
kiamas ir juodinamas.

KONCEPTUALUMO PROBLEMA
Polinkis į civilizuotumą atsiranda kaip atsakas j po
litini susivienijimą, kuris yra industrinės revoliucijos pa
sekmė. Savo ruožtu, polinkis j radikalumą išsivysto dėl
ekonominių ydų, kurias sukelia industrinė revoliucija.
Šiuolaikinė sociologija išugdė tendencingumą, susiju
sį su demografiniu miestų - pramoninių centrų ¡vairu
mu. Šiuolaikinio pramoninio centro įvairiatautiskumas
kelia grėsmę etninėms augančių metropolijų bendri
joms ir verčia daryti išvadą, kad etniniai kultūriniai
skirtumai šiuolaikinėse technologinėse ir pramoninėse
visuomenėse taps nuolatiniai. Mantas teigė, kad eko
nominė realybė transformuos ir suvienys visuomenę,
kad proletariatas ateityje taps varomąja jėga. Moder
nieji sociologai, prieš ir po Manto, paprastai neteikdavo
proletariatui tokios didelės reikšmės. Savo dėmes) jie
sutelkdavo į technologiją, ypač į prekyviečių atsiradi
mą, į industrializavimą, urbanizavimą bei modern
izavimą, kaip į pagrindines jėgas, vedančias žmoniją
prie tokio gyvenimo būdo, kurį valdo beasmenė masi
nė gamyba, paskirstymas bei vartojimas. Šios jėgos
užvaldė Europą ir Ameriką ir galų gale užvaldys visą
pasaulį. Taigi sociologai linkę tikėti, kad etniniai skirtu
mai mažės ir galiausiai išnyks; jaudinantis šeimos ir
bendruomenės gyvenimo intymumas jiems atrodo žu 
vęs reikalas.
Vienintelis žym us sociologas, kuris neparėmė Marxo požiūrio, kad ekonominė realybė diktuoja kultūrin
elgesį, buvo Maxas VVeberis. Jo talentingi analitinia
darbai apie Izraelio, Indijos, Kinijos visuomenes bei
kapitalizmo augim ą protestantiškoje Europoje aki
vaizdžiai parodo, kaip etnokultūriniai veiksniai sąlygoja
skirtingus ekonominius poslinkius. VVeberis daro išva
d ą kad etniškumas ir kultūra patys savaime yra prie
žastis, o ne šiaip dėl ekonominių sąlygų atsirandantis
padarinys. Iš tikrųjų, anot VVeberio, nei kultūra, nei
ekonomika kaip priežastinis veiksnys nėra išskirtinė ar
nepriklausoma, kadangi besitęsiančioje sąveikų gran
dinėje jos yra tarpusavy susijusios. Vis dėlto, nepaisy
damas savo analizės, VVeberis įsijungia į bendrą šiuo
laikinės socialinės teorijos chorą, teigiantį, jog visuo
menei lemta keistis pagal technologijos, rentabilumo,
vertingumo ir beasmenio Objektyvumo reikalavimus.
Kaip ir kiti, VVeberis teoriškai numato, kad etnokultūri
niai skirtumai galiausiai išnyks dėl vis didėjančių eko
nominių ir technologinių panašumų. Išimtis nebus ir
Rytų Europa.
Ši konceptualumo problema ypač didelę įtaką darė
amerikiečių sociologijai. Jungtinės Valstijos yra ir imi
grantų šalis, ir industrijos milžinas, jos urbanistiniuose
centruose susibūrė neregėta gausybė etninių bendri
jų. Socialinės teorijos pranašavo, kad tos bendrijos
išnyks, nes jų vienodėjimas lemtingai susilpnins ir nu
marins etninius skirtumus. Amerikos socialinės teorijos
maišo etniškumą su mažumos (ypač su prislopintos
mažumos) statusu. Todėl amerikiečių sociologai (kaip
ir politologai bei antropologai) apie etniškumą kalba
kaip apie etninių grupių ir etninių mažumų etniškumą,
tai yra traktuoja jį kaip priemonę įvairioms bendrijoms
identifikuoti visuomenės srauto viduje. Amerikos so

ciologai, nepaisydami nei priešingo Senovės graikų ir
žydų požiūrio, nei šiuolaikinės Rytų bažnyčios, Islamo
bei Rytų europiečių nuostatų, beveik vienbalsiai nuta
rė, kad dominuojantis srautas stokoja etniškumo. Nie
kas iš paminėtųjų neturėjo didelės įtakos ribotam am e
rikiečių sociologų etniškumo supratimui: jie vis dar
mano, kad netgi Rytų Europoje tai tik mažumos feno
menas, palaimingai apmirštantis ir, be to, akivaizdžiai
nebereikalingas reiškinys.6

ETNIŠKUMAS IR KALBA
Šiuolaikinių Vakarų intelektualų panieka etniškumui
ir beatodairiškas jo atmetimas verčia mus prisiminti
Herderį ir iš jo vaisingų pastangų išsivysčiusias socia
lines kultūrines ir antropologines tradicijas. Mes turime
pripažinti ir vertinti etniškumą kaip veiksmingą patirtį.
Lyties reikšmingumas nėra tas pat kas seksizmas,
religiniai tikėjimai nelygintini su religiniu fanatiškumu,
o etniškumo fenomenas nėra identiškas etnocentriz
mui ar rasizmui.7 Todėl prie etniškumo, kaip prie socia
linės dimensijos, reikėtų artintis rimtai atsidėjus, netgi
palankiai nusiteikus, nes per du am žius jis patyrė per
nelyg daug įžeidimų ir pernelyg m ažai dėmesio. Toks
nusistatymas pasitarnautų tiek Rytų Europos moksli
ninkams, tiek visoms socialinėms teorijoms.

ETNIŠKUMAS YRA "BŪTIS"
Savo dar neapibrėžtoje būsenoje etniškumas yra
neišmoktas ir didele dalimi nesąmoningas kasdieninio
gyvenimo etniškumas. Etnografai yra aprašę, kaip šį
fenomeną svarsto ir atpažįsta įvairių etninių bendrijų
nariai. Dažnai nepastebima (tikrąja žodžio prasme),
kokiu laipsniu etniškumas intuityviai apibrėžiam as ir
patiriamas kaip dalis "buvimo11aktoriumi (skirtingai nuo
"darymo" ir "žinojimo"). Etniškumas visuomet patiria
mas kaip giminingumo fenomenas, tęstinumas mumy
se ir tuose asmenyse, su kuriais mus sieja bendri
jrotėviai. Iš dalies etniškumas išgyvenamas kaip turš
imas "kaulų iš jų kaulų", "kūno išjų kūno", "kraujo iš jų
<raujo\ Visas žmogaus kūnas išreiškia etniškumą, ir
etniškumą paprastai visi jaučiame kraujyje, kauluose,
kūne. Mums neišvengiamai reikia pripažinti etniškumą
kaip apčiuopiamą, gyvą realybę, kuri kiekvieną žm ogų
padaro dalele amžino ryšio, iš kartos į kartą - nuo
protėvių iki ateinančiųjų po mūsų. Etniškumas suvokia
mas kaip amžinumo laiduotojas.
Etniškumo "būties“ pojūtis egzistavo jau prieš he
brajiškąją ir heleniškąją šeimos giminystės pasaulėž jū
ras (Weltanschauung). Pašalietis svarsto, ar toks po
žiūris į etniškumą yra tikras ir visuotinai priimtinas, o
etninių bendrijų nariai mano, kad požiūris svarbesnis
už jo patvirtinimą pagal išorinius kriterijus. Būties jau
smas, siejantis su kitais taip tvirtai kaip su broliais,
seserimis, tėvais, seneliais, sūnumis ir dukterimis, yra
vienas iš galingiausių žmonijos motyvavimų. Sis jau
smas vienu metu peržengia mirtį ir pažada am žinąjį
gyvenimą juntamai parodydamas šeimos šaknis ir
kilmės tęstinumą. O visų pirmiausia etniškumas yra
visuotinė paslaptis, statytina greta kitų didžiųjų ir veik
smingųjų galių.
Kaip etniškumas yra fiziškai ir tiesiogiai jaučiama
realybė, taip ir kalba yra fizinis patyrimas. Kalba ir
kalbėjimas yra savyje išgyvenamos ir iš savęs kylan
čios tapatybės elementai. Kalbėjimą formuoja liežuvis,
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dantys ir kiti kalbos padargai. Įprasta manyti, kad kalba
paveldima tais pačiais keliais kaip ir kiti fiziniai talentai
bei gabumai. Kalba ir etniškumas yra juntami savasties
bruožai, susiję su kitomis matomomis fizinėmis savy
bėmis: lytimi, protiniais gabumais, meistriškumu, jėga,
sąmoju ir temperamentu. Asmenys, priklausantys tam
tikrai etninei bendrijai, fizine išvaizda (ir ne tik) gali
skirtis nuo kitos etninės grupės narių. Tas skirtumas
kartu su kalbos, temperamento, intelekto skirtumais
(visi bruož ai susiję su fizinėmis savybėmis) paženklina
ir suvienija narius j savųjų grupes.
Išimtinai biologinė žm ogaus elgesio interpretacija
veda j rasizmą, bet etniškumas iškyla aukščiau biolo
ginės ar "buvimo" dimensijos. Dabartinėje epochoje
etniškumu sąmoningai manipuliuojama, jis tam pa ma
siniu ir dinamišku socialiniu veiksniu, kuris ne kartą
sąlygojo neregėtus rasinius įžeidimus. Tačiau šiuolai
kinis žmogus šias blogybes aiškina filosofinėmis, po
litinėmis, ekonominėmis ir religinėmis priežastimis ir
nesieja jų su etniškumu. Šiuolaikinio žmogaus suge
bėjimas padaryti pasibaisėjimą keliantį veiksmą yra
šalutinis šiuolaikiškumo produktas, iš pagrindų nesietinas su etniškumu, ypač su biologine etniškumo prie
laida. Taigi nors šiuolaikiniame etniškume ir slypi rasiz
mo atsiradimo galimybė, šios galimybės nepakanka
visam reiškiniui paneigti. Etniškume slypinti rasizmo
galimybė rodo, jog reikia pripažinti jame esant emocinį
užtaisą. Biologinis etniškumo komponentas yra toks
pat lankstus, galimas išvengti ir interpretuoti bei einan
tis į kompromisus kaip ir nebiologiniai žmonių bendrijų
pagrindai. Bet kuri liaudies teorija, ar etninio susitelki
mo viduje, ar už jo gyvuojanti, yra numačiusi išsigelbė
jimo būdus ir gali transformuotis - kiekviena turi savo
perėjimo apeigas, savo antgamtinius būdus tėvystei
interpretuoti bei "buvimo" prasmei keisti. Vis dėlto bio
loginis komponentas yra vienas iš ryškiausių bet kurios
etninės grupės bruožų, ir jausmas, kad šis komponen
tas egzistuoja, visuomet sąlygoja sociokultūrinį vieniji
mąsi, kuris pristabdo tolesnį keitimąsi. Kraujo, kūno,
kaulų metaforos, lydimos ašarų ir skausmo, džiaug
smo ir juoko - emocinės patirties, sukuria etniškumo
srityje mažiausiai kintančius potyrius. Reikšminga tai,
jog visuomet manoma, kad etninės kalbos netik paža
dina bioemocinį garbinamų protėvių patyrimą, bet ir
išsaugo jį. Praeities ir dabarties kartas kalbos susieja
ypač jautriu intymumo ir bendrumo ryšiu. Ryšys tarp
kalbos ir etniškumo šiuolaikinėje Rytų Europoje išsau
go aštrų identiškumo jausmą, kurį plačiai pripažįsta ir
kitos etninės bendruomenės. Šiuolaikinė teorija ryšį
tarp kalbos ir etniškumo gali išjuokti kaip iracionalų ir
išgalvotą, bet tokia pajuoka nei paaiškina jį, nei sumen
kina jo galią.

ETNIŠKUMAS YRA "VEIKIMAS"
Johnas Stuartas Millas pripažino, kad šiuolaikinėje
valstybėje, norint išlaikyti stabilumą, turi būti tam tikras
civilizuoto elgesio būdas, "veikimas", ir kad etniškumas
tą elgesio būdą ardo, jam priešinasi. Marxas taip pat
pripažino, kad šiuolaikinei ekonomikai reikalinga pro
letariato vienybė, ypatingas "veikimo" būdas, idant pa
žabotų kapitalizmo blogį ir pasidalintų šiuolaikinės te
chnologijos vaisius. Jis taip pat manė, kad etniškumas
- griaunanti jėga. Parsonsas pripaž ino, kad gyvenimas
šiuolaikinėje urbanistinėje visuomenėje reikalauja tam
tikro statuso, ypatingo "veikimo" būdo, nesusieto su
■veikimo" etniškume principu. Etniškumo "veikimas"
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susijęs su visiems bendra tėvų kilme, kuri kiekvienam
etninės bendrijos nariui už deda transcendentinę atsa
komybę. Fizinis etniškumo palikimas reikalauja atlikti
tam tikras pareigas ir sudaro galimybę elgtis taip, kaip
elgėsi protėviai, išlaikyti šį didžiulį palikimą ir perduoti
j] iš kartos į kartą. Taigi etniškumo "veikimas" yra reik
šmingesnis negu elgesys, teoriškai siekiantis tikslo
mandagumu, racionalumu bei kitais pasaulietiškais
būdais. Etniškumo "veikimas" išlaiko, patvirtina bei sti
prina kolektyvinį identiškumą ir natūralią tvarką. Etninis
"veiksnys* teikia vilčių, kad bus galima išspręsti dabar
tines ir būsimas, šiuo metu dar nežinomas problemas.
Etninius "veikimus" dažnai kausto lingvistiniai rėmai
bei tradicijų sistema, mat jie tik toje sistemoje išreiškia
mi ir nuo jos priklauso. Dainos, giesmės, posakiai,
maldos, maldavimai, užkeikimai, apeigos, pokštai ir
mįslės - visa tai reikalinga, pripažįstama, laukiama ir
neatskiriama nuo etninių bendruomenių. Šį kūrybinį
palikimą galima apžvelgti tik per lingvistines sistemas,
su kuriomis jis natūraliai susijęs.
Pagaliau "veikimas" yra labiau besikeičiantis negu
"būtis", nes elgesys ir kalbos būdai yra kintantys daly
kai, bet netgi šių pasikeitimų autentiškumas turi būti
nustatytas prieš patvirtinant pakitusį elgimąsi. Pakiti
mai pripažįstami tik tada, kai autentiškoms lingvisti
nėms išraiškoms įkvepiama gyvybė ir jos priimamos.
Atsiradę lingvistiniai poslinkiai visada siekia Iš dalies ir
simboliškai susijungti su protėvių palikimu, atitinkančiu
"corpus mysticum".
Akivaizdu, kad kalbinis komponentas, kaip ir visas
etninio elgesio stilius, linkęs periodiškai atsinaujinti.
Etniškumui visada reikšmingi einamieji reikalai ir pro
blemos. Praeitis visą laiką turi būti perimama, naudo
jama ir interpretuojama, turi padėti spręsti esamas
problemas. Taigi etniškumas yra daugiau negu prie
monė praeičiai išsaugoti. Vykstant pokyčiams etnišku
mas sugeba grupei parodyti kryptį ir aprūpinti ją iden
titetu. Elgesio autentiškumas savyje slepia galią
išspręsti vis iš naujo kylančias šiuolaikines socialines
problemas. Ir netgi tada autentiškumo procesas vis
labiau priklauso nuo kalbos. Iš Rytų Europos matyti,
kaip etninis autentiškumas buvo vartojamas naujiems
"kolektyviniams* tikslams ir kaip kalba buvo vartojama
tiems tikslams autentifikuoti bei jų siekti.

ETNIŠKUMAS - TAI "ŽINOJIMAS"
Klasikinės hebrajų ir graikų teorijos pabrėžia, jog
etniškumas yra "žinojimas", tai yra, jos filosofiją ir net
kosmologiją kildina iš etninio pagrindo. Beje, etniškas
"žinojimas" visose kultūrose turi gilias šaknis. Fizinis
etniškumo autentiškumas reikalauja, kad "darytume"
tai, kas autentiška ir žada nepaprastai vertingus rezul
tatus. Autentiška etninė reakcija suteikia žmonėms
išskirtinį išmintingumą, jie tam pa jautresni tarpasmeni
niams virpesiams. Dėl to žmonės turi galią reaguoti į
ypatingus jaudiklius ir intuityviai pagauna tai, ko nesu
vokia kiti. Etniškumas yra pasaulėąiūra (Weltanscha
uung), kuri padeda aiškintis kilmę, amžinuosius klau
simus, racionaliai aiškinti žm ogaus likimą, atskleisti
visuotinas tiesas.
Manoma, kad etninius "veiksmus" ir "žinojimus" ga
lima suvokti tik išreikštus autentiška kalba. Tačiau etni
škumas nebūtinai turi būti vorfiškas8 (Whorfian), ka
dangi autentiška kalba ne visada tam pa aktyvia vei
kiančia jėga ar priežastiniu veiksniu. Greičiausiai at
spindintis ar paprasčiausiai tradiciškai susietas veik-

snyš. Abiem atvejais autentiškumo kalba yra tikras ir
visiškai nuosaikus kelias į išmintį, kylančią is autentiško
“buvimo“ ir “veikimo". Išmintis reikalauja autentiško bū
do, nes bet kuris kitas vertybių, kurias reikia jausti ir
kuriomis reikia džiaugtis, išraiškos būdas bus nepil
nas, blankus ir ribotas. Tokia jungtis tarp kalbos ir
etninio "žinojimo" vis dar gyva Rytų Europoje, kur kalba
yra bendravimo priemonė, autentifikuoja bei identifi
kuoja individus grupėse, taip pat pačias grupes jų
išminties paveldo atžvilgiu. Kalba pateikia ištobulintą,
unikalų amž inųjų tiesų ž inojimą, tuo suteikdama gyve
nimui unikalią reikšmę ir užsitarnaudama gyvųjų atsi
davimą bei pasišventimą. Kadangi išmintis, atsiran
danti iš kalbos autentiškumo, yra nenusakoma žod
žiais ir neribota, tikėtina, kad esamos ir būsimos pro
blemos bus sprendžiamos intuityviai, kaip ne kartą
buvo daroma ir praeityje. Kalbiniai sąjūdžiai buriasi
apie šj spėjam ą ryšį, kad autentiškos kalbos galėtų
geriau įsitvirtinti, apsisaugoti ir augti. Juos vienija ne
objektyvi "būtinybė" šiuolaikinę ekonomiką ir politiką
suvienyti su jų lingvistiškai įtvirtintomis mokyklų siste
momis®. Priešingai, jų motyvas yra subjektyvi reikmė
vienytis su savo broliais ir seserimis, kad galėtų panau
doti jų autentifikuotą išmintį esamoms problemoms
spręsti. Jokios išorinės žinios ar objektyvus skepticiz
mas negali nusverti kalbos ir autentiškumo. Objekty
vumas ir išorinis stebėjimas nepakeis žmogaus porei
kio priklausyti intymiam, autentiškam, daugelio kartų
formuotam ratui. Geriausiu atveju, jei mes patys to
poreikio nejaučiame, turime stengtis jį suprasti.

ETNIŠKUMAS IR IRACIONALUMAS
Pagal tradiciją Vakarų Europos intelektualai menki
no etniškumą ir bandė jį priskirti susiskaldžiusioms,
atsilikusioms tautoms. Jie niekada nepripažino etni
škumo savyje ar jų pačių visuomenėse. Jie neigė etni
škumo kintamumą, elgimosi sumanumą, tikslingumą,
taigi ir sąsajos tarp kalbos ir etniškumo funkcionalumą.
Šie neiginiai turėtų būti nagrinėjami atsižvelgiant į jų
pagrįstumą, jie taip pat padėtų suprasti subjektyvią
etniškumo prigimtį. Toks tyrinėjimas turėtų pabrėžti
šiuolaikinių vakariečių socialinių teorijų kaip mėginimo
suprasti etniškumą ribotumą.

KINTAMUMAS
Vakarų europiečių ir amerikiečių socialinės teorijos
dažnai nelauktai atsiranda dėį pasikeitimų, kuriuos
sąlygoja industrinė revoliucija. Žinoma, industrinė re
voliucija ir pati yra ankstesnių Vakarų Europos vysty
mosi ypatybių ir patirčių išdava. Gal todėl tos teorijos
dažnokai būna nepagrįstai aštrios, kai analizuojamas
etniškumui būdingas kintamumas. Etniškumas yra
ypač paslankus, kai reikia keistis narystės, turinio ir
reikšmingumo10 požiūriu, o kadangi etniškumas pa
brėžia autentiškumo reikmę, į jo kintamumą galima
žiūrėti kaip į trūkumą, kuris užbraukia jį ir diskredituoja
kaip socialinį reiškinį. Tokia kritika dažnai vulgarizuoja
etniškumą, ir kitų teorijų gynėjai tokį požiūrį griežtai
atmestų. Pirmykštė, nesikeičianti etninė nacija yra mi
tas, kaip ir viršetninio proletariato ar viršetninės inteli
gentijos sąvoka. Be to, nuolat kintančio reiškinio ste
bėjimai vis dėlto gali būti svarūs. Socialinių pokyčių
teoretikai verčiau susidomėję stebėtų etniškumo pasi
keitimus, o ne baksnotų į juos pirštais tam, kad galėtų

diskredituoti jų vaidmens svarumą. Kadangi politiniai
mokslai ir sociologija etniškumą kaip priežastinį socia
linių pokyčių veiksnį siekia atmesti, tai ar etniškumas
keisis, ar nesikeis - vis vien bus pasmerktas. Toks
iracionalus ir infantiliškas etniškumo atmetimas tikriau
siai yra susijęs su jo ikiverbaline - neverbaline kilme.
Etniškumo vaidmuo vykstant socialiniams pokyčiams
iš anksto paneigiamas, jo pilnai ir konstruktyviai neišnagrinėjus.
Asmenys, tyrinėjantys etniškumą kaip teisėtą socia
linį dalyką, etniškumo kintamumą aiškina remdamiesi
kuriuo nors vienu iš dviejų požiūriu. Gali būti pastebi
mas jo reikšmingumo silpnėjimas, priskiriant atsinauji
nančias pastangas, atsidavimą ir pasišventimą pir
mykščiam autentiškumui. Šiuo atžvilgiu kai kurie etni
škumo šalininkai, kaip, beje, ir kritikai, reaguoja pana
šiai - atmeta kintamumą. Tačiau jų išvados labai skiria
si: šalininkai tam pa dar ištikimesni, o kritikai - dar
aršesni. Kitas "suinteresuotųjų" sluoksnis į kintamumo
simptomus reaguoja kitaip - jis priima keitimąsi kaip
etniškumo esmę. Manoma, kad autentiškumo esmė ar
šaltinis yra nulemta "išmintis“, kuri yra būtina reikalin
gam ir norimam pasikeitimui priimti, būtina augimui,
kitimui ir savęs tobulinimui. Toks pasikeitimą priimantis
loginis pagrindas neatitinka nuomonės, kad etnišku
mas tėra "atgal žvelgiantis" ar "protėvių garbinimo"
etosas. Iš tikrųjų etniškumas nėra nei viena, nei kita, tai
greičiau jau gilias šaknis turinčio, intymaus ir am žino
priklausomumo išgyvenimas. Valdantis etniškumo
principas yra autentiškumas, kuris veikia ir atmesda
mas, ir pagrįsdamas kintamumą, priklausomai nuo
ypatingos socialinės, istorinės bei asmeninės aplin
kos. Etniniai judėjimai naudojasi kintamumu kaip ir kiti
šiuolaikiniai judėjimai.
Kalbos akademijos, kurios buvo įsteigtos skirtingų
kalbų autentiškai dvasiai išlaikyti ir kurioms buvo pati
kėtas jų modernizavimas, patvirtina etninių sistemų
polinkį vienu metu siekti ir autentiškumo, ir modern
izavimo (kintamumo). Pavyzdžiui, "didžiosios saulės“
teorija, žiūrinti į visas Europos kalbas kaip į turkiškojo
genijaus saugotojas, ir graikų-lotynų šaknų naudoji
mas Talmudo bei Viduramžių hebrajų kalboje aiškiai
parodo, kad autentiškumas yra kryptingas tiek ištako
mis, tiek rezultatais. Noras tapti moderniu "autentišku
būdu" ("savo pačių būdu", išliekant ištikimam savo
paties genijui, ir “išlaikyti savo paveldą") mums daug
ką atskleidžia apie etniškumo perdavimo ir prisitaiky
mo gilumą. Toks perdavimo ir adaptavimosi būdas
geriausiai gali būti tyrinėjamas Rytų Europoje, kur au
tentiškumo ir modernizavimo poreikis yra intensyvus ir
masinis. Tie, kurie šaiposi iš kaimiečių sufabrikuotų
kostiumų, liaudies dainų ir šokių, iš komunistinių ir
demokratinių liaudiškų derivacijų, ignoruoja fenom e
no, kurį patys siekia paaiškinti, supratimą. O etnišku
mas, gebėdamas įsigyventi į šiuolaikinį pasaulį, tęsia
savo daugiaaspektišką virsmą.

MANIPULIUOTUMAS
Poreikis giliai ir intymiai priklausyti etninei bendruo
menei yra galingas akstinas. Todėl etniškumas sukelia
judėjimus visose galimose politinio kompaso pusėse.
Etniškumas neteisingai buvo kritikuojamas dėl jo, atro
dytų, didesnio manipuliuotumo. Antietninis bjaurėji
masis po nacių ir fašistų ekscesų atsirado dėl to, kad
tie ekscesai buvo supainioti su etniškumu. Reikėtų
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pastebėti, kad etniniai judėjimai ankstyvajame devy
nioliktame amžiuje daugiausia buvo nuosaikūs ir siekė
laisvės. Graikų, lenkų, italų, airių - visi išsivaduojamieji
judėjimai tvirtai laikėsi pož iūrio, jog reikia turėti savigar
bą, tas požiūris padėjo gerbti ir kitas tautas. Toks
požiūris buvo būdingas ir ankstyviesiems Pietų bei
Rytų slavų etniniams judėjimams. Tačiau prisiminę jun
kerių sėkmę vienijant Vokietiją bei caristų sėkmę malši
nant 1905 metų revoliuciją matome, kad, manipuliuo
jant etniškumu, vis labiau įsigali kariniai ir mesianistiniai
kataklizminiai simboliai. Tuo pat metu socialistiniai ju
dėjimai savo metodais ir teorijomis taip pat darėsi
militaristiniai, apokaliptiniai bei kataklizminiai. Ankste
snė socialistų laipsniškumo tradicija buvo gretinama
su etniškumo šalininkų tradiciniu laipsniškumo trakta
vimu. "Etniškumo ekscesai" primygtinai buvo lyginami
su neetninio arba antietninio modernizavimo ar seku
liarizacijos ekscesais. Pasaulietiški mesijai ir totalitari
nės demokratijos11 atnešė tautoms nenusakomus bai
sumus be jokios nuorodos į etniškumą. Vietiniai ir
gausėjantys tarptautiniai šių judėjimų susidūrimai pra
našauja vis didesnius pavojus. Tačiau dažniausiai bū
tent etniškumas tam pa atpirkimo ožiu.
Kasdieniniame tradiciniame gyvenime etniškumu
nemanipuliuojama taip, kaip šiuolaikinėje politinėje
arenoje. Kukli, save apibrėžianti, įprasta ramybės ir
autentiškumo kasdienybė yra etniškumo šerdis. Mani
puliavimas ^etniškumu politiniams, ekonominiams ar
kultūriniams tikslams pasiekti yra šiuolaikinė išraiška ir
tikrai nėra būdingiausias etniškumo bruožas. Iš tikrųjų
tai greičiau nesusitelkusio etniškumo priešas. Labai gili
nesuteikto etniškumo prigimtis ir jos galybė susitelkus
yra akivaizdi irįtikinanti Rytų Europoje. Aišku, kad kalba
naudojama susitelkimui sutvirtinti, bet kalbos autenti
škumas datuojamas prieš telkimąsi ir manipuliavimą, o
tai dar vienas subjektyvus tęstinumo tarp autentišku
mo ir modernizavimo įrodymas.

CIVILIZUOTUMAS, RACIONALUMAS,
INDIVIDUALUMAS
Šiuolaikinio žmogaus, ypač šiuolaikinio intelektualo
nuolatinis poreikis - tai poreikis būti laisvam, nesusie
tam, neįsipareigojusiam. Šis poreikis tarp kitų būvių
metamorfozės būdu virsta civilizuotumu, racionalumu
ir individualumu. Šiuolaikinėje visuomenėje laisvės
naudingumas - plačiai pripažįstama pagrindinė verty
bė. Tariamas laisvės etninėje bendruomenėje nebuvi
mas dažnai pateikiamas kaip įrodymas, kad šiuolaiki
niame gyvenime etniškumas yra nepageidautinas ir
netinkamas. Aptariant šį požiūrį, dažnai nepagalvoja
ma, kiek civilizuotumas, racionalumas ir individualu
mas yra iracionalūs. Taigi, vertinant skirtingas vertybių
sistemas, įvedamas dvigubas standartas.
Dabartinis "etniškumo atgimimas" dažnai aiškina
mas nepasitenkinimu, kad reikalaujama išimtinio, per
dėto lojalumo valstybės aparatui. Tokį nepasitenkinimą
galima interpretuoti kaip didesnio individualumo ieško
jimą žmonių santykiuose arba kaip prasmingų, m aže
snių bendruomenių ieškojimą. Taigi "grįž imas į etnišku
mą" greičiau yra ilgas, pavėluotas bandymas pasiekti
laisvę ir būti priklausomam nedidelio masto lygiu, o ne
grįžimas į gentinę bendruomenę, kaip sakė kai kurie
mokslininkai12, siekę sumenkinti etniškumą. Iš tikrųjų
etniškumas kenčia nuo etikečių klijavimo, nes tas pats
reiškinys klasinėje bendruomenėje laikomas pažan

8

giu, šiuolaikišku ir protingu, o etninėje bendruomenėje
- jau regresuojančiu, archaišku ir nelogišku. Taip kuria
mas etniškumo kaip " kolektyvinio elgesio" stereotipas
su visais neigiamais šios etiketės atspalviais ("grupinis
mąstymas", "akių uždengimas", “smegenų praplovi
mas"). Nepaisant to, etniškumas taip pat geba organi
zuoti, išrinkti ar paskirti lyderį, ugdyti lojalumą bei įsi
pareigojimus, puoselėti identiškumą, kovoti prieš su
svetimėjimą, kurti simbolius, užtikrinti tikslus ir kryptį,
įveikti problemas ir rasti sprendimus, kurie labiau privi
legijuotos visuomenės įstaigose bei struktūrose būtų
tuoj pat išgarbstyti.
Dvigubą standartą etniškumui vertinti ilgokai taikė
tie, kurie matė, kad etniškumas jų tikslams netarnauja.
Pavyzdžiui, kiekvienas šiuolaikinis judėjimas naudojo
si etniškumu, kad įgytų pranašumą, ir puolė etniškum ą
kai tokia strategija buvo jiems naudinga. Tai pasitvirtino
Rytų Europoje. Tiesa irtai, kad etninės grupės naudo
jasi etniškumu. Tokie savanaudiški bandymai yra cha
rakteringi konfliktiškoms visuomenėms, o etniškumas
nėra iracionalesnis už antietniškumą. Civilizuotumas,
racionalumas ir individualumas nėra išimtinė vieno pož iūrio nuosavybė. Tik nuo stebėtojo priklauso, ar jis
mato skirtumą tarp priklausymo ir buvimo suvaržytu,
tarp individualumo ir susvetimėjimo. Vien tik išoriniu
objektyviu požiūriu etniškumo ir jo pasikartojančio
ryšio su kalba nepaaiškinsi. Tyrinėjamos vietovės ž e 
mėlapis "ž iūrint iš viršaus" turėtų būti papildytas vidiniu
žemėlapiu - aiškinančiu, motyvuojančiu ir etninės ben
druomenės narius nukreipiančiu. Abu žem ėlapiai kar
tu daug ką atskleidžia ir kelia norą sužinoti dar dau
giau, o paimti atskirai - savo paskirties neatlieka. Šis
straipsnis nubraižė "antrąjį žemėlapį", paprastai pra
leidžiam ą ir pajuokiam ą nes jis ypač naudingas, kai
reikia suprasti Rytų Europą. Kad suprastum etniškumą
ir kalbą Rytų Europoje, reikia įsigauti į pačią jų patirtį.
Tyrinėtojas, kuriam tai pavyks, atras kelią į milijonų
žmonių kasdienio gyvenimo ramybę, saugum ą vado
vavimą, kryptingumą ir prasmę, gyvenimo, kurio joks
režimas ar ideologija nesugebėjo kitaip pasukti, gal tik
nedidelę ir netipišką visuomenės dalį. Pasikliaujant
"savaisiais", Rytų Europoje iškilo nepaprastai autenti
škos būsenos, veiksmai ir žinojimai, kuriuos galima
pasiekti tik per to potyrio kalbą.
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PERKŪNAS SENOJOJE LIETUVIŲ RELIGIJOJE
Ąžuolas neretai sutapatinamas su pasaulio medžiu. H.Bie
zais, rašydamas apie kosmologiją, pasaulio medžio sampratą
sieja su Saulės medžiu: tas medis auga pačiame Saulės kelio
Latvių, lietuvių ir kitų kaimyninių tautų tautosakoje išlikę
pakraštyje, besileidžianti Saulė ruošdamasi poilsiui pakabina
mitologijos atspindžiai, manau, padės geriau suprasti rašyti
ant jo savo juostą (ar diržą). Šis medis dažniausiai ąžuolas,
nes žinias apie Perkūno kultą. J.Balys rekonstruoja tris mitus
bet gali būti ir liepa. Jis minimas esąs pasaulio vandenyno
apie Perkūną:
viduryje ar paprasčiausiai vakaruose. (3,665)
1. Kadaise SauĮė ir Mėnulis, gyvenę kaip vyras ir žmona,
įdomu, kad šiaurės kaimynų skandinavų tautosakoje ąž uo
susilaukė dukters Žemės. Po kurio laiko jie susipyko, panoro
las, Dievo medis, yra minimas kaip medis, kurį nukirtus pada
skirtis, bet negalėjo susitarti, kam teks duktė. Perkūnas
romą daugybė mitinių daiktų. "Kalevalos" 2-ojoje runoje pasa
išsprendė jų ginčą taip: Saulė gali žiūrėti j Žem ę dieną, o
kojama, kad senasis išminčius Veiniamioinenas apsėjo žemę
Mėnulis naktį.
įvairiais medžiais. Visi išdygo, vienas ąžuolas - ne. Tik kai jūros
2. Amžių pradžioje Mėnulis vedė Saulę, bet vėliau sutiko
milžinas Tursas sudegino sugrėbtą šieną ir gilę padėjo į pelenų
Aušrinę ir ją pamilo. Perkūnas supyko ir perkirto Mėnulį kardu
krūvelę, ąžuolas išaugo. Jo viršūnė įsirėmė į dangų, šakos
(apie tai pasakoja latviuose populiari liaudies daina, lietuviškai
neleido debesims praplaukti, uždengė saulės šviesą, nedavė
ji tik Rėzos rinkinyje).
spindėti mėnesiui.
3. Perkūnas medžioja velnią, o žmogus jam padeda.
Veiniamioinenas susirūpino, kad neatsiranda žmogaus,
(1,303-305).
kuris nukirstų šį galiūną. Bet iš bangų iškilo žem o ūgio didvyris
Remdamasis daugiausia latvių liaudies dainomis, V. Topo
ir vario kirviu nukirto šimtašakį ąžuolą. (5,214) Mokslininkų
rovas mitus apie Perkūną rekonstruoja taip:
nuomone, šitoks ąžuolo motyvas yra baltiškos kilmės. (5,2151. Saulė nebeištikima Perkūnui, nes nusižiūrėjo Mėnulį, už
217) Estų daina apie didįjį ąžuolą Estijoje, mano nuomone, yra
tai Perkūnas perkerta Mėnulį kardu.
susijusi su vestuvėmis: merginos šluoja jūros pakrantę ir randa
2. Perkūnas arba Dievo sūnus Dievinš dalyvauja Aušros
ąžuolo daigelį. Jį sodina tėvo, motinos, brolio, sesers džiaug
arba Saulės dukters vestuvėse. Pakeliui į vestuves suerzintas
smui, bet medis neauga, kol nepasodina bernelio džiaugsmui.
Perkūnas sudaužo Saulės ąžuolą; kelionėje į vestuves jį lydi
Tada užaugęs jis uždengia saulę ir mėnesį. Ąžuolą nukerta
Saulė su kraičiu; Perkūnas ąžuolui atneša auksinę juostą ir t.t.
dažniausiai jaunesnysis brolis ar žmogutis iš jūros. Iš medžio
3. Ąžuole slepiasi velnias. Perkūnas ąžuolą perskelia žaibu.
padaroma daug daiktų, o svarbiausia - skrynelė merginai.
Užkalbėjimuose po ąžuolu minimas gyvatės lizdas. (2, 436(5,219)
437).
Šie pavyzdžiai rodo, kad Perkūnas yra ir didvyris, kuris
Mitologinį Perkūną galima palyginti su istorinių šaltinių Per
nukerta ar perskelia išaugusį iš pelenų, dangų su žem e sujun
kūnu, pirmąkart minimu 1261 m. Malalos "Pasaulio kronikos"
gusį ąžuolą. Taip galime kalbėti ir apie negatyviąją pasaulio
vertime. Usenerio nuomone, tai buvęs vienintelis tikras dievas,
medžio simbolikos prasmę, gal netgi negatyvų kosmologinio
gyvenęs aukštai virš debesų, valdęs griaustinį ir žaibus, buvęs
laiko patyrimą: kada dangus ir žemė - viena, kai sakoma griausmo dievas, duodantis lietų ir apvaisinantis žemę. Perkū
"dangus su žeme maišos" - visiems aišku, apie kokį reiškinį
nas minimas ir kaip teisybės saugotojas. Vilniaus jėzuitai 1538
kalbama. Šventasis Ąžuolas su tūnančiu prie šaknų slibinu,
m. rašė: "Jupiteris tai Ž aibinis, liaudiškai Perkūnas; daugiame
Saule ir Mėnuliu šakose buvo ne tik nusiraminimą, bet ir baimę
tis ąžuolas; šermukšnis arba serbus...; Perkūno ugnį šventuo
keliantis simbolis. Galima spėti, kad Perkūnas senojoje baltų
se miškuose., amžinai laikė" (1,303).
religijoje simbolizavo ne tik žemę apvaisinančias dangaus
H.
Biezais, rašydamas apie baltų religiją, pažymi, kad Per
jėgas, bet ir tramdė chtoniškąją, viską suryjančią vislumo jėgą,
kūnas aprašomas dvejopai:
siekiančią dangų sujungti su žem e ir tuo sugriauti pasaulio
I. Tai esąs galingas karys, metaforiškai vaizduojamas kaip
sandorą.
dangiškasis kalvis ir blogio persekiotojas (jo, kaip velnio prieši
Dėl to ir Kalevalos herojus, ir lietuvių tautosakos Perkūnas
ninko, vaidmuo yra antrinis, susiformavęs veikiant krikščioni
dažnai regimi su variniu kirviu rankoje. (6,167-169)
škajam sinkretizmui).
Neretai kartu su Perkūnu pasirodo ir ožys. Ožį Perkūnas
2.
Jis esąs derlingumo dievas, kontroliuojantis gyvybiškai
laiko už virvės arba pasikinkęs jį į dviratį ir pan.
svarbų žmonėms lietų. Sausros, maro ar epidemijų metu jam
"Sūduviu knygelėje" Perkūnas minimas ožio aukojimo
buvo aukojamos įvairios aukos. Neatsitiktinai joks kitas dievas
aprašyme. Štai kaip rašo E.StelIa: "Perkūnavimus ir žaibus
nebuvo taip pagerbiamas prie valstiečių švenčių stalo, ypač
garbino ir kitos tautos. Norėdami nukreipti ar užkalbėti audras,
per derliaus nuėmimą, kaip Perkūnas.
kalbėdavo maldas. Aukojimams buvo naudojamas ožys dėl
Kaip ir kiti dangaus dievai, Perkūnas turi šeimą, sūnus.
apvaisinančios šio gyvulio prigimties; mat jis labai pagelbėda
Mitai, aprašantys dangiškąsias vestuves, vaizduoja jį jaunikiu
vo lyčių santykiavimui, nes be jo joks gyvulių gimimas buvo
arba tėvu sūnų vestuvėse. (3,665)
neįmanomas" (2,436). O S.Grunau mini, kad aukojamas ožys
Dažniausiai Perkūnas minimas kartu su ąžuolu. J.Balio
buvo kepamas ant ąžuolo lapų.(7).
nuomone, "mūsų perkūnas buvęs suasmenintas patsai Ąžuo
Griausmavaldis siejamas su ožiu daugelio indoeuropieti
las, Ąžuolo tėvas." (1,304) N.Vėlius pažymi, kad "vienur ąžuo
škųjų tautų mitologijoje. Štai Dzeuso nuolatinis atributas Egis,
las minimas tuoj po Perkūno arba tiesiog sakoma, kad ąžuolas
Egida - skydas iš ožkos odos. Pasak vieno graikų mito,
esąs Perkūnui paskirtas medis, kitur - kad ąžuole apskritai
besislapstantį nuo Krono Dzeusą išmaitino ožka, ir kai ji nuga
gyvena dievas". (4,116) Ąžuolas, kaip matome, minimas an
išo, josios oda Dzeusas papuošė savo skydą. Graikų mitolo
ksčiau pateiktuose mitiniuose siužetuose, bet juose jis, atrodo,
gijoje Dzeuso žaibus slepiantis debesis yra ožio pavidalo. Ožį
nėra visiškai tapatus Perkūno kulto ąžuolui, o minimas tik kaip
osetinai aukoja ikikrikščioniškąjį griausmavaldį pakeitusiam
medis, kurį perskelia Perkūnas, važiuodamas į Saulės dukters
pranašui llijui, nes tasai yra "audros genijus, piktų dvasių
vestuves ar persekiodamas chtoniškojo pasaulio būtybę.
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priešas ir, savaime suprantama, saugantis nuo jų žmogų ir jo
bandas" (8,51).
Anot V.Toporovo, ožio įvaizdis simbolizuoja seksualumą ir
vaisingumą. Bet galima pastebėti, kad ši ožio simbolikos inter
pretacija ne visada tinka. Lietuvių tautosakoje ožys neretai
laikomas nenaudingu gyvuliu, blogio, žalos simboliu. Pasako
jama, kad velnias dažnai pasiverčia ožiu ir kad ožką sutvėręs
velnias. Su ožiu kartais siejamos laumės. Žodžiu, ožys lietuvių
tradicijoje yra velnio gyvulys. Toks ožio jvaizdis galėjo atsirasti
ir krikščionybės laikais, kai šėtonas imtas vaizduoti ožio pavi
dalu.
Ritualai su ožiu, atrodo, menkai tebuvo paplitę Lietuvoje,
nes čia, kaip ir visoje Europoje, ožkas imta auginti daug vėliau
nei avis. Ožio aukojimas plačiau buvo paplitęs Prūsijoje, ir
galima spėti, j baltų žemes atneštas naujosios indoeuropiečių
bangos, sūduvių.
Ožio aukojimą tipiškoje žemdirbystės šventėje - pabaigtu
vėse - yra aprašęs Lasickis. A. J.Greimas šį ritualą vertina kaip
slaptą velnio kultą. (9,489). J.Lasickis aprašo, be abejonės,
prūsiškąjį ritualą: '^Šūdini, Prūsijos tauta, kur renkamas ginta
ras, aukoja ožį. Žmonės susirenka svirne, kur atvedamas
ožys. Viršaitis, rengdamasis aukoti, uždeda ant aukuro abi
rankas ir kviečia iš eilės demonus, laikomus dievais."
(10,28,47). Ožio aukojimas po rugiapjūtės yra minimas ir ke
liose dainose. Visų pirma minėtina J. Basanavičiaus paskelbto
ji:
Tu voželi juodbarzdėli,
Augk, augk, augk!
Dievuks mūsų tavęs
Lauk, lauk, lauk.
Po rugsėjo prieš žiem elę
Vesma tave, juodbarzdėli,
Ant to tai kalnelio,
Vo Ruginis su Žvaginiu
Tave, mūsų voželi,
Dievų garbei brauks (9,487).
XIX a. baigiantis kun. Kaz.Jaunius Švėkšnoje užrašė oželio
dainą, kuri yra beveik tokia pat kaip paminėtoji: "Paupely y r
kalnelis, kur ugnelė, kaip žvaigždelė, dieną naktį smilk, Ten
Ruginis su Žvaigždiniu dievui ožius smaug," čia "po rugpjūtį ir
rugsėjį" žadama.nusivesti "tave, oželi juodbarzdėli", o Ruginis
su Žvaigždiniu "garbei šlovei dievų mūsų ir tave pasmaugs".
(11,152-155)
Ir Lasickio tekste, ir dainose sakoma, kad aukojama visų
dievų garbei, o ne vienam Perkūnui. Dainose minimi Ruginis
su Žvaginiu (Žvaigždiniu), aukojantys ožį, mums nurodo ri
tualo ryšį su Dieviškųjų dvynių simbolika, tuo pačiu ir su dvynių
VVurschayto ir lszwambrato pora ir latvių J urna.
Turint omeny faktą, kad ožys aukojamas visų dievų "garbei",
galima užsiminti apie dar vieną ožio vaidmenį indoeuropiečių
tradicijose. Atrodo, galima kalbėti apie ožį - tarpininką tarp
žmonių ir dievų pasaulio. Štai senovė^ Indijos dailėje vienara
gis ožys yra vaizduojamas vidurinėje pasaulio medžio dalyje
ir dažnai stovi ant vienos kojos, atsirėmęs į pasaulio medį,
galva siekdamas vainiką. Taigi jei būtent Perkūnas yra tarpinės
sferos tarp dangaus ir žemės (oro, atmosferos) dievas, ir, kaip
mano V.Toporovas, Aukščiausiojo Dievo pasiuntinys bei jo
valios vykdytojas, tai ožio (kaip Perkūno gyvulio) aukojimas
visiems dievams neprieštarauja ir pagrindinei tokios aukos
paskirčiai. Priminsiu Vedų tradiciją, kurioje "Ožys-žirgas" yra
pakinkytas į Pušano (mirusiųjų vedlio) ratus. į jį (Pušaną)
kreipiamasi: "Tas, kieno Ožiai-žirgai, tas, kas saugo bandą".
(12,586)
Perkūnui artimas ir žirgas. Tikriausiai ankstyviausias ir todėl
daž niausiąs yra poros ž irgų, pakinkytų į Perkūno ratus, kuriais
važiuojant griaudžia, įvaizdis. Vakarų Lietuvoje, kur, archeolo
gų duomenimis, buvo įprasta laidoti žirgus, panašiai kaip

10

žmones, žinomas Perkūno-raitelioįvaizdis: "ŽmonėsPerkūną
įsivaizduoja seniu, sėdinčiu ant gražaus balto žirgo, aštriai
pakaustyto." (6,169, Nr.348) "Žemaičiai kartais vaizduojasi jį
kaip raitelį, sėdintį ant ugninio žirgo ir svaidantį akmeninėmis
kulipkomis, kurios vadinamos "Perkūno kulkomis". (6,37,
Nr.353) Perkūno-raitelio įvaizdį galbūt sąlygojo ir krikščioniška
šv. Jurgio legenda. Iš Klaipėdos krašto mus pasiekė įdomios
tradicijos aprašymas: "Jurginės tai buvo ypatiška šventė. Tam
laike apie Jurginės gimęs vaikas buvo laikomas kaip žegnonėsžmogus, pramydavo jį Jurgium arba Jurumi. Soduižaliuojant, pumpurus mezgant pastojo toks Juras labai kaštaunas.
Jei kokiuos namuos toks vaikelis radosi, tam visokių skanu
mynų priteikdavo, prašydami duot nusirėdyt ant nuogo kūno.
Saulei nusileidus, vedžiodavo jį po sodą aplinkui. Ir kaimynai
mielai tokį Jurgutį tankiai permaldydavo, visa ko žadėdami bei
dovanodami. Tada taip ilgai (truko), kol jis mergelių nesigėdy
davo, tada, žinoma, jau neįsileisdavo su senųjų papročiu."
(13,37, Nr.353) Ritualas susijęs su vaisingumu ir turi neabejo
tiną ryšį su graikų - slavų Dodonos-Dodolos papročiais.
(14,99-130).
Vaikiškoje dainelėje iš Klaipėdos krašto randame, kad su
Juro-Jurgio vardu yra siejamas širmas žirgas:
Eisim j miestelį,
pirksim tris žirgelius,
Vieną Jurui,...
... Jurui širmužėlį
...jodinėti... (13,63,Nr.423).
Galbūt surastume duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių
būtent šios vaikiškos dainelės liudijimą, bet dabar galima
pasakyti, kad Klaipėdos krašte širmas žirgas buvo Perkūno
žirgas.
Suminėsiu siūlomus tolimesnius su Perkūnu susijusios
simbolikos tyrimo taškus:
1. Ąžuolas gali būti nagrinėjamas kaip medis, kuriame
reiškiasi Perkūno veikla, ribojanti chtoniškųjų jėgų veikimą.
2. Vienas svarbiausių Perkūno simbolių yra ožys, kurio
simbolika artima pasaulio medžio simbolikai.
3. Vakarinėse Lietuvos žemėse neabejotinai būta ir Perkūno
- dangiškojo raitelio įvaizdžio, bet negalima pasakyti, kiek tai
įtakojo krikščioniškosios legendos. Nors Dangiškojo raitelio
archetipo bendrumas indoeuropiečiams neabejotinas, bet
mus pasiekę vaizdiniai akivaizdžiai paveikti krikščioniškosios
legendos.
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KELI ŽVILGSNIAI Į ŽEMAITIJOS
VANDENS MALŪNUS
Vacys MILIUS
Ž em aitijoje, kur daugybė upių ir upelių, ištekančių
jos aukštumoje ir bėgančių į vakarus, šiaurę ir pietus
(tik K ražantė teka į rytus), visada buvo geros sąlygos

T yrinėjim ų a p ž v a lg a
Išsyk reikia pasakyti, kad Ž em aitijos vandens ma

kartais net kas 3 km stovėjo, vien prie Virvyčios buvo

lūnų tyrinėjimai tebėra m edžiagos publikavimo lyg
mens. Kol kas teturim e paskelbtą vien ą Ž em aitijos

26 malūnai. Vidurio Lietuvos ir Suvalkijos lygumose

vandens malūno aprašymą. A.Vitauskas su jam būdin

vyravo vėjo malūnai, o Ž em aitijoje jų pasitaikydavo
kur kas rečiau. Vandens malūnus iki X X a. vidurio

gu detalumu aprašė K elm ės valsčiuje V erpenos dvare

reikia laikyti būdingu Ž em aitijos kraštovaizdžio ir

m alūną1. Jis apžvelgė tokius dalykus: istoriją, malū

liaudies kultūros elem en tu . Tačiau stebėtina, kad jais

nininko verslą, atsiteisim ą "už malinį, m alūnininko

mažai tesidom ėta, matyt, kraštotyrininkus atbaidė jų

santykius su klientais ir kitais malūnininkais, girnų

vandens malūnams statyti. Tad jų gausiai ir pristatyta,

X IX a. pirmoje pusėje prie D rangės u pelio pastatytą

kalimą. I.K ončius, tyrinėjęs ž e 
maičių kultūros apraiškas, n ea
plenkė ir malūnų^. Jo žo d žia i apie
malūnus bendro pobūdžio: jų pri
klausomybė, pavardinami prie B a
brungo ir M inijos esantieji, p ertei
kiami ju ose matyti ir girdėti įspūd
žiai. V.Rimkus p ateikė šiek tiek
duom enų apie D ubysos aukštupio
Y į.

malūnus^. Teigiama, kad čia malū-

įį

nai pradėti statyti p o 1831 m., nu
trūkus

..

-

V entos-D ubysos

kanalo

kasimui. Piešinyje pažym ėti aštuo-

1
;

ni malūnai nuo Budrių iki Paduby
-

sio kaimų ir trys prie kairiojo D u 

• it

bysos intako Šiaušės. Šiek tiek
duom enų apie D arbėnų m alūną
' į ž į t .'4 fa r

Padubysio malūnas (Jurbarko raj., 1973 m. nuotr.)

yra surašęs A.Sam as4. Ž in ių apie
Ž em aičių Kalvarijos apylinkės
malūnų lokalizaciją yra davęs
K.Bružas^. Tai vis m edžiaga, pa

techninių įrengim ų sudėtingum as, sunkumai, norint

teikta apie pavienius arba atskirų apylinkių malūnus.

juos išsamiai aprašyti.

Visos Lietuvos malūnų sintetinio p obū d žio iliustruo

Tyrinėjant malūnus iškyla nem ažai klausimų: pri

ta apžvalga yra paskelbta "Lietuvių liaudies architek

klausomybė, trobesiai (statybinės m edžiagos, kon

tūros" 2-ajame tom e (apie juos rašė K .Č erbulėnas).6

strukcijos, formos, planai, patalpų ūkinis ir buitinis
panaudojimas), užtvankų ir malimo įrenginiai, savi

Pabaltijo etnografijos atlaso 41-am e žem ėlap yje pa
rodyta, kad Ž em aitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, dau

ninkų, nuom ininkų ,, darbininkų ir ūkininkų santykiai,

giausia buvo malūnų, kurių ratą suko iš viršaus kren

atsiteisimo už malinį būdai. Šiuo straipsniu siekiama

tantis vanduo, o tekstas iliustruotas vien o Ž em aitijos

apžvelgti esam ą literatūrą apie Ž em aitijos malūnus,

malūno sodybos nuotrauka ir keturiais brėžiniais.^

suklasifikuoti jų pavadinimus, apibūdinti sodybas.

Pagaliau paskelbta keletas populiarių straipsnelių,
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damas, kaip sparčiai malūnai nyk
sta, ypač didžiosios m elioracijos ir
vienkiem ių naikinimo laikotarpiu,
1966, 1967, 1969-1975 m etais pa
pildomai rengė išvykas Ž em aitijos
vandens malūnams aprašyti, fo to 
grafuoti, nupiešti. Stengtasi n e tik
nustatyti malūnų tipus, bet ir surin
kti duom enis apie jų architektūrą,
techninius įrengimus, naudojimą.
Pirm osiose ekspedicijose dar pasi
sekdavo rasti malūnų, išlaikiusių
senąją išvaizdą ir įrengimus, sutikti
žm onių, dirbusių ju ose nepriklau
somybės metais (šiaip malūnų savi
Juodsodės malūnas (Telšių raj., 1971 m. nuotr.)

kuriuose tyrimui terandamas v ie
nas kitas informatyvus faktas.** K e
turi Kretingos ir vienas Šilalės rajo
no vandens malūnas buvo įtraukti į
saugom ų architektūros paminklų
sąrašą.^ Tačiau tai jų neišgelbėjo
nuo sunykimo: jau seniai nebėra
Senosios įpilties malūno, buvusio
netoli įspūdingo piliakalnio.
Šio straipsnio autorius, rinkda
mas m edžiagą Pabaltijo etnografi
jos atlasui apie derliaus nuėm im o ir
kūlimo įrankius bei malimo įrengi
mus, turėjo nustatyti ir vėjo bei van
dens malūnų tipų paplitimą. M aty

Šarkių malūnas (Kelmės raj., 1972 m. nuolr.)

ninkai sovietm ečiu kaip "kapitali
stinių" įm onių savininkai buvo tre
miami į Sibirą), o vėlesn ėse b etek 
davo matyti buldozeriais iki pam a
tų nulygintas malūnų vietas ar aklų
sienų likučius ir ištiesintus griovius
vietoje upelių ir tvenkinių. (Vėliau
buvo atsisakyta m elioruojant nai
kinti upelių senąsias vagas). To
kiais atvejais belikdavo aprašyti
malūnus pagal juos lankiusių ž m o 
nių pasakojimus. Panaikintųjų ma
lūnų vietą buvo galima nustatyti
taip: jei dauba eina senas kelias, yra
melioracijos metu kanalu paver
stas upelis, vadinasi, toje vietoje
Nugyventas Pagryžuvio malūnas (Kelmės raj., 1973 m. nuotr.)
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lūnininko fizines ypatybes: Klibi
nės m alūno savininkas buvo raišas
(žem . klibis).
Ž o d ž ių darybos atžvilgiu pava
dinimai, kilę iš vietų vardų ar malū
nininkų pavardžių,

kartais turi

priesagą -inė, pavyzdžiui, Daciui
priklausęs malūnas vadintas Daci:

ne, prie A lantos upelio stovėjęs Alantine. Laikui bėgant malūno
pavadinimas galėjo kisti. V ieštovės
malūnas, buvęs prie to paties vardo
upelio, po Pirmojo pasaulinio karo
imtas vadinti jį valdžiusios Ivin
skienės pavarde. D ažniausiai ma
lūnai vadinti pagal vietų vardus ir
savininkų pavardes.

Mažeikių malūnas (1971 m. nuotr.)

turėjo būti malūnas. Paklausinėjus
vietos žm onių, toks spėjimas pasit
virtindavo.

Malūnų pavadinimai
Kadangi m alūnų kartais būdavo
pristatyta kas keli kilom etrai, n orė
dami jų gausybėje susiorientuoti,
žm onės duodavo jiem s pavadini
mus, kurių kilm ė gana įvairi. Išskir
tinos net devynios pavadinimų gru
pės: 1. Pagal m iestelių ir kaimų pa
vadinimus (D arbėnų, Grūšlaukės,
Laumių, Penkininkų)10. 2. Pagal
dvaro vardą. Šiuo atveju žm onių
šnekoje dvaro ir kaimo pavadini
mas kartais sutapdavo (G udalinės,

1900 m. statytas Biržuvėnų malūnas ('lėlšių raj., 1971 m. nuotr.)

Kiaukų, N otiškės, Šarkės). 3. Pagal
upelį (A lantinės, Rūdupio, K altės). 4. Pagal aplinkos
gamtinę ypatybę, pavyzdžiui, dėl akm enų (žem . kū
lių) gausum o atsirado Kūlijos vardas. 5. Pagal savinin
ko pavardę (D acinės, Lajauskinės, N oldės, Ž ulpos).
6. Pagal išskirtinį papildom ą verslą, pavyzdžiui, Štiptinėje buvo darom os batų m edinės vinutės (tarmiškai
- štiptai). 7. Pagal malūnininko gim inėje buvusią
išskirtinę profesiją: G ečiauskam s priklausęs malūnas
buvo vadinamas ne tik G ečin e, bet ir Kunigine, nes
šioje gim inėje buvo du kunigai. 8. Pagal savininko
etninę priklausomybę (Ž ydo malūnas). 9. Pagal ma-

Malūnų sodybos išplanavimas
Vandens nuleidimas ant m alūno rato ar į turbiną,
taip pat ir sodybos aplinkos tvarkymas priklausė nuo
upės dydžio: kai upė m aža, dauboje buvo pilamas
pylimas ir tvenkiamas tvenkinys; didžiųjų upių van
duo į m alūną patekdavo atskirai iškastu kanalu, ž e 
maičių vadinamu perkasu. Pirmuoju atveju malūnas
statomas pylimo pusėje, esančioje už tvenkinio. Pa
vasariais ir rudenimis susirenkantis vandens p erte
klius nuleidžiam as per įrengimą, vadintą išplūskais,
išplūskomis, kuriame yra kelios sklendės (stovylos).
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Išplūstos įtaisom os keliolikos m e
trų atstumu nuo malūno, rečiau
greta lovio (šliū žės), kurio vanduo
bėga ant rato ar į turbiną. Antruoju
atveju vandens lygį pakelia upėje
įrengta užtvanka, per jos viršų nu
bėga vandens perteklius. Tokios
užtvankos buvo rengiam os dide
snėse u pėse (A km enoje, Dubysoje,
Jūroje, M ituvoje, V entoje, Virvytė
je), retesniais atvejais - upeliuose
(Patekloje, V eivirže). Stengtasi ka
nalą kasti ties upės vingiu. U p ė bū
davo užtvenkiam a kanalo pradžio
je, n etoliese statytas ir malūnas.
I lAi/iK'io malūnas ( Krlnu's ra j.. 1972 m.)

statas tiek dydžiu, tiek formomis
aiškiai dom inavo tarp kitų statinių.
Pasitaikydavo,

kad

gyvenamasis

namas stovėjo atskirai, - tai šio šim
tm ečio pirm osios pusės naujovė.
Čia nekalbama apie stam biesiem s
ūkiams ar dvarams priklausiusius
malūnus, tais atvejais sodyba buvo
atskirai.
D ažniausiai prie m alūno buvo
keletas ar keliolika hektarų žem ės,
dalis dirbamos. Jei įsigyjant m alūną
žem ės buvo nedaug, prasigyvenęs
m alūno savininkas jos prisipirkda
vo iš gretim ų ūkių. Paprastai malūSkuodo malūnas (1966 m. nuotr.)

Kanalo ilgis siek ė nuo keliasdešim 
ties iki 100 metrų. Y pač ilgi jie bu
vo Dubysoje, pavyzdžiui, Plem borke jis siek ė net 100 metrų.
M alūno trobesys visada malimo
įrengimo galu statytas prie upės ar
kanalo. Palei jo priekinį fasadą e i
davo kelias. Jei būdavo pylimas, jis
buvo naudojamas ir kaip kelias. Iš
didžiųjų upių kitos pusės į malūną
būdavo atvažiuojam a per brastas,
o potvynių m etu maišai keliami
valtimis.
Pagal tradicijąm alim o įrengimai
ir malūnininko gyvenam osios paV

talpos buvo po vienu stogu. Sis paNugarių malūnas (Plungės raj., 1963 m. nuotr.)
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nininkai laikydavo arklį, k eletą
karvių, kiaulių, avių, paukščių. Kai
m e sklido priežodžiai: "Gera gy
venti kaip malūnininko kiaulei",
"Riebi kaip malūnininko karvė".
M alūno sodyboje buvo tvartai, daržin ė, kartais malkinė, rečiau pirtis.
Kaip žinia, Ž em aitijos ūkininkų
sodyboje d uon k ep ė krosnis kartais
būdavo įrengiama atskirame pasta
tėlyje, vadintam e numaliu, ublade.
Tokių atvejų pasitaikydavo ir malū
nų sodybose. Kadangi klientams
kartais tekdavo vien ą ar dvi paras
palaukti eilėje, tai atsirado specifi
nis pastatas prie tvartų ar daržinės
- sopa vežim am s ir arkliams pasta
tyti. Jei jos nebuvo, tai ant dviejų
įsiliedavo į gam tinę aplinką. M ie
steliu ose buvę m alūno trobesiai
taip pat darniai pritapdavo prie
m iestelėnų sodybų. U p ė, malūnas,
pylimas, tvenkinys, aukšti m edžiai
kūrė rom antišką Ž em aitijos pa
veikslą.

NUORODOS

Grūšlaukės malūnas (Kretingos raj., 1966 m. nuotr.)

stulpelių buvo pritaisoma stora vertikali kartis ar
kliams pririšti.
Š ie trobesiai buvo sustatyti apie m alūno užpakali
nėje pusėje buvusį ūkinį kiemą. Šiam e kiem e per
pusrūsyje buvusias duris į vežim us buvo kraunami
miltų maišai. Kadangi vandens malūnai buvo upių ir
upelių daubose, tai ši aplinkybė nulėm ė ir sodybos
trobesių gana įvairų, tačiau kom paktišką išdėstymą.
Ir apie ūkininkų, ir apie malūnų sodybas buvo
gausu želdinių: jos skendėdavo m edžiu ose, gražiai

1. Vitauskas A. Dranginės malūnas // Gim
tasai kraštas. -1939. Nr. 1. - P. 451-461.
2. Končius I. Žemaičio šnekos. - London,
1961. - D. 1 . - P. 40-46.
3. Rimkus V. Dubysos aukštupio malūnai //
Kraštotyra. - V., 1964, - P. 145-148.
4. Šamas A. Darbėnų vandens malūnas //
Kultūros barai. -1970. Nr. 12. - P. 69-70.
5. Bružas K. Derliaus nuėmimo, kūlimo
įrankiai ir malimo įrengimai Varduvos (Plungės raj.) apylinkėje // Kra
štotyra. - V., 1981. Kn. 2. - P. 84-85.
6. Lietuvių liaudies architektūra. - V, 1968. - T. 2. - P. 73-74,354-357.
7. Istoriko-etnografičeskij atlas Pribaltiki: Zemledelije. - V, 1985. P. 108-109.-R usųk.
8. Tink. Apie malūnus // Žemaičių prietelius (Telšiai). - 1932. Sausio 1. - P. 6; K.A.S. Šimtametis malūnas // Žemaičių žem ė (Telšiai),
-1944. - Vas. 12; Ravickienė E. Malūnai //Kibirkštis (Plungė). -1976. Spalio 14; Pakutinskas J. Malūnai, malūnai //Gimtinė (V ) -1991. - Nr.
8; Auškelaatė V Bova vondėns melnyčė // Žemaitiu laikraštis (Palanga).
-1992. - Nr. 2.
9. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. - V., 1973. - P. 391,392,
395,409.
10. Čia nurodomi tik pavyzdžiai.

Autoriaus nuotraukos
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DAINOS ATGAIVA
Luokės etnografinis ansamblis susikūrė 1972 m. pradžioje. Visus dvidešim t
metų vadovauja jam Joana Misiūnienė, buvusi mokytoja. 1986 metais, gavęs
liaudies kolektyvo vardą, ansamblis pasivadino ’'Šatrija'' (gyvena Šatrijos papė
dėje). Su koncertais apvažiavo daug Lietuvos vietų, koncertavo Maskvoje, trijuo
se Vokietijos miestuose. Geriausios dainos užrašytos iš apylinkės žm onių arba
pačitį ansambliečių. (Gaila, kad tų, iš kurių aruodų semtasi, beveik nebeliko...)
Šiandien ansamblyje dainuoja dvidešim t žm onių. Jauniausiai šešiolika, vy
riausia aštuntą dešim tį baigianti.
______________________
Kai pagalvoju apie pragyventas dešimtis metų, tas mano
gyvenimas rodosi panašus į tamsų tunelj, kuriuo pašėlusiu
greičiu lekia traukinys. Ilgas, nejaukus ir nykus tas tunelis,
ir lauki, kol vėl išnirsi į saulės šviesą. M ano gyvenimas - irgi
tarsi nuolatinis laukimas šviesos. Palaukime - ir baigsis
karas, palaukime • baigsis pokario baisybės, palaukime tuoj bus pilnos parduotuvės, galų gale palaukime - ir visi,
anot J. Biliūno, tapsime lygūs ir laimingi. Iliuzijos, iliuzijos
ir skausmingas jų dužim as. Ak, ar mano vienos toks gyve
nimas! Tūkstančiai mūsų, gimusių ketvirtajame dešim
tmetyje, valgėm e tamsią ruginę košę, kepėm e ant plytos
rinkių spragius bulvinius blynus, valandų valandas stovė
jom e p n e kepalėlio duonos, kaukšėjome j mokyklą medpadž iais, rašeme ant storo vyniojamojo popieriaus, o šven
tą dieną puošėm ės iš užuolaidos ar raudonos impilinės
medžiagos pasiūtom is suknelėmis.
Bet juk tunelis nėra vien tamsybė. Vis blykst ir blykst
kad ir nešviesios elektros lem pos, tad žiūri žiūri j tamsų
vagono langą ir vis lauki tų blykstelėjimų. Kaip ir gyveni
me. Ir aš visai nepykstu ant savo lem ties, dovanojusios man
nešviesų gyvenimą: jame, kaip ir tunelyje, buvo nemaža
šviesių blykstelėjimų ir paties šviesiausio blyksnio vardas D A IN A
Štai sėdim e mes trys: mamytė, tėvelis ir aš. Tėvelis dar
visai jaunas, jam nė keturių dešim čių nėra, o jau paliegęs
nuo sunkių darbų, pavargęs nuo rūpesčių, kad niekaip
negali užbaigti savo vienatinei dukrai skirto m ažo mūsų
namelio, kad tikriausiai nebespės viską mokančiom savo
rankom padirbti baldų šiam nameliui. A m žinų rūpesčių
kamuojama ir mamytė, širdimi jaučianti netolimą, nežm o
niškai sunkią našlės su keturiais maž amečiais vaikais dalią.
Bet dabar mes sėdim e prie besikūrenančio, neseniai tėve
lio rankomis sumūryto balto koklinio pečiaus, ant kėdžių
aukštomis atkaltėmis, tų pačių rankų dailiai išraižytų, ir
dainuojame! Kiek man tada buvo? Ketveri, penkeri metai?
Ne daugiau, bet įstrigo toji akimirka visam gyvenimui.
Daina šluote nušlavė rūpestį nuo mano tėvų veidų, daina
vimas jiems buvo toks didelis džiaugsmas, teikęs tokį dva
sinį pasitenkinimą, prieš kurį viskas, kas buvo nemalonu ir
skausminga, nublanko. Matyt, aš tą pajutau savo vaikišku
protu, nes, vos tik pamačiusi besiniaukiančius tėvų veidus,
lipte prilipdavau prašydama: padainuokite! Tkip dar an
kstyvoj vaikystėj, neturėdama jokio gyvenimiško suprati
mo, kodėl nelengva gyventi žm ogui, jau žinojau vieną
būdą, kaip spinduliu nušviesti to žm ogaus veidą: reikia
dainuoti!
... Išsklido mūsų šeima, palikusi be tėvo maitintojo.
Broliai savomis jėgom is kabinosi į gyvenimą ir šalia ma
mos dažniausiai būdavau aš. Visko mums trūko, ir nevieną
kartą rytą nežinodavom e, ką valgysime vakare, ir kai pa

16

matydavau, kad mamytės vei
das visai niaukiasi, nors šiaip
ji būdavo didžiausia optim i
stė, sakydavau: eim e ant suo
liuko! A nt suoliuko daržely
je! Ant suoliuko dainuoti!
Bandau prisiminti, ką mudvi
tada daž niausiai dainuodavo
me. Tūrbūt A V ienažindžio
dainas. Tik tada dar aš n eži
nojau, nežinojo, aišku, ir ma
mytė, kad tai kunigo dainos.
Tki ir nebuvo svarbu. Svar
biausia buvo tokie teisingi
dainos žodžiai:
Oi dainos dainelės, jūs ma
no patieka!
Visi širdies skausmai pas

jumis palieka...
O gal mes dainuodavome todėl, kad dainų žod žiai,
poeto širdies gėlos pilni, ir liūdna, ilgesinga nežinom ų, bet
irgi tikriausiai nelabai laimingų autorių sukurta melodija
veikė kaip stebuklingiausi vaistai. Prisimenu tas ant suo
liuko sėdėjimo dienas kaip pačias šviesiausias paauglystės
valandas.
... Susirenka visa mūsų šeima, jau pasipildžiusi mar
čiom ir anūkais. Susėdam prie stalo ir, paragavę labai
kuklių vaišių, uždainuojam. Pirmiausia savąją - "Ko liūdi,
berželi", paskui jau dainą po dainos. Plačiai atveriame
langus. Tfegu skamba mūsų dainos! M atom e, tai vienas, tai
kitas kaimynas stovi prie savo vartų ar rymo prie atverto
lango: juk ne taip dažnai gali išgirsti balsingų žm onių ir
dar su tokiu noru dainuojamas dainas. "Pamatome maši
nėlę įsukant į jūsų kiemą - jau ir einam e prievartų, laukia
me - greit pradėsit dainuoti", - prisipažino vėliau viena
kaimynė. "Ar daug žm ogui reikia? - mėgdavo retkarčiais
pafilosofuoti labai šviesi, labai imli žiniom s bem okslė ma
no mamytė. - Visai nedaug: truputį valgio, truputį rūbo ir
kad galėtum dainuoti".
Koks džiaugsmas tas dainavimas! "Ar aš bažnyčioj pagiedu, ar ansambly su visais, ar viena pati padainuoju - man
jau gerai, aš jau daug sveikesnė", - sako ansamblio daini
ninkė Ona Andriuškienė, įpusėjusi aštuntą dešimtį. Kiek
jau kartų ji baudėsi palikti ansamblį, nes lyg ir nebepritinkanti prie jaunesnių, o ateina repeticijos diena - ir vėl ją
traukia stipresnė už patį stipriausią magnetą trauka - D ai
nos trauka. A not Andriuškienės, dabar žm onės kad ir
daugiau visokių gėrybių turi ir pavalgę sočiau, negu jos
jaunystės laikais, o gyvena daug liūdniau, nes beveik visai
nedainuoja. Kaip linksma būdavę, su džiugiu grauduliu
prisimena Andriuškienė, kai į jos tėvų kiemą vakarais
susibėgdavę artimesnių ir tolim esnių kiemų vaikinai ir
mergaitės ir dainuodavę dainuodavę. Miškas atitardavęs tą
dainavimą. Ir žinoję visi: atėję į tą kiemą padainuoti ir
pagroti, - broliai visokiais instrumentais groję ir kitus
mokę, - visi privalą graž iai, padoriai elgtis. Tėvai sakydavę,
kad prie dainų, prie smuikų nei muštynės, nei gėrimas
didžiai netinką. ''Aš negaliu atsidyvyti, - sako O.Andriu
škienė, - kad dabar, jeigut tik išgirst dainuojant, mįslij, kad
jau pasigėrė".
Per vieną mūsų vakaronę scenoje buvo iškarpyti žo d 
žiai: "BE D A INUO S NEI DĖINUOS!" Iki tos pačios
Andriuškienės kartą pasakyti ir labai gerai ją apibūdinantys žodžiai. O kaip ji, daina, raukė tuos, kuriųjau nebėra!
Skaičiuoju: į Luokės kapinių kalnelį atgulė jau septyni
ansamblio žm onės. Visi atsinešė savo gyvenimą, įvairiai
juos prisimena likę gyvi. O aš? Kaip pelenus nužarstysiu
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jų silpnybes, ir po pilku sluoksniu sužėruos skaisti žarija,
šildžiusi ir mane, ir kitus, šalia tų žmonių gyvenusius.
... Minia žmonių j paskutinę kelionę prieš metus, per
vasario žydėjimą, lydėjo mano muzikantą, dainininzapą Mikutą. Vienas neiškentęs su pavydu pratarė:
"Laidoja kaip vyskupą!" Kitas atitarė: "Ne tiek dar turėjo
susirinkti!*Kiek šis žmogus atgrojo vestuvių, kiek "kalnų"
atgiedojo, kiek žmonių savo šviesia šypsena pradžiugino!
Indų išmintis sako: jei niekam per visą gyvenimą nesutei
kei džiaugsmo, manyk, kad veltui pragyvenai gyvenimą.
Jeigu taip, tai grodamas, dainuodamas, giedodamas, kaip
tas strazdelis kitus tiešydamas, mūsų Juozapas ne veltui
gyvenimą pragyveno.
Tie mano dainininkai visi kažkokie kitokie. Ir paprasti,
kasdieniški, su ydom ir silpnybėm, ir tarsi pakilę virš ka
sdienybės. Antraip ar rinktųsi metų metais j ansamblio
repeticijas, kai kaimo žmogui ir taip darbų darbelių per
akis, o dar ir patyčios, sakykim, kad ir tokios: ar dar nenu
sibodo jums tas grabnyčias giedoti. Savam krašte pranašu
nebūsi... O jie renkasi, tie mano ž monės, nes tas rinkimasis
ir dainavimas yra tapęs jų antrąja duona, jų druska, be
kurios ir valgis - ne valgis. "Padainuoju - ir atsigaunu", sako O. Andriuškienė, dainuojanti ansamblyje jau keturio
lika metų. O kaip laukdavo repeticijų dienos J. Mikuta! Po
sunkios operacijos ateidavo pavargęs, nublyškęs. "Ar ne
pavargai, ar ištempsi repeticiją (vakaronę, koncertą)?" klausdavau susirūpinusi, o jisai ramindavo. - "Nebijok ugnis kap ėš padkavų eis". Ir tikrai! Padainuodavo aukštu,
skardžiu, už širdies griebiančiu balsu, išraitydavo savo
smuikeliu (niekur nesimokęs, jokios mokyklos nelankęs!)
vingriausią melodiją, ir nuovargio kaip nebūta. Ir jam
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smagu, ir mums visiems taip linksma, taip gera! Prieš mirt j,
skaudžią ir baisiai netikėtą, pasakoja namiškiai, eidavo ir
eidavo ant savo sodybos kalnelio, nuo kurio, anot Vaižgan
to, "tol matyti", ir vis kažko laukdavo, kaip laukdavo kiek
vieno susitikimo su daina.
Arba mūsų Danutė Umikytė. Pradėjusi dainuoti dar
jaunutė mokinukė ir po vidurinės išvažiavusi j kultūros
mokyklą, būdama be galo užsiėmusi, ji vis tiek ateidavo j
repeticijas! Jau trylika metų ji mūsų ansamblyje. Panašiai
galėčiau rašyti apie visus savo žmones, dainos pakerėtus.
Šiandien mums, kaip ir visiems, nelengva. Pirma va
žiuodavom ir važiuodavom: tai koncertai, festivaliai, kon
kursai, tai šiaip susiėjimai. Dabar, jeigu kur ir pakviečia,
niekur nebevaziuojame: nėra nei kas veža, nėra nei kas
apmoka... Rodos, ir ko čia besirinkti. O po sunkių vasaros
darbų visi atėjo! Vanda Ukaitienė, Adelė Šimkienė, ku
rioms j repeticiją apie šešis kilometrus, juokauja: bent
nusiprausiam kaip reikiant j repeticijas eidamos. Žinoma,
juokauja, nes ne taip daug tokių švarių moterų kaip šito
sios. Daina traukia, didžioji dainos atgaiva!
... Mano mamytė mėgdavo man, mažai, dainuoti:
Dainuok, dainuok duktė mano Išdainuosi savo dalią.
Imu ir pasvajoju: ne pykstamės, ne priešų ieškom, ne
kaunamės neapykantos, nesantūrumo kardais, o ... dainuo
jame! Kaip garbingais senovės laikais, apie kuriuos taip
mėgstame kalbėti. Gal tada tikrai išdainuotume šviesią
dalią, j kurią visi verž iamės.
Joana M ISIŪN IEN Ė

SENASIS KAIMAS:
TYRIMO PROBLEMOS
Martynas PURVINAS

Liaudies (arba tautos) architektūrą apibrėžiame kaip sava
mokslių meistrų pagal oficialiai nereglamentuotus ("iš viršaus"
neprimestus) vietos papročius bei tradicijas sukurtus statinius
bei jų kompleksus. Jos sferai priskiriame atskirus pastatus, jų
interjerą, mažąją architektūrą (koplytstulpiai, kryžiai, tvoros,
šuliniai ir kt.), apželdinimą, sodybas bei statinių junginius,
kaimus. Beje, Lietuvoje liaudies architektūros objektai vyravo
ir miesteliuose, didesnių miestų pakraščiuose, dvaruose.
Įvairių kraštų liaudies architektūra skiriasi objektų suplana
vimu, statybos medžiagomis, konstrukcijomis, statinių pavi
dalu ir kt. Lietuvoje, ilgaamžės agrarinės kultūros, savitos
istorijos bei etninių procesų krašte, susiformavo ir savita liau
dies architektūra. Ji atspindėjo gamtinės aplinkos specifiką
(drėgnas ir vėsokas klimatas, miško gausa ir kt.), svarbiausių
verslų poreikius, socialinį bei ekonominį gyventojų susisluok
sniavimą, etninius bei istorinius savitumus. Gan raiškūs skir
tumai tarp atskirų šalies regionų (juolab tarp Didžiosios ir
Mažosios Lietuvos) susiklostė dėl gamtos ypatybių, verslų
Įvairovės, seniausiųjų tradicijų, kaimynų ¡takos. Pietryčiuose
ryški slavų liaudies architektūros ¡taka (kaip ir baltiškojo sub
strato žymės dabartinėse slavų žemėse), o vakaruose - Vaka
rų ir Šiaurės Europos tautų įtaka.
Reikia pripažinti, kad palyginti su ganėtinai raiškiu mūsų
etninės kultūros (ypač dvasinės) pastovumu, kaimiškoji liau
dies architektūra per kelis paskutinius (įmanomus apžvelgti)
amžius pastebimai pakito. Tą lėmė tiek didžiosios išorinės
priežastys (bendra istorijos raida, valdžių keitimasis, žemės
ūkio reformos), tiek ir vidinės Lietuvos kaimo ypatybės. Čia
vyravo neilgaamžiai mediniai pastatai, gan sparčiai naikinti
laiko, neretų gaisrų ir pan. Gyventojų kaita - įpėdinių atsiradi
mas, naujų šeimų susikūrimas nuolat veikė sodybų bei pastatų
išsidėstymą kaimavietėje: senosios sodybos dalintos, kurtos
visai naujos, pastatai būdavo perstatomi ar perkeliami.
Tačiau tradicinis Lietuvos kaimas, nors ir nuolat keisdamasis (tobulinančios evoliucijos, o ne griaunančios revoliucijos
keliu), liko pavydėtinai stabilus.# Tik kai kaimai pasiekdavo
kritinę išsivystymo ribą, pasikeisdavo visuomenės poreikiai,
vykdavo esminiai žemės ūkio gyvenviečių planinės erdvinės
struktūros pakitimai (Valakų reforma XVI a., senųjų kaimų
skirstymas į vienkiemius XIX-XX a.). Po tokių didesnių šuolių betgi nepakirsdavusių pačių tradicinio kaimo gyvavimo šaknų
- vėl tęsdavosi laipsniško vystymosi dešimtmečiai bei amžiai.
Sovietinė žemės reforma, naujosios santvarkos įsigalėjimo
pasekmės (ūkio kolektyvizacija, privatinės nuosavybės bei
Įprastinės žemėnaudos likvidavimas, žemdirbystės kaip ver
slo visuomeninės reikšmės smukimas, masinė kaimo gyven
tojų migracija 1 miestus, socialiniai ir psichologiniai pokyčiai,
direktyvinis stambių gyvenviečių kūrimas, naikinant tradicinius
kaimus bei vienkiemius ir t.t.) iš esmės pakirto natūralųjį Lietu
vos kaimo egzistavimo bei vystymosi pagrindą. Senasis Lie
tuvos kaimas, klostęsis per amžius, savo gyvastį išlaikęs
¡vairių okupacijų dešimtmečiais, visąlaik buvęs tautos atspara,
sovietmečiu išnyko. Jis išnyko kaip tradicinės gyvensenos
sistema, papročių ir nuostatų visuma, atsispindėjusi ir mate
rialiniu pavidalu - žemėnaudoje, liaudies architektūros objek

18

tuose. Įsivyravus tipiniams, oficialių specialistų parengtiems
pastatų projektams, sunykus privataus statybininko profesijai,
įsigalėjus niekinančiai pažiūrai į tradicinės architektūros pa
vyzdžius, ėmė nykti įprastinė liaudies architektūra. Visiškai ir
itin sparčiai (istoriniu požiūriu) sugriuvo per amžius susiklo
sčiusi žemėvaldos, žemdirbystės ir kitų Įprastinių verslų, gyve
nimo būdo bei juos atitikusio materialinio apvalkalo pusiausvy
ra. Taigi beturime tik menkas tradicinio kaimo nuotrupas.
Tie, kurie dabar susidomi senuoju Lietuvos kaimu, jau ne
begali to žuvusio fenomeno stebėti natūroje, susiduria su
informacijos stoka. Paradoksalu, tačiau apie kaimiškąją archi
tektūrą - berods patį įprasčiausią dalyką - žinoma ne tiek jau
daug.
Vaizdumo dėlei palyginkime Lietuvos senųjų kaimų bei
senamiesčių būklę. Pastaruosiuose vyravo ilgaamžiai mūriniai
statiniai, gan pastoviai išsidėstę fiksuotose posesijose, greta
nusistovėjusių gatvių bei aikščių. Natūrali gyventojų kaita daug
mažiau reikšdavo miestui, senamiesčiai pritraukdavo pakan
kamai gyventojų, tuo palaikydami savo gyvastį, o kaimuose,
užėjus "sodybų tuštėjimo metui", ne sykį visiškai išnyko dalis
gyvenviečių. Senamiesčių būklę ir vykstančius pakitimus fik
savo ¡vairūs dokumentai: esamos būklės bei rekonstrukcijos
planai, aprašymai, ikonografiniai šaltiniai. Daug mažesnė žm o
nių bei ekonominių resursų koncentracija kaime neskatino
išsamesnės dokumentacijos kaupimo. Išlikę dvarų bei kaimų
žemėvaldos planai, sodybų bei gyventojų sąrašai, ¡vairūs in
ventoriai tik bendrais bruožais apibūdina anuometinę kaimi
škąją liaudies architektūrą - ypač gyvenviečių erdvinę struktūrą
bei jų funkcionavimą. Senoji ikonografinė medžiaga vėlgi pa
lyginti kukli, dažniau atspindinti atskirus pastatus bei vaizdin
gus fragmentus, mažai teleidžia pajusti buvusi gyvenviečių
pavidalą, tradicinės kaimo terpės pobūdį. Dėl žinomų istorinių
aplinkybių dar mažiau istorinės medžiagos išliko apie Pietryčių
Lietuvos bei Klaipėdos krašto senuosius kaimus.
Kuo gi mums svarbūs senieji kaimai, jų nedidelės sodybos
ir kuklūs pastatai - savo vaizdingumu bei išraiškos meniškumu
berods neprilygstantys žymiems profesionaliosios architektū
ros kompleksams - dvarams ir rūmams, bažnyčioms ir vienuo
lynams? Lietuvių tauta per šimtmečius sukūrė Įspūdingą agra
rinės kultūros modeli, savitai išsiskiriantį Europos kultūrų žvai
gždyne. Etninė kultūra, jos materialiniai bei dvasiniai pradai
atsispindėjo ir liaudies architektūroje. Todėl įdėmiai ją nagrinė
dami, galėtume šį tą naujo pasakyti apie tautiškumo ištakas bei
jo savybes.
Deja, didieji XX a. vidurio perversmai, užsitęsęs okupacinio
režimo viešpatavimas, priverstinė nutautinimo banga palietė
pačias tradicinio Lietuvos kaimo gelmes. Kaimiškoje architek
tūroje Įsigalėjus kosmopolitinėms tendencijoms, pagal sąjun
gines direktyvas planuotose gyvenvietėse nesulaikomai nyko
ir tebenyksta autentiško paveldo likučiai, ¡vairios aplinkybės (ir
buvusi okupacija, ilgam pristabdžiusi regiono socialini bei
ekonominį vystymąsi) Vilniaus krašte padėjo išlikti tradicinio
Lietuvos kaimo nuotrupoms - dar nuo pat Valakų reformos
laikų užsilikusiems gatviniams kaimams. Tačiau tie praeities
reliktai kol kas egzistuoja veikiau iš inercijos. Iš esmės pasikei
tus gyvenimo sąlygoms, nebeįmanoma atkurti senųjų kaimų
socialinės ekonominės bazės, natūraliai palaikančios savo
tradicinį pavidalą. Matyt ateityje tokie kaimai (teisingiau - jų
natūriniai maketai) galės egzistuoti tik dirbtinai palaikant jų
gyvavimą - pavyzdžiui, kompensuojant tradicinių sodybų sa
vininkams už nepatogias gyvenimo sąlygas senoviniuose pa
statuose, iš naujų medžiagų atstatant senojo pavidalo statinius
ir pan. Tad kaip savaiminga, pati save natūraliai palaikanti ir
organizuojanti sistema praeities kaimai nebegalės egzistuoti.
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vientisumą, erdvines savybes ir pan.
Domėjimosi liaudies architektūra
neskatino ir sovietinis režimas. Anuo
lt
metinės ideologinės nuostatos prasikišo ir sudarant LTSR architektūros
paminklų sąrašus, kai į juos nebuvo
įtraukiamos "buožių" sodybos ar kiti
"abejotini" objektai. į paminklų sąrašą
i.....
nepateko didžioji dalis vertingųjų
Klaipėdos krašto pastatų bei gyven
viečių.
Buvo ribojama leidyba (devy
..p® S
niolikai metų įšaldyta "Lietuvių liau
dies meno. Mažosios architektūros"
antroji knyga su kryžiais ir koplytstul
piais, galop pasirodžiusi be jos ben
draautorių F.Bielinskio ir K.Čerbulėno
pavardžių). 1987 m. pradžioje buvo
brutaliai nutraukti keliolikos metų de
talūs paminklinių kaimų tyrimai - at
seit, pernelyg išsamūs . "įtartina" vei
kla buvo sudorota pagal sovietinius
papročius, nesukant galvos dėl nyk
stančios liaudies architektūros prara
Autoriaus nuotrauka
stųjų tyrimo galimybių.
Nuo 1972 m. tyrinėjant Lietuvos
paminklinius kaimus, pavyko apčiuopti kai kurias tos srities
problemas - lig šiol viešai neaptarinėtas. Apstulbino net oficialų
LTSR kultūros paminklo statusą turėjusių kaimų, sodybų ir
pastatų nestabilumas: per keletą metų pasikeisdavo vaizdin
giausių gyvenviečių dalys, veik netrukdomai į neva saugomus
kaimus brovėsi naujos statybos, be platesnio atgarsio buvo
griaunamos netgi respublikinės reikšmės paminklais paskel
btos sodybos bei pastatai.
Išsamiau patyrinėjus kaimus, išryškėjo ir gausios klaidos
anuometiniuose kultūros paminklų sąrašuose - neretai į juos
buvo įtraukiami atsitiktiniai (pavyzdžiui, naujai pastatyti ar visi
škai perdirbti) trobesiai, apeinant išties reikšmingus objektus.
Iš gyventojų pasakojimų ryškėjo labai sudėtingos sodybų bei
kaimų istorijos. Pasirodydavo, jog neretai paminklu paskelbta
pokario metais labai pasikeitusi gyvenvietė, praradusi daugelį
savo tradicinių bruožų. Anuometiniai tyrimo būdai pasirodė
nepakankami. Fotogrametrijos specialistai, rengdami gan
išsamią medžiagą (kaimo geodezinė nuotrauka, paminklinių
pastatų planų bei pjūvių brėžiniai, fasadų fiksavimas nuotrau
kose), neatskirdavo “grūdų nuo pelų": vienodai pažymėdavo
savo brėžiniuose tiek seniausius tradicinius elementus, tiek ir
visai nebūdingus naujadarus. Vien tokia medžiaga ateityje
galėjo gerokai klaidinti būsimus tyrinėtojus, nebegalėsiančius
ko nors daugiau sužinoti apie tuos jau nebeišlikusius objektus.
Nuo 1970 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektū
ros fakulteto ir pasitelktų specialistų jėgomis pagal Paminklų
apsaugos ir kraštotyros draugijos užsakymą vykusiuose pa
minklinių kaimų tyrimuose vėlgi sukaupta gausi, tačiau vienpu
siška medžiaga (daugiausia dėmesio buvo skiriama atskirų
pastatų apmatavimo brėžiniams, pernelyg paviršutiniškai cha
rakterizuojant juos ir pačias gyvenvietes schematiškuose
aprašymuose). Sau artimesnius liaudies architektūros mo
mentus nagrinėjo ir istorikai bei etnografai, vėlgi apsiribodami
savomis tyrimų programomis.
Tad peržvelgus Lietuvoje sukauptą berods nemažą liaudies
architektūros tyrimų medžiagą, pasigesta reikšmingiausių da
lykų. Senieji kaimai nebuvo visapusiškai apibūdinti, nenusakyti
jų evoliucijos niuansai. Nebuvo ir nuoseklių priežastingumo
tyrinėjimų - kodėl taip ar kitaip planuota toji sodyba, kodėl tas
ar kitas pastatas būtent toks pastatytas, kodėl taip klostėsi tos
kaimo dalies išplanavimas ir pan. Beje, pastarąją properšą
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Švenčionių rajono paminklinio Mėžionių kaimo kontrastai.

Šias problemas autorius kėlė spaudoje dar sovietiniais metais.
Žvelgiant ( šiandienines išsilaisvinusios Lietuvos bei jos kaimo
problemas, vėlgi netenka laukti nei greitos valstybės pagalbos
kultūros paveldui saugoti, nei spartaus tradicinės žemės ūkio
socialinės ir ekonominės bazės atsikūrimo (juolab ėmus ryškė
ti stambių ūkių, o ne tradicinės bendruomenės kūrimo per
spektyvai).
Tad etninės kultūros labui bene daugiausia galėtume nu
veikti tyrinėdami senojo kaimo likučius, ypač fiksuodami iki šiol
neaprašytus bruožus. Reikia priminti, jog tokiems darbams
telieka viena kita dešimtis metų, kol galutinai sunyks tradicinio
architektūros paveldo reliktai. Net ir ekonominei krizei siau
čiant, to neturėtų pamiršti kultūros paveldo tyrimo bei pamin
klotvarkos žinybos, lig šiol dosniau finansuojančios ne tiek
skubius darbus.
Deja, nedaug kas teįsivaizduoja dabartinę tradicinio kaimo
(jo architektūrinės pusės) ištirtumo mastą bei ten likusias pro
peršas. Tebeveikia tiek sovietiniai mąstymo stereotipai, tiek dar
senesnių laikų nuotaikos. Lietuvių liaudies architektūra domė
tasi jau nuo seno. Tokie tyrimai gražiai prasiplėtė tarpukariu,
bet užgriuvus kelioms okupacijoms vėl sumenko. Pirmaisiais
pokario metais juos tęsė Lietuvoje pasilikę įvairūs specialistai.
Pripažindami tų tyrinėjimų reikšmę, anuomet surinktos med
žiagos vertę, šiandien matome ir tos veiklos spragas. Tuomet
darbuotasi visiškai kitoje situacijoje - žemdirbiškoje Lietuvoje,
kur tebegyvavo tūkstančiai tradicinių kaimų, dešimtys tūkstan
čių vienkiemių, daugybė senų ir labai senų pastatų. Vargu ar
kas galėjo įsivaizduoti, jog tas savitas pasaulis bus labai greitai
ir brutaliai sunaikintas, jog reikia imtis fiksuoti netgi anuomet
"savaime aiškius" dalykus. Todėl tirti vaizdingesni fragmentai,
savotiškesni objektai, neatsidedant masiniams bei visuoti
niams fiksavimams.
Senąjį kaimą tyrė įvairių specialybių žmonės, dažniausiai
vertinę objektą iš savo varpinės: liaudies architektūra vertinta
menotyrininko, inžinieriaus, istoriko, žemėtvarkininko ir pan.
akimis, o būtent architektūrinės senojo kaimo savybės liko
mažiausiai nagrinėtos.
Pagal buvusią tradiciją daugiausia dėmesio susilaukdavo
konkretūs objektai - įvairių tipų pastatai, jų statybinės konstruk
cijos ir pan. Taip buvo išplėtota "namotyra" (labai vykęs J.Gimbuto terminas), mažai nagrinėjant tradicinio kaimo terpę, jos
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matyt galima aiškinti ir ankstesnių kartų tyrė
jų metodologine nuostata. Praeityje tyrimų
XIX a
XXA. _
TARPUKA- PO K A R IS
tikslu laikytas būdingų bruožų, bendrų dė
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tegalima aprėpti tik vieną sudėtingo reiškinio
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chitektūra) pusę. Atsidėjus namotyrai - atski
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rų pastatų tyrinėjimui, menkai tenagrinėtas
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bendras senojo kaimo pavidalas, nenusta
tytos jo objektyvios ir tikslios charakteristi
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kos, būtojo patrauklumo ir jaukumo paslap
tys. O šie dalykai netgi ateičiai praverstų juos suvokę projektuotojai gal kada nors
imtų ir miestų žmonėms formuoti humani
škesnę aplinką, o ne šiandieninius betoni
nius barakynus.
1981-1987 m., vadovaujant paminklinių
kaimų tyrimams Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto Architektūros fakultete buvo
c n - g r i a u Įn a m a s
pakeista liaudies architektūros tyrinėjimo
■ -STA-TCjMAS
kryptis, siekta užfiksuoti kuo pilnesnį senojo
XM- p e r s Jt a t o m a s
kaimo savybių kompleksą, kad sparčiai nyk
C3 - STOVINTIS
stant autentiškam paveldui bent inventoriza
PASTATAS
cijos medžiagoje liktų reikšmingas Lietuvos
etnokultūros klodas.
1 pav. Thikų rajono Klepočių kaimas, Matonių sodybos raidos keturi etapai XIX-XX a.
Stengtasi senovinį kaimą tyrinėti kaip vi
(skirtingais numeriais pažymėtos savarankiškos sodybos; a - gyvenamasis namas, b sumą, santykinai savarankišką organizmą,
svirnas, c - tvartas, d - kluonas, e - daržinė, f - pirtis, k - malkinė, 1 - rūsys, m - vasaros
kurį sudaro ne vien atskiri pastatai, bet ir
virtuvė, n - sandėlis).
įvairiai naudojami žemės sklypai, želdynai,
leidžia nustatyti pakankamai objektyvius senojo kaimo dina
įvairi įranga bei mažoji architektūra, taip patžmonių bendruo
mikos kokybinius bei kiekybinius rodiklius.
menė su savita gyvensena. Tas gyvenamasis branduolys sie
Tokie tyrimai verčia kitaip pažvelgti į senovinį kaimą, lig šiol
josi su kaimo valdomais dirbamų žemių, pievų ir miškų plotais,
pernelyg akcentuotą jo stabilumą bei konservatyvumą. Tuo
savitai jungėsi su aplinkiniu kraštovaizdžiu.
tarpu tas istoriškai susiklostęs fenomenas nuolat kito, pasto
Naująja tyrimų kryptimi siekta nagrinėti ir užfiksuoti kaimą
vumas čia sugyveno su ryškiomis permainomis (dėl mažesnio
kaip visumą. Aiškinantis tą gyvensenos fenomeną, pradėta
statinių kapitališkumo, ryškesnės šeimų bei sodybų dinami
nuo jo pirminių elementų, formuojančių vientisą organizmą,
kos, žemėvaldos kaitos ir pan).
analizės. Socialiniu požiūriu pirminė senojo kaimo ląstelė buvo
Anksčiau nepradėjus išsamesnių Lietuvos kaimų tyrimų,
šeima (įvairaus pobūdžio, savarankiškumo laipsnio irpan.), o
suspėta privelti akivaizdžių klaidų. Antai paminkliniais paskel
materialiniu - sodyba (kaip savarankiškas šeimos gyvavimo
btuose kaimuose kaip saugomas dalykas fiksuota anaiptol ne
materialus atspindys). Išnagrinėjus konkretaus kaimo daug
tradicinė, o pokario metais labai pakitusi būklė. Jau buvo
maž vieno šimtmečio šeimų gyvenimo istoriją, buvo galima
minėti atskirų statinių vertės nustatymo nonsensai. Prisieina
rekonstruoti ir sodybų istoriją - apibūdinti atskirų sodybų atsi
suabejoti ir kai kuriomis ankstesnėmis išvadomis, neparemto
radimą, skaldymąsi ar susijungimą, išnykimą, pastatų statybą,
mis išsamesniais tyrimais.
perstatymus, griovimą bei kitokias transformacijas. Visa tai
Ėmus naujaip tyrinėti Lietuvos paminklinius kaimus, pradėti
niekad nebuvo atspindėta kokiuose dokumentuose arba an
sudarinėti istorinių etapų retrospektyviniai gyvenviečių planai.
kstesniuose tyrimuose. Tokia unikali medžiaga leidžia daug
Tiesa, ir iki 1981 m. tokiuose tyrimuose kai kuriems kaimams
geriau apibūdinti esmines tradicinio kaimo savybes.
buvo parengti brėžiniai M 1:1000 "Kaimas 1939 m.". Tačiau
Beje, kai kurie Lietuvos kraštotyrininkai yra parengę labai
išsamiau nepatyrinėjus gyvenvietės raidos, tie planai teliko
išsamias savo giminės ar gimtojo kaimo istorijas. Tačiau liau
labai apytikrėmis schemomis. Apsiribojus vos dviem etapais
dies architektūros tyrinėtojo požiūriu tiems vertingiems dar
("prieš karą" ir "dabartis"), nebuvo įmanoma parodyti visų
bams stinga sistemingumo, nuoseklios kaimo architektūrinės
raidos ypatybių, labai sudėtingos Lietuvos kaimų, sodybų ir
plėtros apibūdinimo (tai jų autoriams dažnai ir neatrodė svar
pastatų istorijos. Todėl ikisovietinis tradicinio vystymosi laiko
bu). Todėl be tikslingų profesionalių tyrimų vis tik negalėsime
tarpis, pats svarbiausias etnokultūrine prasme, nebuvo išsa
susidaryti senovinio kaimo pilnesnio ir patikimesnio įvaizdžio.
miau apibūdintas.
Tik nuosekliai nagrinėdami konkrečių kaimų genezę galime
1982-83 m. nagrinėjant Trakų rajono Klepočių kaimo pasta
išsiaiškinti esmingiausius dalykus: vertingų (architektūriniu po
tų ir sodybų kitimą, pasirinkti keturi principiniai objekto būklės
žiūriu) pastatų bei sodybų atsiradimo dėsningumus, nevertin
etapai: XIX a. pabaiga, XX a. pradžia (1900-1914 m.), tarpuka
gais laikomų objektų prigimtį bei reikšmę, tikrąsias (būtent
ris (1918-1939 m.), pokario metai (1945-1983 m.). 1983-84 m.
Lietuvai arba atskiram regionui būdingas) tradicijas ir atsitikti
tyrinėjant Ignalinos rajono Didžiasalio kaimą, parinkti kiek kiti
nius momentus, santykį tarp konservatyvumo bei novatorišku
etapai: XIX a. pabaiga, XX a. pradžia (1900-1918 m.), tarpukamo, tautinių bei svetimų įtakų. Galop detalus nagrinėjimas
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surinktus duomenis. Kita vertus, mažai tikėtina, jog
kas nors galėtų atsverti išties milžinišką informaci
H4c
ją, kurią dar galima surinkti pačiuose kaimuose.
4¿1
Tokio darbo galimybes parodysime aptardami
vienos sodybos Klepočių kaime istoriją (1 pav.).
^4
XIX a. pabaigoje senosios kaimo dalies šiauriniame
55c
14a
gale buvo Matonių sodyba. Ilgas gyvenamasis na
Ąe
Oi
I
«
ii? «
mas galu j gatvę stovėjęs, už jo buvęs vidutinio
55a
Iq
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L c. i
dydžio
tvartas. Sodybinis sklypas tęsėsi ir kitoje « 0.
c|
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rytinėje, kaimo gatvės pusėje. Ten prie gatvės sto
ttc |
e0
vėjo nedidelė daržinė bei mažas svirnelis. Pietų
r*i
šone šią sodybą rėmė kur kas gausesnės Matonių
a !
tp
giminės šakos sodyba. Šiaurės pusėje iki XIX a.
I
a
vidurio dar tęsėsi Damino Matonio sodybvietė. Ta
m
6
.4
p □ 1
čiau šiam nepasisekė - pradėjus tiesti geležinkelį iš
■įAIMOttA-rvŽ'
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K A IM O G A T V E
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Peterburgo j Varšuvą, užkliudė tas ir Klepočių kai
mą. Prisiėjo D.Matoniui keltis tolyn - j kaimo daržų
Q
d
I
d
rėžius.
XX a. amžiaus pradžioje užaugę Matonių pali
o
kuonys nebesutilpo senuose pastatuose. Ilgąją pir
77a 071 |
kią pasidalino Jonas su Simonu - kiekvienas savo
F {"
I
gale įsikurdami, senąjį svirnelį kartu naudodami.
Antanas visai naują namelį pasistatė tame pačiame
“
«si
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sodybiniame sklype, dar ir tvartą įkandin jo sukirto.
*“
1
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Jam teko su Simonu ir naują kluoną statytis, senąją
CM - p h iš s t a t o m a s
daržinėlę paliekant Jonui. Atsirado sodyboje ir dar
la r - a i
C3 -S T ic tv iN -n s
1 «
vienas
tvartas - kiekvienai šeimai po vieną. Taigi
PASTATAS
14e
tame pačiame rėžyje pastatų jau padvigubėjo. Tar
27*
pukario metais Simono sūnus Vincas bei Antano
XX A ,
sūnus Juozas jau pasidalino į vakarus nuo gatvės
G A IS R A S
X IX A .
T A R P U K A R IS
POVCARIS
p r a d ž ia
p a & a ig a
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buvusį sodybinį sklypą. Vincas savo sklypo gale
2 pav. Ignalinos rajono Didžiasalio kaimas. Rakštelių sodybos raidos penki etapai
pasistatė nemažą kluoną o Juozas - nedidelį rūsį
XIX-XX a. (skirtingais numeriais pažymėtos savarankiškos sodybos; a - gyvena
arčiau namo.
masis namas, b - svirnas, c - tvartas, d - kluonas, e - daržinė, f - pirtis, k - malkinė,
Pokariu sugriuvo ne tik visos ežios, bet ir dau
1 - rūsys, n - sandėlis, p - paukštidė, v - garažas).
gelio ūkininkų pastatai bei likimai. Kuriant kolūkius,
nugriauta dauguma kluonų bei svirnų - taip buvo ir
Matonių sodybose. Senasis (20) sodybos namas
ris (1919-1939 m.), gaisrai ir atsikūrimas (1940-1949 m.), po
buvo perstatytas, o buvęs tvartas visai nugriautas. Tiesa, šią
karis (1950-1984 m.). Šiuo atveju labai specifiniu pastarojo
sodybą papildė naujas tvartas - daržinė bei nedidukas ūkinis
kaimo gyvavimo laikmečiu buvo gaisrų bei kaimo pirminio
statinėlis (vasaros virtuvė su malkine).
atsikūrimo etapas, kurj išskyrėme atskirai.
Išnyko 38-a sodyba, tik senuosius rūsius palikdama. Jos
1984-88 m. tyrinėtame Švenčionių rajono Mėžionių kaime
įpėdinis buvusio kluono vietoje buvo pradėjęs naują gyvena
pasirinkti šie periodai: XIX a. pabaiga, XX a. pradžia, tarpukaris,
mąjį namą statyti, tačiau, jo nebaigęs, išvyko iš kaimo.
pokaris (1945-1955), dabartis (1956-1988 m.). Smulkesnis so
Visai naujai persitvarkė 19-a sodyba. Jos įpėdiniai persi
vietmečio skaidymas čia leido išsamiau parodyti tradicinio
kraustė į rytinę gatvės pusę ir pasistatė ten naują gyvenamąjį
Lietuvos kaimo degradacijos ypatybes. Be abejo, jmanoma ir
namą su penkiais ūkiniais pastatais.
dar detalesnė periodizacija, išryškinant būdingus kuriam nors
Beveik kiekvienos senovinės sodybos šimtametę raidą pa
objektui, regionui ar visam kraštui svarbius laikmečius.
sekę pamatysime didelius pasikeitimus. Ignalinos rajono Did
Autoriaus rengtuose retrospektyviniuose kaimų planuose
žiasalio kaimo vieno pusvalakio sodybos (2 pav.) plane įma
ant topografinio pagrindo buvo sužymimos kiekvienos sody
noma atsekti, kas toje vietoje gyveno ir kokius trobesius turėjo
bos valdytos žemės ribos, jos tuometiniai savininkai, visi tuo
XIX a. pabaigoje, kaip ta sodyba pasikeitė XX a. pradžioje.
metu sodybvietėje buvę statiniai, pažymint kiekvieno jų būklę
Tarpukaryje tame sklype susikūrė jau net ketverto įpėdinių
(anksčiau pastatytas, jau stovėjęs, perstatytas, naujai pastaty
sodybos. Gaisro metu 1944 m. sudegus visiems seniesiems
tas, tuo laikotarpiu išnykęs). Planuose sužymėti ir pagrindiniai
pastatams, iki 1949 m. atsikūrė trys iš buvusių keturių sodybų.
kaimavietės elementai: gatvė bei keliukai, upeliai, reljefas ir
Vėliau vėl daugybės pasikeitimų būta - viena sodyba visai
pan.
išnyko, dvi kitos gerokai pakito naujų trobesių pasistatydinus.
Tie planai sudarinėti tiek nuodugniai tiriant natūrą - ištikusius
Tą senovinio kaimo būties sudėtingumą dar paryškintume
senus pastatus, statinių liekanas, esančių sklypų padalinimą
imdami aprašinėti atskirų pastatų, o juolab šeimų pasikeitimus.
bei buvusios žemėvaldos žymes (tvorų, ežių, medžių juostų
Tačiau ir pateikti dalykai rodo, jog gan įprastas Tradicinio
ir kt. likučius), tiek ir labai išsamiai apklausinėjant visus kaimo
kaimo“ stereotipas anaiptol nėra vienaplanis ir toks jau aiškus.
gyventojus.
Tikrąsias Lietuvos kaimo tradicijas, jo etnokultūrinius bruo
Būtent tokiais pirminiais šaltiniais (natūra bei liudininkais)
žus tegalėsime suvokti ne sustabarėjusiais šablonais vado
remtasi ne vien dėl dokumentų apie kaimą stygiaus. Itin spar
vaudamiesi, o kur kas giliau ir atidžiau liaudies architektūros
čiai nykstant senojo kaimo likučiams, išeinant iš gyvenimo
paveldo likučius tyrinėdami.
anuos laikus menantiems žmonėms, kaip tik stengtasi suspėti
užfiksuoti tuos dalykus. Ateityje, pasirėmus rašytiniais šalti
niais bei kitais dokumentais, gal bus galima ir kiek pakoreguoti
I
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KLAIPĖDA KAIP DVASINIO GYVENIMO FORMA
Leonidas DONSKIS

Šitas esė (ir ypač jo pavadinimas) anaiptol nėra vien
tik aliuzija į garsųjį Thomo Manno esė Liubekas kaip
dvasinio gyvenimo forma ar j tokį epistoliarinės eseisti
kos šedevrą kaip Tomo Venclovos ir Czeslavvo MHoszo
Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma. Veikiau tai mėgi
nimas paliudyti tą miestietiškosios sąmonės emancipa
cijos lygmenį, kuris leidžia prabilti apie gimtąjį miestą
ne tik kaip apie istorinių [vykių samplaiką ar architektū
rinių ansamblių, erdvių ir pastatų konfigūraciją bet visų
pirma kaip apie laisvės, įvairovės, žm onių ir ją sąmonės
diferenciacijos vietą o sykiu ir kaip apie savimonės bei
kultūrinio identiteto fenom eną Turbūt daugeliui istori
nių miestų (t.y. istoriją kūrusiu, globalinės pasaulio dra
mos vietomis, o kartu ir istorijos protagonistais tapusių
miestų) anksčiau ar vėliau lemta sulaukti savojo mie
stiečio, besiryžtančio gimtąjį miestą - savąjį metropolį,
arba miestą m otiną miestą tėvynę, pavadinti dvasinio
gyvenimo forma. Dvasinio gyvenimo formomis savo
piliečiams tam pa miestai, kuriuos didysis XX a. anglų
istorikas ir filosofas Arnoldas Josephas Toynbee pava
dino likimo miestais. Klaipėda - taip pat likimo miestas.
Savito ir dramatiško likimo miestas, ilgus šimtmečius
sekęs kruviną ir permainingą istorijos dramą, priklausęs
nuo jos peripetijų ir tų didžiųjų politinių bei intelektuali
nių sprendimų, kurie buvo daromi pagrindiniuose oiku
menos miestuose.
Jau XIX am žiuje miestas vakarietiškosios teorinės
minties buvo įprasmintas kaip sąmonės fenomenas,
ypatingų sąmonės būsenų žadintojas ir tiesiog pats
intelektualinis procesas. Filosofai ir istorikai miestą pra
deda interpretuoti kaip proto ir laisvės sklaidos areną
o neretai - tiesiog kaip istorijos erdvę ir laiką. Garsus
prancūzų istorikas Fustelis de Coulangesas, tyrinėjęs
senovės Graikijos ir Romos miestus, savo studijoje
Senovės miestas įtikinančiai pagrindė sakralinę miesto
kilmę. Pasak Coulangeso, ne pastatų ir trobesių skai
čius senovės Romoje sąlygojo miesto gimimą, o šeimų,
fratrijų ir tribų susitarimas turėti bendrą kulto vietą ir
bendrą šventovę. Netgi tėvynės fenomenas yra ne kas
kita kaip senovės civilizacijose gimusi miestą globoju
sių dievų (ar dievybių) ir žm onių (miesto piliečių) san
tarvė. Tad tėvynė yra tiesiog ilgainiui sekuliarizuotas
sakralinės erdvės ir dievybių ar dievų domestikavimas
bei kultūrinis įprasminimas. Coulangesas rašo, kad,
galams sugriovus Romą, plebėjai siūlė miestiečiams
persikelti į graž ų ir nuo karo nenukentėjusį Veijų m iestą
stūksojusį šalimais Romos - per penkias mylias nuo
amžinojo miesto. Patricijai griežtai atmetė plebėjų pa
siūlymą. Patricijus Kamilas pasakė, jog Romos miestas
įkurtas jų tėvų, dievams ir tikybai padedant. Kad ir
sugriauta, Roma lieka jų tėvynė ir vienintelė prasmingo
gyvenimo vieta. Patricijai liko Romoje. Tad miestas,
reziumuoja Coulangesas, yra pilietinės sąmonės ir san
tarvės procesas. Id ėją kad miestas skleidžiasi kaip
mentalinis fenomenas, pirmasis praėjusiame šimtmety
je iškelia vokiečių filosofas ir sociologas, gyvenimo filo
sofijos atstovas Georgas Simmelis, savo veikalais pa
dėjęs pamatus miesto sociologijai. Jis ir pradeda mie
stą interpretuoti kaip dvasinio gyvenimo formą. Kitas
garsus vokiečių filosofas ir miesto sociologijos kūrėjas
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Ferdinandas Tönniesas miestą sieja su Gesellschaft
(laisva, mechaniška, socialatomistine, modernia, sti
priai diferencijuota, mokslą techniką teisę ir valstybės
formas plėtojančia visuomene), j kurią neišvengiamai,
anksčiau ar vėliau, pereinama iš sociokultūrinės bū
klės, kurią Tönniesas vadina Gemeinschaft (tai organi
ška, tradicinė, papročius išsauganti, religinga kaimo
bendruomenė). Bet toje pačioje epochoje gimsta ir
kitoks pož iūris į miestą - tai Jeano Jacqueso Rousseau
ir Giambattista Vico teorijų įtakotas romantinis antiurbanizmas, savo kulminaciją pasiekęs XIX ir XX am žių
sandūroje. įdomu, kad Ch. Baudelaire’as vienišumą ir
melancholiją (spieen būseną) savo poezijoje interpre
tuoja kaip metafizines miestiečio būsenas. Galiausiai,
didžiausias XX a. Vakarų kultūros žlugim o pranašas
Oswaldas Spengleris savo veikale Vakarų saulėlydis
išplėtoja miesto gyvybės ciklo idėją ir sykiu miestų
kultūros aimimo ir mirties teorinį modelį, pagrįstą įtikė
jimu pražūtingu didmiesčio (pasaulinio miesto, arba
megalopolio) poveikiu kultūrai. Atsvara šiai pražūtingai
kultūros raidos tendencijai tam pa Spenglerio iškelta
nedidelio kultūros miesto idėja, ypač gyvybinga, pasak
jo, klasikinėse epochose ir kultūros klestėjimo laikotar
piais.
Kaip šiame vakarietiškame teorinių ir estetinių miesto
vizijų kontekste atrodytų Klaipėda? Lietuvių kultūroje moderniojoje lietuvių sąmonėje, kultūrinėje kūryboje ir
identifikacijoje - Klaipėda iškyla kaip visiškai neįpra
smintas reiškinys. Tam esama daug priežasčių. Visų
irma - esminis, fundamentalus Didžiosios Lietuvos ir
lažosios Lietuvos sociokultūrinis, o gal net ir civilizaci
nis dialogas dar nėra įvykęs ir lieka geriausiu atveju
nebent vienu iš ateities kultūrinių projektų. Visa Lietu
vos istorija (idėjų, intelektualinė, kultūros, politikos) bu
vo ir tebėra rašoma sub specie Vilnensis. Lietuvoje itin
gaji monocentrizmo tendencija ir visiškai menka policentrizmo tradicija, viską skelbianti urbi et orbi (miestui,
t.y. Vilniui, ir pasauliui), Klaipėdą pavertė lietuviškajai
sąmonei ir kultūrai ganėtinai tolimu, gal net svetimu (jei,
žinoma, netapatiname geopolitinių ir kultūrinių bei inte
lektualinių interesų), iš Lietuvos istorijos konteksto ne
retai iškrentančiu miestu, geriausiu atveju - menkai
žinomo, svetimoko regiono metropoliu. Kita vertus, da
bartinė Mažosios Lietuvos situacija (tiek geopolitiniu,
tiek apskritai sociokultūriniu požiūriu) yra tiek kompli
kuota ir supainiota, kad Klaipėda moderniosios Lietu
vos istorijos ir kultūros kontekste iškyla veikiau kaip
metropolis be regiono arba tiesiog centras be periferi
jos. Lietuvai praradus Karaliaučių ir Rytprūsius, Vakarų
Lietuvos sąvoka neteko nors kiek realesnės geopoliti
nės prasmės ir dabar gali būti projektuojama nebent į
istorinį kultūrinį kontekstą. Beje, lygiai tą patį galima
pasakyti ir apie M ažąją Lietuvą kuri mūsų sąmonėje
paprastai iškyla kaip istorinė kultūrinė reminiscencija.
Pagaliau ir pati Klaipėda per visą dvidešimtąjį am žių
gyvavo kaip Vokietijos, o vėliau Lietuvos provincija,
todėl neverta turėti iliuzijų, kad artimiausiu metu ji įgis
realų intelektualinio ar ekonominio centro statusą. Net
didžiulės socialinių ir intelektualinių jėgų įtampos bei
pastangos Klaipėdos istorinę regeneraciją geriausiu
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svės ir įvairovės vietos sklaidos, tikrosios miesto piliečių
atveju gali palaikyti kaip kultūrinį projektą, orientuotą į
ištikimybės savajam metropoliui bei giluminio miesto
nelabai artimą ateitį. Trumpai tariant, yra padaryta išties
piliečių solidarumo. Tad šioje vietoje kyla paprastas
nemažai, kad Klaipėdos miestietiškasis identitetas ir
klausimas: kaip ji apskritai sugebėjo prisikelti buvimui
regioninė savimonė arba visai išnyktų, arba atsidurtų
moderniajame pasaulyje?
ant grėsmingos negrįžtam ų pokyčių ribos. Tam, beje,
ženkliai "pasitarnavo* ir sovietinis laikotarpis, pavertęs
Klaipėdos nuolatinio pasitraukimo iš istorijos ir sugrį
žimo į ą fenomeno supratimui praverstų garsaus ame
Klaipėdą sovietmečiui gan tipišku industriniu technorikiečių filosofo, sociologo, miestų kultūros istoriko ir
poliu - miestu be sakralinio centro, savojo etiologinio
teoretiko Lewiso Mumfordo mintis, kad miestams d až
mito ir sakralinių reikšmių ansamblio. Klaipėda virto
nai yra būdinga nutrūkstanti raida, dalinė mirtis, kone
desemantizuotos architektūros, dehumanizuotų erdvių
pomirtinė transfigūracija (prisikėlimas ir persimainyir pastatų miestu, turinčiu viso labo tik pramoninius
mas) ir savikūra. 1252 m. gimęs miestas (pastatyta
gigantus, privalomas sovietines "politines šventoves"
Memelenborgo pilis) tik XVII a. pradeda istorinį savo
(prisimenant šį vykusį amerikiečių miesto tyrinėtojų
buvimą bei skleidimąsi - iki to laiko Klaipėda buvo
Č.Tunnardo ir H.H. Reedo terminą) ir unifikuotus, be
nuolatinių karų ir katastrofų cikliškai sunaikinamas ir
veidžius miesto "miegamuosius". Klaipėda per 50 so
atstatomas miestas, neturėjęs jokių klasikinio Viduram
vietinio laikotarpio metų prarado ne tik savo sakralinį
žių laisvojo miesto - burtjo - požymių ir funkcionavęs
centrą ir apskritai sakralinę miesto sklaidos dimensiją veikiau kaip tvirtovė. Šešis kartus visiškai sugriautas ir
ji buvo tiesiog išmesta iš istorijos, dekontekstualizuota
sudegintas miestas naujajai savo egzistencijai pakilda
ir nublokšta į sovietinio achroniškumo erdvę, kurioje
it feniksas iš pelenų. Ir po Antrojo pasaulinio karo
viskas yra tik
čia ir dabar, kurioje siūlomas tikvo
vienmatiKlaipėda buvo paversta nekropoliu - sugriautu ir tiesiog
škumas, o bet kokia istorinė reminiscencija ar tiesiog
istorinė atmintis, lygiai kaip ir bet koks racionalus, kriti
fiziškai sunaikintu miestu. Ne veltui Mumfordas savo
studijoje Miesto perspektyva karo sugriautus Europos
škas ateities projektas, yra atmetami kaip prietarai ir
miestus-Varšuvą, Roterdamą, B erlyną-pavadina nau
fikcijos. Praeitis ir ateitis sovietinio totalitarinio achroni
jaisiais nekropoliais ir lygina juos su tokiais senaisiais,
škumo buvo savotiškai išsaugoti, bet šios istorinio bu
t.y. klasikinių civilizacijų nekropoliais, kaip Ninevija ir
vimo ir laiko dimensijos prarado teorinę, sąmonės kon
Roma. Prisiminus škotų biologo ir sociologo, regioninio
struojamą autonomiją bei savaiminę vertę, virsdamos
kažkuo panašiu į inscenizuotos istorinės dramos deko
planavimo idėjos pradininko Patricko Geddeso sukurtą
miesto gyvybės ciklo modelį (polis, metropolis, m ega
racijas ar istorinių artefaktų iliustracijas. Tad Klaipėda
neteko ne tik sakralinio mitinio, bet ir sekuliarinio istori
lopolis, parazitopolis, patolopolis, nekropolis) ir jam
nio savo raiškos sluoksnio bei reikšmių ansamblio.
atliepiančią vėlyvesnę Mumfordo ciklinės miesto raidos
schemą (eopolis, polis, metropolis, megalopolis, tiranoKlaipėda nepatyrė tikros miestietiškos sąmonės seku
liarizacijos ir diferenciacijos, tikrosios miesto kaip lai
polis, nekropolis), Klaipėdą būtų galima apibūdinti kaip
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nuolatos savo raidoje stringantį ir nekropoliu virstantį
metropolį.
Ar XX a. pabaigos Klaipėda - šis istoriškai nuolat
vėluojantis ir stringantis Vakarų Lietuvos metropolis gali būti pavadintas dvasinio gyvenimo forma? Ar Klai
pėda tampa laisvos minties, intelektualinio eroso ir kū
rybos prieglobsčiu? Ar ji gali virsti autentiška meninin<o, intelektualo ir tiesiog laisvo žmogaus sielos tėvyne?
šiuos klausimus atsakyčiau vienareikšmiškai - taip.
''liekam nešaus į galvą Klaipėdą lyginti su tokiais istori
niais metropoliais kaip, tarkim, Platono Atėnai, Dante’s
Florencija, Shakespeare’o Londonas ar Emersono Bo
stonas. Bet Klaipėdoje kūrybos žmogus yra gerokai
mažiau varžomas griežtos tradicijos, kanonų, impera
tyvų ar tiesiog uniformizmo tendencijų nei kitų dviejų
didžiųjų Lietuvos metropolių kūrėjai. Šią savo drastiškai
drąsią tezę galiu nesunkiai pagrįsti. rDėl savo cikliškų
istorinių katastrofų bei "keliavimo" iš vienos šalies geo
politinio ir kultūrinio konteksto j kitos šalies interesų
zoną Klaipėda yra tiesiog pasmerkta nuolatiniam mo
dernui: ji nuolatos viską pradeda iš pradžių, jos istorija
jau daugel kartų buvo baigta ir vėl pradėta, jai nuolatos
būtina "naujojo kelio" programa. Svarbiausia, kad tokio
miesto pilietis kone tobulai atitinka klasikinio anglų libe
ralizmo patriarcho, XVIII a. filosofo Th. Paine’o feikalavimą, kad laisvės subjektas virš savęs neturėtų jokios jį
varžančios tradicijos ar mitologizuotos "istorijos"; lai
svas žmogus, pasak Paine’o, yra metafizinėje pradžios
situacijoje visai kaip vaikas, spontaniškai veikiąs ir rea
guojąs į aplinkos pasaulį. Būdama nuolatinės pradžios
situacijoje, Klaipėda niekada nepatirs tokių šiuolaikinės
sąmonės reiškinių kaip kultūrinis nuovargis, antikultūrinė metafizika ir panašiai - juk viską reikia kurti kone ex
nihilo. Tad nenuostabu, kad įdėmesnis ir pastabesnis
žvilgsnis netrunka užfiksuoti ryškų Klaipėdos polinkį į
moderną plačiąja prasme, t.y. į atvirumą naujybei, atei
ties projektų kūrimą ir pliuralizmą. Kaipgi kitaip būtų
galima paaiškinti ryžtingą miesto siekį turėti savo aka
demines institucijas, universitetą, studentus, profeso
rius ar tiesiog sugebėjimą per neįtikėtinai trumpą laiką
įkurti universitetą, kuriame modernioji mintis aiškiai ima
viršų prieš tradicionalizmą ir uniformizmą, pagaliau ku
riame dirba nem ažai ambicingų, pajėgių ir išties talen
tingų mokslininkų. Kita vertus, o kuo gi dar, jei ne
modernia mąstysena ir antigentine laikysena galima
paaiškinti tą faktą, kad tik Klaipėda ir jos Universitetas
suteikė prieglobstį kanadiečiams menonitams, pasišo
vusiems Lietuvoje įsteigti humanistikos studijų koledžą
ir Panevėžyje patyrusiems vos ne Europos religinių
karų (turiu omenyje 30-ies metų karą) epochos dvasią.
Tad Klaipėda iš tikro yra pradž ios, inovacijos ir moderno
miestas. Žinom a, tokia aplinka ir sau palankia situacija
(juk galima "startuoti", kažką pradėti ir inicijuoti) bet
kada gali susivilioti netik kūrybingi, talentingi, profesio
nalo etiką ir garbės kodeksą išpažįstantys žmonės, bet
ir avantiūristiškos natūros, arba tiesiog intelektualiniai
kultūriniai flibustjerai. Juk pradžios situacija galima pa
sinaudoti įvairiai: galima steigti, pasak V. Kavolio, netra
dicinio galvojimo ir interdisciplininių studijų bei tyrimų
centrus, kurti integralinio ateities mąstymo modelius,
drąsiai eksperimentuoti ir pasipriešinti viską uniformuoįanciai, neretai ir represyviai tradicijai; bet galima prad
žios situacija pasinaudoti ir kiek kitaip - juk Kolumbas
ne Amerikos ir utopinio Naujojo pasaulio, o gerai žino
mos Indijos ir jos aukso Ispanijos karališkajam iždui
ieškojo...
Klaipėda kaip dvasinio gyvenimo forma ir skleidžiasi
kaip metafizinė pradžios bei atvirumo pasauliui situaci
ja. Klaipėda neturi senųjų ir tikrųjų klaipėdiečių, t.y.
miestiečių dinastine prasme (jei, žinoma, jų nepainiosi
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me su lietuvininkais - Klaipėdos krašto ir Mažosios
Lietuvos autochtonais). Kiekvienas kūrybos ir intelek
tualinio gyvenimo žmogus, suvokiantis Klaipėdą kaip
savo sielos tėvynę, sykiu tampa ir jos atradėju. Man
išties būtų svetimas ganėtinai naivus ir pretenzingas
noras Klaipėdą kaip galimą pedagoginę ir intelektualinę
provinciją lyginti su Hesse’s aprašytąja Kastalija. Bet
tam tikru regioninės savimonės blyksnių ir istorinių kul
tūrinių reminiscencijų čia tikrai esama - juk iš Mažosios
Lietuvos į Didžiąją Lietuvą sklido lietuviškoji rašytinė ir
apskritai teksto kultūra, o ne atvirkščiai. Sau imanentiško moderno bei protestantiškos orientacijos dėka Klai
pėda ilgainiui gali tapti prieglobsčiu daugeliui liberalios
galvosenos, nonkonformistinės laikysenos, negausios
ir "centre" nelabai mėgstamos konfesinės grupės ar
religinės bendruomenės žmonių, individualios sąžinės
ir savarankiško proto imperatyvams paklūstančių
asmenų. Sykiu Klaipėda vilioja daugelį drąsių, ryžtingų,
rizikos nevengiančių ir savo ateities projektą turinčių
žmonių. Argumentas, nukreiptas prieš Klaipėdos tipo
nedidelius intelektualinio ir kultūrinio gyvenimo žid i
nius, paprastai esti tas pats: ten esą neįmanomas nei
akademinis, nei apskritai kūrybinis darbas. Dažniausiai
juo savo monocentristinę poziciją grindžia klerkai, val
dininkija ir suvalstybinta inteligentija ("tėvynė ten, kur
gimtoji ministerija ir valdžia"), tuo tik išduodama juos
kamuojančią ekonominio, politinio ir intelektualinio gy
venimo decentralizacijos, policentrizmo ir jų neišven
giamai sąlygojamos realios konkurencijos baimę. Bijau,
kad policentrizmo ir regioninės savimonės pradų nyki
mas mūsų sąmonėje ir kultūroje, lygiai kaip ir monocentrizmas bei stipraus centro nostalgija, liudija tik masinio
žmogaus ir jo sąmonės įsigalėjimą mūsų menkai seku
liarizuotoje ir diferencijuotoje visuomenėje. Apskritai
provincializmas yra viso labo tik etatistinio mąstymo ir,
deja, pas mus giliai įsišaknijusio valdiško patriotizmo
kuriamas fantomas. Moderniajame pasaulyje jį jau se
nokai yra išstūmęs regionalizmas, susiformavęs kaip
"mažųjų tėvynių" bei "mažųjų centrų", arba tiesiog poli
centrizmo, fenomenas. Pakanka prisiminti vieną is pui
kių metafizinių A.Sliogerio intuicijų - ‘pasaulis yra čia".
Pasaulis yra ten, kur esi tu, tavo kūryba, intelektualiniai
projektai ir idėjos. Jei pasaulis yra ten, kur tavęs nėra tai, deja, jau nelaisvo arba masinio žm ogaus galvose
nos segmentas.
Kad Klaipėda jau patyrė tikrąją laisvo ir savarankiško
miesto emancipaciją, liudija joje neseniai įsteigtas uni
versitetas. Juk universitetas - sis vidinis miestas (žino
ma, vakarietiškąja prasme, kadangi neprašai būtų pri
siminti, kad Kinijoje vidiniu miestu būdavo vadinami
imperatoriaus rūmai), arba miestas mieste - gimsta kaip
giliausias ir intymiausias miestiškumo aktas. Universi
tetas gimsta kaip miesto alter ego, kuriam miestas patiki
visas savo istorinio buvimo dimensijas - praeitį, dabartį
ir ateitį. Tad universitetas kartu yra ir miesto bei jo
kultūros formų refleksija ir savimonė. Tikiu, kad Klaipė
dos universitetas taps netradicinio galvojimo, naujų ir
netikėtų intelektualinių projektų bei interdisciplininių
studijų centru. Tikiu, kad Klaipėda ilgainiui bus siejama
ne vien su jūra, uostu, žuvėdromis, gražiu vokišku
senamiesčiu ir "jugendo" stiliaus pastatais, bet ir su
ambicingomis, ryžtingomis ir stipriomis intelektualinė
mis bei kultūrinėmis šio miesto pajėgomis. Tikiu, kad
Klaipėda savo piliečiams taps laisvės ir įvairovės vieta.
Pagaliau tikiu ir tuo, kad netrukus prasidės Klaipėdos
intelektualinis ir kultūrinis polilogas su kitais Lietuvos
centrais. Visų pirma su Vilniumi, kuris taip pat puikiai
žino, kas yra pasitraukimas iš istorijos ir skausmingas
sugrįžimas į ją.

SENOVINIAI MŪSŲ KRAŠTO ŽIBINTAI
Genovaitė KAIRYTĖ
P aka b in am ieji ž ib in ta i

XVIII a. pabaigoje po trečiojo Respublikos padalinimo Lietuva irjos sostinė Vilnius
atiteko carinei Rusijai. Kraštas tapo Rusijos provincija, tolimu imperijos pakraščiu.
%
Lietuvos Didž iosios Kunigaikštystės kultūra patyrė gerai apgalvotą, planingą naikinimą.
ib,*
Buvęs jaukus ir vaizdingas barokinis Vilnius okupantų imtas negailestingai griauti.
f% Beveik visą šimtmetį miesto gatvės ir skersgatviai skendo tamsoje ir šiukšlėse. Vilniaus
architektūroje pradėjęs plisti klasicizmas, gražiai gabaus architekto L.Gucevičiaus puo
selėjamas, naudojęs vietinių amatininkų dirbinius ir jų pačių darbą, ilgainiui brutaliai
nutraukiamas ir užgožiamas okupantų brukamo imperinio ir eklektinio stiliaus su
pompastiškai perkrautomis metalo konstrukcijomis, serijinėmis štampuotomis detalė
mis, cemento, gipso beskoniais dirbiniais. Per ilgus šimtmečius susiklosčiusi miesto
išvaizda naikinama grandiozinių imperinių užmojų ir Rusijos vertelgų sumanymų. Per
trumpą laiką Vytauto ir baroko Vilnius išnyko amžiams. Krašte vykęs pasipriešinimas
Rusijos okupacijai turėjo lemiamos reikšmės sostinės kultūrai, ypač jos architektūrai,
tuo pačiu ir gatvių apšvietimo kaitai.
Per 1794 m. Kosciuškos sukilimą caro kariuomenė negailestingai artilerijos ugnimi
sudegino Vilniaus priemiesčius, sugriovė Žemutinės pilies rūmus, pradėjo griauti mie
sto sieną ir vieną po kito gražluošius miesto vartus, o bažnyčias ir vienuolynus vertė
kareivinėmis. Buvusieji pilių ir jų teritorijos ar miesto vartų žibintai, tirti ir nupiešti
J.Kamarausko restauracinio pobūdžio projektuose-akvarelėse, per trumpą laiką iš
miesto dingo be žymės. Thčiau atsirasdavo naujų, laisvės kovų ž ibintų. Prie S.Konarskio,
1836 m. sušaudyto Pohuliankoje, paminklinio akmens (kuris išliko iki šių dienų) negeso
žiburys, vienoks žibintas keitė kitokį, kaip ir prie Aušros vartų.
XIX a. Vilnius tampa savojo krašto kančių katvarijomis. Jis ginasi nuo okupantų ir
kolaborantų, aprauda miesto amatininkus, nužudytus 183lm., filaretų suėmimą, stu 1 pav. Pakabinamasis žibintas (Antonio Canaio
"Prancūzų pasiuntinio priėmimas
dentų ratelio kalinimą Dominikonų vienuolyne 1845 m. Per 1831 metų sukilimą žan- paveikslo
Venecijoje" (1824 m.) fragmentas).

2 pav. Pakabinamasis ž ibintas (J.Kamarausko
akvarelės "Sv.Mariios Magdalenos vartai prie
švJono Baž nyčios* (1892 m.) fragmentas).

3 pav. Pakabinamasis ž ibintas
(J.Kamarausko akvarelės 'Totorių
vartai" (1892 m.) fragmentas).

darai skubėjo apšviesti aikštes, policijos postus ir
kareivines. Generalgubernatorius išleido įsaką
vakarais visiems vaikščioti su žibintais rankose,
ką sumaniai išjuokė Vilniaus universiteto studen
tai. Gatvių apšvietimu ypač susirūpinta 1863 me
tų sukilimo laikais. Ihi metas, kuomet žibintininkai ir kiemsargiai Vilniuje verčiami "ochrankos"
darbuotojais.
Kokie buvo žibintai, kaip jie keitėsi, parodo
išlikę senųjų dailininkų grafikos kūriniai, tapyba,
rašytiniai šaltiniai ir ž inomos kitų šalių analogijos.
*♦*
XVIII a. pabaigoje, plintant Lietuvos archi
tektūroje klasicizmui, gatves, tiltus, aikštes pra
dėta apšviesti stacionariais žibintais. To laikotar
pio Europos ikonografijoje (litografijose, pieši
niuose, tapyboje) aptinkami pakabinamieji ž ibintai, pagaminti iš skardos. Žibintą sudarė daž
niausiai apskritas, į apačią smailėjantis indas ku
rui ir dangtis. Kai kada indas būdavo užvožtas
panašios formos stogeliu. Stogelio viršuje būdavo
žiedelis pakabinimui. Žibinto korpuse būdavo
angos, pro kurias sklisdavo šviesa. Žibintas būda
vo pripilamas kanapių aliejaus. Degdami šie ži
bintai priminė aliejines lempas, vartotas Antikoje
ir Renesanse. Žibintai greit sudegdavo, aprūkda
vo,,ne ką ir tešvietė. Ilgiau neišsilaikę visai išnyko.
Ypač tai paspartino suklestėjusi prekyba ir fabri
kinė stiklo ir metalo gamyba. Atsiradus pigesnių
medžiagų, žibintus pradėta gaminti šviesius, sti
klinius. Atrasti ir pigesni degalai.
1824 metų italų dailininko Antonio Canaio
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paveiksle "Prancūzų pasiuntinio priėmimas Venecijoje" pavaiz
duotas žibintas, sudarytas iš į apačią smailėjančio indo degalams
ir dangčio, pridengiančio indą nuo lietaus. Žibintas pakabintas ant
virvės (1 pav.), kuri įtaisyta į skridinį. Strypas su skridiniu gale
įkaltas į mūrą.
Žibintas kabojo virš vandens kanalo prie arkinio tiltelio. Jis
apšvietė patiltę kanalu plaukiojančioms gondoloms. Šio žibinto
paskirtis, atrodo, bus nulėmusi ir jo konstrukciją. Laisvuoju virvės
galu žibintas buvo pritraukiamas prie kranto. T&ip patogu būdavo
jį papildyti degalais ir išvalyti. Laisvasis virvės galas būdavo pririša
mas pakrantėje prie kablio sienoje.
Kitame to paties dailininko paveiksle "Šv.Džakomo aikštė Ve
necijoje" nutapyti analogiški žibintai, tačiau kabantys ne virš kana
lo, o virš išrikiuotų parduotuvėlių gatvėje. Žibintai kabo ant ilgų
strypų su atsparomis, virve nuleidžiami ir pakeliami.
Analogiški žibintai pavaizduoti ir architekto istoriko Juozapo
Kamarausko (1874-1946) akvarelėse: "1506 Išganytojo (Spaso)
vartai" (1892); "Tbtorių vartai" (1892); "Polocko kelias" (1892);
"Šv.Marijos Magdalenos vartai prie Šv.Jono bažnyčios"1 (1892).
Pastarajame paveiksle žibintas kabo ant strypo su atsparėle. Jo
gale įtaisytas skridinys su kilpa. Per jį nuo žibinto į langelį sienoje
nutiesta virvė (2 pav.). Laisvasis jos galas pririštas kitoje vartų
pusėje. Nakčiai vartus užvėrus, kiemsargis pritvirtina žibintą lai
kančią virvę, ir iš gatvės jis nekilnojamas. Aptariamasis žibintas
paveiksle nupieštas kabantis ant miesto vartų, jų šone. Jį sudaro
skardinis su angomis šonuose ir siaurėjantis į apačią apskritas

4 pav. Pakabinamasis žibintas (Jano Gumovvskio piešinys iš rinkinio
"Lenkijos architektūros motyvai". 1928 m.).

5 pav. Pakabinamasis žibintas (Jano Gumowskio piešinys iš rinkinio
"Lenkijos architektūros motyvai". 1928 m.).
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indas, pridengtas kūginiu
skardiniu stogeliu. Dugne
buvo bakelis degalams. D e
ginamas būdavo lajus ar ka
napių aliejus. Šviesa ir dū
mai sklisdavo pro sienelių
plyšius.
Akvarelėje "Tbtorių var
tai"2 J.Kamarauskas nu
piešė prie vartų ant įkasto į
žem ę medinio keturkam
pio stulpo, paremto dviem
atramėlėmis, kabantį žibin
tą (3 pav.). Viršuje prie stul
po pritvirtinta medinė kar
telė su skridiniu ar kilpa ga
le virvei įverti. Žibintas pa
kabintas ant virvės, o laisva
sis virvės galas pririštas prie
stulpo. Žibintas apskritas, iš
viršaus pridengtas skardi
niu kūgiškų stogeliu. Jo du
gne įtaisytas indas skystiems
degalams, sienelėse yra an
gos šviesai sklisti. Pastaty
mo būdu žibintas artimas
jau anksčiau aptartam ži
bintui 1678 m. nežinomo
dailininko piešinyje, vaiz
duojančiame
Klaipėdą,
miestą ir pilį. Abu pakabinti
ant medinių stulpų su kar
telėmis. Skiriasi tik patys ži 6 pav. Pakabinamasis žibintas (Rotenbintai, jų formos: 1678 me burgas prie Thubėrio. Iliustracija 'Var
pines bokšto vartai" iš Vokietijoje lei
tų - nešiojamojo tipe, o sto
žurnalo 'Der Sammler",1890 m ).
1892 m., nupieštas J.Kamarausko - pakabinamasis, su
siaurėjęs į apačią ir jau nebepastatomas. Tačiau, kaip
matyti iš piešinių, jų pakabi
nimo būdas toks pat.
Lenkijos dailininkas Ja
nas Gumovvskis (18831946) analogiškus žibintus
yra nupiešęs Gdanske3
1928 m. Viename piešinyje
žibintas kabo ant puošnaus
kronšteino prie pilies sienos
(4 pav.), kitame - pakabin
tas ties stogu ant grandinių
(5 pav.).
1890 m. Vokietijoje lei
sto tęstinio žurnalo "Der
Sammler"4
iliustracijoje
"Varpinės bokšto vartai",
vaizduojančioje Rotenburgą prie Thuberio, matyti ži
bintas, pakabintas ant vir
vės, ištiestos skersai gatvę ir 7 pav. Pakabinamasis žibintas (Nicolas
Louis Francois Gosse paveikslo "Napo
galais pritvirtintos prie pa leonas Tilžėje suima Prūsijos karalienę
statų (6 pav.). Žibintas kil Luizą 1807 liepos 7 d." fragmentas).
nojamas skridiniais.
Raižinyje "Įvykiai Lione 1831"5 pavaizduotas tokiu pat būdu
kilnojamas ir į aptartąjį panašus žibintas. Nicolas Louis Francois
Gosse (1787-1878) tapybos paveiksle "Napoleonas Tilžėje suima
Prūsijos karalienę Luizą 1807 liepos 7 d."6 nupiešti pastatą apšviečiantys du ant metalinių stulpų pakabinti žibintai. Žibintai kabo
ant virvių ir kilnojami skridiniais (7 pav.). Žibintai sudaryti iš
kūginių stogelių ir įstiklintų daugiabriaunių sienelių. Stogeliai pa
gaminti iš spalvoto metalo skardos su vėdinimo angelėmis. Virš jo

neaukštas kaminėlis ir
žiedas pakabinimui. Sie
nelės apverstos šešiakam
pės piramidės pavidalo.

V ilniaus
ž ib in ta i po
1831 m etų
sukilim o
Vilniuje žibintai bū
davo statomi ant stulpų ar
tvirtinami prie sienų.
Stulpai būdavo mediniai,
stačiakampiai, apačioje
sutvirtinti
vertikaliais
8 pav. Pakabinamasis žibintas (J.Oziemblausko litografijos ’'Vil
stulpeliais.
Prie
stulpo vi
niaus rotušės aikštė" (apie 1835) fragmentas. LDM, inv. G-3836).
ršuje būdavo metalinis
išriestas strypas su skridiniu ar kilpa ži
bintui. Žibintas kabodavo ant virvės ir
9 pav. Pakabinamasis žibintas (T.Bičkaubūdavo kilnojamas, o laisvąjį virvės galą sko
litografijos "Rotušės aikštė (1841) frag
rišdavo prie stulpo. "1832 m. Vilniuje iš mentas. LDM, inv. G-2353).
viso buvo 559 žibintai"7. Visi jie buvo
užpildomi kanapių aliejumi. 1824 m. Vilniuje imta naudoti A.Argad išrastą lempą su
stiklu ir medvilnine tuščiavidure dagtimi. Vilniuje lempos su stiklais vadintos Varšu
vos lempomis. Lempoms reikėjo išvalyto kanapių aliejaus, tačiau jos degė šviesiau,
mažiau rūko, todėl buvo pamėgtos. Jas imta statyti į žibintus gatvėse. 1832 m. su
lempomis žibintų buvo 28 vnt."^
J.Oziemblausko litografijose "Vilniaus rotušė"9 (1835) ir "Vilniaus rotušės aik
štė"10 (apie 1835) matome tvorele aptvertą Vilniaus klasicistinės rotušės aikštę, 1817
m. sodintus piramidinius topolius ir nuolatinio gatvių apšvietimo žibintus. Tokie pat
žibintai yra ir dailininko T.Bičkausko kūrinyje11, litografuotame Oziemblausko 1840
m. Žibintai stovi ant aukštų medinių stulpų (8,9 pav.). Jų viršuje ant strypo kabo virve
reguliuojamas vienas žibintas. Žibintai išrikiuoti abiejose aikštės pusėse. Aikštė
sutvarkyta, apšviesta, tad ne veltui
1845 m. gruodžio 14 d. Vilniaus ro
tušėje atidaromas miesto teatras.
Po 1831 m. sukilimo žibintai ant
stulpų yra stovėję ir aikštėje prie kla
m
sicistinės Katedros. J.Oziemblausko
litografijoje "Vilniaus pilių vaizdas iš
šiaurės" (1850) matyti virve nuleid
m m m v& B B M S S k
žiamas ir pakeliamas žibintas, paka
bintas ant metalinio išlenkto strypo,
10 pav. Pakabinamasis žibintas (J.Oziemblausko
vaizdai iš šiaurės"
litografuos "Vilniaus | ulių
.....................
pritvirtinto prie medinio stulpo vi
(1850) fragmentas. // Drėma V. Dingęs Vilnius. ršaus (10 pav.). Kitoje J.Oziemblau
V, 1991).
sko litografijoje "ŠvJurgio mugė Vil
niuje"12 pavaizduota Vil
niaus Katedros aikštė mu
gės metu (11 pav.). Aikštė
piešinyje grįsta akmenimis
(išgrįsta 1838 m.), o iš
abiejų pusių išrikiuotos
krautuvėlės. Žibintas pa
statytas aikštėje ant auk
što medinio stulpo kaip ir
Rotušės aikštėje.
Vi
ršuje ant lenktų metalinių
strypų pritaisyti keturi vir
ve nuleidžiami žibintai.
oVi
Medinius stulpus svarbe
sniuose policijos postuose
dažydavo dryžiais.
Kitoje 1837 metų lito
grafijoje, sukurtoje pagal
dailininko
T.Bičkausko 12 pav. Pakabinamasis žibintas (KBachmatovičiaus (1808-1837) piešinys iš rinKinio "Vilniaus
1J pav. Pakabinamieji žibintai (J.Oziemblausko litografijos
piešinį13,
Katedros
aikštė prisiminimai". J.Oziemblausko litografijos
"SvJurgio mugė Vilniuje" (1845) fragmentas. IEM/Mikdar tik pradėta tvarkyti, (1837) fragmentas. LMA CB L ief 3.2.1-7).
9392).
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13 pav. Pakabinamasis žibintas (Fotoatvirukas su litografija "Gubernatūros rūmai ir observatorija Vilniuje”. LMA CB F16-05 151 f.,
Uziemblos fondas).

dar tik kuoleliais ir virve pažymėtos aikštės ribos, o žibintų visai
nėra. Peršasi išvada, kad žibintai buvo pastatyti po 1838 metų.
1854 metų V.Sadovnikovo litografijoje "Vilniaus katedra"14 aikštė
je ant stulpų stovi jau visai kitoks ž ibintas. Panašų į Rotušės aikštės
žibintą yra nupiešęs Vilniuje 1808-1837 m. gyvenęs K.Bachmatovičiusl 5 (12 pav.). Piešinyje pavaizduotas žibintas stovi ant masy
vaus keturkampio į viršų smailėjančio stulpo. Ties viršumi prie jo
galo pritaisytas vienas nuleidžiamas žibintas, pakabintas už stoge
lio ąselės. Stogelis šiek tiek kūginis, viršuje užbaigtas lyg dangčiu
su ąsele. Žibintas keturšonis, į apačią siaurėjantis. Šonai trapeci
niai, įstiklinti.
Fotoatviruke su išspausdinta sena litografija "Gubernatoriaus
rūmai ir observatorija Vilniuje"16 nupiešti du skirtingose gatvelės
pusėse pastatyti žibintai. Iš braižo litografija galėtų būti priskirta
J.Oziemblauskui. Analogiškas žibintas pavaizduotas ir tokio pat
braižo litografijoje, išspausdintoje laiškų popieriuje17 ir saugomo
j e L.Uziemblos fonde LMA. Jos abi ir braiž u, ir vaizduojamuoju
laikotarpiu panašios ir tesiskiria viena kita detale. Pasta
rojoje įspausta "vys. M.S." Šioje litografijoje nupieštas
vienas ž ibintas (13 pav.). Toks pat ž ibintas pavaizduotas
ir M.Kiuji litografijoje "Generalgubernatoriaus rūmai ir
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15 pav. Pakabinamasis žibintas (J.Oziemblausko lito
grafijos "Aušros vartų gatvė” (1834) fragmentas.
LDM, inv. G-346).
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14 pav. Pakabinamasis žibintas (J.Čechavičiaus fotografija iš alb. ’V il
niaus ir jo apylinkių vaizdai” (apie 1837). T. 2. - MA CB A 7172/2).

Bonifratrų bažnyčia"18. Tūčiau 1837 m. nežinomo dailininko spal
votoje litografijoje19 jau pavaizduotas priešais rūmus fontanas ir
kitokie žibintai - šie pastatyti ant metalinių stulpų, įtvirtintų į
cokolį. Žibintas įtaisytas stulpo viršuje. Jis keturkampis, metaliniu
stogeliu ir kaminėliu, stiklinėmis sienelėmis. Ši analizė rodytų, kad
minėtojo tipo aliejiniai žibintai anksčiausiai buvo pastatyti priešais
gubernatūros rūmus, vėliau prie Rotušės, paskui prie Katedros.
Jie yra buvę ir ant medinio Žaliojo tilto. Iki matyti senoje J.Čecha
vičiaus fotografijoje20 (14 pav.).
Kitą grupę sudaro žibintai, kabėję to meto reikšmingiausiose
Vilniaus vietose - prie Aušros vartų, Katedros, Dominikonų gat
vėje, ties Šv.Rapolo bažnyčia netoli Žaliojo tilto. Juose būdavo
įtaisoma vadinamoji Varšuvos lempa, su panašiu į vėlesnių žibali
nių lempų, plačiai paplitusių XX a., stiklu. Jų būta ir pakabinamų,
ir įtaisytų ant stulpo atramos, lūi nenuleidžiami ir nepakeliami
žibintai, o ties stogeliu įtvirtinti į strypą. Vieną ankstyvesnių aptin
kame J.Oziemblausko 1835 metų litografijoje21 "Aušros vartų
gatvė" (15 pav.). Toks pat žibin
tas, tik šiek tiek kitokia atramė
le, pavaizduotas kitoje to paties
autoriaus litografijoje22 (16
r
pav.). Žibintas, žvelgiant iš
4 '+ šono, rombo pavidalo, ketur
kampiu piramidiniu metaliniu
%
stogeliu, į apačią siaurėjančio
mis stiklinėmis trapecinėmis
sienelėmis. Pasvirusios žemyn
sienelės kreipė viduje degan
... „i» ■
čios lempelės šviesą į gatvės
grindinį. Žibinto stogelis buvo
W
papuoštas vėjarode, o atramos
atspara buvo voliutos motyvo,
būdingo barokui.
Žibintas su vėjarode pavaiz
duotas ir nežinomo dailininko
piešinyje "Šv. Teresės bažnyčia"
( 1840)23. Tokiu pat būdu paka
bintas panašus žibintas, 1848
m. nupieštas ir J.Chruckio pei
zaže "Šnipiškės"24. Žibintas
kabo prie pastato kampo ant
sienos ties Žaliuoju tiltu (17
pav.). Tokiu pat būdu ant pana
" ■*Į
šių atramų, bet su voliutos mo
tyvo atsparėlėmis, žibintai nu
‘..‘«j
piešti litografijoje iš K.Vilčin
JL
skio albumo2^ (18 pav.). Joje
16 pav. Pakabinamasis žibintas (J.Oziem
pavaizduoti prie F.Rosio laipti
blausko litografijos "Aušros vartų koplyčia"
nės į Aušros vartų koplyčią ka
(1835) fragmentas. IEM, inv. 1 Mik-2070/2).
bėję du žibintai, nuo anksčiau

aptartųjų besiskiriantys galbūt tik kito
kios formos stogeliais. Šių žibintų sto
geliai kupoliniai, su ventiliacijos angelė
mis, užbaigti bokštiniais kaminėliais.
Šiais žibintais buvo apšviesta ir likusioji
Pilies gatvės dalis. T&i matome nežino
mo dailininko 1840 metų akvarelėje26
(19 pav.). Viename jų aiškiai nupiešta
ant žibinto dugno pastatyta lempelė su
stiklu. Tbkie žibintai pavaizduoti K.Ripinskio27 (1862) ir M.Zaleskio28 pa
veiksluose, spausdintuose K.Vilčinskio
albume, taip pat ir A.H.Kirkoro "Vado
ve”29, išleistame 1862 metais. Jame
išspausdinti raižiniai, vaizduojantys
Aušros vartų (20 pav.) ir Šv.Onos baž
nyčią (21 pav.). Abiejuose matyti žibin
tai, pakabinti ant atramų ties stogeliais
ir formomis tapatūs Pilies gatvėje kabė
jusiems žibintams su lempomis viduje.
Litografijoje, išspausdintoje laiškų
popieriuje ir vaizduojančioje Vilniaus
Katedrą30, nupiešti du žibintai, iš kurių
vienas kabo ant stulpo, o kitas pritvirtin
tas prie Katedros kampo (22 pav.). Abu
18 pav.
žibintai pakabinti ant atramų ties stoge
tografijos J.Bulhako
liais. Atramos su atsparėlėmis. Žibintai
vartų koplyčia" iš LMA
irjų atramos panašūs į kabojusius Pilies
gatvėje, ties Aušros vartais ir kitur. Li
sukilimo išgriautos Vilniaus miesto sienos,
bažnyčių, gražiųjų miesto vartų, vilniečiai
tografijoje Katedros aikštė vaizduoja
17 pav. Pakabinamasis žibintas (J.Chruckio
ilgai negalėjo priprasti. Tbdėl laiškų popie
ma neišgrįsta (išgrindžiama akmenimis
litografijos "Šnipiškės" (1848) fragmentas. LDM,
1838 metais). 1863 m. sukilimo laikų
rius su įspaustu jame naujuoju sostinės rū
inv. G-2591).
bu kalbėjo ne maž iau už patį laiškelį. Iliose
Vilniaus fotografas Abdonas Korzunas
vaizduose pasitaiko ir apšvietimo priemonių. Juolab, kad jos Vilniuje buvo
(už sukilimo dalyvių fotografavimą savo dirbtuvėje
ištremtas) nufotografavo ir laiškų popieriuje išspausdi
įtaisomos ne tik keliams tamsoje apšviesti, bet skirtos ir policijai - sukilėliams
gaudyti.
no Katedrą ir jos aikštę iš J.Oziemblausko litografijos
Nežinomo dailininko litografijoje "Dominikonų gatvės perspektyva"31 (23
po 1831 metų sukilimo. Joje matyti tuščia ir nyki aikštė,
prie kurios, kaip ir prie caro ¡sakymu po 1831 metų
pav.) prie Bajorų institutooastato kabantys du žibintai priskirtini tai pačiai
aptartųjų žibintų grupei. Žibintų ir stogelio virš portalo atramos susuktos
spirale. Abu dirbiniai tos pačios rankos darbo, vientiso stiliaus.
"1851 m. rudenį pradėjo degti 108 pirmieji"32 terpentininiai žibintai (78%
spirito, 22% terpentino). Žibinto įrengimas turėjo mišinį garinti ir, degant
garams, šviesti. Tbks apšvietimas tuo metu dar buvo vadinamas dujiniu."1857
m. Vilniuje iš viso buvo 400 aliejinių ir 190 spirito - terpentino žibintų,
priklausiusių miestui...
1852 m. gatvių ir kiemų
apšvietimui iš viso buvo
2189 miesto ir privačių
savininkų žibintai"33.
"Žibintus turėjo be
veik visi turtingesnieji
miestiečiai"34. Jie buvo
kabinami prie jų namų
ir neskaičiuojami prie
miesto žibintų. Jais rū
pinosi kiemsargiai, o
miesto žibintais - pa
samdyti žibintininkai gaisrininkų kuopos dar
buotojai. Miestas turė
jo 15-20 žibintininkų.
"Žibintininkai su kopė
čiomis ant pečių, su lini
ne prijuoste, dagties at
sarga ir rankiniu žibintu
vaikščiojo po miestą iki
antros ketvirtos valan
dos nakties"35 (24
19 pav. Pakabinamieji žibintai (Nežinomo tapytojo
akvarelės "Pilies gatvės perspektyva" (1840) fragmen
tas. LDM).

20 pav. Pakabinamasis žibintas (Senos litografijos
"Aušros vartų koplyčia" fragmentas iš AH.Kirkoro
vadovo 'Vilnius ir gelež inkelis...", 1862).

v
pav.;.

v

Miestas būdavo ap-
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21 pav. Pakabinamasis žibintas (Senos litografijos "Šv.Onos bažnyčia"
fragmentas iš A .H.Kirkoro vadovo "Vilnius ir geležinkelis..." 1862).

šviečiamas žibintais per pa
tį tamsymetį - nuo rugsėjo
1 dienos iki gegužės 1-21
dienos. "Mėnesienos nakti
mis žibintai nebuvo užde
gami. Tamsiomis naktimis
žibintai turėjo būti uždega
mi po valandos saulei nusi
leidus ir gesinami antrą va
landą nakties. Svarbiausių
švenčių, maskaradų dieno
mis žibintai degdavo iki
ketvirtos valandos ryto"36.
TUo metu Vilniaus ži
bintai buvo deginami kana
pių aliejumi ir spirito bei
terpentino mišiniu. Šiais ži
bintais buvo apšviestos Vil
niaus gatvės ir priemiesčiai.
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23 pav. Pakabinamasis žibintas (Nežinomo
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LIETUVOS TOTORIŲ SAVIVOKA
XIX a.-XX a. pirmojoje pusėje
Tamara BAIRAŠAUSKAITĖ

Mėginimas ieškoti Lietuvos totorių savęs suvokimo
konstitucijas bei Statuto teise ir įsitvirtino bajorų luom e
apraiškų moksliškai gali atrodyti ne visiškai korektiškas
(w dostojnosci szlacheckiej)"^.
dalykas. Ši etninė m ažum a nėra sukūrusi rašytinių pamin
1819 m. rugsėjo 20 d. Meišutovičių giminės genealogi
klų, o tai reiškia, kad neturi patirties ir minties perdavimo
joje parašyta, kad "ši giminė senais laikais atvykusi iš Užtekstų. Ž odinė tradicija taip pat liko neužfiksuota.
volgio į Lenkijos kraštą ir jame apsigyvenusi, už daugelį
paslaugų, palankumą ir ištikimybę sostui bei kilnius poel
Ankstyvas gim tosios kalbos praradimas, supančių tautų
kalbos įtaka ir vartojimas (iki XVI a. akivaizdi totorių
gius visų pirma iš Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, vėliau
rutenizacija, X V II-X IX - polonizacija) istorikams leido
Lenkijos ir Lietuvos valstybės, galiausiai iš buvusių Len
kalbėti apie sparčią Lietuvos totorių asimiliaciją1, galiau
kijos karalių dovanų gavo ž ėmės valdas, daugelį privilegijų
siai ir visišką sulenkėjim ą2. Išsaugota tikyba, religinės or
ir konstitucijų bei Statutu drauge su įvairiose Lietuvos
ganizacijos formos vertinama veikiau
kaip islamo kultūros liekanos, bet ne
atsparumo asimiliacijai požym is.
Tbkiomis etnokultūros sąlygomis
itin reikšmingos išlikusios šaltinių
detalės. Savęs suvokimui savotiškas
raktas - XIX a. pirmojo ketvirčio to
torių genealogijos. Ilgai svarstyta Ru
sijos ir vietos valdžios įstaigose, ko
kią vietą Lietuvos totoriai užim a vi
suomenės luom inėje hierarchijoje. Ir
tik Valdančiojo Senato 1819 m. kovo
6 d. įsaku3 buvo pradėtas totorių gi
minių patikrinimas, kuris paspartino
bajorystės dokum entų išdavimą gu
bernijų genealogijų kom isijose. Pri
statytų įrodymų pagrindu, remdamie
si 1785 m. Jekaterinos II "Malonės
raštu bajorams", gubernijos maršalka
ir apskričių deputatai turėjo patikrin
ti totorių bajorų teises ir surašyti ati
tinkamą genealogiją (wywod familii
szlacheckiej). 1819 ir 1820 m. totoriai
masiškai kreipėsi į Bajorų deputaci
jas dėl bajoriškos kilmės patvirtinimo
Vilniaus Lukiškių priemiesčio mečetė. Viena seniausių LDK, statyta X V a. p irm ojoje p u sėje.
(yra išlikę 1817 ir ankstesnių metų
XIX a. antroje pusėje perstatyta. 1951 m. uždaryta, vėliau nugriauta. (J .O z e m b lo v sk io lito g r a fi
dokumentų). G enealoginių komisijų
ja. XIX a. pirmoji pusė. Iš kn."Živopisnaja Rosija". - Vilna, 1822. - T. 3. D . 1-2. - P. 1 5 2 . R u sų k . )
išvadas tuom et gavo 78 totorių gim i
Didž iosios Kunigaikštystės vaivadijose ir pavietuose gyve
nės4, o tai reiškė, kad didžium a Lietuvos gubernijose gy
nančiais totoriais buvo patvirtinta bajorų luome"6. Pažod
venančių totorių, nežiūrint jų skirtingos turtinės ir socia
žiui tas pats pakartota Širdies herbo Poltoržickių giminės
linės padėties, buvo pripažinti priklausą privilegijuotam
genealogijoje7. Panašiai skambėjo Kirvio herbo Jezerluomui.
skių8, Dolengos herbo Bairulevičių9, Rudnicos herbo EjIšvados apie giminės genealogiją buvo palyginti griež
gaševičių10 bajorystės įrodymų pradžia.
tos formos dokumentas, atitikęs "Malonės rašto" reikala
Kaip minėtoji formulė pateko į kai kurių totorių gimi
vimus. Thčiau dalies totorių giminių genealogijos išvadose
nių XIX a. pirmąjį ketvirtį sudarytas genealogijas, sunku
po privalomos genealogijos komisijos prisistatymo for
tiksliai pasakyti. Greičiausiai pačių totorių iniciatyva. For
mulės sekė dokumentais neįrodyta, bet istorinės tradicijos
mule matyt norėta parodyti giminės senumą ir tradicinę
padiktuota teksto dalis, kurios analizė gali būti naudinga
teisę į bajorystę. Thčiau šalia restitucinės funkcijos ji at
mėginant atsakyti į klausimą, kaip totoriai suprato savo
spindi ir Lietuvos totoriaus įvaizdį etninėje sąmonėje.
egzistencijos Lietuvos visuom enėje pamatą, suvokė savo
Dviejų skirtingų - europietiškos ir azijietiškos - kultūrų
vietą tarp kitų valstybės gyventojų.
sandaroje tarpstanti Lietuvos totorių bajorija save laikė
Antai 1819 m. gruodžio 1 1 d . M ėnulio herbo totorių
privilegijuota visuomenės grupe, susijusia su buvusios val
Viosnovskių genealogijoje įrašyta, kad "totorių kilmės ku
stybės valdovais siuzereno ir vasalo saitais. Po trečiojo
nigaikščių Viosnovskių giminė, persikėlusi į Lenkijos kra
Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo susidariusios
štą, nuolat atliko karo tarnybą ir riteriškuose reikaluose
socialinės ir politinės sąlygos totorius vertė vadovautis
buvo gerai išsiauklėjusi.Už tai ji kartu su visais totoriais
viduramž iško mąstymo formomis bei toliau saugoti riterio
įgijo Šviesiausiųjų Lenkijos karalių privilegijas, seimų
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Kauno musulmonų mečetė. Pastatyta 1930-1932 m. Vytauto Didžiojo
minėjimo proga. Projekto autorius inž. A.Michnevičius. Grąžinta Lie
tuvos totoriams 1991 m. liepos 5 d. (Iš albumo "Vytauto didysis mie
stas". - Kaunas, 1933.)

samdinio įvaizdį. Autocharakteristika "ištikimi, kilnūs,
paslaugūs ir palankūs" kariai, t.y. lojalūs, siekia XVIXVII a., kai formavosi Lenkijos ir Lietuvos bajorijos
sintetiniai bruožai: garbė, kilnumas, orumas, riterišku
mas, sudarę tam tikrą luom inės etikos sistemą. Šis šalti
niuose fiksuotas tautos apibūdinimas, neperžengiantis
luom o ribų, yra ilgiausiai išsaugotas viduramžių kultū
ros reliktas ir tvirtina etninės bendrijos konservatyvumą.
A pie Lietuvos totorių susitapatinimą su konkrečiu
luomu X X a. pradž ioje F.Dobrianskis rašė, jog Lietuvos
totoriai nesudaro atskirai gyvenančios etnografinės gru
pės, bet gyvena tarp baltarusių ir lietuvių, nepripažinda
mi net totoriaus vardo: "Mes ne totoriai, bet bajorai
musulmonai, totoriais mus vadina tik valstiečiai"11.
Atkreiptinas dėmesys į tautinėms m ažumoms būdin
gą savybę - etninės savim onės vieningumą, bendrumo
jausmą. Thršąlygojo kolektyvinę savęs interpretaciją san
tykiuose su valstybe, visuom ene, kaimynais. Tbtoriai šį
šaltiniuose fiksuotą jausmą išsaugojo iki X IX a. vidurio.
Sąvoką "visi totoriai", "visų totorių vardu" aptinkame
garbingų bendruomenės narių aukštesnei valdžiai rašy
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tuose prašymuose, skunduose12.
Kolektyvinės sąmonės išraiška įvardžiu "mes" la
biausiai įtakota teisinių veiksnių: XIX a. totoriai savo
pretenzijas priklausyti kilmingam bajorų luom ui grin
dė Lenkijos karalių privilegijomis bei seim ų konstitu
cijomis, duotom is vėliavininkams, kunigaikščiams,
murzoms ir "visiems totoriams". Siekimas išsaugoti tra
dicinę vietą visuomenės hierarchinėje struktūroje ugdė
kolektyvinės savivokos jausmą iki X IX a. antrosios pu
sės. Vėliau, individualėjančios visuom enės veikiamas,
šis bendrumo jausmas ima blėsti, tačiau jį vėl mėginta
atgaivinti X X a. tarpukaryje.
XIX a. ypatingos kultūrinės bei visuom eninės žym ės
paženklino ne tik besiformuojančias Lietuvoje tautas,
ieškojusias atsakymo į klausimą "iš kur atėjome". Visa
tai sukūrė ištisą romantinės istoriografijos mokyklą.
Lietuvių tautai savųjų "šaknų" ieškojimas buvo vienas
iš svarbiausių egzistencinio įsitvirtinimo formų13. Drį
stu teigti, kad kilmės paieškos ne m ažesnę reikšmę
turėjo ir totorių etniniam mikropasauliui.
Yra išlikęs vienintelis Lietuvos totoriaus parašytas
kūrinys "Apie Lietuvos musulmonus"14. Autorius - į t a 
kų pavieto gyventojas iš garsios totorių TUhan Baranovskių gim in ės15. Rankraščio leidėjas A.Krumanas liudia, kad tai puikiai mokėjęs rytų kalbas žm ogus16, o
^.Kričinskis užsim ena apie jo dalyvavimą 1863 m. su
kilime ir ta proga parašytus eilėraščius17. Matyt užrašų
apie Lietuvos totorius autoriaus išties būta išsilavinu
sio vyro, kuris, remdamasis šeim ų padavimais ir genea
logijomis, bandė parašyti savo genties istoriją. Istorio
grafijoje šis darbas traktuojamas kaip diletantiškas,
nors juo naudojosi rimti tyrinėtojai (J.lhlko Hrincevičius, S.Dziadulevičius).
Atsiribojus nuo mokslinės veikalo vertės, čia galima
apčiuopti totorių savivokos atspindžių.
XIX a. viduryje skirtingą socialinę ir turtinę padėtį
užėmusias totorių gimines M.Hihan Baranovskts vie
nas laikė priklausančias elitui, kitas - prastai padermei.
Jis skyrė tris skirtingos kilmės totorių giminių grupes
(jo žodžiais, klases). Pirmajai priklausė kunigaikščiais,
bejais, emyrais (murzomis) tituluojamos giminės, jo
manymu, susiformavusios iš Kipčiako ordos Dagestano
provincijos aristokratijos (į LDK jos atkeliavo XIVXVI a.), Lietuvos didieji kunigaikščiai ją traktavo kaip
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Butrimonių totoriai. XIX a. pab - XX a. pr. (Iš kn. Tblko Hryncewicz
J. Muslimowie czyli tak zwani Tfctarzy litewcy. - Krakow, 1924. - P. 49.)

svetimšalių aukštuom enę ir atitinkamai įvertino, apdovanodami
stambiomis žem ės valdomis bei teisiškai sulygindami su Lietuvos
bajorija. Šiai giminei priklausė Najman beg Oleškevičiai Kričinskiai, Tlihan beg Dagestaniškiai Baranovskiai, Ulan beg Polianskiai,
Ulan beg M aliušickiai, Jalair beg Zablockiai, Daniar beg Jušinskiai,
Edigej emirza Korickiai, Tferek emirza Bučackiai, Guzman emirza
Sulkevičiai ir kt.
Antrąją grupę, taip pat Lietuvoje gavusią žem ės valdas ir bajorų
teises, M.Tbhan Baranovskis kildina ne iš totorių, bet iš XVII a.
emigrantų, atkeliavusių iš turkų užkariautų Lenkijai ir Moldovai
priklausiusių pietvakarių žem ių. Tbs giminės (tai Kžečiovskių, Okminskių, Dombrovskių, Smolskių-Zapuščianskių protėviai) senu
mu ir aukšta kilme pasigirti negalėjo.
R ečioji grupė - eiliniai genčių nariai, paprastų karių palikuonys
iš U žvolgio stepių nogajų, budžakų, čeremisų ir kalmukų ulusų. Šių
daugiausia gyventa bajorkaimiuose, m iesteliuose, vertėsi amatais,
daržininkyste, bitininkyste, augino tabaką. Ibi Januševskių, Chazbejevičių, M akųlovičių, Chaleckių, Korsakų, Šabunavičių, Makoveckių, Selimovičių, Jablonskių, Vilčinskų, Adamovičių, Asanovičių, Cembajevičių, Rizvanovičių, Lisovskių, Poplavskių, Milkovskių, Abrahimovičių ir kitos totorių giminės.
Atskirai M.TUhan Baranovskis aptarė Vilniaus ir jo apylinkių
šeimų kilmę. Jas laikė ne totoriais, bet nogajais, Vytauto paimtais į
nelaisvę ir iki XVIII a. vidurio neturėjusiais jokių pilietybės teisių.
Esą totorių kavalerijos pulko generolas majoras Mustafa Tlihan
Baranovskis įkalbėjęs Stanislovą Augustą jų teises sulyginti su kitų
musulmonų teisėm is18.
Nors totorių kilmės teorija, grindžiama savais argumentais, ir
neturėjo rimto m okslinio pagrindo, tačiau joje akivaizdus Rytų
Europos tautoms būdingas romantinis požiūris į tautos reikšmę.
Susidūrę su egzistencijos problema irstančioje feodalinėje visuome
nėje, totoriai siekė išsaugoti tradicinius etninio gyvavimo pamatus,
kaip matome, grindžiamus ne tautos, bet šeim os, giminės vietos

MUHIRAS - mečetėse kabinamas paveikslas, vaizduojąs
šventuosius Mekos ir Medinos miestus. Muhiruose taip pat
buvo surašomos citatos iš Korano, vaizduojama musulmonų
tikėjimo simbolika. (Iš buvusio Religijų istorijos muziejaus
fondų.)

Alytaus aps. Butrimonių vlsč. Raižių mečetės im a m o A d o 
mo Chalecko antkapis. Imamo pareigas ėjo nuo 1907 m.
(Iš buvusio Religijų istorijos muziejaus fondų.)
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visuomenėje nustatymu.
Su feodaline visuom ene juos vienijo priklausymas vie
nam bajorų luom ui, bet slcyrė kilmė, religija ir istorinė
paskirtis. Tirpstant naujiems m oderniems buržuazinės vi
suomenės santykiams, neskaitlingai etninei mažumai grė
sė pavojus išnykti. Prieš visišką savęs praradimą ji atsilaikė
tik saugodama archaišką "senumo, kilmingumo, garbingu
mo" įvaizdį, nustatydama istorinį kilmės tyšį tarp išlikusių
totorių giminių.
Panašūs savęs suvokim o ženklai Lietuvos totorių sąmo
nėje sustiprėjo X X a. pirmoje pusėje, kai susiformavo
totorių kilmės inteligentijos sluoksnis, bendruomenės eli
tas, kuris ėm ėsi plėtoti organizacines, kultūrines bei dva
sines etninės bendrijos atgimimo formas ir padėjo pama
tus Lietuvos totorių istorinės praeities tyrinėjimams. At
gimimo veikėjų pastangose prikelti ir sustiprinti etninio
bendrumo jausmą apstu X IX a. totorių savivokos remini
scencijų. Joms pateisinti totorių bendruomenės elitas pa
rėmė ir finansavo S.Dziadulevičiaus parengtą totorių gi
minių herbyną19. Lietuvos Respublikos spaudoje pasiro
dęs anonim inio autoriaus straipsnis "Lietuvos totoriai ir
jų kilmė"20, sukom piliuotas iš m inėto M .lbhan Baranovskio veikalo ir J.Thlko Hrincevičiaus studijos, galėjo pri
klausyti ir ne totoriaus plunksnai, bet aiškiai rodė, kad
Lietuvos totorių savivokos formos giliai įsišaknijo tiek jų
pačių, tiek visuom enės sąm onėje.
Svetimų kultūrų įtaką patyrusi etninė m ažuma ir šian
dien nepraranda atskirumo ir unikalumo pojūčio.

Pamaldos Vilniaus mečetėje. XIX a.
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LIETUVA IR LIETUVIAI
KAIMYNINIŲ TAUTŲ PATARLĖSE
Kazys GRIGAS
Etninius santykius tyrinėjantys kultūros istorikai iki šiol be
rods nė nebandė pasitelkti patarlių bei frazeologizmų lygio
kalbos duomenis. O tokių duomenų yra daug - užfiksuotų
įvairiais laikais, įvairiomis kalbomis, randamų žodynuose, pa
tarlių ir priežodžių leidiniuose. Dažniausiai tradiciniuose posa
kiuose baramos, peikiamos, giriamos ar kaip kitaip vertinamos
kaimyninės tautos, pastebimi kuo nors ypatingesni, vertintojų
požiūriu keistesni bruožai. Daugeliu atvejų neobjektyvūs, šali
ški būna pastebėjimai apie kaimynus, bet vis dėlto esama
juose ir vienokio ar kitokio ryšio su tikrove. Kitaip nebūtų jie
atsiradę, nebūtų prigiję atitinkamose kalbose kaip tų kalbų
vartotojų sankcionuotos lakoniškos ištartys. Todėl, atrodo, ne
prašai nors prabėgomis pažvelgti ir į tokią medžiagą - pamė
ginti pažiūrėti į savo tautą kitų tautų piliečių akimis. Šio rašinio
autorius ryžosi žengti pirmą nedrąsų žingsnį ta linkme ne tiek
tikėdamasis tarti naują nenuginčijamą žodį, kiek norėdamas
sudominti etninių kultūrų tyrinėtojus papildomų duomenų pa
naudojimo galimybėmis. Pasirankiota latvių, baltarusių, rusų,
lenkų, vokiečių patarlių bei frazeologizmų, kuriuose minima
Lietuva bei lietuviai. Posakiai klasifikuojami ir trumpai aptariami
kaip kalbų elementai, vienaip ar kitaip atspindintys atitinkamų
bendruomenių įspūdžius, emocijas, pastebėjimus. Panaudo
jamos taip pat patarlės, kuriose minimos atskiros Lietuvos
vietovės, kiti geografiniai objektai. Čia irgi ieškoma bent kokios
informacijos apie kultūrines, ekonomines ar gamtines Lietuvos
realijas. Bandoma remiantis patarlių ir frazeologizmų motyvais
rekonstruoti šiokį tokį, tiesa, gana mozaikišką, prieštaringą ir
nebūtinai tikrą, bet vis dėlto etninių kultūrų istorinių santykių
atitinkamai sąlygotą mūsų tautos paveikslą.
Tekstų šaltiniai, išskyrus keturtomį lenkų patarlių sąvadą, prieškariniai ir dar senesni patarlių ir priežodžių leidiniai, vienas
kitas žodynas. Sovietiniai latvių, baltarusių, rusų leidiniai šia
prasme beverčiai, nes į juos tautybes vertinančių tekstų nedė
ta. Tiesa, tariamos tautų draugystės temai vietos negailėta,
netgi priskelbta pseudoliaudiškų dalykų, tačiau jokiai kritinei ar
humoristinei pastabai apie tautas, atsidūrusias Tarybų Sąjun
gos sudėtyje, patekti į to laikotarpio leidinius, kaip žinome,
buvo nevalia.
Didžiausia tekstų sankaupa susidarė lenkų kalba. To prie
žastis - lenkai, kaip ir vokiečiai, jau turi išsamų patarlių ir
priežodžių tekstų sąvadą, tuo tarpu latvių, baltarusių ir rusų
duomenys imti iš senesniųjų rinktinių. Be to, Lietuvą su Lenkija
net kelis šimtmečius saistė bendros valstybės istorija. Intensy
vūs politinių, ekonominių, kultūrinių, pagaliau žmonių asmeni
nių santykių bei teritorinių ginčų procesai taip pat bus davę
nemažai akstinų žodiniams lenkų svarstymams ir sąmojui. O
tai ir sudarė sąlygas stereotipinių frazių įsitvirtinimui jų kalboje.
Kažko panašaus būta ir Mažojoje Lietuvoje, kur dviejų etninių
kultūrų - dominuojančios vokiečių ir stelbiamos lietuvių - trintis
neliko be pėdsakų. Tos žymės vokiečių kalboje užsikonserva
vo ir mus pasiekė patarlių, kitos frazeologijos pavidalu.
Beveik dėsninga, kad patarlėse, kuriose vienų tautų žm o
nės kalba apie kitas tautas, dominuoja humoristiniai ir kritiniai
motyvai. Ir tai mūsų nė kiek nestebina. Paprastų žmonių vadinamosios liaudies - mąstyme negatyvi svetimų bendruo
menių samprata natūraliai užprogramuota. Svetimi - tai visų

pirma žmonės, kalbantys kita kalba.
Pastebirnai skiriasi jų psichika, bent
kiek - antropologiniai bruožai, ne
šiosena. Neretai jie priklauso skirtin
goms religinėms bendruomenėms,
turi kiek kitus papročius, ir todėl juos stebintiems ir apie juos
kalbantiems pagrindinės tautybės žmonėms dažnai atrodo
keisti, juokingi, neretai smerktini. Amžiams bėgant tautų, ypač
kaimyninių, priešiškumą palaikė karai, grobimai, priespaudos,
asimiliavimo tendencijos, ekonominė eksploatacija. Todėl nei
giamas vertinimo kryptingumas lengvai suprantamas, ir ne iš
jo tyrinėtojui tenka spręsti apie atitinkamos tautos kultūros
veidą. Kalbos duomenų stebėtojui reikšmingesni patys vertini
mo kriterijai, tiesiogiai suprantami ar metaforomis tapę argu
mentai, kuriais žmonių ar tautų kokybė motyvuojama. Tai būna
realijos, konkrečios, nors dažnai ir hiperbolizuotos, detalės.
Tos pačios žymės vienos bendruomenės gali būti supranta
mos kaip teigiamos, kitos - kaip neigiamos, tačiau pats faktas,
kad jomis operuojama, primena apie ryšį su istorine tikrove.
Vertinamos tautybės žmonės kitų tautų frazeologijoje jiems
priskirtų charakteristikų patys sau netaiko. Svetimtaučių apie
juos sakomų dalykų jie nemato arba taip nepaiso, kad pasta
bos galėtų prigyti kalboje kaip pastovūs žodžių junginiai. Tuo
pašalinių tautų patarlės etninių santykių ir ypatumų tyrinėtojui
taip pat turėtų būti įdomios. Jos praplečia stebėjimų lauką.
Kaip visos kitos patarlės, taip ir valstybes, tautas, piliečius
minintys pastovūs žodžių junginiai yra dviejų lygmenų raiškos
standartai: vieni - meninės, kiti - nemeninės kalbos elementai.
Palyginimų arba metaforų forma reiškiami posakiai būna skirti
ne Lietuvos ar lietuvių vertinimui. Juose kalbama apie savo
žmones ir jų elgesio bei santykių problemas. Lietuviškos rea
lijos juose yra tik priemonės, atlieka meninių argumentų fun
kcijas. Lenkai, sakydami "mocne jak litewska vviara", visų pirma
netiesiogiai kalbėdavo apie savo tautiečius, kai kuriuos jų būdo
bruožus, tuo pačiu šį tą užsimindami ir apie lietuvius (šiuo
atveju - paminėdami juos kaip atitinkamos kokybės matą). Kiti
posakiai neturi perkeltinių reikšmių. Tai tiesioginiai pastebėji
mai, dėl lakoniškumo, taiklumo, prasmių aktualumo, neretai ir
dėl įspūdingos garsinės organizacijos, virtę tradiciniais. Mūsų
temai ir vieno, ir kito tipo tekstai parankūs, nesvarbu, ar lietuvi
škasis motyvas atlieka tiesioginio kvalifikavimo, ar meninio
vaizdo paskirtį, nes ir vieni, ir kiti turi atitinkamos kultūros
požymių.
Tekstus grupuojame ne pagal tai, kurių tautų ir kokiomis
kalbomis jie sukurti, o pagal tai, kas apie Lietuvą ir lietuvius
juose sakoma. Pasirodo, kad kai kurie posakiai šiomis temo
mis yra buvę vartojami ne kuria viena, o dviem ir net keliomis
kalbomis, pačių artimųjų ir tolimesnių kaimynų. Jie ypač iškal
bingi - parodo, kad garsas apie mūsų žmones ir krašto ypatu
mus yra siekęs gana toli. Pagrindiniu kriterijum išdėstant tek
stus į poskyrius pasirinkta realijų skaida ir Lietuvos bei lietuvių
vertinimai juose.

Lietuviai. Fiziniai duomenys, charakteris
Apie lietuvių išvaizdą kaimynų pasakyta nedaug. Gal išorę,
o gal ir ne ją bus turėję galvoje baltarusiai sakydami “Litvin batvin" (F 167), "Litvin červuony jak batvin" (ten pat). Lyginant
žmogaus išvaizdą su burokėlio raudonumu, atrodo, tegalima
gėrėtis ar stebėtis veido skaistumu, sakytum, patrauklia išorės
žyme. Prie teksto randama pastaba atkreipia dėmesį į ką kita.
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Tai M.Federovskio paaiškinimas, kad lietuviais būdavę vadina
mi žmonės, gyvenantys teritorijoje pradedant nuo Svisločės ir
Volkovisko. Ar apėmė tokia samprata ir dabartinę etnografinę
Lietuvą, ar tai tik kokio nedidelių teritorijų paribio charakteristi
ka, šiandien galime tik spėlioti. S.Daukantas savo metu yra
atkreipęs dėmesį į visai tokį pat pasakymą lenkų kalba - "Licviaki - bocviaki". Pirmą kartą toks lenkų tekstas publikuotas
1723 m. Mūsų istorikas jį kildino iš tų laikų, kai viduramžių
lietuviai ruošdavę žygius į Lenkijos plotus ir žuvusio lietuvių
kario krepšelyje lenkai terasdavę džiovintų burokėlių atsargas.
Daukantas, tai minėdamas, didžiavosi, kad lietuviai, ir menkai
misdami, buvo narsūs, stiprūs. Daukanto nuomonę lyg ir pa
remtų kiti du lenkų posakiai: "Co to za bocwina, po kto'rej znad
Litwina?" (A-K II 313) ir "U Litvvina zrodzita się bodwina, c6ž,
kiedy chleba nie ma" (ten pat). Beje, ir lenkų šaltinyje yra
pastaba, kurioje sakoma: "Batviniai, arba jaunų burokėlių bar
ščiai yra buvę lietuvių tautinis patiekalas" (ten pat). Taigi išeitų,
kad pietiniams mūsų kaimynams lietuvio vardas yra asocijavęsis su burokėlių kultūros populiarumu Lietuvoje. Cituotuose
lenkų tekstuose susidarę dviejų žodžių fonetiniai sąskambiai
didino nepikto pasišaipymo iš lietuvių įspūdingumą. Sąskam
bių žymes, tik ne tokias ryškias, matome ir rusų posakyje "Litvin
- koltun" (D 347). Apie žmonių, vadinamų lietuviais, tipą jame
išsitariama dar nepalankiau - pabrėžiamas žmonių netvarkin
gumas, galbūt aptekimas plaukais. Ne mums šiandien spręsti,
kiek tokia charakteristika posakiui atsirandant buvo objektyvi,
tjk aišku, kad ji buvo skirta lietuviams pašiepti. Fizinę lietuvių
žymę bus turėję galvoje latviai, pašiepdami silpnus žmones:
"Devigi leiši vienu gaili kauj" (Br 34), "Pieci leisi nes vienu auzu
maišu" (M II447). Tai to paties modelio, tik skirtingais įvaizdžiais
ataustos humoristinės frazės. Pirmosios daug variantų yra ir
Lietuvoje, bet tautybės atžvilgiu jos daugiausia būna neutralios
- pajuokiami penki, devyni, dešimt vyrų, dirbančių kokį niekin
gai menką darbą. Bet ir lietuviškų pasitaiko su už uominom apie
svetimas tautybes, plg. "Penki gudai vieną gaidį pjovė".
Netrūksta ir ypač skaudžiai lietuvių ambicijas užgaunančių
vertinirnų. Baltarusių būdavo sakoma "A litvini podle ¿vini", (F
167), "Svinie ieli, ei Litva papasuvalasie" (ten pat), lenkų "Litwini podle swini" (A 266). Žinant, kad kiaulės įvaizdis dau
gelyje kalbų vartojamas pajuokiant žmonių nešvarumą, neten
ka abejoti, kad baltarusiai ir lenkai tokiais posakiais bus minėję
lietuvių švaros stoką. Bet juos iš dalies galima sieti ir su lietuvių
ir lenkų istorija. Antai su baltarusių "Litva papasuvalasie" beveik
pažodžiui sutampa lenkų tekstas "Litwa tutaj popasala" su
1894 m. pridėtu prierašu "Amžinų Karalystės ir Lietuvos kaimy
ninių nesusipratimų atgarsis" (A-K II 313). Komentaras lyg ir
primena iki unijos vykusius Lietuvos ir Lenkijos karus. Galbūt
lenkai galėjo šitaip minėti betvarkę, matydami lietuvių karių
apleistas stovyklavietes. Tačiau, žinoma, toks komentaras ne
paneigia, kad taip kalbantieji visados turėdavo galvoje ir lietu
vių netvarkingumą.
Ir baltarusiai, ir lenkai vienodai lietuvius vertino sakydami
"Litvin jak lin" (N 73), "Litwin jak lin" (A-K II 313). Kalbėta apie
lietuvių suktumą, galbūt klastą. Baltarusių šaltinyje, I.Nosovičiaus paskelbtame 1874 m., skaitome: "Sakoma apie lietuvius,
kurie bet kuriuo atveju sugeba išsisukti kaip slidusis lynas" (N
73). Esama taip pat išplėsto šio palyginimo varianto lenkų
kalba "Litwin jak lin, Jacvviež jak jež" (A-K I I 313). Užkliudyti ne
tik lietuviai, bet ir jų giminaičiai jotvingiai. Šio posakio skelbėjų
prieraše pridurta, kad priežodis galėjo atsirasti dėl žodžių
sąskambių. Tuo neabejojame, bet vis tiek atrodo, kad šitokie
rimai buvo sukurti ne iš meilės dviems baltų tautoms ar gen
tims. Lenkai yra suminėję ir daug kitų lietuvių neigiamybių.
Lietuviai kvaili ir sukti ("Litwin gfupi jak ¿winia, a chitry jąk wąž"
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(A 266), su jais lyginami neatviri, užsispyrę, pikti ir kerštingi
žmonės: "Uparty jak Litwin", "Skryty jak Litwin", "Zawzięty jak
Litwin", "Falszywy jak Litwin", jie paslaptingi veidmainiai: "Jeszcze ten nie urodzfr, co by sbadaf Litwina", "Litwin, kiedy
dobry, jak wosk topnie, ale gdy go kto zahaczy, to i w grobie
nie przebaczy" (visi tekstai - A-K II 314), "Litwin z každym
pięknie, z nikim szczerze" (A 267), "Szczerosc Litwina, statose
kobiety, poczciwosc Žydą na nie się przyda" (A-K II 314).
Nepatikimi ir klastingi lietuviai yra atrodę ir vokiečiams: "Der
Littauer ist keinen Deutschen treu und wenn er bis Mittag
schläft" (W III200), "Dem Littauer darf der Deutsche nicht trauen
und wenn er mit ihm in einem Bett schläft" (ten pat), "Ein Litauer
ist nicht einer Pareske werth" (W III201).
Skaitant tokias charakteristikas, iš tiesų galima patikėti, kad
lietuvių tauta baisi nenaudėlė. Tačiau kai pamatai, kad tų pačių
lenkų labai panašiai kalbama ir apie vokiečius, rusus, vokiečių
- apie lenkus, lietuvių - apie lenkus, vokiečius, gudus, žydus,
aiškėja, kad tautinio nepakantumo gaidos paliko pėdsakus
visų tautų kalbose ir folkloruose ir kad tai yra dėsninga. Ir dar.
Priešiškumo tendencijų intensyvumas matyt yra proporcingas
atitinkamai kaimynų turėtų sąskaitų pobūdžiui ir skaičiui. Gal
neatsitiktinai lietuvius taip spalvingai yra apšnekėję lenkai,
aštriau ir įvairiau už kitus kaimynus. Dėl to bus kalti dažni ir
skaudūs šių tautų santykių lūžiai. Baltarusių kalba pasikarto
jantys lenkiškų posakių atitikmenys ir variantai - dabartinės
Baltarusijos plotuose kadaise buvusios lenkų kalbos ir kultūros
didelės įtakos vaisius.
Bet ne visi kaimynų šaltiniuose sutinkami tradiciniai posa
kiai lietuvius taip žeidžia. Gana netikėtas, pavyzdžiui, yra etnonimų lietuvis ir lenkas pasikartojimas tekstuose "Mądry Polak
po szkodzie" (A-K III 398) ir "Mądry Litwin nie po szkodzie" (A
267). Pirmojo reikšmė visai aiški: gudrus po laiko, o kaip su
tuo, kuriame minimas lietuvis? Ar norėta pasakyti, kad lietuvis
numato būsimą nesėkmę ir jos išvengia, ar jis tik vaizduoja
numatantį ir taip pat patiria nelaimę? Kaip bebūtų, viena aišku,
kad šiuo atveju lietuvio įvaizdis įprasmintas ne blogiau už
lenko.
Lenkai ir kiti kaimynai iš lietuvių šaipėsi ir atlaidžiai. Minimi,
pavyzdžiui, kai kurie mūsų įpročiai. Latvių būdavo sakoma
"isjukst ka leitis ar veršiem" (B 50), "Aizmirst ka leitis vaidešanu"
(ten pat). Skaitydami pirmąjį posakį įsivaizduojame, kad jis
galėjo atsirasti kam nors apibūdinus atvejį, kai koks lietuvis
nuolat niuksėdavo ardamas su jaučiais. Antroji ironija pagrįsta
latviams matyt patikusiu nuolat vaitojančio lietuvio įvaizdžiu.
Rusų kažkur, kažkada atkreiptas dėmesys į lietuvių dzūkavimą: "Razve licho vozmiot litovea, čtob on ne dzeknul" (D 344),
"Tol’ko miortvyj litvin ne dzeknet" (D 723). Lenkams turėjo
atrodyti keistas lietuvių dainavimo būdas nutęsiant melodiją,
nes su tokia lietuvių maniera jie susiejo kalbėjimą nutęsiant
balsius. Jų sakoma: "Piac (zaciągad) po litewsku" (A-K II 314)
ir šaltinyje paaiškinta"... kalbėti paribio tarme, nutęsti garsus".
O vokiečiai bus pastebėję lietuvių nuolankumą ir dažną lankstymąsi: "Der Litauer last seine Nicken nicht" (W III 200).
Lenkai yra atkreipę dėmesį į lietuvaičių verksmingumą: "Litvinka, kiedy kocha, to i placze" (A-K I I 314). Lietuvių prieraišumas
prie savo senųjų papročių ir tikėjimo turėta lenkų galvoje,
susikuriant cituotą palyginimą "Mocne jak litewska wiara" (ten
pat). Žodžiais litewska wiara greičiausiai būdavo užsimenama
apie lietuvių pagonybę, nes lenkams tarpininkaujant į Lietuvą
atnešta katalikybė negalėjo būti skiriama nuo lenkiškosios, kai
kada vadintos polska wiara.
Nedaug, bet vis dėlto yra kitų tautų šaltiniuose ir palankių
lietuvio vertinimų. Jei lietuvininkais vokiečiai ir ne ypač gėrėjosi,
tai ir nesipiktino sakydami "Der Litauer kommt mit einem Pfer

dezaun zur Welt" (W III 200). Posakio prasmė - lietuviai geri
raiteliai. Kitas vokiečių pastebėtas lietuvių sugebėjimas - jų
nagingumas. "Der Litauer reitet in den Wald und kommt gefa
hren (zu Wagen) heraus" - sakoma XIX a. pabaigoje Vanderio
paskelbtame vokiečių patarlių žodyne (W III 201). Taip sakant
matyt norėta pabrėžti lietuvių gabumą medžio darbams, tačiau
prie teksto pridurtame prieraše minima ir grynai etnografinė
detalė: "Lietuviai moka pasidaryti vežimą be jokios geležies".
Tolerantiškumas ir lenkų-lietuvių priešiškumas persipina hu
moristinėje lenkų frazėje "Dobry cztowiek, alelitwin" (A-KII313),
kurios pirmasis paskelbtas tekstas datuotas 1597 metais. Tai
paradokso principu sukurtas sąmojis, matyt buvęs gana po
puliarus, nes yra ir daug vėliau užrašytų variantų.

Lietuva Istorijos atgarsiai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Maskva me
na V. Dalio XIX a. vidury išleistame rusų patarlių rinkinyje randa
mas palyginimas "Bejsia kak s Litvoj" (D 255). Kitame to paties
šaltinio tekste sakoma: "K komy Bogorodica, a k nam Litva" (D
347), kurio prasmės niekaip nesuprastume, jei nebūtų pridėtas
paaiškinimas: "Ikona išgelbėjo Maskvą, o Vytautas (Vitovt)
apgrobė Smolenską". Aiškinimas paremtas kažkokio padavi
mo siužetu, ir dėl jo istoriškumo galima abejoti, bet istoriniai ir
geografiniai vardai jame vis dėlto šj tą pasako. Jie prašosi
susiejami su istorijos knygų pasakojimais apie šimtmečius
trukusius Lietuvos kunigaikščių ir Maskvos valdovų karus dėl
didelių Rytų Europos plotų. Abu posakiai, kadaise atspindėję
atitinkamų karinių bei politinių sluoksnių mąstymą, matyt bent
kiek paplito gyvojoje rusų kalboje, jei XIX a. galėjo patekti j
patarlių rinkinius.
Lenkų kalba esama tekstų, kuriuos paskelbę paremiografai
sieja su lietuvių antpuoliais. Praeities karų aidai {žiūrimi frazeo
logizmuose "Napa^č litewska" ir "Napasc z Litwy" (A-K I I 314).
Pirmasis, publikuotas jau 1731 m., šaltinyje aiškinamas: "Neti
kėtas užpuolimas. Priežodis galbūt apie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės santykius su kaimyniniais Lenkijos ir Rusios
kraštais". Apie posakį "Napasč litewska" 1852 m. rašė K.Vurcbačhas. Jis aiškino, kad Lenkija buvo užpuldinėjama kryžiuo
čių riterių, totorių, bet dažniausi ir grėsmingiausi buvę lietuvių
kraugerių antpuoliai. Jie kartodavęs! iki Vladislavo Jogailos ir
gražios, dorovingos Jadvygos santuokos (Wurz 29).
Baltarusių ir lenkų šaltiniuose yra tekstų, kuriuose lyginami
du arba trys kraštai, iš kurių vienas Lietuva. Šalių vardai nebū
tinai reiškia valstybių ar tautų sąvokas, bet vieną kitą istorinę
aplinkybę vis dėlto primena. M.Federovskio paskelbtoje balta
rusių patarlių knygoje skaitome: "Niszczastliwa Litwa szczo za
dzieuku bitwa, a szczastliwe Podlasze: szczo uziau, to nasze"
(F 167). Sugretinta Lietuva ir Paliesė kaip dviem atžvilgiais
skirtingos šalys, bet etninių santykių atžvilgiu reikšmingos ne
jų charakteristikos, {domiau, kad XIX a. pabaigoje - XX a.
pradžioje, kada Federovskis šį tekstą užrašė, dar buvo nepa
miršta atskirus šiuolaikinės Baltarusijos plotus vadinti Lietuva.
Net trys skirtingos šalys sugretintos lenkų tekste "Po rozum na
Litwę, po pieniądze do Korony, a po bydto na Wolyn" (A-K II
314). Kodėl apie Lietuvą išsireikšta kaip apie kraštą, { kurį
vykstama pasisemti proto, neaišku.

Lietuvos miestai
Iš miestų labiausiai kaimynų kalbose garsėjo Vilnius. Jis
minimas rusų, lenkų, vokiečių, čekų patarlėse. Net keliomis
kalbomis yra egzistavęs posakis apie Vilniaus įdomybes, plg.
rus. "Kto v Vilne ne byvat, tot čudes ne vidal" (D 344), lenk. "Kdo

w Wilne nie byvat; ten cuddvmie Vidžiai" (A-K III 704), ček. "Kto
ve Vilne nebyval, ten divu nevidal" (Čel 584), vok. "Wer Wilna
nicht gesehen, der kein Wunder gesehen" (W V 247). Kažko
kias Vilniaus įdomybes turėjo gaivoje rusai sugretindami tris
vietoves: "Azov byl slaven, Smolensk grozen, a Vilna divna" (D
344). Nė vienas cituotas tekstas šaltiniuose nepaaiškintas, ir
lieka neaišku, kas gi Vilniuje prašalaičius taip stebino. Tenkinamės bendru įspūdžiu, kad minimas miestas tikrai yra buvęs
kažkuo ypatingas.
Galbūt gyventojų sudėtis būdavo aptariama lenkų ir rusų
kalbomis sakant: lenk. "Dziesięc drog w Wilnie liczy, z ktcirych
siedem dla Žydą, a trzy dla Polaka" (A-K III 704), rus. "V Vilnie
sem dorog dlia žida da tri dlia poliaka" (D 344). Gal Vilniuje
įsikūrusių svetimtaučių gausa, gal iš svetur atvykstančių pirklių
daugumas, o gal ir viena, ir kita turėta galvoje kartojant lenkų
posakį "Wilno na przybyszach stoi" (A-K III 704).
Kai kurių frazių mintis motyvuota konkretesniais Vilniaus
požymiais. Antai ironizuojant kažkuriuos asmenis, galbūt da
bitas, pasinaudota buvusių karalių šunidžių įvaizdžiu: "Elegant
krolewskiej (wilenskiej) psiarni" (A-K 1544), o viename rusiška
me tekste Vilnius palygintas su pirtimi ar prausykla: "V Vilnie čto v myl’nie" (D 344). Vilnius pirmiausia minimas, kai išskai
čiuojami keli Lietuvos miestai, plg. lenk. "Gdyby nie Wilno,
Grodno, Kowno, toby Litwa byte gdwno", vok. "Wären Wilna
und Grodno weg, war Litauen ein Dreck" (ten pat). Viename
lenkų priežodyje minint Kauną atkreiptas dėmesys į jame ga
minamą midų: "Slodki jak miod kowienski, a sprawiedliwy jak
waga krolewska" (A-K I1173).
Nemanome, baigdami šią apžvalgą, leistis į istorinius api
bendrinimus. Patarlės ir frazeologizmai - ne istorijos dokumen
tai, o atitinkamų bendruomenių kalbose prigijusios etinių, so
cialinių, politinių ir įvairių kitų pažiūrų, nuotaikų, sąmojo raiškos
detalės. Kaip spalvingas kalbos detales suprantame ir čia
apžvelgtus tekstus. Ir ne tai svarbu, kad dažname iš jų lietuviai
ir Lietuva pašiepiama ir smerkiama: kaip jau esame pastebėję,
svetimųjų keistenybės ir trūkumai visada pastebimi greičiau, jų
ydas labiau mėgstama sutirštinti ir pajuokti. Svarbiau, kad tų
detalių palyginti daug, kad Lietuva ir lietuviai sušvyti jose pa
čiom įvairiausiom spalvom ir atspalviais. Tai byloja apie mūsų
tautos ir tautiečių įspaustas žymes kitų tautų mąstyme, jų
interesų ir nuotaikų manifestacijose. Tik gyvybingas, veržlus ir
įtakingas partneris galėjo sužadinti kaimynų vaizduotėje ir pro
tuose tiek ir tokių įspūdžių, sulaukti tiek įvairiausių vertinimų.

ŠALTINIŲ PAVADINIMŲ SANTRUMPOS
A - Księga przysftiw, przypowiesci i vvyražen przysfowiowych polskich
/ Zebr. i oprac. Samuel Adalberg. - Warszawa, 1889-1894.
A-K - Nowa kisęga przystovv i wyražen przysfowiowych polskich / W
opraciu o dzielo Samuela Adalberga oprac Zesp6f Redakcyjny pod
kierunkiem Juliana Krzyžanowskiego, I-III. - Warszawa, 1969-1972.
B - Latviešu sakamvardi un paramas / Sakr. un sak. P.Birkerts un
M.Birkerte. - Rfga, 1927.
Be - Brihwemneeka raksti. Pirmais posms. Letweeschu tautas sakami
wahrdi un parunas. - Riga, 1914.
Č - Mudroslovi narodu slovanskeho ve pnslovich / Usp. a vyd. Frant.
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NAMAI - ŽMOGIŠKUMO SKLAIDOS VIETA
”Liaudies kultūros" pašnekovas - humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos ir etnologijos katedros dėstytojas
VYTIS
ČIUBRINSKAS.Sveikiname Jį, ką tik apsigynusį disertaciją tem a "Lie
tuvių valstiečių trobesių statybos
papročiai XIXa.antroje Etnosocialinė terpė, ritualinė struktūra irfunkcijos”, irprašom e papasakoti apie
kelionę į Norvegiją, mūsų kaimynų ir Lietuvos etninės kultūros ryšį - bendrumus
ir skirtumus.

a. pirm oje pusėje.

jauku, kad būtų NAM AI, - štai kas man labiausiai rūpėjo.
Juk dvasinės kultūros aspektas nepaprastai susijęs su gy
venimo būdu. Paralelių tarp mūsų tautų gyvensenos gali
ma atrasti. Šiuo klausimu buvau pasirengęs, perskaitęs
nemažai literatūros. Visų pirma - panaši mūsų šalių isto
rinė raida. Prieš geroką šimtmetį buvome vieni iš skur
džiausių Europos kraštų. Emigrantų kiekiu pirmavome.
Norvegai, lietuviai ir airiai - jų daugiausia tuom et iškelia
vo į JAV. Pragyvenimo lygis bu
vo labai žem as. Ž inom a, per
pastarąjį šim tm etį viskas taip
pasikeitė, kad nebėra ko lygin
ti.
Kita mūsų kultūrų tapatybė:
nepaisant, kad Norvegija gero
kai anksčiau tapo krikščioni
ška (protestantiška) šalimi,
liaudies kultūra ten išliko be
Kokie Norvegijos kultūros
galo gaji ir išlaikė ikikrikščio
reiškiniai dom ino?
niškųjų bruožų. Vadinamasis
- Norėjau pamatyti Lillereliginis sinkretizmas siejasi su
hammerio liaudies buities mu
ikikrikščioniškosios pasaulė
ziejų po atviru dangumi - did
žiūros elem entais, yra stiprus,
žiausią ir reprezentatyviausią
gyvybingas kaimo kultūroje.
Norvegijos (mūsų Rumšiškių
Jaučiau, o nuvykęs įsitiki
tipo) muziejų; nuvykti į Berge
nau, kad etninė kultūra šian
ną, susipažinti su tenykščiu
dien Norvegijoje (kaip ir pas
universitetu. Pagrindinis tik
mus) labai gerbiama, šiuolaiki
slas buvo darbas O slo univer
nėje moderniojoje norvegų
sitete ir Norvegijos liaudies
kultūroje turi didelį autoritetą.
gyvenimo būdo (folk-live) m u
ziejuje po atviru dangumi
Dar viena, istorinė paralelė
- aukštesniųjų luom ų praradi
(taip pat O sle). Darbą buvau
mas. Mūsiškiai- sulenkėjo, su
paskirstęs keturiems m ėne
siams - nuo rugsėjo iki Kalėdų.
rusėjo, suvokietėjo. Jie - sudanėjo, sušvedėjo. Penkis šim 
Tikėjausi geriau pažinti nor
Šiaurės Norvegijos Borgundo apylinkėse apie 1150 metus
tmečius norvegus valdė danai,
vegų liaudies architektūrą,
statyta bažnyčia.
šim tą metų - švedai. Tik 1905
medinę statybą - tai sena mano
metais Norvegija tapo nepriklausoma. Tbdėl norvegų et
interesų sritis. O slo universitete tikėjausi pamatyti, kaip
ninė kultūra ryškiai orientuota (kaip ir mūsiškė) į kaimi
dėstoma etnologija, folkloristika, kaip vyksta m okslo ti
škąjį, liaudiškąjį sluoksnį. Kaimo ūkininkas - tarpukario
riamasis darbas, svajojau padirbėti bibliotekoje (turėjau
Norvegijos etninis idealas, stereotipas. Tiesa, būta ir in
viltį - ir archyvuose, tačiau nepavyko, sukaupiau tik iliu
teligentų sąjūdžio. Jame akivaizdi romantizmo įtaka:
stracijų). M ėginau aptikti paralelių tarp medinės statybos
ir architektūros skandinavų ir Baltijos kraštų regionuose.
H.Ibsenas, E.Munkas, K H am sunas - kaip mums Čiurlio
nis, Maironis, Krėvė. Ihčiau pagrindinė norvegų atrama Dom ino ne tiek m edžiagos ir technika, kiek žm ogaus ir
pastato santykis, ašis N A M A S - NAM IE. Namas - daiktas
kaimiškoji kultūra.
- kūrinys, o nam ie - gyvensena. Namas statomas, kad būtų
Rašydamas disertaciją, buvau susipaž inęs su skandina- D idžiausia kelionės nauda kaip tik ir buvo ta, kad
radau daug bendrų lietuvių ir norvegų etnokultūros daly
kų. O išvykau gana įprastu nūnai būdu: dabar visur mirga
marga įvairių anketų pretendentams į Šiaurės šalių finan
suojamas keliones, staž uotes, komandiruotes, seminarus,
konferencijas. Pasirinkau Norvegijos m okslo ir m eno ta
rybą, finansuojančią tiek pačius norvegus, tiek užsienie
čius. Tik užsieniečiam s programos atskiros. U žpildžiau
anketą dalyvauti programoje
"Baltic-Nordic exchange rela
tionship" - Norvegijos ir Balti
jos šalių m okslo mainų sta
žuotės (studijos). U žm ezgęs
tyšį su šalies mokslininkais ar
menininkais, išdėstęs konkre
čios veiklos planą, gali tikėtis
paramos.
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Įbristų grupė Gudbrandsdaleno apylinkėse, 1886 m.

vų liaudies statyba ir architektūra, jos formomis, kon
strukcijomis. Savo informaciją papildžiau žiniom is apie
norvegų statybos papročius bei su statyba susijusius žm o
giškuosius elem entus - statybos talkas, inteijero struktū
rą: kurios inteijero vietos yra garbingos, kurios - profani
škos; dom ino pati sodyba - kaip ji planuojama, apželdi
nama, kokią reikšmę sodybos viduty turi medis; geroji
kertė, krikštasuolė.

Ar

tie aspektai mūsų kultūrose sutampa?

- Sistemiškai, tipologiškai - be abejo. Ypač su Vakarų
Lietuvos statyba ir architektūra - pajūrio lietuvių, lietuvi
ninkų, žem aičių, suvalkiečių. Tiesa, Norvegija nusidrie
kusi per 2000 kilometrų j ilgį, tad jos etnografinis žem ė
lapis labai margas, yra skirtingų statybinių formų, kon
strukcijų.
Pagaviausias Lietuvoje rinkos santykių regionas - Pa
prūsė ir Pakuršė. Chronologiškai šie procesai panašūs ir
Norvegijoje. Tik ją civilizacija atskyrė. Norvegijoje jau
XIX a. pirmoje pusėje išsiplėtojo m edžio apdorojimo
pramonė, imta naudoti krioklių energija. N uo X IX a.
antrosios pusės ženkli industrializacijos įtaka. (Pas mus
pirmosios elektros lem putės įsižieb ė tik X IX a. pačioje
pabaigoje.)
Namo samprata Norvegijoje stipriai remiasi etninės
kultūros pagrindu. N et palyginti dideliam e O sle (per pusę
mln. gyventojų) kiekvienas stengiasi sukurti savo aplinką
ne tik interjere, bet ir eksterjere, pabrėždamas sąsajas su
regionine etnokultūra. N ustebino, kad statydami moder
nius garažus, įrengdami privačius namus, sodybas, norve
gai beveik išvien naudoja medieną. Pastato viduje taip pat

viskas iš medž io, gausu etnografinių baldų - skrynių, spin
tų, įvairių maž mož ių. B e abejo, gyvenamųjų patalpų cen
trų centras - ž idinys.
Kalbant apie N A M U S, didžiausia problema - susveti
mėjimas, užsidarymas savo namuose. Norvegai nepapra
stai mėgsta buvimą šeim os rate, pietauja visa šeim a, prie
žvakių. Nepaprasta pagarba namams - ne tik kaip laisva
laikio, bet ir jaukumo, šilum os židiniui.
Prie norvegų gyvenimo būdo labai dera vasaros name
lis - "hiuta". Iki sodyba kur nors kalnuose, miške ar kitoje
nuošalioje vietoje. Kiekviena vidutinė norvegų šeima turi
tokį būstą atokiau nuo miesto, čia apsilanko keliolika
sykių per metus, atostogauja. Nam elis - tikras tradicinės
kultūros įsikūnijimas. Jis derinamas prie vietovės etn o
grafinės aplinkos, panašus į aplinkinių kaimų pastatus
spalva, interjero detalėmis. Iki tipiškas gyvenimo stereo
tipo pavyzdys.

A r visa tai, kas Norvegijos muziejuose užfiksuota, gyvuo
ja taip p a t statiškai kaip Rumšiškėse, ar pastebim a dinam iš/cesniųprocesų perduodant tautos etninės kultūros vertybes
visuomenei?
- Yra įvairių muziejų. IVadiciniai - tai išties reliktų
sankaupa, gana statiškas vienetas. Kiti - dabar vis popu
liaresni - ekomuziejai, kurie pretenduoja į organišką vie
netą tam tikroje vietos gyventojų bendrijos teritorijoje,
įsikomponuojantys į žm onių gyvenimą kaip savotiškas
klubas, laiko praleidimo vieta ten gyvenantiems žm o 
nėms, ieškantiems bendrų vertybių, laisvalaikio formų.
Praeities vertybės sugyvena su naujovėmis, - iš praeities
išsaugoma tai, kas šiandien brangintina.
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Prie įėjimo į bažnyčiąTelemarkos apylinkėse, 1884 m.

fiulkių (komunų) muziejai gy
vuoja greta. Tik pastarieji la
biau domisi vietiniais sociali
nio, ekonom inio, kultūrinio
gyvenimo aspektais - pramone,
verslais, o skansenai - tradicijo
mis. Labiausiai skansenuose
lankosi moksleiviai, užsienio
turistai.
Graži Oslo ir kai kurių kitų
skansenų iniciatyva - įtraukti
žm ones į kaimiško gyvenimo
sūkurį. Sakykim, rudenį patys
muziejininkai lankytojams ro
do bulviakasį, avių kirpimą,
avižapjūtę. Per Kalėdas ren
giama gausybė vaidinimų vai
kams. Juose ir tarptautinis
Santa Klausas, ir norvegų nyk
štukas NISĖ, gyvenantis kluo
ne. Šimtai vaikų vienu metu
stebi muziejuje rodomą spek
taklį. Ekomuziejai taip pat turi
skansenų sektorius. Ten m oko
ma amatų. Antai Hordo muziejuje veikia tekstilės kursai
ar klubas, čia mokoma ir austi - tiek archaine, tiek ultramodernia technika. N evienas muziejus turi teatrą (vaikų
ratelį, būrelį), orientuotą į etnines regiono istorines ver
tybes, tradicijas. Antai vaidinimai siejami su kalendorinė
mis šventėmis.

Itin populiarūs skansenai - muziejai po atviru dangu
mi, jų yra per du šimtus. Beje, daugelį dalykų lemia tai,
kad Norvegijoje - dvi valstybinės kalbos. Viena jų - landsmol, sudaryta tarmių pagrindu, kita - bukmol, - "dani
škosios" pakraipos, ji ir labiau vartojama. Įstatymiškai jos
abi lygios, abi laikom os bendrinėmis. Administracinis
Norvegija jum s daug davė ir kaip asmenybei, ir kaip
šalies suskirstymas į fiulkes (apygardas) lemia galimus
mokslininkui. Kaip turėjote atsiskaityti už studijas? Kuo Jūs
kultūros skirtumus. Norvegija - išvystytos demokratijos
galėjote būti įdomus ir naudingas?
šalis, jos parlamentas (stortingas) patiki fiulkėms tvarkyti
- TUrėjau pateikti išsamią ataskaitą. Skaičiau keturias
ne tik alkoholio pardavimo rei
kalus, bet ir kultūros veidą for
muoti. Kiekviena fiulkė dar
skirstoma į komunas. Ihd kul
tūrinės varžybos tarp fiulkių
pasireiškia etnografinio savitu
mo paieškomis (festivaliai,
renginiai, muziejai, m etų šven
tės), kiekviena komuna sten
giasi turėti savo muziejų, ypač
skanseno tipo. Liaudies gyve
nimo muziejus - etninės kultū
ros židinys. Įprasta, kad kom u
na būtinai išleistų knygą apie
savo apylinkę (mūsų analogas lokalinės monografijos "Ri
mšė", Dieveniškės", "Kernavė",
"Eržvilkas") bei gausybę kra
štiečių bendrijų leidinių. M u
ziejus finansuoja valstybė, ta
čiau ne daugiau kaip 50-čia
procentų, o šiaip jie išlaikomi
fiulkių ir kraštiečių klubų lėšo
mis.
Muziejus - ne vien saugykla.
Jis ir susirinkimų, kontaktų, biHardangerio apylinkės, 1888 m.
čiuliavimosi vieta. Skansenai ir
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Axelio Lindatilio nuotraukos.

Kelionė į vasaros ganyklas Telemarkos apylinkėse, 1887 m.

paskaitas, rodžiau skaidres iš savo ekspedicijų. Norve
gams labai patiko mūsų m edinė architektūra, beveik vi
skas apie mus jiem s buvo nauja. Stebėtinai m ažai apie
mus težin o, jiem s netgi Suomija - Rytai, o Baltijos šalys Iblim ieji Rytai. O juk geografiniu atžvilgiu esame taip
arti. Pokario karta nežin o, kad baltai nėra slavai. Jie tik
dabar atranda Rytų Europą, nesuvokia, kuo rumunai ski
riasi nuo bulgarų, o čekai - nuo lenkų. Jų orientacija Vakarai.

Ar
tenviešėdam as nepastebėjote vadinamojo
nizmo bumo?
- D žiugu, kad ne. Tbrėjau vienam etnologiniam žurna
lui netgi rašyti straipsnį "Norvegų tautinis identitetas lie
tuvio akimis”. Sudariau etnografinę anketą, apklausiau
ten gyvenančius lietuvius, susidariau bendrą vaizdą ir
konstatuoju: masinės, am erikoniškosios blogąja prasme
kultūros ten nėra. Galbūt dėl to, kad "stortingo" yra bal
savimu uždrausti tiys dalykai - alkoholio, rūkalų ir sekso
reklama. Šis sprendimas įgalino griežtai atsiriboti nuo
"amerikonizmo" invazijos. Tiesa, yra vaizdinė informacija
- M cDonaldo užeigos, amerikiečių kinas ir televizija
(kiek pastebėjau, cenzūruoti). Ihčiau jaunimo ir vyre
sniosios kartos elgesyje, aprangoje nejaučiama invazijos.
Galbūt labiau orientuojamasi į anglus ar prancūzus, da
nus...
Ženkli etninės kultūros įtaka reklamai. Gal į akis krito
todėl, kad pataikiau viešėti Kalėdų belaukiant. Nuo lap
kričio vidurio skveruose, gatvėse, viešose vietose pasiro
do liaudiška simbolika: ant m edžių priraišiota avižų pė

delių - paukščiams, daugybė N isės (mūsų (duoninio gim i
naičio) - gausos, gėrio nešėjo pavidalų; reklamuojami
nacionaliniai valgiai, natūralių miško augalų puokštelės,
vainikėliai...

Norvegijoje, pasak Jūsų, keturi universitetai A r radote
bendraminčių savo tiriamuoju disertacijos aspektu?
- Tikėjausi rasti bendrą kalbą su etnologais ir folklori
stais, nes mano tyrinėjimų tematika tarpinė taFp šių sri
čių. D ėl to labai magėjo pabuvoti Bergeno universitete,
kur tatai suvokiama kaip vientisas mokslas. Būtent Ber
gene ir suradau daugiausia bendraminčių.

''Nemoksliškai" paklausiu: kokia spalva vyrauja N orve
gijos landšafte?
- Daugiausia žalios ir mėlynos. Ir baltos - nes sniegas.
Žiūrint į fiordus, miško fone jie susilieja į tarpinę melsvai
žalsvą spalvą. U olos, kalnagūbriai, keliaujant iš pietų į
šiaurę - nuo geltonų iki violetinių, žalių, rudųatspalvių.
Norvegija - ir ekologiškai labai švari šalis. Čia žvejojama pačioje švariausioje pasaulio vietoje-Ledyniuotajame
vandenyne. Ir sniegas nejuoduoja. N et nežinai, kur jų
gamyklos. Jokio triukšmo, jokios smarvės. Norvegai be
gamtos neapsieina.
"Uždarykite Ignaliną", - sakė man.

Ačiū už malonų pokalbį.
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DVASIOS FENOMENOLOGIJA PASAKOSE
Carlas Gustavas JUNGAS

Teriomorfiniai dvasios simboliai pasakose
Nagrinėjamo archetipo aprašas nebus pilnas, išleidus
iš akių vieną ypatingą jo apraišką - būtent gyvūno pavida
lu. Šioji apraiška esmiškai sietina su teriomorfiniais die
vais bei dvasiomis ir turi atitinkamą psichologinę reikšmę.
Gyvūno pavidalas rodo, jog juo pasireiškiąs turinys bei
funkcija tebėra svetim ose žm ogui valdose, t.y. anapus
žmogaus sąm onės ir, vadinas, atstovauja arba žem esnia
jam, gyvuliškam pradui, arba, kita vertus, antžmogiškai
dvasių sričiai. Dera tačiau atminti, jog ši skirtis galioja tik
sąmonei, tik kaip priimtinas protui paaiškinimas. Logika
sako tertium non datur, tiesiog drausdama mums išvysti
priešybes tikroje jų vienybėje. Kitaip sakant, mums belie
ka tik įsivaizduoti galimą šitos įsisenėjusios priešpriešos
sprendimą, o pasąmonėje, anaiptol nevaržom oje panašių
draudimų, viskas be išim ties savaime yra paradoksalu.
Paradoksali pasąmonėje yra ir pati būties samprata. Jeigu
kam, nesusipažinusiam su pasąmonės psichologija, parūptų įgyti dalykinių žin ių šioje srityje, patarčiau jam
pastudijuoti krikščioniškąją mistiką bei vadinamąją indų
filosofiją, kur pasąmonės prieštaravimams yra suteiktos
nepaprastai raiškios ištarmės.
Nors ligi šiol senelis atrodė ir elgėsi dar bemaž žm ogi
škai, jo maginės galios bei dvasinis pranašumas vis dėlto
verčia manyti jį pranokstant žm ogų tiek aukštyn, tiek
gelmėn, tiek gėriu, tiek ir blogiu. N ei pirmykščiam žm o
gui, nei šiuolaikinei pasąm onei gyvūno požym iai šiaipjau
nėra joks sumenkinimas, nes tam tikrais atžvilgiais gyvū
nai išties nepalyginamai pralenkia žm ogų. Jie dar nepra
smego vadinamojo sąm oningum o akivaran, juose dar nei
škerojo sauvalis ego, maištaujantis prieš tą galią, kuria
pats yra gyvas; priešingai, gyvūnas išpildo jį prižadinusią
būčiai valią bemaž nepriekaištingai. Būtų sąmoningas,
dorovės požiūriu jis stovėtų kur kas aukščiau už žmogų.
Padavime apie N uopuolį slypi gili tiesa, patsai šis padavi
mas yra nelyginant miglota užuom ina ego įsigalėjimą bu
vus Liuciferio darbu. Visa žm ogaus istorija nuo pat prad
žios yra ne kas kita kaip nepilnavertiškumo jausmo ir
nežaboto išdidumo konfliktas. Išmintis gi ieško vidurio
kelio, tačiau už šią drąsią viltį jai tenka pripažinti savo
dvigubą prigimtį, tiek dvasinę, tiek ir žvėrišką, todėl įpra
stos dorovės požiūriu tikra išmintis visad atsiduria ant
nesusipratimo ribos.
Pasakose mes vėl ir vėl susiduriame su gyvūnais pagal
bininkais. Šie elgiasi visai kaip žm onės, kalba žmogaus
balsu, stebina pranokstančia žm ogišką išm one bei žin io
mis. Tąsyk ir sakom e, jog gyvūno pavidalu čia reiškiasi
dvasios archetipas. Vienoje vokiškoje pasakoje kalbama
apie jaunikaitį, ieškantį savo pradingusios karalaitės ir
sutikusį vilką, o tas jam ir sako:
- Nebijok! Pasakyk verčiau, kur veda tavo kelias?
Jaunuolis atpasakoja savo nuotykius, ir tuomet vilkas

Tęsinys. P ra d žia Nr. 3.
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padovanoja stebuklingą dovaną - kuokštelį savo šerių,
kurių dėka tas bet kada galėsiąs pasišaukti jį pagalbon. Šis
intermezzo esmiškai nesiskiria nuo susitikimo su geradariu
seneliu. Tbje pačioje pasakoje atsiskleidž ia ir antroji, nei
giama archetipo pusė. Kad būtų akivaizdžiau, pateiksiu
trumpą šios pasakos santrauką:
Beganydamas miške kiaules bernas užeina m ilžinišką
medį, kurio šakos slepiasi debesyse.
- Įdomu, - pamanė jis sau, - kaip tad atrodytų pasaulis
nuo šitokio didelio m edžio viršūnės?
Ir nieko nelaukęs ėm ė lipti aukštyn, ir lipo ištisą dieną,
tačiau nepasiekė dar nė apatinių šakų. A tėjo vakaras, tad
jam teko pernakvoti tiesiog kamieno šakume. Kitą dieną
jis lipo toliau ir apie pietus pagaliau prikopė lają. Vakarop
gi jis pasiekė it lizdas šakose susisukusį kaimelį. Tenykščiai
valstiečiai pavalgydino jį ir apnakvindino. Iš ryto jis vėl
leidosi aukštyn. A pie vidudienį jis išvydo pilį, kurioje
gyveno jauna mergelė. Čia, kaip pasirodė, ir buvo m edžio
pabaiga. Mergelės būta karaliaus dukters, įkalintos pilyje
pikto burtininko. Jaunuolis tad pasilieka su karalaite, o ši
jam leidžia lankytis visuose pilies kambariuose, išskyrus
vieną, kur jam įžengti griežčiausiai draudžiama. Thčiau
smalsumas - kur kas galingesnė jėga. Vaikinas atrakina
duris ir randa trimis vinimis prie sienos prikaltą vaTną.
Viena vinis persmeigusi gerklę, o kitos dvi laiko sparnus.
Varnas beregint pradeda skųstis troškuliu, ir jaunuolis,
pasigailėjimo vedinas, duoda jam vandens. Sulig kiekvie
nu gurkšniu iškrenta po vinį, o po trečio gurkšnio varnas
galutinai išsilaisvina ir išskrenda pro langą. Išgirdusi apie
tai, karalaitė baisiausiai išsigąsta ir sako:
- Titai būta velnio, užkerėjusio mane! Neilgai trukus
dabar jis vėl manęs ateis.
Ir vieną rytą ji išties pradingsta.
Vaikinas leidžiasi jos ieškoti ir tuomet, kaip jau sakė
me, sutinka vilką. Panašiai jis dar sutinka lokį ir liūtą,
kurie irgi duoda jam savo šerių. Liūtas pridurmu prasita
ria karalaitę kalint netoliese m edžiotojo lūšnelėje. Jau
nuolis suranda trobelę ir karalaitę viduj, tačiau ši atsisako
su juo bėgti, nes m edžiotojas esą turįs visa žinantį baltą
žirgą su trimis kojomis, kuris būtinai perspės savo šeim i
ninką. Jaunuolis vis tiek mėgina su karalaite pabėgti, ta
čiau veltui. M edžiotojas paveja jį, bet paleidžia, nes šis
anąsyk išgelbėjęs jam, varnui, gyvybę, ir, vėl pagrobęs
karalaitę, nujoja sau. M edžiotojui pradingus iš akių m i
ške, vaikinas parsėlina atgal prie trobelės ir įkalbinėja
karalaitę išgauti iš m edžiotojo, iš kur tasai turįs savo
sumanųjį baltą žirgą. Naktį jai tatai pavyksta, ir jaunuolis,
slapčia tūnojęs po lova, sužino, jog apie valandą kelio nuo
m edžiotojo lūšnelės gyvenanti ragana, kuri augina stebu
klingus arklius. Kam pasiseka tris dienas iš eilės suganyti
jos kumelaičius, tam ji leidž ianti kaip atpildą išsirinkti sau
žirgą. Kitados, pasakojo m edžiotojas, ji dar pridėdavusi
dvylika ėriukų, idant pasotinus dvylika išbadėjusių vilkų,
blūdinėjančių girioje aplink žirgyną, ir šitaip atsigynus

nuo jų užpuolim o; tačiau jam ėriukų ji nedavusi. Tbdėl
vilkai jį prisiviję ir, jau išjojant iš raganos valdų, nuplėšę
vieną žirgo kanopą. Šit kodėl jo žirgas teturjs tris kojas.
Tkda jaunuolis nuskubėjo pas raganą ir parsisamdė jai,
tačiau su sąlyga, kad, be paties išsirinkto arklio, ši dar
pridėsianti jam dvylika ėriukų. Raganai teko nusileisti. Ji
nedelsdama išginė savo kumelaičius, o vaikinui, kad tasai
užmigtų ir prasnaustų, davė išgerti trauktinės, l i s išgėrė,
užmigo, o kumeliukai išsilakstė kas sau. Pirmą dieną jis
parginė juos padedamas vilko, antrą dieną jam pagelbėjo
lokys, o trečią dieną - liūtas. Dabar beliko eiti ir atsiimti
savo atpildą. Raganos dukrytė išdavė jam, kuriuo arkliu
jodinėjanti pati ragana. Thtai, suprantama, būta paties
geriausio ristūno, irgi balto. Vos tik jaunuolis išsivedė šį iš
stainios, ragana prišokusi pradūrė jam visas keturias ka
nopas ir iščiulpė kaulų syvus, kuriuos sukepė į bandelę ir
įdavė vaikinui kelionei. Pakeliui arklys mirtinai nusilpo,
tačiau vaikinas sušėrė jam bandelę, ir tas beregint atgavo
jėgas. Atsipirkęs nuo vilkų dvylika ėriukų, jis pagaliau
sveikas gyvas išsigavo iš girios. Tildą jis pasiėmė karalaitę
ir nujojo sau. Tačiau trikojis žirgas vėl pašaukė savo šei
mininką, tasai leidosi vytis ir netrukus pasivijo bėglius,
kadangi keturkojis žirgas kažkodėl atsisakė lėkti šuoliais.
M edžiotojui prisivijus, keturkojis šūktelėjo trikojui:
- Sese, mesk jį šalin!
Burtininkas numetamas žem ėn ir abiejų žirgų sutry
piamas į dulkes. Jaunikaitis pasodina karalaitę ant trikojo
žirgo, ir jiedu pagaliau parjoja jos tėvo karalystėn, kur irsusituokia. Keturkojis žirgas maldauja abiem arkliams
nukirsti galvas, nes kitaip jie atnešią nelaimę. Vaikinas
taip ir padaro, o žirgai atvirsta į dailų karalaitį ir neapsa
komo grožio karalaitęjcuriepo kiek laiko iškeliauja "savo
karalystėn“. Tb paties m edžiotojo jų kitados, pasirodo,
būta paverstų žirgais.
Be teriomorfinių dvasios sim bolių, šioje pasakoje pa
traukia dėm esį ir tai, jogjtažin im u i bei nuojautai atsto
vauja jojamasis gyvulys. Šitaip tarsi pasakoma, kad pati
dvasia galinti tapti kieno nors nuosavybe ar savybe1. Tri
kojis baltas žirgas tad yra raganiaus m edžiotojo savybė, o
keturkojis - raganos. Dvasia čia pasireiškia iš dalies kaip
funkcija, it koks daiktas (arklys) galinti pereiti iš rankų į
rankas, o iš dalies kaip santykinai savarankiškas asmuo
(patsai raganius, arklio savininkas). Gavęs iš raganos ke
turkojį ž irgą, jaunuolis išlaisvina iš pasąmonės varž tų tam
tikrą ypatingą dvasią ar mintį. Ragana čia, kaip ir kitur,
atstovauja mater natūra2, kitaip sakant, pirmykštei "matriarchalinei" pasąm onei su vos teprasireiškusia ir visiškai
tebepavaldžia sąmone. Keturkojis arklys pasirodo esąs
viršesnis, įsakinėja trikojui. Kadangi skaičius keturi yra
viseto žym uo, o visetui, kaip žinia, tenka pirmaeilis vaid
muo pasąmonės pasaulėvaizdyje, keturkojo pergalė prieš
trikojį tad anaiptol nėra netikėta. Tačiau ką gi turėtų
reikšti pati trijų ir keturių sanprieša, kitaip sakant, ką gi
turėtų reikšti trys viseto atžvilgiu? į šį klausimą savotiškai
atsako vadinamoji Marijos3 aksioma, daugiau kaip tūk
stantmetį maitinusi visą alchem inę filosofiją, o paskui vėl
atgijusi Fauste, paveiksle Cabiri. Literatūroje ji pirmąsyk
viešai nuskambėjo Platono Timėjaus pradžios žodyje1’
kurį G oethe mums ir primena. Alchem ijoje dieviškąją
trejybę visai nedviprasmiškai randame atspindėtą žem e
sniojo, chtoniško trejeto (panašaus į Dantės trigalvį vel
nią). Visa tokio atspindžio simbolika išduoda jį esant
giminystėje su blogiu - nors, tiesą sakant, nėra jokio rimto

pagrindo įžiūrėti čia būtent blogį. Veikiau patsai vadina
masis blogis ar bent jau jo būdingi simboliai paprasčiau
siai žymi tamsųjį, naktinį, žem ąjį* chtonišką pradą. Šioje
simbolikoje viršų su apačia sieja veidrodinė priklausomy
bė11; kitaip sakant, apačia, kaip ir viršus, čia laikoma
trejybe.
Ttys - vyriškas skaičius, todėl suprantama, kad jis pri
klauso piktajam m edžiotojui. Šis tad alchemiškai ir galėtų
būti laikomas žemesniąja trejybe. Keturi, kaip moteriškas
skaičius, atitinkamai priskirtas senei. Abu žirgai yra ste
buklingi gyvūnai, gebantys kalbėti ir turintys ypatingų
žinių, todėl jie atstovauja nesąmoningai dvasiai, kuri iš
dalies pavaldi piktajam burtininkui, iš dalies senai raga
nai.
Ttys ir keturi atspindi pirmapradę vyro ir moters sanpriešą, tačiau ketvertui akivaizdžiai ženklinant visetą, trys
šiuo atžvilgiu nėra toks nedviprasmiškai aiškus. Ttys, anot
alchemikų, žymi poliarizaciją, kadangi vieną trejetą esą
visuomet atsveriąs kitas, kaip kad viršų - apačia, šviesą tamsa, gėrį - blogis. Energetine prasme poliarizacija rei
škia tiesiog potenciją, o kur tik yra potencialas, ten, priešy
bių įtampai siekiant pusiausvyros, atsiranda galimybė ir
srovei, įvykių srautui. Skaičių keturi geometriškai prilygi
nę kvadratui ir įstrižaine padalinę šį perpus, gautume du
trikampius priešingomis kryptimis nutaikytomis viršūnė
mis. Šiuo požiūriu galime drąsiai tarti, jog skaičiumi ke
turi paženklintam visetui skilus į dvi lygias dalis, iš jo
randasi dvi tarpusavy priešingos trejybės. Šis paprastas
pavyzdys rodo, kaip iš keturių gaunasi* trys - visai panašiai
paaiškina karalaitei ir ją pagrobęs m edžiotojas, kaip andai
keturkojis jo ž irgas, dvylikai vilkų nutraukus kanopą, tapo
trikoju. "TTifcojystė" yra nelaimės padarinys, nutikusios
žirgui kaip tik apleidžiant juodosios m otinėlės valdas.
Psichologine kalba pasakytume, jog apsireiškiant lig šiol
nesąmoningam visetui, t.y. jam ištrūkstant iš pasąmonės,
kertant ribą ir patenkant sąmonės švieson, vienas iš ketu
rių pasilieka užnugaryje, suturėtas pasąmonės horror vacu r. Šitaip tad ir atsiranda trejybe, kuri bematant sužadi
na sau priešingą trejybę, ir prasideda konfliktas - apie tai
galime spręsti remdamiesi ne tiek šia pasaka, kiek sim bo
lių istorija apskritai. Čia vėl paklausykime Sokrato:
- Vienas, du,trys, - betgi, mielasis Timėjau, iš tų, kurie
vakar dar puotavo, o šiandien jau patys kelia puotą, kurgi
ketvirtas?111
Pastarasis pasiliko juodosios m otinėlės valdose, su
griebtas vilkiško pasąmonės godulio, nelinkusio nieko
paleisti iš savo užburto rato, nebent atperkančios aukos
kaina.
Maginiame pasąmonės pasaulyje m edžiotojas arba se
nas raganius su ragana atitinka neigiamus tėvų įvaizdžius.
M edžiotojas pasakoje visų pirma pasirodo kaip juodas
varnas, pagrobęs karalaitę ir laikantis ją nelaisvėje. Ši
apibūdina jį kaip "velnią". Thčiau tąsyk pasirodo be galo
keista, kad ir jis pats yra užrakintas viename iš pilies
kambarių, uždraustajame, bei trimis vinimis prikaltas prie
sienos - tarytum nukryžiuotas. Kaip ir kiekvienas kalėji
mo sargas, jis pats yra ir kalinys; kaip ir kiekvienas kerė
tojas, jis ir pats yra kerais surištas. Šis bendras kalėjimas tai stebuklinga pilis m ilžiniško m edžio, tarkim, pasaulio
m edžio viršūnėje. Karalaitė yra aukštesniosios, artimos
saulei srities gyventoja. Sėdėdama nelaisvėje ant pasaulio
m edžio ji yra nelyginant tamsybių valdžion patekusi anima mundv. Thčiau šitoji valdžia nedaug naudos davė ir
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užvaldžiusiam, mat grobikas pats tapo nukryžiuotas ir,
pridurkime, būtent trimis vinimis. Nukryžiavimas šiaip
jau reiškia savotišką kaustantį pakibimą, bergždinantį
merdėjimą pakibus, deramą bausmę nutrūktgalviui, išdrį
susiam it Prometėjas įsiveržti į priešingo prado valdas.
Varnas, t.y. m edžiotojas, suvedžiodam as neprilygstamą
aukštesniojo šviesos pasaulio sielą, kaip tik šitaip ir prasi
kalsta; todėl ir nubaudžiamas jis būtent prikalant nusikal
timo vietoje prie sienos. Gana akivaizdu, jog čia turime
tiesiog apverstą krikščioniškojo įvaizdžio atspindį. Išga
nytojas, išlaisvinęs žm ogaus sielą iš pasaulietinio kuni
gaikščio valdžios, buvo prikaltas prie kryžiaus apačioje,
žem ėje, gi vagišius varnas už savo įžūlų akibrokštą prika
lamas prie sienos padangėse, pasaulio m edžio šakose.
Mūsiškėje pasakoje būdinga maginio surakinimo priemo
nė yra trys vinys. Kas varną prikalė, pasakoje neužsim ena
ma, tačiau susidaro įspūdis, jog užkeikto jo būta būtent
trejybės vardu.
Įsikorusiam pasaulio medin ir įsigavusiam stebuklingon pilin karalaitės vaduoti mūsų herojui leidžiama eiti
visur, išskyrus vienintelį kambarį, tą patį, kuriame kali
varnas. Kaip kad Rojuje būta vieno m edžio užgintais
ragauti vaisiais, panašiai ir čia yra vienas kambarys, į kurį
šiukštu nevalia kojos įkelti, o tiesioginė tokio draudimo
pasekmė abiem atvejais yra neatidėliotinas šio pažeidi
mas. Niekas taip nežadina mūsų žingeidum o kaip draudi
mas. Draudimas yra stačiai užtikrintas būdas paskatinti
pražangą.
Akivaizdu, jog čia slapta rezgiamas sumanymas visų
pirma yra skirtas išlaisvinti varnui, o ne karalaitei. Vos
patekęs herojui į akis varnas pradeda gailiai verkšlenti ir
skųstis troškuliu, o jaunuolis iš pasigailėjimo šį ir numa
lšina, ir ne kokiu actu ar tulž imi, bet gaivinančiu vandeniu.
TYys vinys bematant iškrenta, o varnas pasprunka pro
atvirą langą. Nelaboji dvasią tad atgauna laisvę, pasiverčia
m edžiotoju ir antrąsyk pagrobia karalaitę, tik šįsyk užda
ro ją jau savo lūšnelėje ant žem ės. Slaptasis sumanymas iš
dalies jau atskleistas: karalaitė iš aukštųjų padangių turi
būti pargabenta žm onių pasaulin, o be nelabojo pagalbos
bei žm ogaus nusidėjimo šito padaryti nėra kaip.
Žem ėje sielų m edžiotojas vėlgi yra karalaitės šeim i
ninkas, tad herojui tenka įsikišti iš naujo. Šiam tikslui,
kaip matėme, jis ir nugvelbia iš raganos keturkojį arklį bei
įveikia "trikojus" burtininko kerus. Varnas buvo prismeig
tas būtent trejetu, ir būtent trejetas vėlgi atstovauja raga
niui. Šiedu ir yra tie priešingomis kryptimis nutaikyti tri
kampiai.
Dabar atsigręž kime į kitą, psichologinio patyrimo sritį:
yra nustatyta, jog trys iš keturių sąmonės funkcijų gali
tapti išreikštos, t.y. sąm oningos, tačiau viena būtinai lieka
pasąmoninga ir yra vadinama "šalutine" funkcija. Ji - tasai
Achilo kulnas8, būdingas kad ir heroiškiausiai sąmonei,
nes ir galiūnas kažkuo yra silpnas, išminčius - kvailas, o
geruolis - piktas; galioja beje ir atvirkščia taisyklė. Mūsi
škėje pasakoje trejetas pasirodo besąs ne kas kita kaip
suluošintas ketvertas. U žtektų prie trijų kojų pridėti vie
ną vienintelę, ir gautume visetą. O štai ką teigia mįslingoji
Marijos aksioma: "...iš to trečio stoja vienas ketvirtas" (ek
ton triton to hen tetarton) - tatai matyt ir reiškia, jog vos tik
iš trečio randasi ketvirtas, sykiu gaunasi ir vienis. Paskuti
nis dėmuo, pagrobtas Didž iosios M otinos vilkų, išties tėra
vos ketvirtadalis, tačiau pridėtas prie kitų trijų jis kaip tik
ir lemia visetą, sykiu padarydamas galą skelėjimui bei
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sanpriešai.
Thčiau kaipgi tat išeina, kad simboliniu požiūriu ket
vertas sykiu yra ir trejetas? Šiuo klausimu pasaka palieka
mus bėdoje vienus, todėl esame priversti kreiptis pagalbos
į psichologiją. Jau minėjau, jog trys funkcijos gali tapti
išreikštos, o viena vis tiek pasilieka pasąmonės kerų val
džioje. Šį teiginį derėtų kiek patikslinti. Šiaipjau em piri
škai nustatyta, jog tik viena funkcija galinti tapti pakanka
mai sėkmingai išreikšta, ji tąsyk ir vadinama vyraujančia
ar pagrindine funkcija. Drauge su ekstraversija arba introversija ši ir lemia asmens sąmonės tipą. Šita funkcija savo
ruožtu yra susijusi su viena ar dviem pagalbinėmis, kurios
paprastai vargu bau tampa tiek sąmoningos, t.y. taip pa
valdžios valiai, kaip pagrindinė. Juodvi yra kur kas savaimingesnės už pastarąją, o ši už tat yra patikimesnė ir sykiu
atsakinga už mūsų ketinimus. Ketvirtoji, žem esnioji fun
kcija lieka nepasiekiama valiai. Ji reiškiasi dvejopai: tai it
koks kipšas, kuris tik erzina ir trukdo, tai, žiūrėk, kaip
deus ex machina , betgi visuomet ir įsikiša, ir pasitraukia
savavališkai. Thigi net išreikštos funkcijos išsivaduoja iš
pasąmonės tik iš dalies, jų šaknys taip ir lieka pasąmonės
valdžioje. TYys "išreikštos" funkcijos, paklūstančios ego
valiai, turi tad atitinkamai tris nesąmoningus dėmenis,
tebevaldomus pasąmonės. O kadangi sąmoningoms bei
visiškai išreikštoms šių trijų funkcijų dalims dar priešinasi
suvis neišreikšta ketvirtoji, veikianti it koks niekaip neap
čiuopiamas ir nepašalinamas įkyrus kliuvinys, pasąmonė
tad, regis, pati tampa pikčiausiu vyraujančios funkcijos
priešu. Beliko įsukti paskutinę varžto sriegę: kaip kad
velnias mėgsta apsimesti šviesybių angelu, būtent žem e
snioji funkcija itin skaudžiai pasityčioja iš vyraujančios,
vogčia ją vairuodama, - šitaip ji tarsi atsilygina už šios jai
taikomą žiauriausią priespaudą9.
Tbkie, deja, kiek abstraktūs samprotavimai atrodo bū
tini, norint nors truputėlį nušviesti vinklias mūsų "vaiki
škai paprastos" - padėkdie! - pasakos užuom inas. Abi
nesutaikomos trejybės, viena įsigalėjusi viešai, o kita at
stovaujanti blogio jėgoms, kuo tiksliausiai atitinka žm o 
gaus sąmonės ir pasąmonės tarpusavio santykių bendrą
vaizdą. Pasaka, būdama savaiminis, naivus, neprasimany
tas sielos padarinys, esmiškai nė negali išreikšti nieko kito,
be tikrojo pačios sielos paveikslo. Struktūrinius psichikos
santykius atspindi ne tik ši mūsiškė pasaka, net apskritai
visa nesuskaičiuojama pasakų gausybė.
Ši mūsiškė pasaka tik itin ryškiai atskleidžia dvasios
archetipo iš esmės prieštaringą prigimtį ir apskritai būdin
gą gluminantį priešybių žaismą, visiems grumiantis dėl
vienintelio visų tikslų tikslo - aukštesnės sąmonės. Jauna
sis kiauliaganys, m ažne iš gyvulių lygmens užsikoręs ligi
pat milž iniško medž io viršūnės ir čionai, aukštajame švie
sos pasaulyje aptikęs kalint savo anima , kilmingąją kara
laitę, simbolizuoja pačią augančią sąmonę, bemaž nuo
buko žvėriškumo pakylančią tiesiog į padangių aukštybes
su atsivėrusiomis akiai platumomis - vargu ar yra kitas taip
taikliai apibūdinantis prasiplėtusį akiratį įvaizdis. U žk o 
pusi į reikiamą aukštį vyriškoji sąm onė čionai akis į akį
susiduria su savo moteriškąja papildą, anima IV. Šios
asmeniu čia apsireiškia pati pasąmonė. Šitas susitikimas
pirštu prikišamai parodo, kaip neteisinga yra ją vadinti
būtent "pasąmone": jos valdos siekia ne tik "po" sąmone,
bet ne mažiau ir virš, tiek aukštai "virš", kad herojui dargi
tenka gerokai paplušėti, jeib ligi jos prisikastų20. Šita
"aukštesnioji pasąmonė" vis dėlto nėra jokia "antisąmo-

nė", tarsi ją pasiekusysis visai atsiplėštų nuo pasąmonės
nelyginant nuo žem ės paviršiaus. Visai priešingai, būtent
čia herojaus ir laukia nem alonus atradimas, kad jo taurioji
ir neprilygstamoji anima, jo Karalaitė Siela yra užkerėta
ir ne laisvesnė už paukštelį auksiniame narvelyje. Ž in o
ma, herojus gali pats sau tapšnoti per petį ir didžiuotis
sklandąs aukštai virš gyvuliškos bukagalvystės žem um ų,
tačiau jo siela tebėra nelabosios dvasios valdžioje, ją te
belaiko nelaisvėje p ožem inės prigimties velnias varno
pavidalu, esmiškai teriomorfinis tėvo išniekintojo įvaiz
dis. Kokia tad nauda iš herojaus aukštųjų padangių bei
plačiojo akiračio, jeigu jo brangiausioji siela tebevysta
kalėjime? N eužtenka to, ji dar ir pati įsivėlus į požem ių
pasaulio klastas - apsimetinėdama bando nuslėpti nuo
jaunuolio savo nelaisvės paslaptį, draudžia jam įžengti į
tąjį kambarį. Thčiau tokiu savo veto ji pati vogčia jį ten ir
įvilioja. Thiytum pasąm onė turėtų dvi rankas, viena iš
kurių visad darytų priešingai negu kad daro kita. Karalaitė
vienusyk ir nori, ir nenori būti išgelbėta. Thčiau įstrigęs
yra, šiaip ar taip, ir nelabasis: jis ketino nudžiauti vieną
žavią sielą iš šito švytinčio aukštybių pasaulio, kurį kaip
sparnuotas padaras nesunkiai pasiekia, bet įstrigti čionai
nelaisvėje pats, suprantama, nesitikėjo. Nors ir tamsybių
gyventojas, vis dėlto ir jis ilgisi šviesos. Tiltai ir yra jo
slaptas pateisinimas, o surakinimas - tik bausmė už patį
ribų peržengimą. Thčiau kol nelabasis surakintas aukštesniajame pasaulyje, karalaitė irgi negali nusileisti žem ėn,
o herojui belieka užsim iršus klaidžioti po rojų. U žtat
galiausiai jis ir prasiž engia, nusideda ir šitaip duoda vagiui
progą pasprukti, o sykiu ir antrąsyk pagrobti karalaitę žodžiu, sužadina ištisą negandų grandinę. Karalaitė pa
galiau nusileidžia žem ėn, o nelabasis varnas įgyja žm ogi
šką m edžiotojo pavidalą. A napusinė anima ir blogio pra
das, abu nusileidžia į žm on ių pasaulį, t.y. susitraukia ligi
žmogiškų dydžių ir tampa apčiuopiami. Visažinis trikojis
žirgas čia atstovauja paties m edžiotojo galioms, atitinka
išreikštųjų funkcijų nesąm oninguosius dėmenisv - Med
žiotojas gi įasmenina žem esniąją funkciją, kuri pačiame
herojuje pasireiškia kaip smalsumas bei nuotykių aistra.
Pasakos eigoje abudu veikėjai palengva supanašėja: hero
jus, pavyzdžiui, irgi iš raganos gauna žirgą. Tik m edžioto
jas pražiopso dvylika ėriukų vilkams pasotinti, todėl šie
galiausiai jo žirgą suluošina. Būdamas paprasčiausias
plėšikas, jis pamiršta chtoniškom s jėgom s sumokėti duo
klę. Šitas jo aplaidumas herojui ir tampa pamoka, jog
pasąmonė savo padarus paleidžia tik atitinkamos aukos
kaina. Skaičius dvylika matyt yra tiesiog laiko ženklas,
papildomai dar reiškiantis dvylika sunkių darbų (athla)
kuriuos pasąm onė, prieš paleisdama laisvėn, reikalauja
atlikti11. M edžiotojas apskritai primena paties herojaus
ankstesnį nevykusį bandymą užvaldyti savo sielą jėga.
Thčiau tikrovėje laim ėti savo sielą tegalima kantrybe, pa
siaukojimu ir pasišventimu. Įgydamas keturkojį arklį he
rojus stačiai eina m edžiotojo pėdom is, o dar galiausiai ir
pagrobia karalaitę. Ketverybė mūsiškėje pasakoje akivaizdž iai galingesnė, nes ji jau turi savy tai, ko lig šiol taip
trūko iki viseto.
Dvasios archetipas šioje anaiptol ne tokioje jau papra
stoje pasakoje išreiškiamas teriomorfine trijų funkcijų
sistema, subordinuota vienai nelabai dvasiai, ir atitinka
mai kaž kokiu neįvardintu autoritetu, prikalusiu varną irgi
trimis vinimis. Pirmasis toks junginys tarnauja žem esnia
jai funkcijai, pagrindiniam vyraujančios funkcijos priešui,

medžiotojui; antrasis gi - pačiai vyraujančiai funkcijai,
veikiančiai per herojų. M edžiotojas bei herojus galiausiai
prilyginami vienas kitam, ir m edžiotojo funkcija tiesiog
atitenka herojui. Esmiškai herojus slapta snaudė m ed žio
tojuje nuo pat pradžios, pats nejučia ir atgydamas šį viso
mis įmanomomis, kad ir nepadoriausiomis priemonėmis
išprievartauti sielą, pats ir privertęs jį prieš savo valią
atgabenti ją tiesiai sau į rankas. Paviršiuje tarp jų įsiliep
snoja arši nesantaika, tačiau gilumoje jie užtikrintai pa
laiko vienas kitą. Mazgas akimoju išsiriša, herojui sučiu
pus ketverybę - arba, psichologine kalba, savo trejetainėn
sistemon asimiliavus žem esniąją funkciją. Titai vienu
smūgiu pribaigia konfliktą, o nebereikalingas m edžiotojo
įvaizdis tiesiog ištirpsta ore. Po šitos pergalės herojus savo
karalaitę pasodina ant trikojo ristūno, ir jiedu nujoja sau
į jos tėvo karalystę. N uo šiol ji visiškai įkūnija ir valdo
dvasinę sritį, anksčiau priklausiusią nelabam m edžioto\ai. Anima tad ir toliau lieka atstovauti - ir visad atstovauja
- tai pasąmonės daliai, kurios niekuom et nepavyksta ga
lutinai asimiliuoti į žm ogui pasiekiamą visumą.
P.S.Jau pabaigus rankraštį, draugas atkreipė mano dė
mesį į panašią rusišką šios pasakos atmainą. Pasaka vadi
nasi "Maria Morevna". Tik jos herojus čia ne kiauliaganys,
bet Ivanas Carevičius, o trims gyvūnams pagalbininkams
gana įdomiai atstovauja trys Ivano seserys su savo vyrais,
kurie iš tikrųjų yra paukščiai. Ttys seserys reiškia trejetą
pasąmoninių funkcijų, susijusių tiek su gyvuliška, tiek ir
su dvasine sritimis. Žmogpaukščiai yra savotiški angelai ir
pabrėžia šių pasąmoninių funkcijų teigiamą prigimtį. Pa
sakoje jie įsikiša lemiamą akimirką, herojui patekus į
pikto raganiaus rankas, nužudytam ir ketvirčiuotam (bū
dingas D ievažm ogio likimas!) - vokiškasis pasakos atitik
muo apie tai nė neužsim ena. Nelabasis burtininkas čia tai visad nuogas senis vardu K oščejus^1 Nemirtingasis.
Ragana - gerai pažįstama Baba Jaga. Tiys vokiškos pasa
kos gyvūnai pagalbininkai čia darsyk antrinami kaip liūtas,
keistasis paukštis ir bitės. Karalaitę atstoja Karalienė Ma
ria Morevna, rūsčioji mirusiųjų palydovė, surakinusi ne
labąjį dvylika grandinių savo pilies uždraustame kamba
ryje - Marija padangių karalienė rusų ortodoksinėse gie
sm ėse irgi šlovinama kaip "vėlių palydovė"! Ivanui numa
lšinus seno velnio troškulį, jiedu su karaliene paprasčiau
siai pasprunka. Stebuklingieji ristūnai taip ir neatvirsta
žm onėm is. Ši rusiška pasaka tad yra kur kas paprastesnė
ir matyt labiau pirmykštė.
I i anglų kalbos vartė Rožės DAINIUS

(Bus daugiau)
AUTORIAUS pastabos
I. Seniausia, kiek man žinoma, šio klausimo apraiška yra
keturi Horo sūnūs, tiys iš jų kartais buvo vaizduojami su gyvūnų
galvomis,.o ketvirtasis - su žmogaus. Chronologiškai tatai siejasi
su keturiomis Ezekielio regėjimų stovylomis, vėliau atsispindėjusiomis keturių evangelistų paveiksle. Tiys iš jų turėjo gyvūnų
galvas, o ketvirtasis - žmogaus (angelo).
U. Kaip kad sako "Thbula smaragdina”: Qoud ėst inferius, ėst
sicut qoud ėst superius" (Žemesnysis seka aukštesniuoju.).
III. Šis lig šiol taip ir nepaaiškintas sakinys priskiriamas Plato
no "blevyzgoms".
IV. Čia kaip tik įvyksta būdingoji enantiodromija: nebegalė
damas toliau kilti įprastu keliu, žmogus priverstas pripažinti
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antrąją savo būtybės pusę ir iš aukštybių vėl nusileisti žemėn.
V Pasąmoniniams veiksniams priskirti visažinystę, supranta
ma, būtų pernelyg. Betgi jiems paklūsta ar bent jau jiems daro
įtaką įvairūs nesąmoningi potyriai bei atmintys, o kur dar instin
ktyvūs archeotipiniai poveikiai. Šitaip pasąmonė ir apsirūpina
kitąsyk išties stulbinančiai tiksliomis bei savalaikėmis žiniomis.
VI. Iš košt, kaulas, bei pakost, šlykštybė, dergalas.
VERTĖJO pastabos
Šios kuklios pastabos tėra užuomina, jog kasdienybėje išleid
žiamos iš akių vidinės žodžių sąsajos nėra vien gramatinės įdo
mybės, bet nustato ir atspindi tam tikrus giluminius prasmių
santykius, kurių visuma, pagrįstai galime tikėtis, ir būtų ne kas
kita kaip užmirštoji senolių pasaulėžiūra arba stačiai pirmapradė
išmintis. Tbs senosios pasaulėžiūros visai nereikia - ir neįmanoma
- "rekonstruoti", t.y. paversti dar vienu negyvu gerai nė nesupra
stų svetimų žodžių kratiniu. Visai priešingai: ji gyva, gyvesnė už
mus pačius, todėl nepasiekiama mūsų suvirpusiai suragėjusiai
sąmonei. Norint suvokti gyvąją išmintį reikia visų pirma atgaivinti
savo mintis, vadinas, prikelti iš numirusiųjų savo žodžius, savo
kalbą. Gyvos išminties neįmanoma ištarti negyvais, sustingusiais,
užakusiais, dirbtinai vienareikšmiškai apibrėžtais žodžiais - ne
bent nužudyti, užsmaugti. Gyva išmintis nėra statinys, lot. struc
tura, kurį sugriuvusį reiktų atstatyti, bet augalas, medis, kuriam
mažų mažiausiai užtektų leisti augti. Kaip kad santykiauja išori
niai įprasti ir todėl prasti vadinamieji stereotipai su vidiniais ir
niekuomet galutinai neperprantamais archetipais, panašiai susi
jusios yra ir įprastosios, padienės žodžių reikšmės su jų gilumine
prasme. Kaip kad vaikams "nurašome" pasakas, kurios juk įasme
nina mus valdančius archetipus, panašiai negirdime ir mūsų būtį
tvarkančių prasmių, gyvų tiesiog kasdien tariamų žodžių bran
duoliuose po sutartinių, paviršutiniškų reikšmių kevalais. Mes be
paliovos kažką veikiame, bet esmiškai nežinome, ką darome;
mes be atvangos kažką kalbame, tačiau nė nesuprantame, ką iš
tiesų pasakome. Ir savo kalbos nesame vertesni negu beždžionės
vertos actekų šventyklų, po kurias žvygaudamos karstosi.
Ar tad gali bent viena proga būti "netinkama" panūdusiam
atpažinti savo miegančią, paikuose kasdienybės sapnuose įkalin
tą sielą ir pagaliau nubusti iš šitos skurdžios beprasmybės?1
1. Angį. property, savybė, nuosavybė (šiaipjau savybė yra vi
skas, to&sava, todėl apima ne tik būdingą ypatybę ar bruožą, bet
ir įgyjamą bei prarandamą, perkamą bei parduodamą - nusavi
namą bei nuo savęs perduodamą - nuosavybę).
Anjl. property atitinka tos pat šaknies lotyniškas propensio,
savybė, polinkis, sudarytas iš prieveiksmioprope, arti, greta, šalia,
ką tik, bemaž. Dabar turėkime galvoje lot. prielinksnįpro, prieš,
prie (ir kt.) bei priešdėlį pro-, pro-, pra-; taip pat atsižvelkime į
lietuviškų vadinamųjų prieveiksminių konstrukcijų darybą, pa
vyzdžiui: pro šalį - prošal, iš tiesų - išties, per pusę - perpus ir pan.
Pastebėję, jog prieveiksminės konstrukcijos prie pat bei pro pat
reiškia ne ką kita kaip prie paties bei pro patį, galėtume įsivaiz
duoti ir lietuvių kalboje atsirandant žodelius "priepa" ar "propa",
pagal prasmę sutampančius su lo t. prope.
Savybė yra tai, kas priklauso sau, kitaip sakant, pačiam, vadi
nasi, yra paties ar priguli prie paties, žodžiu, ji sykiu yra ir "priepatybė", būten angį .property. (Palyginimui tik prisiminkime, jog
būdo prieveiksminę konstrukciją taip pat visai taip pat atitinka
nieko dvejonėmis nebetrikdantis daiktavardis tapatybė.)
2 .Lot. mater natūra paž odž iui verstume motina gamta. Šiaip
jau liet. motina savaime yra giminingas žodžiams lot. mater, gr.
meter, rus. materj, vok. Mutter, angį mother bei skr. matar. Vienon
greton stoja ir liet. moteris. Tbs pat šaknies yra ir lot. materia,
vadinamoji materija, sakytume, "moterija".
Lot. naseor, gimti, gemoti, rastis, išplaukti, iš kurio yra suda
rytas lot. natūra, savo ruož tu yra giminingas lietuviškam veiksmaž odž iui nešti, (rus. nesti), t.y. derėti, veisti, arba nešėti, t.y. "nėštauti", būti nėščiai (prisiminkime šia proga tokius žodžius kaip
našumas, našta, naščiai ir kt.). Lot. natūra - "naštūra" - pažodžiui
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reiškia gimimas, gymis, prigimtis, gimda, gimtinė, gamta. Paste
bėkime, jog visas šias reikšmes neša irgi viena šaknis, aptinkama
dar, beje, ir lietuviškame žodyje žemė, t.y. "gemė", taip pat ir
žodyje žmogus, t.y. "žemuonis" (pig. lot. homo, žmogus, bei
humus, žem ė) arba "gemuolis".
Thigi lot. mater natūra paraidžiui turėtume "versti" moteris
nėštūrė - t.y. vaisingoji, gebanti išnešioti ir pagimdyti moteris,
moteris gimdytoja, vadinasi, ir materija gamta, ir motina žemė.
Būdami kūniški, t.y.materialūs, mes gyvename motinoje žemėje
arba gamtoje nelyginant milžiniškoje, "kosminėje" gimdoje, tary
tum dar nė negimę, dar ne "gemonys", ne žmonės, o tik užuo
mazgos, gemalėliai, tebesą motinoje, visiškai nuo jos priklausomi
irjos sąlygoti. Tkipyra todėl, kad būtent motina mus maitina. Lot.
mater natūra tad lietuviškai dar galima būtų ištarti ir žem ė mai

tintoja.
T&čiau pirmapradėje priešybių vienybėje dažnai tik kirtis te
skiria vieną nuo kitos: liet. maitinti tad slapta reiškia ir mditinti,
kitap sakant, maitoti, varginti, kamuoti, luošinti, gadinti, darkyti.
Žodis maita šiaipjau reiškia bedvasį kūną arba, galėtume tarti,
kūną be artima, be "gyvybinio prado". Maita tad galime vadinti ir
bevalį, išglebusį žmogų, žmogų "be įkvėpimo", "be dvasios", "be
sielos". Ir išties - argi ne persivalgymas, argi ne prikimštas pilvas
paverčia žmogų ištižėliu, apsnūdėliu, gvėra, atima iš jo užmojį,
karštį, polėkį? Ir, kita vertus, vien tik kūniškas alkis, susirūpini
mas tik dėl kūniškų reikalų ir žemiškų dalykų argi nėra pati
materializmo esmė?
Thigi ir motina ne veltui turi du veidus: ji sykiu ir anima, pati
gyvastis, Šviesioji Mama, maitinanti, suteikianti ir palaikanti gy
vybines jėgas, vadinas, ir sielą (plg. rus. sila, jėga); tačiau sykiu ji
-juodoji, piktoji ragana, pati Giltinė, sugebanti širdį ir iščiulpianti
galias, maitojanti, luošinanti savo sūnų, atimanti iš jo "sielos
projekciją", neigianti jo laisvę, niekinanti bei gaižiai pašiepianti jo
dvasios savaiminį pilnavertiškumą, jo gyvenimo pilnatvę, būties
džiaugsmą.
Panašiai dviprasmiškas, tarkim, yra ir vanduo: tai ir gyvasis
vanduo, įsčių vandenys, kuriuose plūduriuojame prieš gimdami,
pasaulinis vandenynas, toji "visatos gimda", išnešiojusi ir pagim
džiusi visą gyvybę; tačiau tai ir pūdanti žem ės drėgmė, viską
suvirškinanti pelkė ar kapas, į kurį nelyginant atgal gimdon su
grįžta viskas, kas tik iš žem ės kilo, tai ir skandžiosios marios,
potvyniais ir tvanais grasinančios apsemti kitados iškilusią trapią
sausumos salą (plg. liet. marios ir marinti, maras; taip pat lot.
mare, rus. more, jūra, marios ir lot. mors, rus. rrior, s-mertj, mirtis).
Nenuostabu tad, jog ir lot. naseor turi giminaitįnato, plūduriuoti,
nyroti, tirpti, irti, skęsti, glėbti, glumti, blaustis, - taigi vangti,
grimzti atgal vandenin (plg. skr. vana, vanduo, "vonia"; taip pat
skr. vam, pažodžiui vemti (lot. vomo, vontito, angį. vomit); įdomu
bus sugretinti dar ir angį. womb, gimda, bei woman, moteris).
Panašūs dviprasmiški santykiai sieja ir "motiną pasąmonę" su
jos "sūnumi sąmone" arba, tarkime, žmogų su "Žmogaus Sūnu
mi". Žmogaus Sūnus šia prasme yra ne kas kita kaip pagaliau
gimęs žmogaus gemalas, vadinas, jau Kūdikis, išsiplėšusi iš van
dens Ugnis, išsiveržusi iš kūno gniaužtų dvasia, išlaisvinusi iš
pasąmonės savo "ketvirtą koją" - ir sykiu sielą.
3.
Ankstesnėje pastaboje kalbėdami apie maitinimo ir maitojimo, gimdymo bei skandinimo (lot. naseor bei nato) dviprasmy
bę, užsiminėme ir apie marių bei mirties giminystę. "Šviesiajai"
šios šaknies reikšmei atstovauja vardas Marija, kildinamas iš
hebr. Mirijdm, o šis vėlgi iš arijų arabų Mariam, pažodžiui "atka
klioji". Pastebėkime dabar, jog ir sanskrito kalboje mdra arba
mara yra mirtis, t.y. maro, tačiau vardu Mara vadinamas ir meilės
dievas Kama (skr.karna, geismas, geidulys - pridurkime, kamuo
jantis noras; plg. taip pat liet. geisti bei gesti). Sanskrito kalba dar
turi žodį mariya, žymintį priklausomybę meilės dievui (plg. liet.
marti, santuokinio amžiaus tekėti tinkanti mergina, sužadėtinė
ar jauna žmona). Tbrint galvoje, kad lietuvių meilės deivė yra
Milda, Marija būtų tiesiog viena iš Mildos apraiškų bei vardų.
Thčiau yra lietuvių bei latvių kalbose ir vardas Marė, galbūt
reiškiantis "sirenišką" meilės, geismo ir mirties vienybę, būtent
polinkį "paskęsti pasąmonėje"; yra ir lotynų kalboje vardas Mari

na (plg. rus. Marina). Lot. marina reiškia jūrų, jūrinė, t.y. Jūratė;
arba "marinė", t.y. Marytė; arba"vandeninė", būtent undinė, t.y.
Vanda.
Thigi senasis arijų vardas Marija reiškia kaip tik tą gyvenimo
ir mirties jungtį meilėje. Šventąsias Jungtuves, kuriose ir prade
damas, užmezgamas, iš kurių ir gimsta Žmogaus Sūnus, Marijos
arba marių vaikas - nelyginant oro burbuliukas, besiveržiantis iš
vandenyno gelmės aukštyn, kur virš vandenų laisvas sklando
Vėjas, Dvasia; nelyginant sūnus paklydėlis, pagaliau atpažinęs
Tėvą - anapus gyvenimo ir mirties.
4. Angį. bei lot. inferior, žemas, žemasis, žemesnysis. Paste
bėkime, jog lietuviškas prieveiksmis žemyn savaime reiškia kryptį
žemėn (juolab turint galvoje žem ės deivės vardą Žemyna), todėl
būdvardis žemas savaime reiškia ir "chtoniškas" (gr. chthon,
žemė).
Naudinga dar bus šia proga pastebėti, jog tos pat šaknies yra
ir lot. infema, pragaras, "požemių karalystė" - būtent toji "žemės
gimda" ar "žemės įsčios" (vid. vok. žem. inster, lat. iekšas, vidu
riai), sučiulpiančios atgal taip ir neišsiveržusį laisvėn savo vaiką
"materialistą".
5. Žodis gaunasi uždraustu būdu čia pavartotas sąmoningai,
laikant šį draudimą visiškai nepagrįstu. Visų pirma prisiminkime,
p g gauti reiškia įgyti, taip pat griebti, stverti (plg. sugauti, taip pat
eigos veikslo gaudyti). Thčiau turi ši šaknis ir mažiau akivaizdžių,
gilesnių reikšmių, viena iš kurių nutuokiama jau iš veiksmažod
žio įgyti - tai gyti, gaivaliotis, gaivintis. Ši reikšmė prigijo sangrą
žiniam gautis, atsigauti, taisytis. Dar sangrąžinis gautis reiškia
skverbtis, veržtis, vykti, keliauti. Mes galime kur nors nusigauti
ar įsigauti, taip pat galime pro ką nors prasigauti, arba iš ko nors
išsigauti, vadinas, atsirasti. Ibdėl neatsitiktinai šalia gautis bei gyti
stoja ir rastis, gimti, kilti, augti (plg. rus. rosti, augti; taip pat liet.
radosi bei rus. rodilsia, gimė). Pastebėkime, jog ir sangrąžinis
neštis be visa ko reiškia lėkti, veržtis, t.y. gautis, o nešti - tai
"nešėti", "būti nėščiai" veisti, derėti. Šia prasme prisimintina veiksmažodžio gauti eigos veikslo atmaina gavėti, būtent "nėštauti"
(plg. gavėnia, nėštumas; gavėnas, gemalas, gymuolis, naujagi
mis). T&igi gautis tiesiog reiškia rastis, atsirasti pasaulyje, gimti, ’
išsigauti laisvėn iš įsčių ir atsigauti, atgyti gyvenimui, tapti būčiai,
įgyti savą pavidalą, pasi-rodyti. Plg. angį. get, gauti, nusigauti, ir
beget, gimdyti, išgauti. Sakydami tad, pavyzdžiui, jog darbas išėjo
ar pavyko, lygiomis teisėmis galime sakyti ir gavosi - juolab prisi
minę darbo sinonimą gamyba, t.y. išnešiojimas, būtent gavėnia.
Suvirš, tik toks darbas, kuris gaunasi, ir tik tas darbuotojas,
kuriam gaunasi, yra vaisingas, vadinas, našus, būtent "gavus", t.y.
gabus. O šalia gavėti bei gebėti dar pridūrę gabenti ("gaventi"),
veiksmažodį gauti apskritai galėtume laikyti primirštu veiksma
žodžio nešti sinonimu. (Nenuostabu tad, pavyzdžiui, jog ir rupū
žė, šiaipjau vandens, mirties bei vaisingumo įvaizdis, prūsiškai
gabava. Su gabumu susijusi ir "vidinė" arba "namų" ugnisgabija).
Primirštosios reikšmės tačiau tebėra gyvos kitų ide. kalbų
žodžiuose, pavyzdžui, angį. give bei vok. geben, duoti, teikti.
Tačiau sykiu ir angį. have, vok. haben, turėti. Prisimintini čia ir
skr. gavi arba go, taip pat lat. govs - karvė. Mat karvė yra "davėja-gavėja": sanskrite yra kitas karvės sinonimas dhena, sudarytas
iš veiksmažodžio dhe, penėtis, žįsti, kitaip sakant, "gavėtis" ar
"gaivintis" artimo būtent veiksmažodžiui dha, duoti, dovanoti,
teikti, nešti. Plg. skr. dhatn, penėtoja, maitintoja, motina; dha,
turtas (liet. gausa, .vok. Hab); taip pat dhana, laimikis, nauda,
pelnas, dovana (prisiminkime liet. duona - ir sykiu gabalas).
Šiaipjau minėtas draudimas, taikomas veiksmažodžio gauru
reikšmėms "rastis, išeiti, pavykti", grindžiamas jį esant dirbtinį
vertinį rusiško polučitjsia - sangrąžinės formos veiksmažodžio
polučitj, gauti, įgyti. Tačiau neskubėkime. Čia įžiūrima šaknis lučsietina su lot. luctor, grumtis, stengtis; lot. lucrum, laimikis, nau
da, pelnas; bei angį. luck, laimė, sėkmė. Turėtume prisiminti ir
liet. laukti bei sangrąžinį lauktis, t.y. vėlgi gavėti; taip pat ir
lauktuvės. (Nepaprastai įdomi ir reikšminga "pirmapradės išmin
ties" prasme atrodo išvardintų žodžių giminystė su rus. luč,
spindulys; lot. įuceo, šviesti, švytėti, spindėti; gr. lychnos (arba
liuksuos), žiburys, bei pr. laumos, t.y. lauksnos, žvaigždės, žvai

gždynai. "Pasakų būtybė" Gavėnas juk irgi tapatinamas su pir
muoju spinduliu, su lauktąja prošvaiste, šviesa sušvitusią po
gavėnios, nelyginant saulė po nakties, "nokties", nelyginant susi
lauktas kūdikis, nelyginant Žmogaus Sūnus, pergalingai prisikė
lęs po žiemos ar iš žemės kapo.
Tūigi trumpai drūtai, kas gabus, tam ir gaunasi.
6. Lot. horror, sąstingis, sustabarėjimas, "stabo ištikimas",
šiurpas, pagaugai, siaubas; lot. vacuum, tuštuma, erdvė, atvertis,
laisvė, neužimta vieta. Pažodžiui tad horror vacui reikštų "stin
gdantis tuštumos siaubas" ir pagrįstai primena posakį "gamta
nemėgsta tuštumos". Galima horror vacui suprasti ir kaip "atvi
ros erdvės baimę" ar netgi "neapykantą laisvei".
Ši baimė neatsitiktinai siejama su "motina pasąmone" bei
gamta - mat ji simboliškai ir yra būtent motinos baimė prarasti
vaiką arba netekti vyro (vieniša moteris lotyniškai, beje, ir vadi
nama mulier vacua). Tūi baimė prarasti pagrindą po kojomis ir
atsidurti "nesvarumo būklėje" ar "pakibti vidur bedugnės", tai
baimė tapti savotiškai tuščiam, tuščiaviduriam, "be vidurio" ar
"be ašies", baimė prarasti savąjį "aš". Moteris yra pilna tik turė
dama savy vyrą arba būdama nėščia, kitaip sakant, turėdama savy
vyrą sūnaus, vaiko pavidalu (čia tiktų prisiminti C.G Jungo ben
dramintį ir bendradarbį C.Kerenyi, bendroje su pirmuoju knygo
je "Esė apie mitologijos mokslą" (Essays on a Science of Mythology by C G Jung and C.Kerenyi, Bollingen Series, 1969, p.56)
pasakiusį: "Vyro phallus ir yra vaikas..."). Thigi apleista arba
pagimdž iusi ji lyg ir praranda savo pilnatvę. Todėl moteris mėgina
suturėti, sulaikyti ir prisaistyti prie savęs vaiką arba vyrą, o tokie
saitai yra pelyginant savotiška "psichologinė bambagyslė", kuria
ši ir maitina, ir maitina jį. Šita "bambagyslė" ir yra giliausioji,
sakytume, dvasinė materializmo arba "motininkystės" esmė. Vie
na iš tokios "psichologinės bambagyslės" apraiškų yra neretas
moterų bandymas suniekinti, pašiepti ar išvis atmesti kartais
išties vaikiškas vyrų laisvės bei erdvės svajones, polinkį įkvėpimui,
polėkiui, vėjui, dvasinės nepriklausomybės viltį. Moteris siekia
apglėbti, suimti savin, susiurbti ir turėti, gavėti, "perėti", užsklęsti
duris, langus ir užtraukti užuolaidas, jokio vėjo, nes tai "piktas
skersvėjis", jokių naujovių, netikėtumų, šilta drėgna romi (t.y.
išromyta) vanga nelyginant didžiulėse įsčiose (arba ž uvies pilve).
Thčiau nedera pamiršti, jog apie moterį čia kalbama ne tik
tiesiogine, bet veikiau apskritai perkeltine prasme. Kiekvienas iš
mūsų savo materialiąja, kūniška ar žemiška prigimtimi esame
"moteris", todėl kiekvienas, nepaisant išorinės lyties, tirtame iš
savo horror vacui. Šis "tuštumos siaubas" ir yra ne kas kita kaip
baimė prarasti "savo arkliuką" - tai, "ant ko sėdime" savo gyveni
me, kuo "jojame", ar tat būtų turtas, mėgstamas darbas, pagaliau
tiesiog sugebėjimai ir sveikata, žinios ir mintys, atradimai ir
įžvalgos, visa, kas tik susiję su nuosavo "gyvenimo prasme" ir
vaisingumu, t.y. sugebėjimu šią pateisinti. Thtai gali būti ir koks
"garbinamas" daiktas, darbo įnagis, vieta ar ž enklas, stabas, kokia
nors išpažįstama pasaulėžiūra ar paprasčiausias įprotis, tapęs
atramos tašku, pagrindu mūsiškei "dvasios ramybei". Vyro atveju
- tai vadinamoji kastravimo baimė, baimė prarasti galią, gebą,
vaisingumą, taigi toji pati baimė prarasti savo "vaiką".
Labai nedviprasmiškai ir aiškiai šiuo atžvilgiu atrodo krikšto
ir pačios krikščionybės pirminis sumanymas - būtent ryžtas nu
traukti bambagyslę ir pagaliau išsilaisvinti tiek iš vidinio, asmeni
ško materializmo, tiek ir iš matriarchalinės pagonių bendruome
nės, kuri Vulgatoje neatsitiktinai vadinama ne žodžiu pagonį,
pra;čiokai, neprusėliai, bet žodžiu lot.gens, {gentis), lietuviškai
pažodžiui gentis, giminė, šeima, vadinas, gimininių gamtiškų
ryšių bendruomenė. Panašią prasmę turi, pavyzdžiui, ir Budos
nubudimas (skr. Buddha, iš skr. budh, budinti, budėti, būdrauti)
iš vadinamosios majos (skr. tričtyd, monai, apgaulė) sapnų - ypač
jei pastebėsime, kad Budos motinos vardas yra būtent Maya.
7. Lot. anima mundi, pasaulio siela ir dvasia. Lot. anima,
gyvybinis pradas, siela, dvasia, kvėpavimas, vėjas, oras; plg. gr.
anemos, dvasia, vėjas, bei skr. ana, kvėpavimas. Prisiminkime ir
liet. amas - plg. "amą užėmė", "atgavau amą" ir pan. Juolab kad
lot. anima turi ir vyriškos lyties atitikmenį animus, dvasia, siela,
gyvybinis ir sykiu sąmoningasis pradas (plg. liet. žadas ir žodis,

47

taip pat amas ir omenis ar aumuo). Įsidėmėtinas čia ir amalas,
Dievo Perkūno šviesos atoblyksniai juodame nakties danguje,
Ąžuolo "augintinis", "Dievo Sūnaus" įvaizdis - būtent "Gyvasis
žodis".
8. Prisiminkime, jog Achilo kulnas - kaip tik ta kūno dalis, už
kurios jį vaiką ugnyje grūdindama laikė motina ("vanduo") kitaip sakant, kaip tik sąlyčio ar saito su pasąmone vieta, būtent
"bambagyslė".
9. Sakoma, jog vyras esąs šeimos galva, o žmona - kaklas: kur
kaklas pasuka, ten galva ir ž iūri. TUrint omeny, kad vyro pasąmo
nei atstovauja moteris anima, šitoji "liaudies išmintis" visai nebea
trodo paviršutiniška. Savo prigimties moteriškąją pusę užgniau
žęs ir "suprojektavęs" į žmoną vyras, būdamas besąlygiškai val
domas nuosavos pasąmonės, gali tad išties nejučia atsidurti visi
škoje priklausomybėje nuo savo žmonos. Ši savo ruožtu - nuo
vaiko, kuris, tapęs "vidinio Vaiko" archetipo išoriniu atspindžiu
ar atstovu, sykiu tampa šeimos būties ir buities atskaitos tašku,
axis mundi, stabu ir altoriumi (lot. altus, aukštas, "augštas"; lot.
alot auginti, "aukinti"). U žuot aukojus "Žmogaus Sūnui", puoselėjus gyvą dvasią, sąmonės šviesą, aukojama dar visai nesąmo
ningos būtybės lėkščiausiems kūniškiems poreikiams, suryjan
tiems abiejų tėvų gyvenimus. Kadangi užpenėto ir dvasiškai
užmigdyto vaiko ateityje laukia tas pats, įsisuka savotiškas ydin
gas ratas, krikščionių vadinamas ašarų pakalne, o, tarkim, budi
stų - sansara. Galiausiai tačiau šitas apokaliptinis infantilizmo
inkubatorius (lietuviški žodžiai čia nė neskambėtų) sutrinka ir
sustoja pats, kai visuotinis dvasinis nuosmukis bei sąmonės apte
mimas perauga į vadinamąją ekonominę krizę, ir rajus peniu
kšliai, nusiaubę viską aplink save, nebeturi ką žįsti, ką beišeikvoti
ir nuterioti.
Tbdėl galima drąsiai tvirtinti, kad bendras nuosmukis neišven
giamai tęsis ir tik gilės tol, kol vyrai ir moterys bus stačiai priversti
"atsiimti projekcijas" vieni iš kitų ir liautis grindę bei teisinę
nuosavą dvasios tuštybę svetimu - savo vaikų - kūnišku alkiu. Čia
slypi ir giliausioji šiuolaikinių skyrybų priežastis - žūtbūtinis ban
dymas išvaduoti iš priespaudos savo "vidinę moterį", atgauti
nuosavą "kaklą" arba "ketvirtą koją" ir atstatyti prarastą vidinę
pilnatvę. Šitas "vidinės moters" ir atitinkamai "vidinio vyro" esmiškai Sūnaus - išvadavimas yra sykiu ir vienintelė tikros mo
ters bei tikro vyro - tikro žmogaus - išsilaisvinimo viltis. Būtent
"projekcijų susirankiojimo" prasme galime suvokti, jog "Ir kiek
vienas, kuris palieka namus, ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar
motiną, ar moterį, ar vaikus, ar dirvas dėl mano vardo, gaus
šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą" (Mt 19,29). Mat
laisvas ir pilnas, pilnavertis žmogus įgyja sykiu ir naujo, neprilyg
stamo, laisvo ir pilnaverčio bendrabūvio galimybę, kokio nė su
vokti negali gaiž us kraučiulpa atž indas, visur tik ieškantis spenio.
10. Įprastu žodžiu pasąmonė čia verčiame vieną iš kertinių
C.GJungo vartojamų sąvokų angį. unconscious (arba uncon
sciousness), nors pažodž iui šitaip turėtume versti visai kitą ir kiek
kitokią prasmę turinčią sąvoką angį. subconsious, būtent - p a są 
monė. Šiaipjau unconscious derėtų versti, tarkim, "besąmonė",
"anapus-sąmonė" ar "anasąmonė". Beje, liet. anas, kitas, sutrum
pėdamas ir taptų neiginiu "an-", artimu angliškajam un- (taip pat
lot. in-, gr. an- bei a-, skr. a-). "Anasąmonė" arba, išmetus nebe
reikalingą čia priešdėlį san-, būten anamonė ir būtų tiksliausias
sąvokos angį. unconscious lietuviškas vertimas (nors lot. scio
šiaipjau reiškia ne "manyti", bet "žinoti, žiūrėti"). Nepagrįstai
atmetamas ir gatavas (t.y. "gautavas") lietuviškas žodis ome,
susiaurinus jo reikšmę ligi svetim! .aibės sąvokos "instinktas".
Prisiminę šalia tokius ž odž ius kaip aumuo, nuovoka, supratimas,
bei omenis, atmintis, atmana, sąmonė, matysime, jog omė kaip
tik ir yra toji "dar neatmintos atminties" arba "neišmintos išmin
ties" visuma, lemianti bendrą nuovoką, susivokimą pasaulyje,
būtent visa "anamonė". (Pastebėkime, jog liet. omenis rusų kal
boje turi giminaitį wm, protas, - sakome liet. turėti omeny,; rus.

deržatj v ūme).
Įdomu šia pępga prisiminti sanskritiškuosius mantrinius skie
menis AUM bei OM: laikoma, kad trys raidės A, U bei M žymi
savotiškus tris dvasinio gyvenimo lygmenis ar pakopas, o skiemuo
OM yra lyg ir ketvirtas lygmuo ar pakopa, kuri sykiu reiškia pirmų
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trijų vienybę, visumą ar visetą. Mes gi savo ruožtu galime tarti,
jog iš ornés, iš gryno "instinkto" ar pirmykštės "matriarchalinės
be-sąmonės" visų pirma atsiranda aumuo, vyriškoji ar "patriar
chalinė" sąmonė, kuri bematant susipriešina su ome ir pradeda
ją neigti bei slopinti. Tài lyčių tarpusavio kovos bei traukos tar
psnis, dėl kurio aumuo, nelyginant iš žem ės kilęs ir vėl jon varpą
lenkiąs rugys, sugrįžta pas omę kaip vyras ir ją apvaisina.
Tàigi iš šito conjunctio oppositorum gimsta amas (arba ža 
das), būtent Gyvasis Žodis, proto ir gyvasties, gajos, dangaus ir
žemės (gr. gaia) Sūnus. Sūnus tampa stačiai nukryžiuotas ant
šito priešingų pradų įtampos kryžiaus, pakimba ant Pasaulio
Medžio tarp žem ės ir dangaus nelyginant Odinas ar Adonis ir
galiausiai sulydo savimi visus tris į vieną nebedalomą visumą,
vientisą omenį. Šie keturi tarpsniai žymi tiek neišvengiamas pa
skiro žmogaus dvasinio augimo pakopas, tiek ir atpažįstami
istorijoje. (Pastebėkime, jog gautąją lietuvišką ketverybę sudaro
trys vyrai ir viena moteris (omenis, amas, aumuo ir omė); verta
tačiau prisiminti ir atvirkščią lietuvišką ketverybę, - tai dvasia,
siela, vėlė ir kūnas. Pirmoji yra vyriška ir vidinė, mat joje vietoj
išoriško kūno, "instinktų" nešėjo, turime omę, tų pat "instinktų"
visa apimančią vidinę ar dvasinę patirtį. Nenuostabu, kad išliku
siuose valstietiškuose ar "matriarchaliniuose" lietuvių tautos
sluoksniuose įprastesnė yra antroji ketveriukė; dėl tos pačios
priežasties matyt ir mėnulis lietuviams yra vyras, o saulė - mote
ris, nors lotyniškam bei rusiškam luna tebeturime giminingą liet.
liūne ar laumė - plg. lot. lumen, švitesys, - o lotyniškam sol bei
rusiškam solnce giminingą tebeturime lietuvišką vardą Saulius
arba Šaulys). Kita vertus, jau minėtas GKerenyi rašo, kad "pasak
Flobenijaus, vienoje pusėje drauge turime vyrą, mėnulį ir skaičių
trys, o kitoje - moterį, saulę ir skaičių keturi..." (p. 18) Ir toliau
dar: "Germanams vyriško mėnulio bei moteriškos saulės vaizdi
nys gyvas ligi šiol" (p.20).
Thigi "anamonę" laisvai galėtume įvardinti vardu Omė. Šis gi
savaime primena vardą Ona arable, lot. Anna. Šiaipjau šis vardas
kildinamas iš hebr. Hanna, patraukli, žavi, tačiau tatai gali būti ir
sutapimas, nes tokie žodžiai kaip lot. anima, gr. anemos ar skr.
ana savaime yra pakankamas pagrindas minėtam vardui indoeu
ropiečių kalbose atsirasti. Prisiminus, jog vanduo bei marios yra
būtent vadinamosios pasąmonės simbolis, vardas Ona šalia Jū
ratės, Marytės bei Vandutės nebeturėtų stebinti. Prie viso to dar
pridurkime lot. amo, mylėti, amor, meilė; ir darsyk prisiminkime
lot. mors, mirtis.
11.
Gr. athlos, sunkus darbas, triūsas, plūkiava, grumtynės,
kova, išbandymas. Iš šio žodžio yra kilęs gr. athletes, imtyninin
kas, galiūnas, "atletas". Pastebėkime, kaip panašiai čia nuskamba
liet. atlikti (darbą, užduotį) - deja, tatai, berods, paprasčiausias
atsitiktinumas.
KALBININKO PASTABOS VERTĖJO PASTABOMS
Ką tai bendro turi su Jungo tema - teriomorfiniai dvasios
simboliai?!
lėzę, kad "žodžių sąsajos /.../atspindi tam tikrus giluminius
prasmių santykius", reikėtų įrodinėti moksliškai, o ne "užuomi
nomis dėl įdomumo". Be to, tos sąsajos čia visiškai individualios.
Jos ir labai vienpusiškos - remiamos tik žodžių panašumu. O juk
gali sietis ir visai nepanašių žodžių prasmės. Žodžių panašumas
ir bendra kilmė - tai visai ne tas pat: yra daugybė atsitiktinai
panašių ar net tapačių žodžių, o daugybė bendrakilmių žodžių
gerokai nepanašūs - tik etimologinė analizė nustato juos buvus
panašius, bet jau nutolusius. Mokslinė etimologija paneigia, ro
dos, Voltero pasišaipymą iš fantastinės etimologijos: priebalsiai
čia dar šį tą reiškia, o balsiai - visai nieko. Etimologijos arklys veža
keturiomis kojomis: 1) istoriniai garsų atitikimo dėsniai, 2) mor
fologinis atitikimas, 3) darybos atitikimas ar panašumas, 4) reik
šmių atitikimas ar panašumas. "Užuominose dėl įdomumo" šitas
darbo gyvulys nė viena koja nesiekia žemės... Šitokia "asociaciologija" negali įrodyti jokios objektyvios visuotinės prasmių sąsa
jos. O apie žodžių kilmę jai nederėtų nė prasižioti. Išvedžiojimai,
kad "kas gabus, tam ir gaunasi", kad "iš to seka" yra lietuviška, yra
moksliškai visiškai nekorektiški.

DISERTACIJOS

SKOLA
HABILITUOTIEMS DAKTARAMS

Lietuvos istorijos instituto E tno
grafijos skyriuje pastarąjį m etą kaip iš
gausybės rago pažiro habilituotieji
daktarai. N e iš gero gyvenimo, žinom a, o tik todėl, kad
ilgus tarybinius dešim tm ečius etnografija buvo užguita
podukra. Ir štai skola, te pavėluotai, atiduodama.
Vytauto D id žiojo universitetui kartu su Lietuvos isto
rijos institutu gavus teisę įsteigti etnologijos (Lietuvos
etnografijos) doktorantūrą teikti habilituoto daktaro
laipsnius, pirmajai 1993 m. balandžio 15 d. suteiktas et
nografei Irenai Reginai M ERKIENEI. Įtin a -"

ūkisLietuvoje XVI a. - X X a. pirm ojoje pusėje: etninės
patirties ištakos". Habilitacinį darbą sudarė: Gyvulių ūkis
XVI a. - X X a. pirm . pusėje: Etninės kultūros ištakos / / Iš
lietuvių kultūros istorijos. - V , 1989. - T. 14 ir studija
Gyvulininkystės inventorius Lietuvoje XIX-XXa. // M erkie
nė R., M ilius V. Ž em ės ūkio inventorius // Iš lietuvių
kultūros istorijos. - V., 1979. - T 10.
Lietuvos istorijos institute etnografinį darbą R.Merkienė pradėjus nuo 1960 metų. 1966 m. apgynė istorijos
mokslų kandidato disertaciją "Grigiškių bandomojo po
pieriaus kom binato darbininkų buitis 1925-1960 m."
Mokslinių interesų sritis - etnologija, etninės kultūros
istorija, etnografinės lauko m edžiagos rinkimo metodika.
Tarimus gyvulininkystės srityje Disertante pradėjo
1966 m., kai sąjunginio Istorijos instituto etnografijos
skyrius ėm ėsi darbo parengti Pabaltijo istorinį etnografinį
atlasą. R.M erkienei buvo pasiūlytos tem os "kaukiamoji
jėga (darbiniai gyvuliai)" ir "Patalpos gyvuliams laikyti
Lietuvoje". Iki tol nebuvę nė vieno etnografinio tyrinėji
mo, kur būtų atlikta visos Lietuvos gyvulių ūkio ar bent
kurios nors jo srities ūkinių kultūrinių realijų platesnė
analizė. Tfeko remtis pačios ir pagalbininkų rinkta anketi
ne medž iaga, archyviniais istorijos šaltiniais, muziejų fon
dais, ūkine literatūra, etnografiniais aprašymais. Įdomu,
kad pastatai gyvuliams, slavų kalbomis rašytuose istori
niuose dokum entuose vadintieji slaviškais žodžiais, XVIXVII a. turėjo lietuviškus pavadinimus, rodančius pastatų
vietinę genezę. Sugretinus Lietuvos ir Baltarusijos ūkio
pastatų tipus, paaiškėjo, kad jie priskirtini "trims kultūros
sluoksniams". Pirmasis - "seniausių tarpkultūrinių ryšių
liekana" - universalios paskirties pastatai, matyt, "auto
chtonų baltų palikimas . Iš tokių paminėtina pirmiausia
punė - universalus pintas ūkinis pastatas, kurio reliktų
(pintų klojimų) išlikę net iki mūsų amžiaus. (Leksemos
punia baltiškoji kilm ė nekelianti abejonių, o Baltarusijo
je, G om elio, M insko sričių rytuose yra arealas, kur tuo
žod žiu vadina avių tvartą). Punės paplitimas m ažėjo iš
šiaurės vakarų į rytus. Antrajam sluoksniui priskirtini
pastatai, susiformavę dar iki X V I a. Thi tvartas, stainia,
daržinė. Trečiajam - pastatai, susiformavę tik XVI a. Tbks
yra, tarkim, diendaržis (slav. obora - liet abarės). Šio
pastato raida Lietuvoje ir Baltarusijoje tapati. Antras ir
trečias sluoksnis formavosi keliuose centruose, tačiau to
paties tipo pastatų raida panaši. R.M erkienės nuomone,
šitai "leidžia manyti, kad kultūips panašumo priežastimi
buvo tiek panaši ūkinė veikla ir ekologinės sąlygos, tiek
etnokultūriniai lietuvių ir baltarusių iyšiai".
Ūkinės kultūrinės realijos skirtingais laikotarpiais
įvairiuose Lietuvos regionuose dėl nevienodų socialinių,
ekonom inių, gamtinių sąlygų skyrėsi. Savitumu šiuo po
žiūriu išsiskiria Žem aitija, kurios didžiąją dalį XVI am
žiuje sudarė LD K didžiojo kunigaikščio valsčiai. Čia su
siformavo ir ilgiausiai išsilaikė sudėtingiausio plano ūki

niai namai, gyvenamasis pastatas turėjo savitą apšildymo
sistemą, pritaikytą, tarkim, m ėsos rūkymui ir pan. Čia
anksčiausiai įsigalėjo ir išnyko darbas jaučiais, prie tvarto
imta jungti daržinė, anttvartyje laikyti pašarus...
Atskirą savitą sritį sudaro Pienionių ir Upytės pavietai,
su derlinga tarpia žem e javams bei linams auginti, geromis
pievomis. Čia pirmiausia įsigalėjo pastatai su diendaržiais
gyvuliams laifyti, uždari tvartai su stainėm, saviti pieno,
mėsos apdorojimo būdai (kastinė ir šustinė su grietine,
pariebinti, kiaušiniais pagardinti sūriai...).
Rytinis Lietuvos pakraštys (Vilniaus vaivadija) su ne
derlingom žem ėm išsiskyrė ilgiausiai išlaikydamas archai-
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škiausią gamybinį patyrimą. Suvalkija gamybiniu kultūri
niu požiūriu sudarė mišrią zoną. Antra vertus, išvardintų
jų sričių viduje dvarų bei valstiečių ūkinės realijos nuolat
skyrėsi. Dvaruose jau XIX a. vid. atsiranda ir mechaninės
gyvulių priež iūros priemonės, kurias valstiečiai įsigijo žy
miai vėliau. Sparčiausiai inventorius ėm ė keistis X X a.
pirmą - ketvirtą dešimtmetį.
Gamybinis patyrimas perduodamas ir perimamas, anot
Disertantės, "horizontaliai - erdvėje" (iš kaimyno kaimy
nui, tos pačios ūkinės kultūrinės patirties nariams ben
draujant), "vertikaliai - laike" (iš kartos į kartą) ir "trajektoriŠkai - erdvėje ir laike” (dėl žm onių migravimo, kom u
nikacijos priemonių teikiamų paslaugų - perimamos, pri
sitaikomos skirtingos patirties realijos). Vėlesnių laikų
intensyvus trajektorims gamybinės patirties skleidimas
lengvinęs ūkinių kultūrinių realijų integravimą didelėse
teritorijose, nes nedideli naujos patirties židiniai greit
galėdavo išsiplėsti ir susilieti j vieną arealą. Tbkiu būdu
formavosi, tarkim, mėsos rūkymo, uždaros struktūros
tvartų, tvarto ir daržinės junginio arealai. Gamybinis p a 
tyrimas keičiasi laipsniškai, prisitaikant prie naujų aplin
kybių, pirmiausia atsirandant senojo ir naujojo patyrimo
kontaminacijoms, kurios pirmykščiu pavidalu ilgiausiai
išlieka besikeičiančių arealų pakraščiuose...
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procesus"
(prof.
dr.
VTitovas),
nes, anot pa
čios Disertantės,
"kiekvienas
subetnosas
turi
savo
mąstymo
būdą, savo
mentalitetą,
jis gali atsi
liepti ir dar
bo įrankiuo
se". Kaip gy
venime rea
liai nebuvo
skiriama
materialinė
ir
dvasinė
kultūra, taip
ir "autorė į
vieningą vi
sumą sujun
Šneką apie antrąją disertantę, "atsiėmusią skolą" kitą
dieną (balandžio 16) etnologę A ngelę VYŠNIAUSKAI
gė materia
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
TĘ, rūpėjo pradėti nuo "lino kančios". Bet, pasirodo, linas
linę ir dvasi
ne kentėjo, jis - dirbo. Dirbo augdamas, dirbo žydėdamas,
nę kultūrą" (
dirbo mirkomas, dirbo draskomas - darbe virsdamas nauja
prof. dr. VTitovas), materialinę ir dvasinę linininkystės
kokybe. Nevykęs bandymas. Kančios ten neradau, o tik
pusę", (prof. dr. V.Merkys), nes ir materialioji, ir paprotinė
vėlgi - darbą, atkaklų, viską nuvalantį, kasdienį, lašas po
teisė veikia kaimo - mūsų tautos židinio - mentalitetą, jo
lašo - pratašantį sunkumų akmenis, lašas prie laso - sukau
kultūrą ir buitinį kasdien} gyvenimą...
piantį lobius, praskaidrinantį gyvenimą, suteikiantį jam
Prof. habil. dr. N.Vėlius pastebėjo: "Mūsų etnologai
vertės ir prasmės, nes etninės kultūros "neprietelių” mūsų
pagal savo metodą yra įpratę su tokia m eile aprašinėti
Lietuva niekad nestokojo, ir etnografo darbas visada buvo
kiekvieną objektą, ir šita m eilė padeda atskleisti ne tik
artimas pasiaukojimui.
tuos įrankius, bet ir visą mūsų pasaulėjautą, mūsų senąjį
Studijas Disertante pradėjus 1939 m. Kauno Vytauto
tikėjimą, požiūrį ne tik į tuos objektus, bet ir į pasaulį, į
visą mus supančią aplinką. Kai skaitom e su tokia m eile
D idžiojo universitete, baigė - Vilniaus universitete, kai jis
parašytus Angelės Vyšniauskaitės darbus apie linininky
oficialiai jau buvo uždarytas (baigimo diplom e parašyta
stę, mes kaip tik ir pajuntame iš tų darbo Įrankių mūsų
kiek paankstinta data: 1943 m etų kovo 12 d.). Ihrybų
valdžiai šio diplom o nepripažinus, teko studijuoti iš nau
žm onių dvasią, mūsų kultūrą, visą mūsų pasaulėjautą".
Aukštai vertindamas Disertantės pastangas "su įprasta
jo. Šį kartą - neakivaizdž iai Vilniaus pedagoginiame insti
m eile ir kruopštumu" pateikti ir linininkystės papročius
tute. Po to keli metai mokytojauta, ir nuo 1948 metų
bei apeigas, N.Vėlius atkreipė dėmesį, kad būtent tokie
rugsėjo 16 dienos - ilgas etnografės kelias Lietuvos istori
darbai įgalina daug platesnius tyrinėjimus ir lietuvių mi
jos institute. 1953 m. apginta istorijos mokslų kandidatinė
tologijos srityje. "Tbrėdami tiek realijų, bandydami ieškoti
disertacija "Lietuvių kolūkiečių šeim os buitis" (Būtent jų prasmės, galime įvertinti, kas žm onių sąm onėje buvo
"Kolūkiečių...", nes taip buvo nurodyta sąjunginiuose
tas linas. Jis kentėjo, jis turi net savo atskirą dievą Vaiž
TSRS Etnografijos instituto planuose), nors Lietuvoje
gantą - gimstantį ir mirštantį, karaliavusį požem yje, ž e 
tuo metu nei kolūkiečių, nei tuo labiau - kolūkiečių tradi
mėje ir danguje... Thi Perkūno ir mūsų deivės Žem ynos
cijų dar nebuvo. Rašant tą naujadarą, tekę turėti omeny
"valstiečių". Po to (m aždaug nuo 1973 m.) - jau užsim in
vaikas, todėl atlaiko visus išbandymus, pakylėjamas į nau
toji lino tema - po visą Lietuvą renkant rūpimas žinias,
ją kokybę (nes ir linas virsta balta drobe - iš žem ės pakyla
kaip pati autorė sako, "pagal maždaug 25 kmr vietovių
į dangų. Ihi dievas tarpininkas tarp žem ės ir dangaus.
tinklą". M okslinės tiriamosios m edžiagos, pakankamos
"Įdomiausia, kad jis labai panašus į Viduržem io jūros
habilituoto daktaro laipsniui įgyti, būta jau prieš 10-15
tautų liną globojančias dievybes". O ir mitinis jų įprasmi
nimas esąs labai panašus ar net toks pat. "Šia prasme mes
metų, bet autorei tebuvo primenama: "Dirbk ir tylėk".
galime laikyti save labai senos kultūros paveldėtojais, kul
Darbščiam žm ogui tai, pasirodo, gana laiminga užuom i
na. "Aš ir dirbau, - sako, - dirbau ir nieko neprašiau..." O
tūros, kuri apėmė ne tiktai baltiškąjį arealą, ne tik indo
dabar štai po tiek m etų didžiąją Jos darbų įvertinimo
europietiškąjį, bet ir visą Viduržem io jūros arealą. Ši
valandą, net pati nustebusi klausosi, kaip netikėtai plačiai,
kultūra įkūnyta ir lino įrankių gamyboje, apdirbime, o
reikšmingai ir kaip toli laikų glūdumoj, kaip giliai m itolo
ypač tuose papročiuose, m itologijoje, kuri susijusi su linu
ginėse sferose, kaip painiai, bet ir prasmingai net sociali
ir jo dievu".
nio gyvenimo vingrybėse galima įžvelgti sąsajas su mok
Ryškiausius skirtumus linininkystės srityje autorė įž 
slinio darbo "
Lietuvos linininkystė XVJII-XX a. pirm
ojoje
velgia
tarp šiaurės vakarų - su intensyvia prekine - ir
pusėje: inventorius ir papročiai", pateikto gynimui (žr. au
pietryčių Lietuvos - su itin ekstensyvia linininkyste. Įdo
torės pasisakymą gynimo m etu) atradimais ir išvadom.
mūs čia antropologijos duomenys. Per du mūsų eros tūk
Didelis privalumas esą, kad minimasis tyrimas "įjungtas į
stantmečius, anot prof. dr. G.Česnio, iki pat X X a. išliko
europini kontekstą" ir nuostabu, kad tyrinėjant lino apdir
aiškus Lietuvos gyventojų ūgio m ažėjim o gradientas iš
bimo būdus, įrankius, technologiją, einant vis giliau į
Šiaurės vakarų į pietryčius. Ths pat ir su vidutine gyvenimo
istorijos glūdumas, galima detalizuoti net ir "etnogenezės
trukme. Prof. dr. G.Česnys ir prof. dr. A .iy ia pasiūlė A. VyHabilitacinio kom iteto nariai, tik teigiamai vertindami
R.M erkienės disertaciją, ("fundamentinį darbą", anot
V.Titovo iš M insko), "darytą, dr. N.Vėliaus žod žiais ta
riant, laiku, kai jos nebuvo galima daryti", pirmiausia
atkreipė dėm esį į šaltinių gausumą (dr. VTitovas, N. Vė
lius, A.Tyia, M .M ichelbertas, L.Dum pė iš Rygos). Stebi
nąs tos šaltinių m edžiagos analizės platumas, daugiasluoksniškumas (dr. A .G aižutis), teorinis gilumas, apta
riamas realijas suprantant kaip "visos mūsų etninės kultū
ros dalį" (dr. N.Vėlius). Dr. V.Titovo teigimu, R.Merkienės darbe labai gerai atsispindi giluminiai gyvulininkystės
pagrindai, mentalitetas. Gyvulininkystė čia ne tik gamybi
nė veikla, bet ir viena tautinės kultūros pasireiškimo sri
čių. "Per medž iaginį substratą skaitytojas išvedamas į dva
sinį pasaulį" (dr. A .G aižutis), o kalbant apie humanizmo,
etikos, moralės klausimus, sunku apeiti ir žm ogaus santy
kį su gyvuliu. Dr. ¡.Balčiūnienės nuom one, aptariamasis
darbas, be daugelio kitų privalumų, padėsiąs Spręsti po
puliacines problemas, ypač kompleksiškai tiriant lietuvių
etnogenezę". M okslininkė pastaruoju darbu kurianti "me
todą, kaip istoriškai nagrinėti visą etninę kultūrą. Ją drą
siai galima vadinti mūsų pirmąja istorine etnografe" (dr.
N. Vėlius).
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nių kūrybinę mintį, estetinį skonį. Lietuvoje etnografinis
senosios materialinės kultūros realijų tyrinėjimas turįs
savos specifikos. Vakaruose (tarkim Vokietijoje) daug se
nų daiktų nespėta ištirti, nes X IX a. gana sparčiai išnyko,
o rytų kaimynystėje - "dėl sovietm ečiu buvusio tyrinėjimų
tematikos siaurumo". Ogi pas mus "iki melioracijos*, iki
"masinio vienkiemių naikinimo" - duok D ieve, palėpėse
-lyg tyčia etnografams buvo išsaugoti tikri senųjų daiktų
aruodai. Tfereikėjo spėriai dirbti, nes, persikeliant į naujus
namus gyvenvietėse, senienom s nebebuvo vietos, jas pa
likdavo griūvėsiuose. Kas dabar galėtų išvardinti, kiek
senosios mūsų materialinės kultūros reliktų V M iliaus
iniciatyvos dėka nuo tų laikų saugoma muziejų saugyklo
se, užfiksuota aprašais, piešiniais ir nuotraukomis. D aik
tai etnografui - tai viena etnoso raiškos formų, "materia
lizuota dvasinės kultūros išraiška" (dr. N.Vėlius). Negau
sioms engtoms ar engiamoms tautoms domėjimasis jais
dažnai buvo "viena S nacionalinio judėjimo apraiškų"
(V.Milius). Antra vertus, amatų tyrimas ir ekonom iškai
buvęs tikslingas: norint pagerinti amatų būklę, reikėjo
pažinti, įvertinti dirbinius. Lietuvos amatų tyrimai, anot
VM iliaus, pradėti gerokai vėluojant, nes labai daug netek
ties amatininkystė patyrė karo, o ypač pokario metais,
netekus daugybės vyrų - įvairių sričių ir tautybių am atinin
kų. Tirdamas amatus, Disertantas kreipęs dėm esį į veik
snius, lėm u
sius vieno ar
kito daikto
(jo tipo) ar
amato atsira
dimą Lietu
:
voje, papliti
•Ui
Trečioji skola - Vaciui MILIUI, etnografui, sakau, iki
mo arealus,
raidą, varian
panagių (juk ir man, taip kantriai kartojančiam kitų min
tus, išm oki
tis, tebus leista ištart bent vieną savo žod į - L.G.): tas
mo
būdus,
žmogaus atidumas faktui, tas tyrimo kruopštumas... "Aš
dirbinių rea
pataikiau pagal savo prigimtį", - prisipažįsta ir pats mok
slininkas, jau nuo 1946 m., nuo studijų pradžios Vilniaus
lizavimą,
o
labiausiai - į
universitete Istorijos-filologijos fakultete, pasirinkęs et
nografijos specializaciją. Studijų laikais (nuo 1947 m.)
darbo įran
kius ir darbo
pradėjo dirbti Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje,
procesus. Ty
kuris tada priklausė Lietuvos istorijos institutui. 1952rinėjimų m e
1954 m. - Etnografijos instituto aspirantas Maskvoje. Nuo
todas - istori
1954-ųjų - darbas Lietuvos istorijos instituto Etnografijos
nis lyginama
skyriuje. Filologijos mokslų kandidato disertacijos (1955
m.) tema - "Lietuvių valstiečių maistas ir namų apyvokos
sis. Naudota
daiktai X IX a. - X X a. pr." Darbas, pateiktas habilituoto
si ir evoliuci
niu metodu.
daktaro laipsniui ginti, -"
Lietuvo kaim o am atai ir techni
Aiškinant
ka XIX-XXa. pirm oje
"
pu
sėje. Sudėtis: 1. M edžio apdirbi
mo amatininkai / / Iš Lietuvos kultūros istorijos. - V , 1983.
daiktų kilmę,
T12. - P.43-98. 2. Javų nuėmimo ir kūlimo įrankiai // Iš
remtasi ir ar
’ V
n
Lietuvos kultūros istorijos. - V 1979. T.10. - P. 106-162.3.
cheologine
Pabaltijo
istorinis-etnografinisatlasas: Žemdirbystė. - V.,
medžiaga.
1985 (rusų k.), vienas iš autorių. 4. Lietuvių valstiečių
(Dr.
N.VėVacys MILIUS
m aistas ir namų apyvokos daiktai XIX-XX a.pr. // Baltijos
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos litis taip api
etnografijos rinkinys. - M., 1956. - P.127-169 (rusų k.) 5.
būdino mūsų
Amatų, žem dirbystės ir namų apyvokos daiktų tematika
etnografų
paskelbti 25 straipsniai, papildantys minėtas studijas.
mokslinio tyrinėjimo mokyklą, susiformavusiąpokary: jos
VM iliaus pasirinktoji etnografinio tyrimo sritis - amatai,
atsparos taškas esąs m eilė faktui. Sukauptieji faktai tipo"kurie siejasi su m edžio kaip pagrindinės Lietuvoje nau
logizuojami, apibendrinami, aptariami Pabaltijo ir Euro
dotos vietinės m edžiagos apdorojimu ir naudojimu įvai
pos kontekste, vėliau nustatomos realijų sunykimo prie
rių ūkinės veiklos sričių techniniams poreikiams, buiti
žastys ir eiga. Antroji tos mokyklos tyrinėjimų teigiamybė
niams rakandams ir sakralinės sferos realijoms gaminti",
esanti - faktų, realijų paplitimo kartografavimas. Trečioji
bei amatininkai - kaimo trobesių statytojai, dailidės, sta
-vaizdinės m edžiagos gausumas). Derliaus nuėm im o, kū
liai, stogdengiai, stikliai, klumpdirbiai, kubiliai.
limo, grūdų valymo įrankių duomenys VM iliaus kartogra
Lietuvoje senų daiktų vertės mūsų žmonės dar nejau
fuoti (29 žem ėlapiais) Pabaltijo etnografijos atlase.
čia: "neprestižinis" senas daiktas, išstumtas "moderniško
Kokios tyrimų išvados? Liaudies technikos lygis X IX
jo", tampa "šlamštu". O senas daiktas, anot VMiliaus,
a. - X X a. pr. skirtinguose Lietuvos regionuose visada
"lygiai kaip daina ar pasaka, yra tautos vertybė, ne tik
svyravęs: "naujovės pirmiausia pasirodydavo Suvalkijoje ir
atlikusi ūkinę, buitinę funkcijas, bet ir liudijanti apie ž moŽemaitijoje, o Rytų Lietuvoje ilgiausiai išliko senosios
šniauskaitės darbą parengti ir išleisti anglų kalba, kad
būtų galima parodyti Lietuvos linininkystės indėlį XVIXIX a. Vakarų Europos, ypač Olandijos, tekstilės pramo
nės išvystymui, kadangi Lietuva tada buvo jiems pagrindi
nė linų žaliavos tiekėja.
Prof. dr. R.Grigas ‘iš socialinės organizacijos pozicijų"
pastebi, kad autorės ištirta linininkystė - "tarsi atskira
unikali lietuvių tautos gyvento etnokultūrinio gyvenimo
sritis", po šio darbo galinti būti ir "kultūrologinio tyrimo
objektu". M enedžm ento teorijoje esą teigiama, kad m o
notoniškas darbas "gana neigiamai" veikiąs ž mogų, net iki
atviro agresyvumo. N uo šios pragaištingos įtakos mūsų
protėvius "nuostabiu būdu" apsaugojo "papročiai, lydėję
sunkius žem birbio darbus", nulėm ę ir mūsų etnokultūros
gyvybingumą, savitumą. Paskaičius A.Vyšniauskaitės stu
dijas, "prašyte prašosi" tų teorijų "konceptualinė revizija".
Gyvename audringai besikeičiančiam e pasaulyje ir Tėvy
nėje - savoje ir lyg nebe savoje: vos keli dešimtmečiai
teskiria mus nuo Autorės dar sugriebtų, užfiksuotų laikų,
o kokie jie skirtingi savo vertybėmis. Tik šitokių darbų
dėka įmanoma suvokti tų pasikeitimų mastą, kurio "dorai
nesuvokiant, ir pati tautos istorija tampa spekuliatyvi,
empiriškai faktografiška". Tik dėka panašių su dideliu
pasišventimu ir kruopštumu atliktų etnologinių darbų
daugelis abstrakčių bendrabūvį nusakančių sąvokų tampa
apčiuopiamos, įgauna konkretų turinį, taigi tik tokiais
darbais besiremiant, juos pratęsiant, galėsianti būti įma
noma visos mūsų etninės kultūros rekonstrukcija. O kal
bant konkrečiai apie linininkystę, dr. VM erkio žodžiais
tariant, jei ne A ngelės Vyšniauskaitės darbas, gal niekas ir
nebesuvoktų jos vertės mūsų tautos kultūrai.
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kultūros liekanos". Atskirų įrankių paplitimo ribos nesu
tampa su etnografinių regionų ribomis. "Kiekvienas įran
kis turi savo arealą". Imant tik žemdirbystės įnagius, išai
škinta, kad dalis jų tipų telkiasi vakaruose, kita - Rytų
Lietuvoje, o trečioji - ilga juosta driekiasi šiaurės pakra
ščiuose. Ir tai esą "Siaurės, Rytų bei Vakarų (su Viduriu)
Europos didelių arealų pakraščiai, sueinantys lietuvių et
noso teritorijoje". Pati Lietuvos gamta, medienos gausu
mas lėm ė m edžio apdirbimo amatų vyravimą, tuo pačiu didelį daiktų, jų formų ir konstrukcijų judrumą. (G eležies
mūsų kaime imta gausėti po baudžiavos panaikinimo).
Tiriant socialiniu aspektu, paaiškėjo, kad naujovės pir
miausia atsirasdavo dvaruose, vėliau stambiausiuose, o dar
vėliau - ir smulkiųjų valstiečių ūkiuose. Bet amatų mokėsi
pirmiausia m ažažem ių ir m iestelėnų vaikai arba nepaveldėjusieji žem ės. N em enkos reikšmės mūsų kaimo mate
rialinės kultūros raidai turėjo ir gretimų kraštų amatinin
kai, dirbę Lietuvoje - vokiečiai Žem aitijoje, Suvalkijoje,
rusai - Aukštaitijoje, žydai - visoje Lietuvoje. D alies mūsų
įrankių kilm ę liudija net patys pavadinimai: bormašinė,
rašpilė, puksis, dročius... Bet amato lietuvis dažniausiai
išmokdavęs "per save". A not dr. A . Vyšniauskaitės, nusiž ifirėjęs į tėvus, giminaičius, kaimynus, specialiai niekur nesi
mokant, D idelės įtakos turėjusios talkos. Iki savita Lietu
vos kaimui ir turi galbūt bendruomeninių tradicijų žymę.
Kokiais gaminiais Lietuvos amatininkai praturtino greti
mų tautų buitį? Žem aičių klumpės (Latvijoje, Rusijoje),
puodžių dirbiniai (Latvijoje, Estijoje), šiaurės Lietuvos

Gerbiamasis Habilitacinio Komiteto pirmininke,
Gerbiamieji Habilitacinio Komiteto nariai,
Kolegos ir svečiai,
Dėkodama už pagaliau man suteiktą galimybę, praslin
kus bemaž penkiolikai m etų nuo paskelbimo spaudoje
pagrindinių darbų ginamos disertacijos tema, pateikti čia
kvintesenciją mano atliktų Lietuvos linininkystės istorijos
tyrinėjimų, nenorėčiau Jūsų varginti ilgu įžanginiu žodz iu. Sukauptos m edž iagos analizė duota dviejose studijo
se - Lietuvos valstiečių linininkystė // Iš Lietuvos kultūros
istorijos. - V., 1977. - T 9. it Lietuvių linininkystės papročiai
/ILKI. - V , 1983. - T .12., taip pat Pabaltijo istorinio-etnografinio atlaso: Žemdirbystė (rusų k. - V , 1985) linininky
stei skirtame V-ame skyriuje su atskirai pridedamais ž e 
mėlapiais /Nr. 44-45/. Lietuvių linininkystės inventorius ir
papročiai išanalizuoti daugiau kaip dvidešimtyje m oksli
niuose leidiniuose paskelbtų straipsnių. Visų tyrimų re
zultatai apibendrinti gynimui pateiktos habilituoto dakta
ro disertacijos tezėse.
Pabrėždama šių tyrinėjimų m okslinį teorinį ir tautos
kultūros visumai pažinti reikšmingumą, norėčiau pažy
mėti du svarbiausius momentus: 1. Salia rugių duonai, 1 i
n a i lietuvių tautos istorijoje nuo pačių seniausių laikų
vaidino itin svarbų vaidmenį: jie lietuvį dengė, sėmenų
patiekalais m aitino, buvo pagrindinis šaltinis pajamoms
gauti; 2. X X a. II-oje pusėje, kolektyvizacijai pakirtus
privataus ūkininkavimo pagrindus, pakitus linų pluošto
gamybos technologijai ir technikai, tūkstantmetės pirmi
nio linų apdirbimo tradicijos sunyko. Ilgiau šios valstiečių
ūkio šakos netyrinėjus, lietuvių etninės kultūros paveldui
būtų buvusi padaryta nepataisoma žala. Autorei aar pavy
ko pagal "Atlasui" susidarytos m edžiagos rinkimo progra
mą apklausti netgi X IX a. viduryje gimusius m edžiagos
pateikėjus.
Intensyvūs linininkystės istorijos tyrinėjimai atkreipė
Respublikos muziejų darbuotojų, kraštotyrininkų dėmesį
į tradicinius įrankius, linų darbų papročius, tad Lietuvos
kaimo istorinio lū žio metu buvo išgelbėta nuo sunaikini-
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tinklų mezgėjų medžiaga Suomijoje. Atsirasdavę tarp vie
tinių meistrų ir tikrų kūrėjų. Etnologijoje buvęs priimtas
iš esmės teisingas teiginys, kad daiktinė bei žod in ė liaudies
kūryba yra anoniminė, am žiais glūdinta visos liaudies,
mokslininko nuom one, nėra visai nepajudinamas. N uolat
galima surasti ir savitų išradėjų, menininkų. V.Milius mini
brolius žem aičius Antaną ir Justiną Kazonus (namų staty
tojus, jų puošėjus ornamentais, tapytojus, muzikantus),
dzūką Tbmą Miškinį (namų statytoją ir puošėją, ornamen
tuotų kryžių darytoją). Studijoje nepamiršti ir dievdirbių
bei fcryždirbių kūriniai, suteikę Lietuvos kraštovaizdžiui
etninį charakterį. Šios srities meistrus rūpėta aptarti pir
miausia etnografo požiūriu, nes ir liaudis dievdirbius ver
tinus kaip asmenis, dirbusius pagal užsakymus. N eliko
nuošalyje ir apyvokos daiktų puošyba, paskirtis ne tik
kasdienybėje, bet ir šventės, paprotinės apeigos valandą,
taip pat, dr. R.M erkienės žodžiais, - "liaudies technikos
sąsaja su etnoso gyvenimo būdu ir jo pasaulėjauta". Dr.
A Vyšniauskaitės požiūriu, vienas iš reikšmingiausių au
toriaus iškeltųjų "Lietuvos amatininkystės požym ių - ne
atsiejamas amato iyšys su žem ės darbu". Bet "iš artimos
laiko perspektyvos Disertanto atliktą jau išnykusių liau
dies kultūros realijų rinkimo, aprašymo, interpretavimo
darbą sunku deramai įvertinti. Jo istorinė kultūrinė vertė
atsiskleis ateityje, kaip mūsų etninės kultūros istorijai
šiandien patarnauja X vI-X V III a. autorių pastebėjimai".
Liudvikas GIEDRAITIS
mo daug vertingų daiktų, ikonografinės m edžiagos, u ž
rašyta linininkystės darbo talkų dalyvių prisiminimų. Iki
yra bene svarbiausia praktinė mano tyrinėjimų nauda ne
tik etnologijos mokslui, bet ir tautos kultūrai apskritai.
Kuo gi lietuviui brangus linas ir kuo etnografiniai lini
ninkystės tyrinėjimai praturtino mūsų etnokultūros sam
pratą?
Linai (linum usitatissimum - lot.) Lietuvos teritorijoje
archeologijos duomenimis pradėta auginti neolito pabai
goje - žalvario amžiaus pradžioje (apie 2 tūkstančius
metų prieš Kristų). Betgi konkretesnių žin ių apie ju o s
teturime iš XVI a. pabaigos ir ypač iš XVII a. - XVIII a.
pradžios, kai didėja dvaro ir valstiečių linų pasėlių plotai,
plečiasi pluošto ir sėm enų eksportas, išauginta produkcija
valstiečiai atsimoka dalį baudžiavinių prievolių, ir tai fiksumama dvarų inventoriniuose sąrašuose.
XVIII
a. pabaigoje - X IX a. pirmoje pusėje Lietuvos,
ypač vadinamieji Rokiškio linai, garsėja Europoje, o per
Rygos uostą išvežam os linų produkcijos balanse jie suda
ro net 60-80% bendro išvežam o pluošto bei sėm enų kie
kio. Pagaliau, neinant tolyn į istoriją, dar X X a. IV-ame
dešimtmetyje eksportuojamo linų pluošto kiekiu Lietuva
užėm ė antrąją (po TSRS), o drauge su eksportuojamais
sėmenimis - treciąją vietą Europoje (po TSRS ir Lenki
jos). Vadinasi, Lietuva iš tikrųjų buvo sukaupusi didžiulę
linų auginimo patirtį. Nenuostabu, kad įvairius prekinio
linų ūkio istorijos aspektus yra tyrinėję istorikai Vytautas
Merkys, Leonas Mulevičius, M ečislovas Jučas ir kiti. Stigo
tačiau darbų, kuriuose būtų išanalizuota linininkystės,
kaip lietuvių etnoso materialinės ir dvasinės kultūros su
dėtinės dalies, kaip vienos iš reikšmingų gamybinės vei
klos sferų, etninė specifika ir vaidmuo bendrai lietuvių
etnokultūros raidai. Šią spragą autorė savo tyrinėjimais
bandė užpildyti.
Rūpėjo nustatyti, kokiais įrankiais bei technologija
Lietuvos baudžiaviniai valstiečiai sugebėjo pasiekti tokių
stebinančių rezultatų. Kaip ir dėl kokių priežasčių kitėjo
linininkystės inventorius, darbo įgūdž iai ir papročiai. Bu
vo siekiama išsiaiškinti Lietuvoje buvusią pirminio linų
apdirbimo būdo rajonizaciją; sudaryti darbo įrankių ir

priemonių tipologinę klasifikaciją, nustatant atskirų tipų
ir variantų teritorinį paplitimą; išaiškinti lietuvių etnokul
tūrinius tyšius linininkystės srityje sti kaimyninėmis ir
kitomis Europos tautomis; išnagrinėti linininkystės darbų
ritualinę struktūrą.
Šioms problem om s spręsti buvo panaudota plati fakto
grafinė bazė: X V I-X X a. archyvinė, ikonografinė, memua
rinė medžiaga. Ekspedicijų metu, talkinant kitiems kole
goms etnografams bei kraštotyrininkams, interviu būdu
apklausta daugiau kaip tūkstantis asmenų. Inventoriaus
analizei m edžiaga rinkta iš visos Lietuvos pagal maždaug
25 km2 tinklą, o apdorota, panaudojus tipologinės anali
zės ir kitus etnografinio tyrimo metodus.
Išaiškėjo XVIII a. - X X a. I-oje pusėje Lietuvos terito
rijoje buvus du skirtingo linų apdirbimo būdo (mirkymo
ir nemirkytų klojėjim o) regionus. Pirmajam priklausė visa
Lietuvos šiaurės - vakarų, siaurės ir šiaurės lytų dalis. Tai
prekinės, arba intensyviosios, linininkystės regionas. Li
kusiam - klotinių linų gamybos regionui priklausė visa kita
Lietuva, arba ekstensyviosios linininkystės arealas, kuria
me pluošto ir sėm enų apdorojimo archaiškumu išsiskyrė
Dzūkija.
Apdirbimo būdas lėm ė inventoriaus sandarą, o nuolat
kylantys užsienio rinkos reikalavimai prekinio linų pluo
što kokybei skatino linų apdorojimo technikos ir techno
logijos tobulinimą, vykusi tiek etnoso viduje, tiek inte
gruojant svetimas etnokultūrines įtakas. Kaip tik todėl
pirminiame prekinės linų produkcijos gamybos regione Žem aitijoje - anksčiausiai yra buvusi tobulinama lininin
kystės tradicinė technika savojo subetnoso ribose: jau
XVIII a. (o gal dar anksčiau) žem aičiai, siekdami pagrei
tinti linų saujos išmynimą, linamynio talkoms savo jaujose
ėmė po keliolika mintuvų jungti į specialų o ž į - rąstą;
vietoje dvejopų - spalio išlauž imui ir išbraukimui naudotų
vienaplyšių ir dvyplyšių mintuvų (laužtuvų ir brauktuvų)
ėmė naudoti patobulintos konstrukcijos laivelio formos
mintuvus, tam e pačiame rąstelyje sujungę laužtuvų ir
brauktuvų funkcijas. A bi šios naujovės buvo perimtos
kaimyninio Kuršo valstiečių, tačiau dėl specifinių Latvijos
linininkystės sąlygų ten plačiau nepaplito.
Į žem aitiškąjį tradicinį pirminio linų apdorojimo in
ventorių buvo jau XVIII a. pradžioje integruota tokia
reikšminga Vakarų Europos technikos naujovė kaip pluo
štui šukuoti šepetys su lentelėje sukaltų metalinių dantų
krūmu, žem aičių vadinamas "jėkeliu" (iš latvių "ekeles",
plg. vok. H echel), o X IX a. - kūlimo velenas (žem . ralis,
latvių "rallis", lit. "Veronos kūlim o velenas"). Skolintinio
glaudesnių ryšių su Ryga XVIII a. pab’.
pradžioje prekinių linų gamybos centrui iš Žem aitijos
persikėlus i šiaurės lytų regioną (Rokiškis-Pastoviai-Biržai-Pasvalys), tradicinis linininkystės inventorius čia buvo
tobulinamas savaip: vietoje senovinių sieniniu karštuvų
linų galvutėms nutraukti atsirado kilnojamieji šukuočiai
su įtvertu dalgiu ir keliom is peilių eilėm is, paplito tiltinės
linaminės masinos ir kt. Kaip tik čia susiformavo specialus
nusenusių vyrų - linbrukių verslas su tik šiam regionui
būdingu įtveriamųjų bruktuvių tipu.
Klotinų linų gamybos regionas, iš esm ės tenkinęs na
mudinio audimo reikmes ir tik iš dalies sėm enų eksportą,
artimiau kontaktavo su šiaurės Lenkija bei Rytprūsiais ir
patyrė jų kultūrinę įtaką. Prūsijos valdžiai XVIII a. prad
žioje (1707 m.) specialiom is instrukcijomis uždraudus
linų mirkymą tekančiuose vandenyse ir propaguojant sausakločių linų apdirbimą, gretim uose Lietuvos rajonuose
įsigalėjo šis darginimo būdas, taip pat lengvi lentelinio
korpuso m intuvai, linų dž iovinimas prieš mynę specialio
se linpirtėse.

Autorė, remdamasi minėtais seniausiais šaltiniais, ko
reguoja estų etnografo I.Mannineno bei juo sekusios rusų
etnografės N.Lebedevos teiginį, esą linų mirkymas atsira
dęs tiktai su prekinės linininkystės gamyba. Mūsų nuom o
ne, linų stiebelių darginimas vandenyje yra pats seniausias
pluošto (žem . vadinamo "linų skara") atskyrimo nuo m e
dienos - spalio būdas. Reikia tačiau skirti archaiškąjį visi
škai subrendusių, nurautų ir išdžiovintų linų, nukūlus
jiems sėmenis, mirkymą tekančiuose vandenyse (papra
stai upių užutekiuose) ir nurautų dar žalių, nušukavus
jiems galvenas, mirkymą specialiose kastinėse linmarko
se, dar jas įvairiais būdais patręšus, kad pluoštas būtų
riebesnis, įgautų norimą atspalvį. Vadinasi, tik pastarąjį
galima sieti su prekine linininkyste.
Pagrindinis autorės dėmesys buvo skiriamas įvairių
funkcijų įrankių tipologinei analizei, pagrindu imant įran
kio darbinės dalies konstrukciją, o ne išorinę formą. N ea
bejotinai didesnis lietuviškosios m edžiagos ištirtumo
laipsnis nulėmė tai, kad linininkystei skirtuose "Pabaltijo
istorinio-etnografinio atlaso" žem ėlapiuose Lietuvos te
ritorija pažymint tos pačios funkcijos įrankius yra gana
"marga" palyginti su Latvija ir Estija.
Darbe pateikiama iš esmės nauja lietuviškųjų mintuvų,
karštuvų, kūlimo, šukavimo ir kitų įrankių, taip pat linams
prieš mynimą džiovinti įrenginių klasifikacija. Įrodyta
rankinius mintuvus apie XII a. kilus iš kojomis m indom o
įrenginio, bet išlaikius savo pirminį pavadinimą.
Remiantis latvių, suomių, švedų etnografų darbais ir
lingvistiniais duomenimis, mėginta parodyti baltiškąją se
novę siekiančias lietuvių linininkystes gamybinės kultūros
įtakas finougrų tautoms, vadinasi, ir mos ūkio šakos tuo
metinį aukštą išsivystymo lygį. N e veltui "lino kančios"
tema taip giliai įaugusi į lietuvių folklorą, tikėjimus ir
papročius.
Linas, kaip savo tyrinėjimais yra įrodęs Dr. Norbertas
Vėlius, senovės lietuvių pasaulėvaizdyje buvo siejamas su
žem ės ir dangaus dievybėmis, simbolizavo periodiškai at
bundančias vegetacines žem ės jėgas. Vienąkart gim ęs iš
žem ės žaliu augalo pavidalu, antrąkart - iškentėjęs visą
"lino kančią” ir atgimęs balto pluošto pavidalu, linas tarsi
kosminis Pasaulio medis žm onių mintyse sujungė žem ę ir
dangų. Suprantama didžiulė lietuvio pagarba ne tik linui,
bet ir jo augimo vietai, kurios negalima teršti, nenorint
susilaukti dangaus bausmės.
Daugiausia pasaulėžiūrinio sinkretizmo tebebuvo išli
kę X IX a. pabaigos - X X a. pradžios sėm enų sėjos papro
čiuose. Tiek magiškosios praktikos, tiek krikščioniškoji
atributika - švęstas vanduo, šv. A gotos duona, velykaičių
lukštai ir kt. - naudota derliaus pagausinimui. Pažymėtina,
palyginus su likusia Lietuvos teritorija, ritualinių elem en
tų gausumas Dzūkijoje ir Vakarų Baltarusijoje. Drauge
čia išryškėja šviesus linarautės, linamušio, linamynio m o
teriškųjų talkų dainų lyrizmas, nes ir šie darbai dirbta
dienos metu. O naktimis vykusių žem aičių linamynio tal
kų, kur drauge dirbo abiejų lyčių jaunimas, papročiuose
žymiai gausiau pokštų, improvizacijos, pramoginių ir net
erotizmo elementų. Suvalkija šiuo požiūriu artim esnė
Žemaitijai, pastaroji linininkystės darbų papročiais arti
ma Latvijai, o Dzūkija - Vakarų Baltarusijai, Šiaurės L en
kijai. X X a. II-ame ketvirtyje senoji linų apdorojimo pa
pročių ritualinė struktūra jau buvo suirusi, magiškieji
elementai pamiršti ir virtę pokštais.
Mūsų įsitikinimu, linininkystės darbų talkų papročiai
yra prisidėję prie Lietuvos kaimo jaunimo socializacijos,
bendravimo kultūros, darbštumo ir kitų teigiamų savybių
ugdymo, taip pat padėję tarpti įvairiems folkloro žanrams.
Tbkios yra mano disertacijos gvildentos problem os, tokie
rezultatai.
Ačiū už dėmesį.
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
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KONFERENCIJOS

KAS YRA BALTARUSIAI
IR KUO ČIA DĖTI MES
Pradžioj nebuvo nieko, tik vanduo. Vidur vandenų
atsirado ly£akm uo, iš kažkur atplaukė debesys. Ir trenkė
Perkūnas (Perun) į akmenį, ir išskėlė tris kibirkštis - gel
toną, baltą, raudoną, ir atsirado žem ė. O toj žem ėj - gyviai
ir nežinia iš kur - žm ogus. O jo vardas buvo Bajus (Baj,
Boj). Prieš mirtį savo žem ę jis padalijo sūnums, bet jau
nėlis tuo metu m edžiojo, ir žem ė atiteko tik dviem vyre
sniesiems. Kai jaunėlis grįžo iš m edžioklės, buvo nusprę
sta taip: paleisti du tėvo mylimiausius šunis, didžiulius,
baisius ir galingus - kiek žem ės apibėgs per dieną, tiek ir
teks trečiajam kaip tėvo palikimas. Belopolis (Belopolj),
toks buvo jo vardas, pagavęs dvi antis, vieną paleido į
vakarus, kitą į pietus. Iš paskos - šunis. Šiems pasileidus
bėgt, ištryško du šaltiniai ir nuvinguriavo pavymui upėmis:
į vakarus Dauguva (D vina), į pietus - Dnepras. Ir įsikūrė
tarp šių upių ištakų B elopolis su savo žm onom is, gausia
šeimyna, ir prasidėjo nuo jo baltarusių giminė.
Ibks m itologinis pasakojimas apie baltarusių kilmę. O
šių metų gegužės 2 1 - 2 3 dienom is M inske (baltarusiai
taria: M iensk) bene pirm ą kartą tautos istorijoje vyko
necenzūruojama konferencija tema "Baltai ir baltarusių
etn o g en ezė. Pirmąją panašaus pobūdžio konferenciją
buvo bandyta surengti 1973 metais. Bet iš paruoštų pra
nešimų tezių paaiškėjus, kad, tiriant baltarusių kilmę neį
manoma apeiti baltiškojo substrato (kuris pakenktų tuo
metinei oficialiai teorijai apie baltarusių slaviškąjį grynu
mą!), - konferencija buvo uždrausta. Baltarusijos Mokslų
Akademija iki šiol tebeprivengia šių klausimų, tad prieš
keletą metų M inske įsikūręs visuom eninis mokslinis Et
nokosm ologijos centras "Kiyūja" (čia ir kitur "y" baltaru
sišku tarimu skamba kietai), pirmiausia ėm ėsi darbo bū
tent etnogenezės srityje, teorinio apmąstymo to, ką vienas
iš centro įkvėpėjų Sergejus Sanko pavadino "etniniu ko
smosu", "etnoso gyvybine erdve ir pasauliu". Centras turi
ir gamybinį komercinį padalinį - firmą, besivadinančią
"Vaūkalak (lietuviškai būtų Vilkolakis), kuri, kaip ir visos
komercinės įm onės, stropiai "daro" pinigą, kad galėtų fi
nansuoti m okslinio centro veiklą, spausdinti jo leidinius.
Trečioji centro atšaka - patriotinio jaunimo organizacija,
besivadinanti "Vybranickije šachty" (Rinktinės gretos, pa
vadinimas nuo LD K laikų, kai veikė rinktiniai kaimo
gyventojų savigynos būriai). Jos veiklusis jaunimas važi
nėja į kraštotyros, tautosakos ekspedicijas, tyrinėja papro
čius, populiarina juos,padeda moksliniam centrui kasdie
niame praktiniame darbe. Visų tikslas bendras - žadinti
prislopusią baltarusių etninę savimonę.
Baltarusių etnogenezės teorijų esama keletas. Labiau
siai išpopuliarinta suformuluotoji V Sedovo: iki slavų čia
gyvenę baltai, po to galinga slavų banga juos nušluoja dalį visai išstumia, dalį asimiliuoja. Iš tų slavų vėliau išsi
rutulioja rusai, ukrainiečiai ir baltarusiai. A Medvedevas
iš Minsko konkrečiai aiškino taip: dabartinėje Baltarusi
jos teritorijoje esama trijų dar K. Būgos aptartų baltiško
sios hidronimijos arealų: rytinis (Latgalijos žem ė), vidu
rinysis (aukštaitiškoji) ir vakarinis (Jotvingijos teritorija).
Nuo V-ojo šim tm ečio slaviškosios družinos (dragoviciai,
krivičiai, radimičiai...) pagal upes ėm ė skverbtis is pietų į
baltiškąsias žem es, la i, jo požiūriu, buvo užkariautojų
mobilios družinos, kurios įsiverždavo į baltų centrus, su
naikindavo "vietinę viršūnę" ir "pasodindavo" savo žm o
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nes, kurių tikslas - sudary
ti sąlygas būsimiems slavų
kolonistams, plūdusiems į
šias žem es todėl, kad čia
buvo geriau ūkininkauja
ma, t.y. turėta valgai.
VIII-DC šimtmečiais juose
jau gana ryškus slaviškasis
elementas. Iki XIII-ojo
šimtmečio, kariaudami su
jotvingiais, slavai pasiekė
Nemuną. Užkariautojų
bei kolonistų slavų sąvei
koje su vietiniais baltais
formavosi baltarusiškasis
(gudiškasis)
substratas.
XI-XII amž iais didž iojoje
dabartinės
Baltarusijos
dalyje, anot L. Lučic iš
Minsko, baltų tebuvo sa
los: prie Naručio, prie Po
locko, Breslaujos, Narvos,
Minsko... Jų tada būta la
bai daug, ir dauguma išsi
laikė kelis šimtmečius.
XVI am žiaus pabaigoje,
anot V.Šabliuk iš Minsko, slavų ir baltų riba nusistovėjo
tokia: Gardinas - Rodūnė - Klevinė - Medininkai - Narutis
- Breslauja. Tbkia išsilaikė tris šimtmečius, iki X IX a.
pabaigos, kiek pasistūmėjusi į Lietuvos pusę tik Vilniaus
apylinkėse.
P.Tfereškovičiaus iš Minsko aiškinimu, iki VII-VIII am
žiaus dabartinė Baltarusijos teritorija buvo apgyvendinta
"tik baltais". "Iki akivaizdu, dėl to šiandien niekas nebesi
ginčija". Po to čia pasirodė slavai. Kas juos ginė į šias
žem es? Kodėl baltai perėmė atėjūnų slavų kalbą? Tik
sliau: kodėl jie apskritai turėjo ją perimti? Visai neaišku.
Logiškiausias čia esąs paaiškinimas: jokio susimaišymo
nebūta, o baltai užplūdusiųjų slavų družinų paprasčiau
siai buvo išnaikinti. Baltarusių kalba - viena iš slavų tar
mių, atsiradusi "ant baltų substrato". Svarbus veiksnys
baltarusių etnosui susiformuoti - Lietuvos D idžioji Kuni
gaikštystė, atskyrusi jį nuo kittį slavų, tuo pačiu "suteikusi
sąlygas savitumui puoselėti ir išsaugoti", padariusi Balta
rusiją "Europos dalimi". (Beje, pranešėjos L.Kviatkovskajos teigimu, LDK XIII a. vidury įsikūrė kaip reakcija prieš
slavų antplūdį, konsolidavusį baltus bendrai gynybai.)
Šitokių baltarusių kilmės aiškinimų pažeidžiam iausia
vieta daugelio nuom one esanti "galinga slavų banga, plati
migracija, nušlavusi baltus". Daugybė įvairių mokslų duo
menų tos migracijos, bent jau labai didelės, nepaliudija. Ir
tada baltarusių kilmės bandoma ieškoti vadinamosiomis
m onoetninėmis koncepcijomis: slavai čią gyvenę "nuo pat
pradžių", net brūkšniuotosios keramikos kultūra paskel
biama slaviškąja. Ibkius aiškinimus paneigia daugybė lin
gvistinių (konferencijoje - A.Vanagas, J.Otkupsčikovas,
AVidugiris, S.Prochorova), antropologinių (A M ikuličius), etnografinių (L.Kviatkovskaja) duomenų, todėl jos
ne itin daug turi pasekėjų.
Esama ir "baltų slavų vienumo" teorijos, pagal kurią
Baltarusija - tai toji zona, kur vyko pirminiai baltų slavų
etnogenezės procesai. Čia gyvenę nei baltai, nei slavai, o
lyg "prabaltai", "proslavai". Tbkią baltų slavų "kalbinės
sąjungos" hipotezę konferencijoje labai vaizdingai aptarė
mokslininkas iš Sankt-Peterburgo J.Otkupščikovas, dau

gybe pavyzdžių pademonstravęs rusų bei lietuvių, latvių ir
kitų baltų kalbų gilum inį artumą (išlinksniuokite, tarkim,
lietuviškai ir rusiškai žo d į žvėris!), konkretesnių išvadų
vengdamas, tik kaskart pabrėždamas, kad baltiškoji forma
pirmesnė, o atvirkščiai išvesti - "nevychodit" (neišeina),
teig i jokios "kalbinės sąjungos" nebūta.
Bandomas kurti ir vadinamasis autochtoninis (S.Sanko
iš M insko) baltarusių kilmės modelis. Jo esm ė tokia: iki
šio tūkstantmečio pirmųjų am žių baltarusių ir baltų etno
genezės procesai buvę "tiesiogiai susiję". Susiformavus
pirmoms kunigaikštystėms, iškilus administraciniams jų
centrams, atsiradus krikščioniškojo (pravoslaviškojo)
kulto anstatui - visur čia dėl įvairių priežasčių (pirmiausia
dėl pravoslavybės) administracine kalba pasirinkta slavų
kalba (viena iš jos tarmių). N uo tada baltarusių etnogene
zė pakrypus sava linkme, bet tik glotogeneze: kunigaikščių,
diduomenės, dvasininkijos pasirinktoji slavų kalba, pli
sdama į liaudį, ėm ė po truputį išstumti autochtonines
baltiškąsias. Šio proceso išdava - baltarusių kalbos susifor
mavimas. Iki XV-XVI a. didžiojoje dabartinės Baltarusi
jos teritorijos dalyje baltai savo gimtąją kalbą jau buvo
praradę. Thigi etniniu požiūriu baltarusiai - tie patys bal
tai, tik netekę savo kalbos. Šitai patvirtintų antropologi
nio tyrimo duomenys, konferencijoje pateikti minėto an
tropologo iš M insko A.M ikuličiaus. Jo išvada: dešimtį ir
daugiau tūkstantmečių dabartinės Baltarusijos kaimo vie
tovėse genofondo tyrimai "didelės migracijos neliudija"...
Atsiprašau m ielų skaitytojų, kad taip ilgai, taip kantriai
atsidėjęs aiškinu visas tas etnogenezes: ar man taip rūpi
baltarusiai? Rūpi. Bet dar labiau - mes patys. Kai protin
gas žm ogus P.lfereškovičius, teigdamas m odelį apie tero
ristinį, fizinį baltų išnaikinimą, pasakė nematąs kito būdo,
kaip ir kodėl jau prieš daugelį šimtmečių baltai turėjo
atsisakyti savo kalbos, ir kai kažkas iš salės mestelėjo:
"Lygiai kaip ir šiandien", - šiurpas perėjo: mums nereikia
nė konferencijos. Mums - pažiūrėk pro langą ir įsitikinsi
- visi teisūs: teigiantys buvus galvažudystėms ir prievarta
vimams (paskutinysis toks - ne itin seniai, prieš keletą
dešimtmečių!), ir teigiantys nieko panašaus nebuvus: juk
visi ir šiandien esam e to "didžiojo" slavinizavimosi proce
so dalyviai, kai kiekvienas bendravimas su slavu mieste ar
kaime vyksta būtinai ne baltų (šiuo atveju ne lietuvių)
kalba, kaskart atsisakant jos, lyg atsižadant, "išstumiant"
ją. Kiek turim etniniu požiūriu akivaizdžiausių lietuvių,
net Kiškio pavardės nepakeitusių, bet lietuviškai - nė
žod žio. Thd nenuostabu, kad ir protingiausi mokslininkai
kartais negali suvokti - kodėl ir kaip. O iš tiesų - kodėl?
Kodėl - ir šiandien? Vardan kokių minutinės ramybės ar
kosminių tikslų suslavėjusį ar slavą, didelį ar mažą, išpuo
selėtą ar apiplysusį, savojoj vienatinėj ir paskutinė] žemėj,
kur teįmanomas mūsų Gimtasis, sveikinam būtinai jo kal
ba, atsakom į jo žo d į taip pat jo kalba, net ir už kalbinam
būtinai jo kalba, kiekvieną kartą savosios, lyg nevertos
antrarūšės, m ažos, silpnos - atsisakydami, "nuslėpdami"
ją, šitaip žodis po ž o d ž io pasmerkdami ir ją, ir savo etninį
išskirtinumą lėtai mirčiai. (Kas taip nedaro - meskit {
mane akmenį, noriu būti žaizdotas nuo tokių akmenų...
Dieve, Dieve, D ieve, naivumas. Man atrodo: štai ištarsiu
savąjį Ž od į - išsigelbėsim ...)
teig i "taikiosios", autochtonines baltarusių etnogene
zės teorijos šalininkų požiūriu,procesas, prasidėjęs mūsų
tūkstantmečio pradžioj, tik suformavo baltarusių kalbą,
bet žm onės liko tie patys: baltai. Lietuvoje tik vienas
vienišas paniekintas Vytautas Rimša šitaip kalba. 7168131
šviesiai: fcGudai - slavakalbiai lietuviai". LDK laikus šios
teorijos šalininkai vertina gana nevienareikšmiškai. Esą
tos šalies gyventojai baltai, kai kurie jau ankstyvaisiais
viduramžiais perėm ę slavų kalbą, matyt dar ilgai jautė
savo baltiškąsias šaknis. Antra vertus, būtent LD K kuni
gaikščiai dažnai patys rodydavę pavyzdį, atsižadėdami sa

vo etninės kultūros, nevartodami gim tosios (baltiškosios)
kalbos. Thip pradžioj vykęs slavėjimas - statutų, P.Skorinos kalba (šen. baltarusių, slavų bažnytinės kalbos vaka
riniu variantu). Vėliau ta pati valdančioji viršūnė, inteli
gentija (ir baltarusių, ir lietuvių) dar kartą keitė orienta
ciją - į polonizavimąsi. O šit dabar tą inteligentiją "perlie
jo" rusifikavimo banga. Ir vėl - gana lengvai pasiduota.
Inteligentijos, valdančiųjų sluoksnių netvirtumas savųjų
vertybių požiūriu - lyg ir tradicinis nuo pat LD K laikų. Ir
todėl visu aktualumu (autochtonines teorijos šalininkų
požiūriu) iškyla paties etnoso supratimo klausimas. Jų
oponentai etninio tapatumo įvardijimui reikšmingiausiu
dalyku laiko kalbą: slaviškai kalbi, vadinasi, - slavas. Ihda
kartais dvi tikros seserys, viena Lietuvoj, kita Baltarusijoj,
viena - dar lietuvė, kita - jau slavė ar baltarusė (būtent taip
autochtonines teorijos šalininkai ir formuluoja: "slavai ir
baltarusiai!"). Tbdėl būtina turėti omeny visą etnoso kul
tūrinę, psichologinę, antropologinę sanklodą... Štai vieno
iš Etnokosm ologijos centro įkūrėjų, TKaškurevičiaus ir
praktinė išvada:"... kaip mus vadinti? Slavais? Aš papra
sčiausiai nenoriu šio žo d žio . Mūsų atžvilgiu jis netikslus.
Mes - vietiniai, tuteiši. Mūsų antropologinis tipas - nepa
kitęs, baltiškasis, mūsų liaudies dainų melodika - baltiška,
tekstų struktūra - analogiška baltiškajai, liaudies drabu
žiai, namų statyba, ornamentai - visur didžiulė tapatumų,
panašumų sankloda. Thd kaip mus vadinti? Kits mes?
Baltai, kalbantys slavų kalba? N ežinau. Aš sakau: pir
miausia esu savo protėvių palikuonis Ir todėl vadinu save
baltu".
Thip atrodo: protėviai neteko savo kalbos, tuo pačiu svarbiausio etninio žymens, o ainiai, suvokdami, "prisi
mindami" kilmę, skaudžiai išgyvena neautentišką savo
tapatumo įvardijimą, neatitinkantį jų dvasios, ieško išei
ties, prarastojo savitumo. N et pats šalies pavadinimas
(Baltarusija) esąs netikras dirbtinis vėlyvas ideologiniais
tikslais carizmo laiku primestas, kad patvirtintų mitą, jog
rusai, ukrainiečiai, baltarusiai - iš vienos šaknies. Ž m onės
čia niekad savęs baltarusiais nevadinę. Dar X IX a. pabai
goje surašymo metu dalis vadinosi tuteišais, dalis jotvin
giais (jatviagi) dalis lietuviais (litviny, litviaki), dalis kryviči. Pastarasis įvardijimas esąs tiksliausias. A not
G.Štychovo iš Minsko, 980 m. metraštyje minimieji "Polocko-smolenskįje kiyviči" ir buvę pirmieji prabaltarusiškieji etniniai dariniai, tad baltarusiai galėtų būti vadina
mi "poločiany" ar "kryviči". Metraštyje esąs užfiksuotas ir
etnonimas Ktivija (lotyniškas variantas - Kriviciįa). Balta
rusiškai skambėtų - Kryūja. Liaudyje jis neprigijęs, bet
baltarusių kultūriniuose sąjūdžiuose, jau nuo X IX a.
pradžios gyvas potroškis tokį pavadinimą suteikti visai
saliai. Dabar jis suvokiamas ne tiek kaip etnonim as, kiek
- dvasinis kelrodis, kultūrinio savitumo, puoselėjant etni
nes tradicijas, įvardijimas, "šventumo žemė" (anot T K a
škurevičiaus), nes ir pats žod is esąs nuo baltiškojo pago
niškojo Krivis. Jis galėtų suteikti naują impulsą baltarusių
savitumui, atgimimui tradicinių vertybių pagrindu. Esama
ir futurologinės siekiamybės - prarastos baltiškosios kal
bos rekonstravimas (panašiai kaip VTbporovas prūsų kal
bos). Lotyniškieji rasto ženklai savaime nukreiptų į kitas
kilmės, antropologijos, kultūros nuorodas. Etninis žm o 
gaus identiškumas turįs neprilygstamą vertę: būtina, kad
konkrečioje vietovėje kiekvienas natūraliai jaustų savo
šaknis. Laikai buvo negailestingi šioms vertybėms. Bet
ateina ne ką švelnesni laikai: kičo, masinės kultūros an
tplūdis graso galutinai išstumti visas etnines vertybes ir jų
ieškojimus...
Pradžioj nebuvo nieko, tik vanduo. Bet ir po mūsų
nebus mūsų. (Thi aš taip sakau). Šitaip yra ne tik mums.
Šitaip yra ir baltarusiams.
Liudvikas GIEDRAITIS
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GYVENIMAS
KAIP SAPNAS
JonėGALČIENĖ,
g. 1910 m., iš Puvočių
(Varėnos r., M arcinkonių parap.)
Atsimenu, dar nedzidelė buvau: parajau lepeškavus (gry
bavus) kašalj pylnų kap akį lepeškų (voveruškų) paroglinau.
Karščis tokis, kad kojų nepavelku. Tai dar (dabar) aš parainu
iš miško, papyliau an žamės lepeškas Vinckei, kad išdarinėt,
o pači priguliau sodelin, po tuoj dzideli liepų. Va vo va, kur ir
dar palei pircį auga. Užmigta. Sapnuoju, kad kap kokiosa
sciklinėsa gonkose, - kad tais čėsais (laikais) šak (žinai) ir tų
gonkų mūs sodzun dar nebuvo, - sėdzu. Padlagas (grindys)
raudonas, čysta net švieca. Aš - stovuose (staklėse) ir audzu
šešenycus abrūsus (rankšluosčius). Dzie prauda (teisybė),
atsimenu - šešenycus. Ty kap smagumą kokia, šaudzyklė kap
blezdzingė cik lakioja. Cik girdzu nog svirnelio kap kas (rodos)
šaukia: "Jone, Jone". Balsas tėvulio, ne tėvulio, kap ir jaune
snio. Rodos, bėgsiu, ale kap kas laiko už kojų. Rankų nog
ricimo netkeliu. (Aš kap merga buvau, tai kap mes išainam iš
pircies, tai dar nubėgam šalcinelin ar bliūdan an kiemo persiprausiam kojas, kad sapnan būt langviau bėgc). Atsiplėšiau.
Kur kiemas, tai kap kokis juodas vanduo teliūskuoja. Šoksiu nuskysiu. Dartės (dar) koki kupstai ėmė rascis. Aš tais kupstais
šokinėju, širdzis dreba. Tykur ir žmonių rados. Aš in juos
rankas išciesus vis bėgu, vis graicau. Ir pakylu kap su spar
nais, irtep langva langva pasdarė. Nubudau. Saulė jau nuslaidus. Paporinau motulai, toj sako: "Tu ne sapnų ragėjai, ale savo
gyvenimų". Šak tep.
Kol pas motulį buvau, tai kap scikliniam palocun sėdėjau.
Nemislyk, vargo buvo. An valako sėdėjom. Iš vyriškų cik
tėvulis, mes visos mergaitės buvom, Vinckė paskiausia gimė.
Viskų raikėj dyrbc. Praudų sako: "Duok, Dzieve, viskų mokėc,
ale ne viskų dyrbc". Cik nog žamės pasiūgėjau, jau kelia tėvulis
rytagonių gyc. Saulė dar cik teka, mes jau palei čeraškynų:
Saulala motula, pakaicyk, pakaicyk,
Mažus vaikelius sušyldzyk, sušyldzyk.
Ba mes maži piemenėliai sušalom, sušalom.
An akmenų sėdėdami,
Duonos plutų valgydami, sušalom, sušalom...
Ne dovanai žmonės sako, kad ne daina, tai saulė debesuosa gyvent. Daina dangun kopa ir žmogų su savim vedas. Mes
jų ciek ir ciek mokėjom. Dar ir dar per šimtų pagiedotau... Vien
cik grikių kiek raikėj nurauc. Atmyk mįslį: 'Trijų lantelių pirkelė,
vidurin balcis guli (Grikis)". Ale kap už motulės andaroko
(sijono), prieg tėvulio šono, tai ir gerai.
Jaunystė - ponystė, senystė - vienystė. Pirma merga, nesgyrus, vakarėliuose buvau. Bingelio Tarnas šokius pradeda,
cik kap aš an slanksco pirkios atsistoju. Su bernais, vaikelia,
raikia mokėc: bernu kas - kepurį an galvos ir nujojo, o mergai
- liūliuok.
Grįžo iš karuomenės Vincalio Bronius, ir mani kap kas
apžolino. Akys vis ton pusėn, kur Vincalio pirkutė. Pominu
(atmenu), sėdzu stovuosa ir audzu abrūsus. Ataina senis
Vincalis. Kap dar ragiu: nusiėmė kepurį, atsisėdo an uslano,
palei duris. Aš nei galvos nepakeliu. Motulė pas pečių puodus
cik stūmdo, cik barška, jauca, kokia kalba bus. Vincalis sako:
"Jecanta, laisk Jonį už mano Broniaus". Motulė užraudo: "Ne.
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Testą (tegu) dar stovuose pasėdzi, nei už palas dar neataudė".
Vincalis už kepurės ir per duris. Aš jau tep gailiai apsiverkiau.
Motka sako: "Durnela, ar tu neragi, kokia jų draugė (šeima)*.
Ba sodzun laikė, kad biedni, apsilaidį gal kiek buvo. Bronius
tai navet (netgi) labai tvarkyngas... Visko buvo, ale aš vis ciek
išajau už Bronio. Po vesellios, kitų nedėlių, važuojam, paskinkį
arklį, in bažnyčių an iššaukų, kad suscinkam palei Blindzynį
motulį su moterom in bažnyčių ainanc. Bronius sustabdė arklį:
"Moma, sėskis ratuose, nuvešim". Insidavė moma, kad negirdzi: kap ajo tep, nuvejo. Vėl širdzies sopulys. Parvažuojam dar
mes namo, ragiu per Zurlio daržų atbrenda motulė, jau apsimislinus, gal ir moteros sudraudė. Šak negerai darė. Atajo
papietūjc kviesc. Jau dartės aš kap ir negirdzu, ale Bronius:
Tai ko nesrangi?" Geras buvo ir vyras, ir žantas. Ir aš radau
rodų, kap ilgiau pagyvenau, kap su žmonėm sugyveno. Su
anytų kiek metų prie vieno pečiaus trynėmės. O kap būna:
dukralai kalbu, tu, martela, pači susprask. Rozų (kartą) nuveinu pas Zurlį, o ty kromelnikė iš Merkinės tokių gražų skepatų
parduoc atnešus. Ir aš noru, nor verk, ale anytos bijau. Ugasiulė pamokė: "Pirk, o anytai sakyk, kad motulė nupirko". Tep
visadu dariau. Kap sako: dėl vyro galėk, dėl giminės turėk, tai
ir gera būsi. Mano Brpnius... Aš vis apie Bronių, ale be bobos
ir dziedo nėra pasakos. Vaikai tai kožnai mocynai jos gerausi.
Va vo va, sedzi moteriškės ir porina, koki jų vaikai razumni, kap
jom rūpinas. Viena moteraitė irgi insikiš: "Va mano sūnelis..." "O tu tai jau cylėk, - kita jai sako, - pači savo akim matiau, kap
jis tavi už plaukų per kiemų tįsė. Kokis ty mūs kiemaicis..."
Mano tėvulio žodzai: Bėda visam svietu viešnia, pas visus
viešnagėja.
...Penki bernaicai užaugo, o turėjau vienų dukralį kap kak
ton akelį. Susirgo dar mažukė mono mergelė ir užmerkė savo
šviesias akelas visam amžaliu...
Oi mano dukrala, šilalio gėlala,
Oi mano dukrala, maralių putela,
Kurgi tu pasrėdei langvais parėdėliais
Šaltų rudenėlį.
Sako, vaikų nesaka (negalima) labai verkc, o tai jiej ir
vaikščioja šlapi po smercies, tas ašaras kokian tai puodan

nešojas su savim, sunku jiem. Žinojau ir žinau, kad mažas
mirjs, dovanai gauna dangų, aie kap neverksi, kap sunkumas
už tavi dzidesnis. Sunku tai sunku, ale kur dėsies, dangus
aukštai - neinkopsi, žemelė drūta - neinljsi... Dar tu klausyk,
tykap pavasarį aš ainu su kapliu in llgulj pro kapinynų, Lioniulės, mano dukralės, kapelis arei kelio. Žiūrau, ant kapelio
cacilka (kap kas jų makauku vadzina), žolynas tokis ar žolė.
Kap pirmiau, tai dažnan daržan išsikeroja, lapai apvalūs, auk
šta. Kvietkai rožiniai. (Jau kiek metų, kap aš jų niekur neragiu).
Moteros ravi daržų, o jų paliekci. Tykap bijojo rauc ji, kap kokia
pagarbi buvo. Kap dar mergaitės buvom, tai iš jos sėklų
poterukus susveram ir nešojam po marškiniais. Pamačlyva
buvo. Tai nemislytai, vaikelia, an Lioniulės kapo nesėta, nesodzyta cacilka išaugo. Užajau kapinynan, apkapliavau, palaistiau. Vasarų po vienų žiedų sužydo. Ir nog to tykokis langvumas pasdarė, rodos, kap dukralė žanklų davė, kad jai ty gerai,
kad mano širdelai ramiau būtų.
O kap pirma mirė vaikai! Mano draugaitė Vengino Amylkutė, kiek ji nebagė po žemi pakišo. Biednai gyveno, tai grabeliu
HŠkloc drobės nei nieko neturėjo. Būdavo, laikraščiais iškloja.
Kap cik jj nerodavojo. An lopšio korė drobinin mazgelin inrišus
pelės akis, kad akių nepabot, ligos neprisišaukt. Iš kūltuvės lėlį
rėdė. Susuka palon ir užkelia an stogo prieš mėnulį, kad
mėnulis kūltuvį, o ne vaikų žlibyt. Dzievuliau, viena mergaitė
jau pasiūgėjus buvo, graži sveika. Va vo va, suseinka mani
Amylkutė ir sako: "Jonula, širdela, neužaugysiu ir šitos dukra
lės, kiekvienų rytų, cik su sauli, genys kluono sūsparon stuksi
ir stuksi - išstuksės..." Tep ir buvo. Po kelių dzienų ataina su
baltu šilkini skepataiti rankon. Prašo, kad pasiūtau jos mergai
tei suknelaitį grabelin guldzyc. O tų vienų skepataitį gal cik ir
turėjo. Neėmiau. Pači tokių turėjau. Sėdau ir pasiuvau iš savo.
Gražai suraukiau, mėlynu stangeli (kaspinėliu) pavedzojau ir
nunešau. Kap ji mani nabagėlė apsikabino, kokiais graudzais
žodeliais verkė.
Sako, jei labai myršta maži vaikai, vienas paskui kitų, tai
dedanc grabelį duobėn raikia, kad katris iš tėvų pasakyt: "Kad
tau jau būt gana".
Kap tokion šeimon gymsta naujai, tai tokį vaikų raikia per
langų paduoc, tai daugiau nemyršta.
Dzie, nepasakysiu, kas, ale iš mūs sodzaus, patarė Amylkutei: "Moterėla, kap paraisi per Žolinį iš bažnyčios, tai aik
ciesiai kapinynan. Pašvencytus žolynus pasodzyk an vaiko
kapelio ir dzvi žvakeles uždek. Daugiau nemirs". Tep ir padarė.
Nemislytai - trys užaugo. Ir tep, jei iš draugės tankiai (dažnai)
myršta, tai giminėm raikia duobkasius užkasinėjanc* trūnų
(karstą) perpilc žamėm. Mano teta, kur Musteikon, tai sakė,
kap dziedas mirė,'tai jo duobėn inmetė kelias utėlas, blakes.
Testą prasmenga. Sako, katry čėsų apmažėjo šito brudo.
Vai, vaikelia, jau kap aš jauna nebaščikų bijojau, tai nemoku
tau apsakyc. Nigdi arei nebaščiko nestojau, ir žiūrau nebaščiku cik in rankas, ir tai bijojau, kad rankas sapnuosiu. Motulė
mokė: "Kap ataini pas numirėlį, tai palaikyk suėmus už jo kojos
dzidzulio piršto - nebijosi". Ale tu suimk!
Ankscau tai šitan pacan sodzun tų strokelių (baimių) viso
kių stvarainių (baidyklių) būta. Va vo va, an kalnelio Jaskelevičiaus pirkaitė stovėjo, tai tėvulis porino, kiek ty baladojos
piktos dvasios ar ty tep koki sirokai. Ledva (vos) užmiegei
draugė, tai ty kas (kažkas) apie stalų vis bruzda, krebžda,
dūsauna, panašiai kap nebaščikas tėvas. Būktai ir verbom
smilkino, ir kunigų vežė. Niekas nemažino (nepadėjo). Alety
kas pamokė vyriausi sūnų, kad saulai nuslaidus, atopakalias
(atbulas) apeit tris kartus apė tėvo kapų ir dar ty kų šaky c raikia
nežnau. Kap tep padarė, tai dar tų nakc susapnavo, kad
peludėn užkasei su buteliu nebaščiko tėvo keli ruski rubliai. Ir

rado tuos pinigus. Aprimo tamčės (fą kartą). Dar prieg mano
pomecies kokių cik zababonų (burtų) žmonės nežinojo, ale
kų ca žinai, gal ir mažino. Jei žmogus myršta, tai visų draugį
an kojų sukelia, kad langviau numirt, kad nebūt jų miegas visų
gyvenimų sunkus kap akmuo. Myrštanco neraikia labai gailėc,
o tai sunkiai dvasia nog kūno skiras. Tokį raikia iš pirkios
išvaryc. Išneša iš pirkios visas gėlas nog langų, sėklų, kad
nenuvyst, daigumo nenustot. Jei po pečiun tupi višta an kia
ušinių, ir tų išneša, kitap vištėliai nepraskals. Smylko verbom,
žolynais visus kampus. Jau nebaščikų išnešus an to suolo,
kur jis gulėjo, padeda druskinyčių, kad javas derėt.
Dar mažukė buvau, bet kap merdzinėjo ana tan namelin,
palei Petruko tvartų, tokia bobelė, tai jos marei užu stalo
kampan, kur švenci paveikslai, dėjo niekotaitį (geldelę) su
vandeniu, kad dūšia, išajus iš nebaščiko, nuspraust ir čysta in
dangų ait. O tep tai numirėlio nei prauc, nei rankc, navet (netgi)
marškinių siūc savos draugės žmonėm nesaka. Duobį kasa
irgi cik svecimi. Jau kap neša grabų kapinynan, tai neraikia per
langų žiūrėc, gali kas iš tų namų graitai mire. Kap neša neba
ščikų per sodzų, tai visus budzina, mažukus vaikus, ir tuos iš
lopšio kelia. Ale kol tai, nežnau...
Kavojo motulį, tai kap laido trūnų duobėn, dėjau dabon, kad
šmotelis žamės nog duobės šono an trunos užgruvo. Nejaugi
dar kas iš draugės mirs? Tep žmonės sako. Ne tais metais, ale
ir graitai mano Bronius atgulė... Ca buvo žmogus, ca nėr. Vai
sunkumėlis... Sustojo penki sūneliai kap užuolėliai:
Vai virskit, sūneliai,
Margais karvelėliais,
Vai lėkit, sūneliai,
Už aukštų kalnelių,
Mėlynų jūralių.
Vai ir parneškit, sūneliai,
Gyvo vandenėlio.
Vai ir pagirdzykit
Mylimų tėvulį gyvu vandenėliu.
Tai gal atgaivysit,
Tai gal atkalbėsi
Nog tolimos kelionelės...
Kelio neragėjau paskui aidama, sūnelių vedama...
Vai neneškit Broniulio
In vakarų šalalį,
Kur neteka saulalė,
Kur juodzi debesėliai.
Vai tai jūs neškit mano Broniulį,
Mano širdelį,
In rytų šalalį,
Kur šviesi saulalė,
Kur margi paukšteliai...
Po Broniaus jau nebijau nebaščikų. Kap kadu mistinu: tai
kad ataitų, nebijotau, pakalbėtau. Vyrų užmiršau, kap mano
sūnelis, mano sakalėlis Keistulis užmerkė šitokion jaunystėlėn
savo šviesias akeles.
Viena gyvenu. Vaikai mano geri, ir marcos liuckos (imalonios). Dzie prauda. Kožnų rozų vis pas savi kvieca. Bet testa
(tegu) kų nori daro, neisiu iš savo namelių, kol neišneš. Va
peržiem prabuvau Varėnon tarpu tų mūrų: dziena - metai... Iš
šitos pusės ir vėjalis kvepia. Parajau pavasarį, ainu per kiemų,
žolalė kalas, paukšteliai čiulba. Niekur iš ca neisu.
(RS. Jonė Galčienė išėjo (mirė) 1992-ųjų pavasarį...)

Užrašė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ 1989 m.
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