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Kernavė, Kernavė...
Nerimi nuo Vilniaus guminėj valtyje atplūduriavęs į Kernavę, vienas žmonių
- Liudvikas GIEDRAITIS, rimtai ir atsidėjęs kvočia Aleksą LUCHTANĄ, Vilniaus
universiteto archeologijos katedros docentą, archeologinių kasinėjimų Kerna
vėje ilgametį vadovą, vasaras ir metus aukojantį Pajautos slėnio paslaptims at
skleisti. į atsakymus retkarčiais įsiterpia ir Kernavės valstybinio archeologijos ir
istorijos rezervatinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Giedrius GRIGONIS.

Liudvikas GIEDRAITIS: Neįprastas pavadinimas: „Ker
navės valstybinis archeologijos ir istorijos rezervatinis mu
ziejus“. Ką jis reiškia?
Aleksas LUCHTANAS: Lietuvoje rezervatinių muziejų
kol kas daugiau nėra. Tad ir patirties nedaug. Idėja tokia:
egzistuoja muziejus su ekspozicijom ir egzistuoja saugo
ma teritorija su pagrindiniais archeologijos paminklais, iš
kurių „maitinasi“ tas muziejus. Teritorija iš esmės mažytė,
apie du šimtus hektarų, bet joje apie penkiasdešimt įvai
rių laikotarpių paminklų: penki piliakalniai, akmens, bron
zos, geležies amžių gyvenvietės, Viduramžių, XIII—XIV a.
miestas, palaidotas Pajautos slėnyje, keli kapinynai (anks

tyvojo geležies amžiaus, Viduramžių miesto - XIII-XIV
bei XV-XVII a. senosios kapinės šalia pirmųjų bažnyčių).
Labai reta net pasaulio mastu, kad šitaip koncentruotai
būtų išlikę jau gerų devynių tūkstančių metų žmogaus gy
venimo pėdsakai: kultūra po kultūros, amžius po amžiaus
beveik be pertraukų čia keičia vieni kitus, ir jų archeologi
niai klodai nemenka dalimi vieni kitų neužgožti. Tūkstant
mečius apgyvendintų vietovių Lietuvoje esama ir daugiau.
Bet visur, pavyzdžiui, ir Vilniuje, ankstesni klodai sunaikinti:
perkasti, suardyti, sugriauti šiuolaikinio miesto. O čia pra
eitis užsikonservavus. Taigi idėja tokia: visa, kas šioje te
ritorijoje išlikę, nuo šiol turi būti apsaugota, archeologų

Kernavės miestas ir pilys XIV a. pradžioje. Vaizdas nuo Neries. Maketo autoriai archeologas A.Luchtanas ir architektas J.Sazonovas.
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tyrinėjama ir prižiūrima. Žemė joje - valstybės nuosavy
bė, nei grąžinama privatiems asmenims, nei dalijama, nei
parduodama. Turim kažką panašaus kaip Rusijoje - is
toriniai archeologiniai draustiniai Pskove, Senojoje Lado
goje, Izborske ir kt.
Prisideda labai graži gamta, nuostabus reginys nuo
piliakalnių. Teritorija gausiai lankoma: po dešimt vienuoli
ka tūkstančių per metus vien užsiregistravusių lankytojų.
L.G.: Muziejuje teko girdėti, kad iki kryžiuočių pasiro
dymo dabar vadinamajame Pajautos slėnyje aštuonis tūks
tančius metų būta ramaus gyvenimo. Ar taip?
A.L.: Sunku pasakyt. Aišku tik tiek, kad nuo aštunto
tūkstantmečio pr. Kr., faktiškai nuo epipoleolito, prie pat
Neries slėnyje jau buvo gyvenviečių. Iš slėnio į viršutines
terasas pasikelta tiktai bronzos amžiuje. Taigi aštuonis
tūkstančius metų gyventa tik slėnyje. Ir tik paskutiniame
šimtmety pr. Kr. Neries ketvirtosios terasos pakrašty atsi
randa įtvirtintų gyvenviečių. Pirmoji - Aukuro kalne...
L.G.: Aštuonis tūkstančius metų žmonės gyveno slė
ny, ir jiems nereikėjo tų piliakalnių...
A.L.: Piliakalnių tuo metu dar net nebuvo. Tebuvo šlai
tai. O ir tie žemesni nei dabartiniai, kitokios fomos. Tik
vėlesniais laikais, prieš kokius tris tūkstančius metų dėl
vandens erozijos susiformavo griovos (kurios ir dabar for
muojasi), atskyrusios kalnus, ant kurių jau buvo patogu
įrengti piliakalnius... Pirmaisiais šimtmečiais po Kr. įtvir
tintos gyvenvietės atsiranda ir dabartiniame Mindaugo
Soste, Lizdeikos kalne. Apie penktą šeštą amžių jau ma
tome piliakalnių kompleksą. Galiausiai apie XIII—XIV a. bu
vo panaudojami visi penki piliakalniai. Jie nėra seniausie
ji Lietuvoje. Tokie - mūsų šiaurės rytuose - Neveriškių,
Dūkšto, Velykuškio, Narkūnų, Sokiškių, kurių kultūriniai
sluoksniai nužymi visą tūkstantmetį pr. Kr., siekia net II—ojo
tūkstantmečio pr. Kr. pabaigą. Bet Kernavės piliakalniuo
se nuo pirmojo prieškristinio šimtmečio jau visą laiką gy
venama, nuolat jie aukštinami, renčiamos vis tobulesnės,
stipresnės gynybinės sienos - viskas pritaikoma gyny
bai...
L.G.: Reiškia - neberamu?
A.L.: Tyrinėjant piliakalnius, pavyzdžiui, Aukuro kalno,
- aiškūs keli priešų užpuolimo horizontai: apie III a. po
Kr. - pirmas gaisras. Tuo metu labai daug kas čia buvo
sunaikinta.
L.G.: Pirmas užpuolimas?
A.L.: Pirmas užpuolimas. Apie V a. vidurį - vėl labai
žiaurus užpuolimas, iš kurio daug randama trisparnių strė
lių antgalių, būdingų klajokliams Dnepro vidurupy. Tokios
pat archeologinės medžiagos iš to paties laikotarpio ran
dama ir Aukštadvario piliakalny, tokie pat strėlių antgaliai
yra įstrigę į žmonių kaulus Kėdainių raj. Plinkaigalio kapi
nyne. Tokių yra ir Vilniaus Gedimino kalne: vis iš penktojo
amžiaus. Matyt būta didelio klajoklių iš Dnepro baseino
užpuolimo, didelio karo ginantis nuo jų. O po to - jau XIV
amžius. Dvi konkrečios datos: 1365-ieji ir 1390-ieji me
tai. Du dideli pilių bei viso miesto Pajautos slėnyje sugrio
vimai, sudeginimai, sulyginimai su žeme. XIV-XV a. san
dūroje pasirodo šaunamasis ginklas, piliakalniai netenka
gynybinės reikšmės, tad po paskutiniojo sugriovimo jau
ir nebeatstatomi. Prasideda naujas tarpsnis Kernavės is
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torijoje: žmonės kuriasi viršutinėje terasoje, atsiranda gy
venvietė ten, kur ji ir dabar.
L.G.: Kokios etninės gentys čia gyveno, piliakalnius
rentė?
A.L.: Kas gyveno Kernavėj, nesunku nustatyti. Nes tu
rim visą medžiagą, būdingą vadinamajai brūkšniuotosios
keramikos kultūrai. O tai yra rytų baltų paminklai, rytų bal
tų archeologinė kultūra. Abejonių nėr. Visais laikais po už
puolimų, karų - jokių ryškių etninių permainų iš esmės
neįvyksta.
L.G.: Ar Jūs įsivaizdavot, kaip tie piliakalniai, ginantis
nuo priešų, funkcionavo? Na, tarkim, savo didžiausios ga
lybės laikotarpiu, Didžiojo kunigaikščio Traidenio laikais,
karų su kryžiuočiais metą? Keista - kodėl Didžiojo kuni
gaikščio pilis - ant Aukuro kalno, atviro į slėnį, į upę. Argi
didžiausias kryžiuočių užpuolimo pavojus ne nuo upės?
A.L.: Būta pavojaus, be abejo, ir nuo upės, bet: upė
šioj vietoj žiemą beveik neužšąla, nes stipri srovė, ir dar prieš Didžiojo kunigaikščio pilį nuo upės pusės slėny miestas, iš šonų - pelkės. Tad pagrindinis puolimo pavo
jus grėsė nuo viršutinės terasos, iš šiaurės. Todėl centrinį
piliakalnį čia puslankiu supa dar trys: Pilies kalnas, Min
daugo Sostas, Lizdeikos kalnas. Taigi Didžiojo kunigaikš
čio pilis strateginiu požiūriu - pačiame centre. Be to, ištir
ta, kad nuo Mindaugo Sosto buvo užtvanka, stovėjo van
duo, tad Aukuro kalnas su Didžiojo kunigaikščio pilies įtvir
tinimais atrodė beveik kaip sala, nes nuo upės to kalno
papėdė labai šaltiniuota. O žiemą, kalną apipylus vande
niu, jis pasidarydavo visai neįveikiamas.
L.G.: Nuošaliau, į kairę nuo didžiųjų piliakalnių, yra ir
penktasis, neišvaizdus, žemesnis. Kokia jo paskirtis?
A.L.: į klausimą dar sunku atsakyt. Tas piliakalnis pri
mena gynybinį bokštą, gal tai priešpilis, stebintis, įspė
jantis apie galimą kryžiuočių užpuolimą nuo upės pusės.
Nes kaip tik priešais jį, kur įteka Kernavėlės upelė, per
Nerį būta brastos, kurią kryžiuočiai, be abejo, žinojo. Kita
vertus, penktasis piliakalnis netoli buvusio Viduramžių
miesto kapinyno: galbūt ant jo vyko kokios apeigos, gal
jis turėjo kultinę paskirtį? Archeologinių radinių iš jo ne
daug. Keli keramikos pavyzdžiai, vienas arbaletinis strė
lės antgalis.
L.G.: Kernavėje, kiek žinau, ieškoma ir pagoniškos
šventyklos...
A.L.: Mano manymu, Lietuvoje tokios kol kas nerasta
niekur. Kas rasta, pavyzdžiui, Vilniuje po Katedra, galima
įvairiai interpretuot. Iš esmės ir ten nieko neįmanoma įro
dyt: viskas permaišyta, viskas ne iš vieno laikotarpio. O
„Perkūno altorius“ niekuo nesiskiria nuo apgriuvusių bui
tinių krosnių, kurias randame gyvenamuosiuose pasta
tuose ir Pajautos slėnyje. Minėtame pušyne prie Neries
radom vietas, kur žmonės geležies amžiuje ir XIII—XIV šimt
metyje aukodavę kažką: buvo aukojimo duobės, laužai
degė, aukojamieji daiktai mėtyti į ugnį... Kažkas panašaus
vyko. Bet tai nebuvo šventykla pilnąja žodžio prasme, o
vieta, kur atlikinėtos tam tikros apeigos. Šventyklos kol
kas tokios nėr.
L.G.: Vienas iš piliakalnių vadinamas „įgulos“. Ar gali
ma pasakyt, kiek, tarkim, Traidenio kunigaikštavimo lai
kais, 1270-1282 m., nuolat ginantis ir kariaujant su kry-

žiuočiais, - kiek čia galėjo būti nuo
latinės įgulos?
A.L.: Visų pirma pavadinimas „Įgu
los“ nėra tikęs: ant jo buvo Viduram
žių miesto, nuo Pajautos slėnio nutį
susio čia, į viršutinę terasą, dalis. Gy
veno čia tokie pat amatininkai kaip ir
slėnyje. Tik čia buvo gynybinių įtvirti
nimų. Kiek įgulos... Na, tuo metu keli
šimtai vyrų, nuolat išlaikomų karių, jau nemaža jėga. Tikslūs skaičiai ne
žinomi. Tik labai svarbiems, amžiaus,
mūšiams buvo suburiama ir po kelio
lika tūkstančių. Kernavės pilis gynė ne
tik nuolatinė įgula, bet ir visi miesto gy
ventojai. Ojų čia tuo metu buvo - trys
keturi tūkstančiai. Palyginkim: dabar
Kernavėje nė penkių šimtų nėr.
L.G.: Toks didelis buvo miestas! Ir
šešis šimtus metų sudegintas sugriau
tas išgulėjo po žemėmis - keista Sidabrinis XIII a. kaklo vėrinys iš Kijevo Rusios.
negi niekas apie jį nežinojo, neįtarė?
Surastas XIV a. pab. turtingos moters kape prie senosios Kernavės bažnyčios.
A.L.: Ir įtarė, ir net žinojo, tik, ma
tyt, nebuvo subrendęs laikas viešam
tą gilią tranšėją. Jau prie
šnekėjimui. Pirmiausia galima buvo
pasinaudot rašytiniais šaltiniais. Dar
pat piliakalnių pamatėm
1522-ųjų metų Žygimanto Senojo pri
išverstus rąstus, akme
vilegijoj, kurios nuorašas saugomas
nis. Buvo aišku, kad su
bažnyčioje, parašyta: „... bažnyčia ga
ardytas archeologinis
vo žemes prie pat Neries upės, slėny,
paminklas. Tuoj pat
kur senovėje buvo didelis miestas...“
ėmėmės žygių, kad me
lioracija čia būtų sustab
Ta proga labai tiksliai aprašomas ta
dyta: kreipėmės į Vyriau
sai bažnyčiai duodamas žemės plo
sybę, su A.Tautavičium
tas: ir pelkė, ir brasta per Nerį, ir keliu
surašėm raštą... Taip, tai
kai, vienas, ir kitas. Tada, matyt, buvo
buvo 1986-ųjų metų pa
dar gyvi ir senų žmonių prisiminimai
vasarį.
apie tą miestą, gal dar mėtėsi atviri rąs
tigaliai, nors plytėjo jau tik pieva... Mū
L.G.: Sakot „mies
tas“. O gal tai buvo tik di
sų laikais, kai 1966 m. vyko pirmoji
dėlesnė gyvenvietė? Ko
melioracija, viskas čia buvo net ir su
rasta, tik kažkodėl niekas neatkreipė
kie būtent miesto čia ar
dėmesio. Yra ir nuotraukų iš tų laikų:
cheologiniai požymiai?
A.L.: Šiuo atveju la
apžiūrinėjama šalia Aukuro kalno iš
kasta tranšėja: išversti rąstai... Jau aiš
bai konkretūs: toji gy
venvietė turi aiškią pla
kiai galima buvo padaryt tas pačias
išvadas kaip ir 1986 metais, tik, ma
ninę struktūrą, sufor
muotas gatvių tinklas,
tyt, kaip sakiau, dar nebuvo pribren
Beržo tošies fragmentai su XIII—XIV a. ornamentais.
dęs laikas joms.
apriboti konkretūs skly
pai, archeologinėj me
L.G.: Knygutėse rašoma: Viduram
žių Kernavės miestą 1986 metais atrado S.Lasavickas ir džiagoj matom aiškią specializaciją, kiekvienoj sodyboj
A.Luchtanas. Kaip buvo konkrečiai? Girdėjau, kad didžiau gaminta sava produkcija: vienoj, akivaizdu, gyventa ir dirb
si „nuopelnai“ vėlgi - melioratorių, su savo ekskavato- ta kauladirbio (kauladirbystės įrankiai, daugybė pjausty
riais atžleginusių į Pajautos slėnį, kad nusausintų jį: kai to rago, pusfabrikačių, nebaigtų drožti ir sveikų ragų); ki
išvertė iš po žemių senus rąstus - pamatė ir archeolo toj gatvės pusėj - jo kaimyno juvelyro, turėjusio visą dirb
gai...
tuvę (tigliai, liejimo formos, metalo žaliava, įvairiausios at
A.L.: Taip, Pajautos slėny vyko melioracija. Kartą Sigi liekos). Taigi aiški specializacija, būdinga miestui. Galų
tas Lasavickas sužinojo, kad ten kažkokie medžiai eks gale sodybose Pajautos slėny labai mažai medžiagos, su
sijusios su žemdirbyste. Tai nebuvo žemdirbių sodybos,
kavatoriumi iš po žemių išversti. Tuoj pat nuvykom trise:
S.Lasavickas, L.Dzikas ir aš. Radom per visą slėnj išvary nors gyvulių žmonės laikė. Be to, tik mieste būna šalies
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politinis administracinis centras. Rašy
tiniai šaltiniai aiškiai paliudija: Kernavėj
valdė Didysis kunigaikštis Traidenis, po
jo Pukuveras, Vytenis, Gediminas...
L.G.: Nuo kada Jūsų įvardijimu čia
- jau miestas?
A.L.: Visą tryliktą amžių. Būdingieji
miesto bruožai matomi jau iš visos XIII a.
archeologinės medžiagos. Šiame am
žiuje, 1279 m., Kernavė pagaliau paten
ka ir j rašytinius šaltinius. Apie ankstes
nius laikus kalbėti dar sunku: medžia
gos yra, bet nepakankamai.
L.G.: Būtent miesto faktas, sakot, nenuginčijamas?
A.L.: Be minėtų veiksnių, pagaliau,
- ir prekybiniai ryšiai: kernaviškiai pir
kliai, kaip prekybos partneriai, minimi
net Rygos skolų knygose...
L.G.: Ar galėtumėt, remdamiesi ar
cheologine medžiaga, apibūdinti to
miesto išvaizdos, žmonių gyvenimo
buities konkretybes: kokie namai, pa
galbiniai pastatai, kokio didumo sody
bos, kuo žmonės dėvėjo, kuo duoną
raikė?
A.L.: Buitis... Na, nebuvo tiems
žmonėms labai jau gera gyvent: pirkios
- dūminės, žiemą ir gyvuliai toj pačioj
patalpoj (radome paršiuko griaučius
šalia krosnies, žuvo gaisro metu). So
dybos - aštuonių devynių arų. Kiek
vienas šeimininkas apsitveręs aukšta
tvora - nuo gatvės ir nuo kaimynų.
Tvoros dviejų tipų: ankstyvosios - pintos, vėlesnės - iš
storų skeltų pušinių lentų. Gyvenamasis namas, apšildo
moji patalpa, paprastai, - sodybos gilumoj. Kiti pastatai,
amatininkų dirbtuvės, tvarteliai - arčiau tvorų... Apavą
žmonės dėvėjo gana gražų, iš gerai išdirbtos odos, išsiu
vinėtos įvairiausiais ornamentais. Odos dirbinių būta ir ki
tokių: peilio makštys, adatinės. Pastarosios —itin gražios,
išsiuvinėtos, ornamentuotos tokiomis pat gėlėmis kaip ir
batai. Drabužių liekanų slėnyje beveik nėra, nes čia toks
gruntas, kad audinys jame greit sunyksta. Bet yra rasta
XIII—XIV a. kapinyno medžiagos, kuri tam tikra prasme
liudija, kokie buvo drabužiai. Rasta prie žalvario dirbinių
užsikonservavusių audinio fragmentų, net ir labai gražių:
ornamentuotų kvadračiukais, išpuoštų pynutėmis bei au
galiniais ornamentais.
L.G.: Kokios aplinkybės, Jūsų supratimu, lėmė, kad
Traidenis savo sostine 1270-aisiais metais pasirenka bū
tent Kernavę?
A.L.: Čia, Kernavės apylinkėse, gyveno visa Traidenio
giminė, čia turėjo valdas ir jo broliai - Liesis, Salkenis,
Barža, Sirputis - tebėra vietovardžiai pagal Traidenio bro
lių vardus. Tapęs Didžiuoju kunigaikščiu, natūralu, jis orien
tuojasi j savo gimtąją aplinką. Pagaliau, nėra aiškiai įro
dyta, kur buvo toji Mindaugo Voruta. Galima manyt, kad ir
iki Traidenio iš Kernavės valdyta. Nes ne Traidenis Kerna
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1986 m. tyrinėjimai Pajautos slėnyje. Atkasta XIV a. pirtis.

vę padarė miestu. Čia nuo seno labai tankiai apgyven
dinta vietovė, stipri pilis jau XI-XII a ., ir strateginiu požiū
riu patogioj vietoj: valstybės centre, gilumoj, prie upės.
Valdęs iš Kernavės Traidenis po Mindaugo nužudymo, po
suiručių atkūrė Lietuvos valstybę, jos centralizuotą valdžią.
Nuo Traidenio Lietuvos teritorija nuolat didėja. Praktiškai
šio kunigaikščio valdymas yra Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės pamatas.
L.G.: Legendoje apie lietuvių kilmę iš romėnų pasako
jama, kaip Lietuvos įkūrėjo Palemono vienas sūnų, beviešpataudamas žemaičiuose ir vis plėsdamasis, pasie
kė Šventosios ir Neries upes. Čia esą jam viena vieta la
bai patikus, ir įkurdino jis joje savo sūnų Kernių, kuris pra
dėjo čia miestą, suteikdamas jam pavadinimą „Kernavė“.
Ar visa tai bent kiek įtariama ir archeologų?
A.L.: Metraščiuose tėra patikima informacija, įrodoma
ir archeologine bei kita medžiaga, - apie sostinės kilnojimąsi: iš Kernavės j Senuosius Trakus, po to į Vilnių.Traidenio laikais klesti Kernavė, XIV a. pr. trumpam atsiranda
tvirtovė Senieji Trakai, o po to - jau Gedimino laiškai iš
Vilniaus.
L.G.: Šnekat apie tą vieną Viduramžių miestą. Bet ne
gi tuo metu jis buvo vienintelis?
A.L.: Miestas negalėtų gyvuoti izoliuotas. Gyvenviečių,
kaimų aplinkui, aišku, buvo nemažai,bet stambių centrų

XIV a. pirties kampas.

- labai nedaug. Visa archeologinė medžiaga, kur bekastume, tai liudija.
L.G.: O Lietuvos mastu?
A.L.: Tuo metu tikrų susiformavusių miestų - Vilnius,
Kernavė, Kaunas, Trakai - vienetai, stiprių feodalinių pi
lių nemažai.
L.G.: Kokie archeologiniai radiniai ir ką liudija apie Vi
duramžių Kernavės ryšius su pasauliu?
A.L.: Viduramžių Kernavė, kaip ir tinka tikram miestui,
nebuvo uždara. Tai buvo gana stiprios prekybinės, de
mografinės traukos objektas. Jau tuo metu čia gyveno
net ir kitų tautybių žmonių. Ypač daug medžiagos, liudi
jančios apie prekybinius ryšius su kaimynais, importuota
daugiausia iš Rytų: rytietiškas (iš Egipto, Sirijos) stiklas,
šilkas, kauri sraigių kiauteliai. Daug medžiagos iš Kijevo
Rusios, daug - turinčios analogijų vadinamojoj Juodojoj
Rusioj, teritorijoj, kur Lyda ir Naugardukas. Kiek mažiau
radinių iš Vakarų Europos: turim vieną plombą su Veneci
jos herbu, turim tą garsųjį Kernavės Perkūną iš Saksoni
jos teritorijos, XIV a. Liubeko miesto brakteatą. Taigi kon
taktai su įvairiais kraštais klestėjo. Ir patys kernaviškiai
aktyviai prekiavo, važinėjo. Šiandien Kernavėj tik vienas
kitas aktyvia veikla užsiima, kiti daugiausia tik dūsauja,
kad sunku, bet iniciatyvos nerodo. O senovės Kernavės
gyventojai buvo žinomi kaip patikimi partneriai. Štai minėtoj Rygos skolų knygoj įrašyti Rimeizė ir Studilė, pir
kliai iš Kernavės. Viduramžiais būdavo tokios skolų kny
gos: jei už imamas prekes negali iš karto sumokėti - įra
šo: toks ir toks, už tokias ir tokias prekes... Bet tam turėjai
turėt didelį autoritetą, ne šiaip sau - atvažiavai koks neži
nomas ir pasakei norįs tokių ir tokių prekių skolon...
L.G.: Minėjot rytietišką stiklą. Muziejuj guli stiklinių tau
rių šukės. Ar daug kas XIII —XIV a. galėjo išlenkti vyno,
midaus iš stiklo taurės?
A.L.: Čia, Kernavėj, mūsų rastas XIII—XIV a. stiklas yra
iš gerai žinomų dirbtuvių, tiksliai datuotas: ant jo - ara

biški įrašai, ornamentai. Tais laikais tik
Kernavėj ir Vilniuj, Didžiojo kunigaikš
čio menėje galėjai pamatyt tokį stiklą,
tokias taures. Anuo metu tai buvo la
bai brangūs daiktai, prestižinis daly
kas, tik Didžiojo kunigaikščio dvaro
atributas: išgėrę iš jų, ten jas daužė ir
vėl atsiveždavo. O atvežt stiklo prekę
iš kokio Damasko tuo laiku nebuvo
taip paprasta: kupranugariais, laivais,
arkliais... Tik reprezentaciniams tiks
lams tai buvo pateisinama.
L.G.: Minėjot Pajautos slėnyje ras
tas monetas iš Vakarų Europos. Ko
kie pinigai, kokios monetos jame ras
tos - lietuviškos?
A.L.: Visa ankstyvoji lietuviškoji nu
mizmatika. Nuo pat pirmųjų sidabrinių
lydinių - sveikų ir kapotų...
L.G.: Turitgalvoje lietuviškus ilguo
sius?
A.L.: Taip. Net vieną jo falsifikatą
turim: viduj varis, o viršus aplietas si
dabru. Ir turim visų lietuviškųjų monetų, visų jų tipų, at
mainų pavyzdžių. Vieną - net labai unikalią, kurių žino
mos tik penkios.
L.G.: Labai įdomu būtų sužinoti, kokią konkrečią vertę
turėjo tie pinigai? Tarkim - pirmieji, lietuviški ilgieji, ir kiti.
A.L.: Lydiniai, monetos buvo iš aukštos prabos sidab
ro. Pirmieji mūsų pinigai, lietuviški ilgieji, svėrė apie 107 gr.
Už vieną tokį tryliktame amžiuje galėjai nusipirkti keturioli
ka avių, tuo metu - didelį turtą. Kol nebuvo monetų, per
kant ką smulkesnio, tuos sidabro lydinius kapodavo gaba
liukais: turim jų dešimties gramų ir mažesnių, o vieną perkirstą pusiau. Daug rasta svarstyklių, jų detalių, svarelių
- būtent tuometiniams lietuviškiems pinigams, sidabrui,
sverti, nes tų pinigų vertė buvo nustatoma pagal svorį.
L.G.: Nuo kada ir iki kada jie buvo apyvartoj?
A.L.: Lietuviški sidabriniai, ilgieji, - iš esmės tai jau
valstybės pinigas. Pagrindinis jų klestėjimo metas XII—XIII a. Išbuvo dar iki XIV a. vidurio: turim keturis iš
1365 m. paslėpto lobio. Tai jau gal ir paskutinė jų vartoji
mo data. Egzistavo ir laivelio formos, trikampio pjūvio stam
būs sidabriniai lydiniai. Tokių surasta Mitkiškių kaime ana
pus Neries. XIV amžiaus pačioj pabaigoj Lietuvoje atsi
randa ir savos kaltinės labai kokybiško sidabro monetos.
L.G.: Vytauto laikais?
A.L.: Jogailos ir Vytauto.
L.G.: Sakėt, kad Pajautos slėnyje gyvenama jau ma
žiausiai devynis tūkstančius metų. Kuo konkrečiai įrodot
ir būtent kur esat radę prieš tiek metų gyvenusių čia žmo
nių kokį pėdsaką?
A.L.: Atėjo medžiotojai, apsigyveno ir paliko savo tit
naginius dirbinius: strėlių antgalius, peilius, gremžtukus.
Liko akmens amžiaus gyvenvietės pėdsakai. Vėliau, ne
olito laikų - vėl toj pačioj vietoj...
L.G.: Kur būtent, kur?
A.L.: Slėny, tiesiai - nusileidus nuo kalno, dabartinia
me pušynėly prie pat Neries, kur, Jums atplaukus, turėjom
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susitikt ir kalbėtis, bet lie
tus ir vėjai sumaišė. Ten
visada buvo patogu žmo
nėms apsistoti, gyventi.
Ten jauku pabūt ir dabar.
L.G.: Kodėl - „pato
gu“?
A.L: Prie upės patogi
vieta žvejybai. Be to, ten
šioks toks slėnio pakilu
mas, neapsemiamas paaukštėjimas. Daug tūks
tantmečių ta vieta buvo
sala: prieš dabar slėnyje
esančią vienintelę sody
bą, kur, sakot, palikot sa
vo valtj, Neries senvagė
suko dešinėliau, tekėda
ma visai šalia piliakalnių,
apjuosdama ir tą dabarti
nį pušynėlį. Prieš trejetą
tūkstančių metų prasidė
jo užpelkėjimas, upės va
ga čia užako, liko tik toji,
kuri ir dabar yra. Kasinė
jant prie piliakalnių, labai
gražiai matyti buvusios upės kranto linija, gerai išlikusios
potvynių sąnašos.
L.G.: Įdomūs dalykai... Tik gaila - ateina laikas pakal
bėti ir apie tragiškiausias Senosios Kernavės miesto die
nas - niokojimus, sugriovimus. Dėl tų sugriovimų įprasta
kaltinti kryžiuočius: užpuolė, sudegino. Betgi 1365-aisiais
metais, atrodo, visiškas lietuvis, Butautas (kas tas Butau
tas?) atvedė vokiečius ir sudegino Kernavę, 1390-aisiais
- Vytautas atvedė vokiečius ir sudegino Kernavę. Abu,
matyt, turėjo savų tikslų. Kokie tie tikslai? Kur tų nusiaubi
mų giluminės priežastys?
A.L.: Butautas - Algirdo - Kęstučio valdymo laikų ku
nigaikštis, Kęstučio sūnus, su broliais kariavęs dėl val
džios: norėdamas užimti Vilnių ir Didžiojo kunigaikščio sos
tą, pasitelkė Ordiną, kuris tokiais atvejais labai mielai tal
kininkaudavo, ir nuo Prūsų, nuo Karaliaučiaus patraukė
per Lietuvą Vilniun, nusiaubdamas to meto valstybines
pilis: Kernavę, Maišiagalą... Tą patį pakartojo ir Vytautas,
kuris, žinom, ne kartą kreipėsi į Ordiną pagalbos.
L.G.: Kaip konkrečiai buvo Vytauto atveju, kodėl?
A.L.: Kernavės pilis tada, 1390-ais metais, valdė Jo
gailos šalininkai, jose stovėjo Jogailos kariuomenės įgu
la. Tiesą sakant, tos pilys tada buvo gerokai apleistos:
Pilies kalne prastai įrengti įtvirtinimai, be sienų, tik pyli
mai. Vytautas, norėdamas išstumti iš čia jogailininkus, pa
sitelkė, kaip minėta, Ordiną. Jėgos buvo nelygios, ir pilis
sudegino patys atsitraukiantys jų gynėjai. Miestas - su
degintas, sugriautas iki pamatų. Tas pat atsitiko ir su Mai
šiagala. Vytautas tada priartėjo prie Vilniaus, nusiaubda
mas ir jį. Kartu su kryžiuočiais, be abejo, ėjo ir lietuvių,
žemaičių: tėvynainis kariavo prieš tėvynainį ypač baisų
vidinį karą.
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Giedrius GRIGONIS: Dvidešimčiai metų po antrojo, vytautinio, sudeginimo praėjus - ant kapinyno jau stovi na
mai: matyt buvo nusiaubiama iki pamatų, išžudomi visi.
A.L.: Iš tikrųjų, įdomus faktas; gerai žinome, kad kapi
nyno teritorijoje negera, negalima gyventi. O čia jau po
dvidešimties metų žmonės vėl statosi būstus ir nežino,
kad po jų krosnimi, po jų kojomis - kapai. Reiškia - vi
siškai pasikeičia gyventojai: ant savo tėvo ar senelio ka
po niekas namo nestatytų. Matyt dalyvavusieji miesto, pi
lių gynyboje - visi žūdavo arba buvo išvežami. Vytautas,
kaip politikas,- labai įžvalgus, jo interesai sutapo su Lie
tuvos valstybės interesais, bet kaip valdovas jis ir žudė, ir
naikino, ir degino, ir su žmonėmis bei savo valdomis el
gėsi kaip su visiška nuosavybe, kaip tuo metu vertė sąly
gos. Kitoks jis nė neišliktų valdovu - tuoj pat būtų pa
smaugtas ar nunuodytas.
L.G.: Senoji Kernavė - po 1390-ųjų metų nusiaubi
mo?
A.L.: Pajautos slėnyje gyvenimas nebeatsikuria. Yra
išlikę Vytauto 1409-1429 metų laiškai Ordino magistrui.
Iš jų du rašyti Kernavėj. Viename sakoma: „Rašau iš Ker
navės: iš savo dvaro...“ Štai ir tiek. Kernavės gyvenvietė
ima kurtis jau ant kalno, kur ir dabar.
L.G.: Šiek tiek minėjot apie Kernavės kapinynus. Kur
jie, kokių laikų?
A.L.: Surastųjų kapinynų palyginti nedaug ir tik iš kai
kurių epochų. Gyvenviečių medžiaga apima daug plates
nius laikotarpius. Kai kurie gal sunyko visiškai, kai kurie
gal Neries potvynių nuplauti, kai kur dėl nepalankių sąly
gų kaulai jau taip suiro, kad ir pastebėt nebegalim: lieka
tik dėmė. Akmens amžiaus kapų nėra: kaulai tiek laiko
šioje vietoje neišlieka. Seniausieji - bronzos amžiaus pa-

suradėjas šių metų balandžio mėn. „Mokslo
ir gyvenimo“ žurnale.
G.G.: Kas labai įdomu: tai yra nedegina
mai kapai, bet ikikrikščioniški...
A.L.: Didelis kapinynas - krikščioniškos
kapinės aplink buvusią senąją bažnyčią, aikš
tėje j kairę nuo dabartinės bažnyčios švento
riaus. Visa dabartinė apžvalgos aikštelė - kapines.
L.G.: Kaip Jūsų paminėtuose kapinynuo
se laidota?
A.L.: Kiekviena epocha turėjo savo tradi
cijas. Ankstyvajame kapinyne, bronzos am
žiaus, prieš trejetą tūkstančių metų - nede
ginta. Vėliau, apie I tūkst. prieš Kr. vidurį, imta
deginti. Šitaip - visoj Rytų Lietuvoj: urnose,
akmenų konstrukcijose supilti sudeginti kau
liukai. Po to pirmuose pilkapiuose, apie
IV-V a., kokį šimtmetį - nedeginti ir vėl priei
ta prie deginimo. Tada jau deginta ilgai, iki pat
XIII a.
L.G.: Kodėl tokia kaita?
A.L.: Tai jau labai sudėtingi dalykai. Turėjo
būti dideli lūžiai žmonių sąmonėje, požiūrio į
pomirtinį gyvenimą kitimai...
L.G.: Muziejuje už stiklo demonstruojamas
degintinis kapas toks, koks atkastas: tarp ak
menų vainikų - sudeginti kauliukai išdėlioti
panašiai žmogaus forma, o ten, kur turėtų būti
petys - varinis smeigtukas. Neatrodo, kad jis
būtų degęs kartu su mirusiuoju. Jis, aišku, pri
dėtas vėliau, išbarsčius sudegintus kauliu
kus...
A.L.: Būna įvairiai: įkapės kartu su kūnu
degintos, o būna - vėliau pridėtos. Šis ka
pas atkastas slėny prie minėtos sodybos ir
Lauko sąlygomis konservuojama ankstyvojo geležies amžiaus
(V -l a. pr.Kr.) laidojimo urna.
įdomus tuo, kad yra pereinamojo laikotarpio:
iš nedegintinio j degintinj laidojimą, V l-V a.
baigos (pirmo tūkstantmečio pr. Kr.) ir ankstyvojo gele prieš Kristų. Kūnas jau deginamas, bet laidojama išbarstant sudegintus kauliukus, didelėj duobėj, apjuosiant ra
žies amžiaus kapai.
tu akmenimis.
L.G.: Kurioj būtent vietoj?
A.L.: Slėny prie vienintelės sodybos, kur Jūs valtį pali
L.G.: ...kūno nėr, akivaizdžiai sudegintas, o smeigtu
kas vis tiek prisegtas prie palaidotų kaulelių, prie „peties“...
kot. Ant tų kapų vėlgi, kaip ir vėlesniais laikais, labai greit,
jau po poros šimtų metų - sodybos. Kapai tenai degimi Tokj vaizdą regint, labai norisi perprasti pomirtinio gyve
niai, molinėse urnose ar tarp akmenų vainikų. Vėlesni žmo nimo supratimą tų žmonių sąmonėje...
nės gal nelabai suprato, kad čia kapai: pamiršo ir ėmė
A.L.: Žemiškasis kūnas sudegintas, bet žmogus vis tiek
gyvent ant jų.
gyvena dausose... Čia jau tikėjimo, mitologiniai dalykai.
L.G.: Ką tai liudija?
L.G.: Kaip Jūs išrišat Lietuvos pirmosios sostinės pro
A.L.: Pirmiausia - gyvenimo intensyvumą šioje vieto blemą? Vieniems ji - Vilnius, kitiems - Kernavė, tretiems
vėje. Etniniu požiūriu čia gyvenę žmonės vis tie patys, gal
- senoji Voruta, kuri vėlgi - vieniems Vilnius, kitiems Ker
tik atsikėlę iš aplinkinių vietovių. Apie Kernavę turim visą navė, tretiems Liškiava, ketvirtiems Šeimyniškėlių piliakal
spiečių pilkapynų iš V-VI a., vieną už kilometro nuo Ker nis Anykščių rajone...
navės - iš IX-XI amžių. Surastas didelis kapinynas iš
A.L.: Matyt bent jau XIII amžiaus pirmoje pusėje pa
XIII—XIV a., neabejotinai priklausantis Senosios Kernavės stovaus Lietuvos administracinio centro nebuvo: kur Di
miestui. Jis - viršutinėj terasoj, šalia penktojo piliakalnio,
džiojo kunigaikščio pilis, ten ir sostapilis. Daugelio tautų
prie Kernavėlės upelio, už pelkėtos griovos - „už van istorijoj taip buvę. Dėl pirmumo. Tai, matyt, vienas iš cen
dens“. Tų kapinių labai ilgai ieškota, o surasta tik prieš trų rytinėje Lietuvos dalyje, kur buvo Mindaugo pilis. Vo
porą metų archeologo Gintauto Vėliaus. Jas aprašė pats ruta galėjo būti ir Kernavė.
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L.G.: Tad netikslu sakyt: „Kernavė - pirmoji Lietuvos
sostinė“?
A.L.: Patikimų duomenų, liudijančių, kad „pirmoji“, nė
ra. Tiksliau sakyt: „senoji“.
L.G.: O ką liudija visa Kernavės istorija?
G.G.: ...kad Lietuvoje visada buvo sunku ir neramu
gyvent...
A.L.: ...kad Lietuvoje iš tikrųjų gyvent visada buvo ne
ramu, kad Lietuva nuolat - tarp besivaržančiųjų dėl jos
kaimynų - iš rytų ir vakarų, tarp kurių - tūkstančiai metų
praėjo - kad ir kas būtų, vis tiek reikėjo išgyvent, išlikt.
Kernavė visa tai labai gerai patyrė - ir išliko, ir tebėr gar
si, ir lietuviai į ją važiuoja kaip į Meką, kaip į savo valsty
bės lopšį.
L.G.: O ko iš Kernavės istorijos galima pasimokyt?
(Ilga visų trijų besišnekančiųjų tyla.)
G.G.: ...pirmiausia - čia, gal kaip niekur kitur Lietuvo
je, galima pajusti istorinę begalybę ir savo paties, žmo
gau, gyvenimo joje trumpumą. Štai - devynių tūkstančių
žmogaus gyvenimo metų pėdsakai, o kur ir ką - tu...
L.G.: Jūs tvarkot, kuriat, kaip sakėt, Lietuvoje unikalų
valstybės masto muziejų. Ką juo norit teigt? Ko siekiat juo,
kokj norėtumėt matyt?
G.G.: Šiandien, šiuo perversmų metu, tai praktiškai tik
archeologijos muziejus, tad dirbančiųjų čia pagrindinis
tikslas - tik archeologinis, nors pats muziejus - tai tik
maža mūsų vadinamojo rezervato dalis. Turim ir daugybę
kitų rūpesčių: reikia prižiūrėti šimtą hektarų rezervato, šimtą
- draustinio, derinti projektus apsauginėje zonoje. O mu
ziejus tik reprezentuoja tai, kas padaryta. Parodoma tik
menka turimos medžiagos dalis. Laukia milžiniškas res
tauravimo, rekonstravimo darbas - istorikams, dailinin
kams, archeologams - sutelktinai. Norim sukurti visai nau
jo stiliaus muziejų. Ne tokį, koks yra dabar, kur - lentynė
lės, o ant jų senų reliktų likučiai, nuolaužos. Norim atkurti,
rekonstruoti, kad žmonės matytų daiktus tokius, kokie jie
buvo iš tikrųjų, kad žmogus panorėjęs galėtų iššauti iš
arbaleto, išgerti midaus iš rago...
L.G.: Kai 1929 metais mokytojas Juozas Šiaučiūnas,
kunigas Nikodemas Švogžlys kūrė savo muziejų, Kerna
vė buvo demarkacinės linijos pariby, paskutinis Lietuvos
pusėje miestelis: kraštas sulenkintas, lietuviškumas pa
žeistas ir trypiamas, Vilnius užgrobtas - reikėjo žadinti
lietuviškumą, skiepyti patriotizmą... Ar dabartinis muzie
jus yra senojo tęsinys?
G.G.: Muziejų kūrė šviesūs žmonės...
L.G.: ...būtent šita prasme - ar galvojat apie tęstinu
mą?
A.L.: Tradicija vis tiek išlieka: čia visą laiką egzistuoja
muziejus. Prieš karą daugelis miestelių turėjo kraštotyros
ir su ta vieta susijusios istorijos muziejėlius. Pavieniai švie
suoliai, kupini kilnesnių idėjų, važiavo į tokius užkampius,
kad šviestų, ugdytų. Toks ir mokytojas Šiaučiūnas, atva
žiavęs į šį pusiau sulenkėjusį miestelį. Gyventojai jį labai
šiltai prisimena. Arba kunigas Nikodemas Švogžlys: iš
daugiavaikės šeimos, čia pradėjo rašyti grožinės literatū
ros kūrinius - poetas, rašytojas. Svarbu, kad būtent toks
čia atvažiavo kunigas, o ne užsiimantis tik ūkio ir pamaldų
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reikalais. Šis žmogus Kernavėje rengdavo įvairiausias
šventes, jubiliejus, minėjimus. Iki pat senatvės labai no
riai priimdavo studentus: viską meta - rodo, pasakoja,
romantizuoja Kernavės istoriją... Tokįe žmonės uždegda
vo savo entuziazmu. Tą patį darė ir Šiaučiūnas: mokslei
viai ėjo per kaimus - ieškojo, nešė eksponatus...
L.G.: O šiandien? Šiandien?
G.G.: Ir šiandien čia žmonės dirba ne už pyragus. Prieš
dvejus metus skaičiuota: muziejaus kadrų keitimasis 200 proc. Kurie pasiliko, tai jau ... tikrai dvasios įkvėptieji.
A.L.: Muziejų lanko iš viso pasaulio: ir šiaip žmonės, ir
archeologų grupės, studentai, ir pavieniai mokslininkai,
net žymiausi - iš Vakarų Europos, Amerikos - dalyvauja
kasinėjimuose, domisi, sužino, kad yra toks unikalus mu
ziejus, išgirsta Lietuvos istoriją. Visa tai, moderniai tariant,
labai gera reklama tarptautiniu mastu... Noriai važiuoja
žmonės ir iš Lietuvos: siekiam, kad jie pagarbiai prisilies
tų prie savosios praeities, supažindinam, kaip gyveno ir
kovojo protėviai, iš kur Lietuvos valstybė, kaip, kokiom
sąlygom ji atsirado... Kai žmonės nebesidomi protėviais,
praeitimi - nutautėjimas, degradacija...
G.G.: Stebuklinga, anomali vieta ta Kernavė... Toks Kri
vaitis čia atsiranda, Milžinas, Šiaučiūnas. Atsiranda čia
tokių žmonių, tokioj mažoj teritorijoj... Atsiranda Traide
nis, valstybę iš čia sutvirtina...
L.G.: Koks Jūsų pačių, kaip archeologų, asmeninis Ker
navės atradimas?
A.L.: Pamenu, kasinėjom Norkūnų piliakalnį prie Ute
nos. Sėdim rugių lauko pakrašty ir kalbam: ot, iš tokių
stambių objektų yra Kernavė, reikėtų ir ją kasinėt, labai
būtų įdomu. Iki 1979-ųjų metų iš Kernavės tebuvo pora
atsitiktinių radinukų muziejuje, pora puodų šukių ir nič
nieko daugiau. Kitais metais kaip tik nuslinko Mindaugo
Sosto piliakalnis, reikėjo jį tvarkyt - buvo gera proga pra
dėt čia tyrinėjimus. Ir nuo tada - metai po metų - tik čia.
Fantastiškos traukos vieta. Vaikystėje, devynerių metų pirmas tikras piliakalnis, kuriame buvau - būtent čia. La
bai patiko. Jau tada traukė pažiūrėt į tuos piliakalnius...
L.G.: Gal prisiminimų žiupsnį - kaip čia rezervatas kur
tas?
A.L.: Dėl kiekvienos rezervato pėdos reikėjo kovot. Ap
linkui plytėjo nedirbami laukai, o valdžioj, pamenu, tvirti
no: ką jūs! daugiau trisdešimties hektarų - jokiu būdu
negalima. Žemės ūkio ministerijoj aiškino: neįmanoma!
ką jūs! čia turi būti dirbama žemė, čia turi traktoriai galingi
art... Pirmiausia pavyko įkalbėt, kad ten, kur teka Kernavėlė, būtų rezervato ribos. Tai buvo 1987-1989 metais.
Nuo 1986 metų prasidėjo kova dėl pačių paminklų slėny
je: visas slėnio priekis, žiūrint nuo upės, buvo ariamas.
Laidojimo urna, kurią minėjom, 28 cm gylyje išbuvus že
mėje du tūkstančius metų, išliko tik per stebuklą, nes įkliu
vo tarp dviejų plūgo noragų. O daugybė daiktų, be abejo,
- negrąžinamai suardyta, sunaikinta. Labai turtinga gy
venvietė buvo prie upės nuo pušyno tolyn į vakarus. Bet
toj vietoj ūkis augino tulpes. Tiek daug būta pastatų kon
strukcijų, akmenų, kad tiesiog plūgą pakeldavo. Viskas
traktoriais buvo malama. Taigi žūt būt reikėjo sustabdyt tą
arimą, ieškot kompromisų. O kiek praeita kryžiaus kelių

siekiant, kad rezervato žemė nebūtų privatizuojama... Bet
šitos bėdos jau praeity.
L.G.: Kai jau esat gal ir pilnateisiai šeimininkai savo
valdose,- koks jūsų, archeologų, dabar čia idealus tiks
las? Ar - iškasinėt visą Pajautos slėnį?
A.L.: Jokiu būdu. Nors šiandien teištirta tik apie 2 pro
centai rezervato, bet mums svarbiausia - išsaugot. Kuo
daugiau, be abejo, ir patiems paslapčių atskleist, bet pir
miausia - išsaugot paminklus ateinančioms kartoms,
kurios gal, turėdamos tobulesnę techniką, galėtų ir turėtų
ką dar geriau ištirti. Šiandien mūsų galimybės labai men
kos. Be to, archeologijoj visada turi likti paslaptis, kažkas
neištirta, nežinoma. Tuo ji kaip mokslas ir žavi.
L.G.: Betgi visažinystės pavojaus nėr - nebent pa
parčio žiedas per Jonines už bato aulo užkristų... Praeis
štai pora tūkstančių metų - ir apie mūsų gyvenimą norin
tys šį tą sužinoti turės kasinėti. Kas iš to, kad yra raštas,
video. Juk viskas galiausiai išnyksta, lieka tik žemė ir pa
slaptis joje... Argi ne taip?
A.L.: Nereiks nė poros tūkstančių. Archeologijos vir
šutinė riba nuolat keliama. Buvo - XVII a., dabar jau ar
cheologai Vakarų Europoje kasinėja XVIII-XIX amžių klo
dus: senųjų fabrikų, manufaktūrų vietas.
L.G.: Ar archeologiniai radiniai, prisilietimas prie daik
tų, žmogaus naudotų prieš šimtmečius, tūkstantmečius,labai jau kreipia į „filosofavimą“ - gyvenimo, laiko ap
mąstymus?
A.L.: Prie visko pripranti. Bet šiaip - vis tiek jauti, kur
esi ir kokie čia klodai. Štai, pavyzdžiui, paimi į rankas tik
ką iškastą kirvio kotą; taigi šitą daiktą paskutinį kartą žmo
gaus ranka laikė prieš šešis septynis šimtus metų! Arba
- prisėdi prie krosnies, prie kurios gyverio koks nors lie
tuvis, žuvęs Žalgirio mūšyje arba dar iki Žalgirio... Na, turi
tie daiktai paslaptingą krūvį... Gal ne visiems, bet vis tiek
- palieka sieloj pėdsakus.
L.G.: Kokios jūsų, archeologų, čia, Kernavėj, buitinės
sąlygos ir buitiniai rūpesčiai?
A.L.: Turim sezoninę bazę: ir su vandeniu, ir su elek
tra. Ne visiškai normalios sąlygos, bet tai ne kliūtis. Svar
biausia - finansine prasme tai yra absoliutus nulis. To
dėl, nors ir daug esama žmonių, kurie norėtų ir galėtų
dirbti archeologu, tyrinėtoju rezervate, - jų čia nėr. Per va
sarą dirbantiems studentams - jokio atlyginimo. Tik
50 centų dienpinigių! Neblogai! Tai dar prieškarinių, stali
ninių laikų įkainiai, kai tokiais atvejais mokėdavo po 5 rub
lius. Ta pati suma buvo perskaičiuota į bendruosius talo
nus, ir štai - į centus.
L.G.: Nėr žodžių. O, sakykit, ar Jūsų netrikdo Jūsų trik
domieji mirusieji?
A.L.: Prieš keletą metų archeologų grupės vagonėliai
stovėjo tokioje vietoje, kur niekas nenorėjo gyvent: nejau
ku ten, negera. Bet gyvenom... Vieną naktį visi, kurie ten
miegojom,- staiga vienu metu pabudom. Visi lyg sustin
gę laukiam - štai įvyks kažkas grėsminga. Norisi tik vieno:
kad kuo greičiau pasibaigtų ta slogi būsena. Ir štai - riks
mas, nežmoniškas riksmas. Rėkė vienas iš studentų, gu
lėjęs ant gultų antrame aukšte. Jam atrodė, kad jį kažkas
baisiai slegia. Iš paskutiniųjų įsirėmęs kojom į lubas, jis

net iki skardos jas pralaužė: pabiro šiltinamoji medžiaga,
kartonas... Su riksmu, matyt, įvyko to slogumo iškrova visi išbėgom į lauką. Studentas nieko negalėjo paaiškinti,
bet ir kiti tą patį jautėm.
L.G.: Gal ten buvo bloga vieta, „velnio vieta“, kaip žmo
nės sako?
A.L.: Vėliau tą vietą ištyrėm - jokio kultūrinio sluoks
nio. Niekas niekad ten nėra gyvenęs. Nors vieta, atrody
tų, patogi. Kita vertus, kai žmonės ilgai gyvena vienoj vie
toj, susiformuoja kažkas tokio, kas jau ir psichiką veikia.
Todėl čia, Kernavėj, labai daug savižudybių, palyginti su
visa Lietuva.
L.G.: Man atrodo, gana mįslinga ir dabartinės Kerna
vės gyventojų tautinė padėtis...
A.L.: Nė vienas Kernavės gyventojas tau nepasakys
esąs lenkas, būtinai tik „lietuvis“, bet „...mes kalbam na
muose lenkiškai“. Lenkų kalba dabartiniams kernaviškiams - kalba, kuria bendrauta jų tėvų šeimose, bet žmo
nės čia visi - Lietuvos patriotai, nesvarbu, kaip pase įra
šyta - „lenkas“ ar „lietuvis“.
L.G.: Iš lietuviško patriotizmo iškrenta kalba?
A.L.: Būtent. Čia visi moka ir lietuviškai, bet tarpusavy
dažnai kalba lenkiškai, nors lenkiško patriotizmo visai nėr:
čia ne Nemenčinė ar ta pati Sudervė. Šitaip yra ir apie
Molėtus, Giedraičius, trikampiu eina per visą Širvintų ra
joną, Jonavos, Kėdainių, Kauno rajonų kai kuriuos plo
tus. Tai nėra ištisinė zona, tik pavieniai kaimai. O ir juose
ne kiekvienoj šeimoj. Kai rašė Sirokomlė, XIX-ojo am
žiaus pirmoje pusėje, visas lenkiškumas baigėsi už Su
dervės, kažkur prie Airėnų...
G.G.: Galima tik tiek pasakyt, kad šiandien čia lietu
viškai šnekama daugiau nei, tarkim, prieš dešimt metų.
A.L.: Atlietuvėjimo procesas labai lėtas.

K ernavė, K ernavė...
There is a conversation with the chief of many
years in archaeological excavations in Kernavė, the
docent of the office archaeology in Vilnius university,
Aleksas Luchtanas.
The Pajautos valley in Kernavė is a very rare pla
ce on a world scale where almost nine thousand years
old traces of people’s life (the approximate area 200
hectares) are concentrated. Culture after culture al
most without any intervals substitutes each other and
archaeological layers remain unchecked one by anot
her. The area is announced a reservation. There are
five mounds in it, settlements from the Stone, Bronze
and Iron Ages, the remnants of a buried town in Pa
jautos valley in the Middle ages (the 13th-14th centu
ries) that was discovered in 1986, the cemeteries of
the tower Kernavė from the Late Bronze, the Iron Ages
and pre-Christian cemetery from the Middle ages etc.
- the treasury of archaeological monuments. The
finds from excavations are exhibited in a local mu
seum. The history of the ancient Kernavė is the histo
ry of state consolidation of Lithuania.
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Etniškumas: stereotipų modeliavimas,
Lietuvos patirtis
Auksuolė ČEPAITIENĖ
Sąvoka „etniškumas“*, dėl kurios mokslininkų nemažai dis
kutuota, jau kuris laikas yra įgijusi konkretesnius kontūrus.
Antropologai bei socialinių mokslų tyrinėtojai yra sutarę dėl
terminų „etninė grupė“ ir „etniškumas“ apibūdinimo. Moksli
ninkų manymu, „etniškumo“ sąvoka apima: 1) į praeitį orien
tuotos grupės identifikavimą, akcentuojant kilmę; 2) dalinį kul
tūrinių ir socialinių skirtybių supratimą; 3) etninės grupės san
tykį su platesnės socialinės sistemos struktūrine dalimi; 4) fak
tą, kad etninės grupės yra stambesnės nei gimininės ar loka
linės ir peržengia tarpasmeninės žmonių sąveikos ribą; 5) skir
tingas etninių kategorijų reikšmes skirtingose socialinėse ap
linkose bei skirtingiems individams; 6) prielaidą, kad etninės
kategorijos yra emblemiškos, turinčios pavadinimus, reikšmin
gus grupių nariams ir tyrinėtojams.1 Pagrindiniai etniškumo
bruožai, antropologų teigimu, yra žmonių grupių ar kategori
jų identifikavimas (išskyrimas) ir įvardijimas bei kontrastų tarp
grupių buvimas. Apskritai reikėtų pabrėžti, kad etniškumo są
voka gali būti taikoma esant skirstymui į dvi priešingas gru
pes „mes-jie“. Taip pat pažymėtina, kad įvardijimas ir kon
trastas yra dinamiški bruožai, priklausantys nuo situacijos bei
egzistuojantys įvairiuose lygmenyse.
Šiuolaikinėje antropologijoje etniškumo tyrinėjimai susi
ję su savivokos bei savęs sutapatinimo sistemų, stereotipų,
kultūrinio pastovumo ir pasikeitimo, sienų, skiriančių bei jun
giančių žmones, tyrinėjimais. Neatsiejami jie ir nuo klasinių
sistemų, varžymosi dėl išteklių, politinio ir ekonominio domi
navimo bei jų pokyčių.
Lietuvių etninės tapatybės jausmo bei savivokos ir etni
nių stereotipų formavimosi apibūdinimui išeities tašku pab
rinkta A.RRoyce etninio tapatumo charakteristika. Autorė pa
žymi, jog bet kurią tarpetninę situaciją galima apžvelgti trijų
veiksnių požiūriu: jėgos, suvokimo ir tikslo, iš kurių jėga yra
pirminis, o suvokimas ir tikslas antriniai veiksniai. Suvokimas
materializuojasi konkrečia forma, išreikšta etninių simbolių ir
stereotipų pavidalu, kurių kūrimą inspiruoja, stimuliuoja ir for
muoja žmonių pasiskirstymas į dvi priešingas grupes
„mes-jie“.2 Šiame straipsnyje ir bus siekiama aptarti lietu
viško etninio tapatumo, ideologinių koncepcijų apie save ir
stereotipų kūrimą, raidą bei pasikeitimus. Straipsnis pagrįs
tas tautinio atgimimo veikėjų - XIX a. pabaigos - XX a. pra
džios bei Sąjūdžio laikotarpio - straipsniais, kalbomis, laiš
kais, prisiminimais, autobiografijomis.
Lietuviško etninio tapatumo formavimosi raidoje yra svar
būs du momentai. Pirma, kad po nesėkmingo 1863 m. suki
limo žlugo unitarinė Lietuvos-Lenkijos valstybės koncepci
ja, kurią palaikė ne tik Lenkija, bet ir lenkiškai kalbanti lietu
viškos bajorijos dalis. Antra, kad lietuvių tautinio atgimimo
lyderiu XIX a. pabaigoje tapo naujasis besiformuojantis so
cialinis elitas, kurio daugumą sudarė išsimokslinę valstiečių
vaikai - kunigai, gydytojai, advokatai, iš lietuviško kaimo at
sinešę gimtąją kalbą ir kultūrines tradicijas. Lietuviška savi
voka ryškėjo kartu su lietuvių kalbos sąjūdžiu, su reikalavi
mais leisti naudoti lietuvių kalbą ir lotynišką abėcėlę spau
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doje, mokyklose, teismuose, administracijos įstaigose. Ap
sisprendimo „būti lietuviu“ esmė, sujungusi emociškai išreikš
tą etninį solidarumą, lietuvių kalbos naudojimą ir veiklą etni
nei bendruomenei kurti, buvo išreikšta „Aušros“ leidėjų ide
alu: „Lietuva būtų tautiškai susipratusi, lietuviškai kalbanti,
mananti, jaučianti ir laisvai dirbanti kultūros dirvoje“.3 Politi
niame lygmenyje lietuviai kovojo už išėjimą iš carinės Rusi
jos imperijos sudėties, tuo tarpu etninės savivokos ir tapatu
mo formavimosi įkvėpimo šaltiniu tapo lietuvių-lenkų dicho
tomija. Etninės kategorijos „lietuvis“, „lenkas“ ėmė skirti XIX
a. pabaigos Lietuvos visuomenės narius į grupes. Akcen
tuodamas kultūrinius skirtumus ir skatindamas ugdyti etninį
savitumą, laikraštis „Aušra“ suvaidino lemiamą ideologinį
vaidmenį, kuriant simbolinę sieną tarp lietuvių ir lenkų etni
nių grupių. Ši simbolinė siena kilo ne tik tarp žmonių grupių,
bet palietė ir individus, skatindama etninį apsisprendimą. Ta
pimą lietuviu labai išraiškingai apibūdino Vincas Kudirka. Sa
vo prisiminimuose jis rašo, jog sykį, būdamas dar mokslei
vis, važiavo namo Velykų atostogų kartu su Jonu Basanavi
čiumi, kuris, pasiūlęs uždainuoti, užtraukė lietuviškai: „Au
gin tėvas du sūneliu...“. „Mužikas“, - pagalvojo V.Kudirka,
didžiai susigėdęs, lenkiškai.4 Kitą sykį, jau būdamas studen
tu, jis gavo pirmąjį „Aušros“ numerį : „Žiūriu, ant pirmutinio
puslapio stovi Basanavičius. „Pranašas“, - pamislijau tada
apie Basanavičių jau lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti „Auš
rą“ ir ... neprisimenu jau visko, kas su manimi paskui darė
si... Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsda
mas pakelti akių ant sienų mano kambarėlio... rodos girdė
jau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį (...)
Gaila man buvo tų valandų, kurios negrąžintinai tapo iš ma
no gyvenimo, kaipo lietuvio išbrauktos (...) Potam (...) rodos,
naujos pajiegos pradėjo rastis... Rodos užaugau išsyk (...)
Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs...5
Šiame pavyzdyje abiem atvejais V.Kudirkos emocinį ryšį
su bendruomene patvirtino to paties fakto - J.Basanavičiaus
viešo lietuviškumo demonstravimo - įvertinimas. Pirmą sykį,
kaip pabrėžia V.Kudirka, jis apibūdino J.Basanavičių panieki
nančiu žodžiu „mužikas“ lenkiškai, antrą sykį jis pavadina „pra
našu“ jau lietuviškai. Abiem atvejais etninė elgsena įvertinta,
naudojant stereotipus „mužikas“ ir „pranašas“, kaip etiketes.
Žodžiai „mužikas“, „tamsuolis“, „ne katalikas“, „pagonis“
buvo kategorijos, kuriomis lenkai apibūdindavo lietuvių kal
bą, kultūrą, lietuviškumą, lietuvį.6 Šie skirtingas prasmes tu
rintys žodžiai buvo vienu etninių stereotipų rinkiniu, kurio es
mėje glūdėjo istorinis faktas, kad Lietuva tapo krikščioniška
po sąjungos su Lenkija ir kad lietuviška bajorija kalbėjo len
kiškai. Reikėtų pastebėti, jog šiuo atveju buvo padaryta isto
rinių įvykių atranka - pasirinktas lenkams reikšmingas fak
tas, ignoruojant, pavyzdžiui, kitą faktą, reikšmingą lietuviams,
jog tame pačiame istoriniame laikotarpyje Lietuva buvo im
perija, valdžiusi keturis kartus didesnę teritoriją nei Lenkija.
Kaip pažymi A. PRoyce, „tvarka, kokiu būdu etninės katego
rijos yra įvertinamos, priklauso nuo abipusės stereotipizuo-

jamų grupių pozicijos stratifikavimo sistemoje".7 Šiuo atveju
lenkai laikė save dominuojančia grupe, o lietuvius - paval
džia, ir stereotipų rinkinys buvo naudotas lenkų dominavi
mui pabrėžti. Lenkų-lietuvių sąveikoje kiekvienas šio rinki
nio žodis galėjo būti sinonimu vienas kitam, lygiai taip pat
kaip ir etninei kategorijai „lietuvis". Stereotipų „mužikas", „pa
gonis", „tamsuolis" atkaklumą ir ilgaamžiškumą liudija tai,
jog jie buvo gyvi XIX a. ir tebegyvuoja iki šiolei vyresnės kar
tos žmonių tarpe tiek Lietuvos lenkų bendruomenėje, tiek ir
Lenkijoje. Dar 1995 m. vasarą Punske teko girdėti, jog len
kai lietuvių kalbą vadina „chamska mova".
Formuodami etninį identitetą ir ideologines koncepcijas
apie save, lietuviai nesukūrė naujų save apibūdinančių ste
reotipų, bet panaudojo tuos pačius lenkiškus - „mužikas",
„pagonis". Tačiau adaptavimo procese jų reikšmės buvo ap
verstos: lenkų etninei grupei kategorijos „mužikas" ir „pago
nis" buvo negatyvios ir išreiškė atsilikimą, o lietuviai jų pras
mę interpretavo kaip kategorijas, apibūdinančias archaiškos
tautos su garbinga praeitimi, kurios šaknys glūdi lietuviška
me kaime, įvaizdį. Šį įvaizdį populiarino jau XIX a. tautinio
atgimimo veikėjai, dalyvavę tautosakos rinkime ir šį darbą
skatinę, vertę į lietuvių kalbą istorinius romanus, tarp kurių
žymi vieta teko J.Kraševskio veikalams. Apskritai, propaguo
jant lietuviškumą, buvo daug rašoma tautosakos, mitologi
jos, istorijos temomis. Įdomus yra A.Vištelio pavyzdys, kuris
savo laiškuose kreipiniams naudojo lietuviškų pagoniškų žy
nių vardus, o prie savo parašo dažnai dar pridėdavo žodžius
„pagonis" ar „lietuvis".8 Etniniam sąmoningumui skatinti jis
siūlė naudoti garbingos praeities argumentą: „O jeigu galė
čiau kada grįžti į mylimą Lietuvą, eičiau iš kaimo į kaimą, iš
trobos į trobą, pasakodamas liaudžiai apie mūsų Tėvynės
praeitį, apie garbingiausius šviesiųjų protėvių žygius ir istori
ją ir užrašinėdamas iki šiol neišsemtus padavimus, legen
das ir (pasakojimus apie) mitines būtybes (...) Aš manau,
vos tik liaudis pažintų savo Tėvynės istoriją, atgytų ir nesi
leistų taip greitai nutautinama..."9
Lietuviško tapatumo kūrimui, savivokos stiprinimui ir tau
tinės kultūros modeliavimui šalia kitų tikslų daug dėmesio
skyrė ir XX a. pradžioje besikuriančios švietimo, mokslo ir
meno draugijos. Vienos jų - Lietuvių mokslo draugijos pagrindinis tikslas, kaip matyti iš J.Basanavičiaus kalbos stei
giamajame suvažiavime, buvo humanitarinės krypties mokslų
- etnologijos, etnografijos, archeologijos - tiriamasis dar
bas, nors veiklos programoje buvo įrašyti visuomenės ir gam
tos mokslai.10 Ryški draugijos etnokultūrinės veiklos pozici
ja matyti iš L.Giros (Gerulio) steigiamojo suvažiavimo apra
šymo: „mūsų laiko lenkai (...) platina klaidingą nuomonę, būk
jie atgabenę Lietuvon su katalikyste visą kultūrą (...). Krikš
čionybė, arba, tariant katalikystė, kuri kitur atžaidė kultūros
platintojos misiją, Lietuvoje jau nuo pat pradžios pradėjo žaist
lenkintojos - demoralizatorės, ištautintojos rolę (...) naikino
vislab, kas tik buvo lietuviška, nes lenkų kunigų akyse, kas
tik buvo lietuviška, buvo „pagoniška"; naikino lietuvių kultū
rą, nušlavė visas senovės liekanas; išplėšė nemažai lietuvių
tautos daliai dagi gimtinę kalbą (...) Bet (...) lietuvių tauta ke
liasi ieškoti savo pamintų tiesų, keliasi atsiimt, kas jos, kelia
si (...) Aušrininkai su dr. J.Basanavičium priešakyje gerai su
prato, kad (...) dabar Lietuvai tur ateit kultūros periodas, ku
rio atėjimą buvo sutrukdžiusi lenkiškoji krikščionybė.“11
Pirmajame Lietuvos nepriklausomybės laikotarpyje etni
nio tapatumo paieškos ir modeliavimas tapo prioritetine hu
manitarinės minties kryptimi, o etniškumo postulavimas pa
grindiniu ugdymo ir kultūros veiklos tikslu. Pedagogikos, fi

losofijos, meno teorijų disciplinų srityse kuriami konceptai
etniškumui teoriškai pagrįsti.12 Liaudies mene ir ornamenti
koje, mitologijoje ir liaudies dainose, juos renkant bei pro
paguojant kaip tautinį meną ir tautinę kultūrą, buvo daroma
atranka, akcentuojant archaiškumą ir liaudiškąją kilmę, ryšį
su lietuvių bei senųjų Europos tautų archeologiniais radiniais,
su senuoju lietuvišku tikėjimu - pagonybe. Pavyzdžiui, net
gi parenkant spalvas vienam iš svarbiausių nacionalinių sim
bolių - tautinei vėliavai - pagrindiniu argumentu buvo tai,
jog geltonos, žalios ir raudonos spalvos derinys dominuoja
liaudiškoje tekstilėje.13
Etninio tapatumo kūrimas nebuvo vienakryptis procesas.
Tuo pačiu tarpukario laikotarpiu buvo suformuluotos idėjos,
išreiškiančios ir kitokią lietuvių kultūros koncepciją - tai S.Šalkauskio tautinės civilizacijos, kaip Rytų ir Vakarų kultūrų sin
tezės, modelis.14Tačiau to meto Lietuvos visuomenės ir inte
lektualų ji buvo atmesta kaip kosmopolitinė ir galinti varžyti,
silpninti ir išblaškyti tautos energiją.15
Lietuvių etninio tapatumo formavimą pakeitė Antrasis pa
saulinis karas ir sovietinė okupacija. Tarybų Sąjungai oku
pavus Lietuvą, lietuviškumo kūrimo procesas buvo tarsi už
klotas oficialia „tarybinės liaudies" koncepcija, kurios esmė
buvo tautų susiliejimo ir naujo tarybinio žmogaus sukūrimo
idėja. Priemones, kuriomis buvo įgyvendinama sovietinė na
cionalinė politika, - gyventojų perkėlimas, masiniai trėmi
mai ir žudynės - lietuviai traktavo kaip etninį genocidą, ku
rio tikslas buvo rusų etninės grupės dominavimas. Rusifika
vimo rezultatas buvo tas, jog rusai lietuviams tapo opozicine
etnine grupe. Taigi apibendrinant galima akcentuoti, jog so
vietinės okupacijos laikotarpiu „mes-jie“ dichotomija Lietu
voje pasikeitė iš lietuvių-lenkų į lietuvių-rusų.
Nors dėl politinio, ekonominio, administracinio inkorpora
vimo į Tarybų Sąjungą visuomenė tapo sovietizuota, o visa
apimanti politinė ir ideologinė kontrolė sustabdė lietuvišku
mo raidą, tačiau lietuviška savivoka išliko asmeniniame lyg
menyje. Nepaisant oficialios „tarybinės liaudies" koncepcijos,
tebebuvo gyvas ankstesnis archaiškos lietuvių tautos su di
dinga praeitimi įvaizdis. Jį netiesiogiai ir neatvirai palaikė hu
manitarinės srities mokslininkai ir intelektualai, menininkai, stu
dentai, neformalios, ypač folklorinės grupės, Ramuvos sąjū
dis. Kraštotyros judėjimo, etnografinių ansamblių dalyviai ne
tik rinko etnografinę medžiagą, bet ir siekė lietuviškų papro
čių ir tradicijų atgaivinimo, rekonstravimo ir jų integravimo į
miestietišką kultūrą. Septintojo dešimtmečio pabaigoje mies
tų gyventojams pradedamos rengti vakaronės, Kernavėje jau
nimas šventė Jonines, Grūšlaukyje organizuojamos Užgavė
nės. Folklorinis ir etnokultūrinis judėjimas, kurio dalyviai jį in
terpretavo kaip vieną iš politinio protesto formų, tapo ypač
aktyvus po „Prahos pavasario" aštuntajame ir devintajame de
šimtmetyje.16 Sovietinės okupacijos metais, lyginant su pir
muoju Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu, lietuvių tautos
įvaizdis kiek pakito. Ikikarinėje Lietuvoje buvo daugiau akcen
tuojama jos didinga praeitis, ypač pažymėta Vytauto Didžiojo
asmenybės populiarumu, o sovietinėje Lietuvoje buvo pabrė
žiamas tradicinės valstietiškos kultūros lietuviškumas.
Kartu su Sąjūdžiu, judėjimu už demokratiją ir politinį suve
renitetą nuo 1988 metų prasidėjo antrasis lietuviško tapatu
mo raidos ir kultūros rekonstrukcijos laikotarpis. Kaip rašo an
glų žurnalistas A.Lieven, aistringas lietuviškos kultūros ir lietu
viško gyvenimo būdo gynimas buvo Sąjūdžio lyderio Vytauto
Landsbergio politikos esmė. Politikos, kurioje buvo akcentuo
jama sovietinės valdžios padaryta žala lietuviškai kultūrai ir
pabrėžiamas rūpestis dėl lietuviško kultūrinio identiteto pa*
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žeidžiamumo, mažai tautai susidūrus su visaapimančiu išori
nių kultūrinių jėgų spaudimu. Tuo tarpu konkretūs socialinės
ir ekonominės politikos klausimai liko antroje vietoje.17
Sąjūdžiui suformulavus politinio suvereniteto siekiamy
bę, įvyko pasikeitimas ir etninio stratifikavimo sistemoje. Lie
tuvių tauta iš pavaldžios etninės grupės Tarybų Sąjungoje
vėl pradėjo kilti į dominuojančią bendriją Lietuvoje. Jau pir
muose Sąjūdžio renginiuose buvo pasisakyta už lietuvių kal
bos kaip valstybinės kalbos statusą, už Lietuvos istorijos grą
žinimą tautai, už švietimo sistemos rekonstrukciją tautinių ver
tybių pagrindu.18 1988 metų vasarą Sąjūdžio renginiuose pa
sirodžiusi tautinė simbolika: Trispalvė vėliava, herbas, Lietu
vos himnas, gana greitai tapo įteisinta juridiškai ir, paskel
bus nepriklausomybę, pakeitė sovietinius simbolius.
Kylančioje Lietuvoje tautiniai ritualai buvo labai artimai su
siję su Katalikų Bažnyčia, dalyvavusia daugumoje renginių.
A.Lieven’ui didžiulį įspūdį padarė trečiojo Sąjūdžio suvažia
vimo Sporto rūmuose 1991 metais atidarymo šventė, kuri,
kaip jis teigė, buvo labai panaši į „tautinį religinį teatrą“.19
Spaudoje ir televizijoje pasirodęs ir išplatintas „katalikiškos
Lietuvos“ įvaizdis buvo naujas ir netikėtas. Jis iškilo kartu su
Sąjūdžiu, kurio lyderiai pabrėždavo, kad Katalikų Bažnyčia
buvo kovos prieš sovietinę okupaciją tvirtovė.
Ryžtinga Bažnyčios pozicija buvo parodyta jau pirmomis
sovietinės okupacijos dienomis. Daugelis kunigų palaikė po
kario ginkluotą pasipriešinimą, o vėliau dalyvavo disidentinia
me judėjime. Nuo 1972 metų rezistencijos prieš Sovietus šir
dimi tapo „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“. Katalikų disi
dentai gynė ne tik tikinčiųjų teises, jie kovojo ir už lietuviškų
tradicijų, istorijos, kalbos ir etninės savivokos išsaugojimą. So
vietiniais laikais tada dar kunigas S.Tamkevičius „viešai iš sa
kyklos pasisakė prieš rusų kalbos įvedimą vaikų darželiuose,
kalbėjo, kad.lietuvis Lietuvoje gali ir turi kalbėti gimtąja kal
ba.“20Taigi „katalikiškos Lietuvos“ įvaizdžiu buvo išreikšta Lie
tuvos antisovietinė pozicija, taip pat ir jos pasisukimas į Vaka
rų pasaulį. Norėtųsi pastebėti, kad Sąjūdžio laikais pasirink
tas ir naujas istorinis didvyris - karalius Mindaugas, kuris bu
vo ne tik vienintelis teisėtas Lietuvos karalius, bet savo krikštu
buvo pasukęs Lietuvą į krikščionišką Vakarų pasaulį. Jis buvo
pastatytas greta, o gal net virš Vytauto Didžiojo, kurio politi
kos esmė buvo ryški antilenkiška pozicija.
Priežastimi „katalikiškos Lietuvos“ įvaizdžiui atsirasti bu
vo lietuvių-rusų dichotomija, nes būtent šioje opozicijoje jis
išreiškia kraštutinius taškus. Šis įvaizdis simboline siena atri
boja katalikišką lietuvių etninę grupę nuo ortodoksiškos ar
komunistinės rusų etninės grupės. Beje, įdomu pastebėti,
jog šiandieninė Rusija irgi naudojasi stačiatikių Bažnyčios
ritualais etniniam tapatumui išreikšti, tuo atskirdama save nuo
komunistinės Rusijos arba buvusios Tarybų Sąjungos.'Kal
bant apie „katalikiškos Lietuvos“ įvaizdį, norėtųsi pabrėžti dar
vieną dalyką. Šiandien neaišku* ar jis įsitvirtins ir, kaip naujas
stereotipas, padės formuoti būsimą lietuvių koncepciją apie
save, ar jis gyvuos šalia ankstesniųjų, jų nekeisdamas, ar jis
po truputėlį nunyks. Gausios intelektualų diskusijos spau
doje ir visuomenėje rodo, kad dinamiškame etninio tapatu
mo rekonstravimo procese lietuviai siekia įvertinti ankstes
niuosius stereotipus bei įvaizdžius ir bandyti rekonstruoti kon
cepcijas apie save. Politikoje suformuluota siekiamybė įeiti į
šiuolaikinę Europos ir pasaulio tautinę bendriją paaštrino lie
tuviškos tapatybės išsaugojimo būtinumą.
Apibendrinant visų pirma reikėtų pažymėti, jog visą XX
amžių Lietuvą galima būtų laikyti besiformuojančiu regionu.
Antra, pradiniu išeities tašku lietuviškai savivokai ir ideologi
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nėms koncepcijoms apie save buvo lietuvių-lenkų dichoto
mija, nors tuo pat metu politiškai Lietuva kovojo už išėjimą iš
Rusijos imperijos. Vėliau, kai Lietuva buvo Sovietų okupuo
ta, opozicija pasikeitė iš lietuvių-lenkų į lietuvių-rusų. Abiem
atvejais opozicijos priežastimi buvo istorinė patirtis. Trečia,
materialią lietuviškos savivokos išraišką - simbolius ir stere
otipus - galima apibrėžti kaip pastovius. Jie išliko, tiesa, ne
viešai deklaruoti ir iš dalies pritaikyti netgi ideologiškai kon
troliuojant sovietinės okupacijos metu. Tačiau, antra vertus,
lietuvių įvaizdis apie save, o kartu ir kai kurie simboliai ir ste
reotipai keitėsi kartu su opozicijos pasikeitimu. Ketvirta, ku
riant įvaizdį religijų skirtumų veiksnys buvo naudojamas et
niniams skirtumams išreikšti.
NUORODOS:
* Norėtųsi patikslinti pagrindinio termino .etniškumas" pasirinkimą. Lie
tuvių kalboje yra vartojamas ir kitas panašią prasmę turintis terminas
.tautiškumas", kurio reikšmė yra, beje, kiek platesnė, apimanti tiek
etninius, tiek ir nacionalinius politinius aspektus. Todėl, siekiant iš
vengti prasminės painiavos, šiuo atveju naudojamas tarptautinis ter
minas .etniškumas“.
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Straipsnis parašytas pranešimo, skaityto simpoziume „ Kin
tantys regionai" Baryje (Italija) 1995 m. balandžio mėn., pa
grindu.

Ethnicity: the formation of stereotypes,
the Lithuanian case
Auksuolė ČEPAITIENĖ
The article deals with the problem of the emergence of
Lithuanian ethnic identity. The ethnic symbols, stereotypes and
the creation of Lithuanian self-image are discussed as well. It
is stressed that the starting point for Lithuanian self-conscio
usness came of Lithuanian - Polish dichotomy despite the
fact that politically Lithuania was under the Russian imperial
rule at that period. However, the dichotomy has changed into
Lithuanian-Russian during the Soviet occupation.
A version of this paper was presented at the I.UA.E.S. cong
ress “Biodemography and Human evolution" in Florence 1995.

Kaip Lietuvoje drausti ir
naikinti kryžiai
Vacys MILIUS
Lietuvių kultūros istorijoje greta kryžių ir koplytėlių staty
mo vyko ir kiti du procesai —draudimai statyti ir naikinimai.
Lietuviškas kryžius kartu su tauta ėjo tas pačias kalvarijas. Šie
procesai atspindi lietuvių etnoso ar atskirų jo dalių politinio,
kultūrinio ir religinio gyvenimo sąlygas per pastarąjį pusantro
šimtometų. Pagrindinės naikinimo priežastys - terioti jie kaip
religinio ir tautinio identiteto pasireiškimai, o pastaraisiais me
tais - siekiant lengvai įgyjamo pelno. Draudimais ir naikini
mais stabdyta tolesnė tautodailės raida, su kryžiais ir koplytė
lėmis kartu žūdavo dvi kitos liaudies kūrybos šakos —orna
mentuotos geležinės jų viršūnės bei skulptūra.
Įvairiais aspektais apie kryžius ir koplytėles rašiusių auto
rių draudimai ir naikinimai nebuvo nutylėti. Apie XIX a. ant
rosios pusės draudimus rašė A.Alekna monografijoje apie vys
kupą M.Valančių,1, P.Galaunė2ir J.Grinius3darbuose apie Lie
tuvių tautodailę ir kryžius. V.Puronas pateikė duomenų apie
Kryžių kalno niokojimus.4 Kai kurių faktų skelbta XIX a. pa
baigos lietuvių periodikoje, tarpukario Vilniaus lietuvių laik
raščiuose, atgimimo ir atkurtos nepriklausomybės metų spau
doje. Iš sovietmečiu daugiausia duomenų galima rasti „Lietu
vos katalikų bažnyčios kronikoje“.
Šio straipsnio tikslas yra apibendrinti kryžių statymo drau
dimus ir naikinimus aprašančią medžiagą, išskirti etapus, nu
rodyti jų ypatumus. Duomenų yra gana daug, ypač iš sovietų
okupacijos metų, tad prireikė juos apibendrinti, tačiau kai ku
riais atvejais bus minimi ir atskiri faktai.
Išskirtini keturi kryžių ir koplytėlių draudimų ir naikinimų
etapai: 1) carinės Rusijos okupacija; 2) lenkų Rytų Lietuvos
okupacija; 3) sovietmečiai; 4) atgimimo ir atkurtos nepriklau
somybės metai.
AAlekna rašė: „Rusijos vyriausybė, norėdama nutrinti to
savotiškumožymę, dar 1845 metais buvo uždraudusi statyti kry
žius kitur, ne bažnyčiose. Tačiau to uždraudimo iki 1863 metų
nebuvo griežtai laikomasi. Generalgubernatorius Muravjovas
1864 m. atnaujino tą uždraudimą, leido kryžius statyti tiktai
kapuose.“51878 m. caras Aleksandras II tą draudimą atšaukė,
tačiau centro valdininkas, siųsdamas šį raštą, užsakė jo viešai
neskelbti. Tbo tarpu periferijos ispravninkai gubernatoriaus
įstaigai pranešė, kad kunigams šis raštas pažodžiui žinomas. O
žandarai ir toliau rašė protokolus dėl pastatytų kryžių.
XIXa. pabaigoje Lietuvoje ėmė plisti fabrikų ir kalvių ga
minti metalo kryžiai. Pastebėjus jų ilgaamžiškumą, Kauno gu
bernatorius Klingenbergas 1895 m. slaptu cirkuliaru apskričių
ispravninkams įsakė drausti tokius statyti. Medinius leido sta
tyti tikkaimuose, tačiau be įrašų, ženklų ir datų. Taigi šis drau
dimas sutapo su lietuviškos spaudos draudimu. Šio rašto origi
nalas, perrašytas lotyniškomis raidėmis, su vertimu į lietuvių
kalbą buvo paskelbtas 1895 metų „Žemaičių ir Lietuvos ap
žvalgoje“. Pastačiusieji metalinį kryžių buvo baudžiami pinigi
nėmis baudomis. Žandarams įsakius tokius kryžius nugriauti,
nė žydai nesutikdavo to daryti. Tokiu atveju kartais buvo pasikviečiami vadinamieji burliokai. Iš to laiko yra tokia žinia. Vie

nam suvalkiečiui sodyboje bestatant kryžių, atvažiavo žanda
ras. Ūkininkas nenusigando, pasakė bernui toliau statyti kry
žių, o pats nusivedė žandarą į stubą, privaišinojį ir pridėjo pro
duktų į vežimą. Godus žandaras paprašė ir rugių, ūkininkas
pasakė dabarjų neturįs, tegu atvažiuoja rudenį po kūlimo. 1896
m. caro įsakymu kryžių statymo draudimas viešose vietose bu
vo panaikintas.
Tarpukario metais lenkų okupuotoje Rytų Lietuvoje Šv. Ka
zimiero draugijos skyriai 1930 Vytauto Didžiojo ir 1933 šven
taisiais metais kaimuose ir bažnytkaimiuose statė jubiliejinius
paminklus su lietuviškais įrašais. Šie kaip tik ir nepatiko vietos
administracijai. Tlio laikotarpiu buvo pastatyta apie 50 kryžių.
Lenkų policija ir pasienio kareiviai sunaikino 29 tokius kiyžius.6Jų statytojams policija surašydavo protokolus, o teismai
bausdavo kalėjimu, piniginėmis baudomis.7Dėl to Marcinko
nių parapijos Kapiniškių sodžiaus gyventojai, pastatę dviem
skersiniais aukštą kryžių, susikūrę laužą naktimis sergėjo, kad
piktos valios lenkomanai jo nesunaikintų.8Plačiai spaudoje nu
skambėjo Šv. Kazimiero draugijos Marcinkonių skyriaus kry
žių statymo istorija. 1933m. marcinkoniškiai padarė didelį kry
žių su lietuvišku įrašu. Vietos policijai neleidus kryžiaus iškelti,
gyventojai paprašė kleboną pašventinti gulintį kryžių ir tada jį
pastatė. Lenkų policijos agentai kryžių išvertė ir naktį vežė į
upę skandinti, kad jis plauktų „do Kowna“. Tai pastebėjusi vie
na moteris nubėgo į varpinę ir ėmė skambinti Kryžiaus gelbėti
pasigriebę lazdas subėgo vyrai. Pamatę tokį būrį, lenkų polici
ninkai ir pasienio kareiviai pabėgo, tačiau netrukus sugrįžo di
desniu būriu ir liepė vyrams išsiskirstyti, o prie kryžiaus pastatė
savo sargybą. Gardino apskrities Storasta skambinusią moterį
nubaudė 200 zlotų bauda, o draugijos skyriaus pirmininką dviem mėnesiais arešto, bet leido kryžių statyti. Klebonas ir
marcinkoniškiai reikalavo pirma sutaisyti griaunant apgadintą
kryžių. Policija ėmė suiminėti ir tardyti žmones, o Gardino Sto
rasta prašė kunigą Rūką, kad jis nuramintų žmones. Klebonas
pareiškė, kad tai per vėlu daryti ir parašė raštą Vilniaus arki
vyskupui R.Jalbžikovskiui, tačiau atsakymo nesulaukė. Balsto
gės vaivadija dėl šio incidento pasijuto nepatogiai ir pareiškė,
kad Marcinkonių policija pasielgė netaktiškai.9
Pats plačiausias, planingiausias ir kryptingiausias kryžių ir
koplytėlių naikinimas vyko sovietinės okupacijos metais. Jau
pirmuoju sovietmečiu buvo šalinami prie visuomeninių pastatų
stovėję kryžiai.10
Pokario metais pakelių kryžiai buvo mėgstamas praeinančių
ar pravažiuojančių stribų taikinys. Ypač šaudymas į kryžius pa
dažnėjoginkluotos rezistencijos pabaigoje, kai stribai nebebijojo
partizanų sudrausminimo. Pradėta šalinti kryžius, buvusius
miestelių aikštėse ir prie šventorių, mat kai kur buvo paprotys
prie jų padėti atvežtą laidoti mirusįjį; iš čia kunigas nulydėdavo
jį į bažnyčią. Miestelių aikštėse buvo paminklų su religine ir
nacionaline simbolika, primenančių nepriklausomybės metus.
Prasidėjus planingam kryžių statymo draudimui ir naikini
mui, į šį „darbą“ kompartijos buvo įtraukti rajonų ir žemesnių
padalinių partinės organizacijos, administracijos ir ūkio dar
buotojai - apylinkių pirmininkai, kai kurie kolūkių pirminin
kai, milicijos ir ypač KGBdarbuotojai. Uoliai talkino ir Visasą
junginės Lenino komunistinėsjaunimo sąjungos aktyvistai, ate
istai. Viename pasitarime kultūros paminklų apsaugos klausi
mais, įvykusiame Kaune 1959 m. gruodį, Kretingos kraštotyros
muziejaus direktorius Juozas Mickevičius šio straipsnio auto
riui atsiuntė raštelį, kuriame greta kitų dalykų buvo parašyta:
„Apylinkių pirm. neleidžia jų nė remontuoti ar tokio pat pavi
dalo naujų beatstatyti. Kas remontuoja, perduoda saugumui
tardyti. Prie kelių stengiasi naktį pašalinti, sudeginti koplytėles
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su statulėlėmis“. Ypač uoliai paminklus naikinoKretingos, Prie
nų ir Skuodo rajonų valdžios.
1981 m. SSSR KGB pirmininkas patvirtino vieningą kon
tržvalgybos sistemą. 1985 m. pradėta naudoti „Delta-Lietu
va“ apskaitos ir duomenų kaupimo sistema. Joje prie antitary
binės agitacijos ir propagandos priskirtas ir kryžių statymas ant
kalnų, prie kelių.11
Kryžių statymo draudimo būdai —įspėjimai, tardymai, pi
niginės baudos, nepaklususių įsakymui nugriauti pastatytą kry
žių kunigų perkėlimas į kitą vietą; naikinimo būdai - nupjovi
mas, sudaužymas, deginimas, skandinimas vandenyje. Visa tai
daryta naktimis, vengiant žmonių akių, paslapčia. Tikmūro kop
lytėlė, stovėjusi Vilniuje, Antakalnyje, ties Sapiegos gatve, ar
dyta nieko nesidrovint dienos metu. Ir visa tai dėjosi XX a.
antrojoje pusėje!
Sovietmečiai pralenkė ir carinę Rusiją: naikinti tiek mies
tuose ir miesteliuose, tiek kaimuose buvę kryžiai, ypač naujai
pastatytieji. Pasitaikydavo atvejų, kai nugriauto kryžiaus vieto
je iškildavo kitas, tačiau naujasis ypač sparčiai būdavo sunaiki
namas. Net kapinėse nebeleista statyti kryžių, antkapinius pa
minklus reikėjo daryti pagal komunalinio ūkio įstaigų pareng
tus tipinius projektus, tik čia taip aršiai nepersekiota.
„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“ paskelbta daugy
bė faktų, kai už kryžiaus pastatymą KGB tardydavo ir terori
zuodavo žmones. 1972 m. už metalinio kryžiaus pastatymą prie
kelio netoli Ariogalos Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai
Vytautą Lažinską atgabeno į Naujosios Vilnios psichoneurolo
ginę ligoninę.12
Būdavoorganizuojamos kryžių naikinimokampanijos. 1964
m. naktį iš gegužės 28 į 29 dieną Šilalės rajono komunistų įsa
kymu Kvėdarnos apylinkėje buvoverčiami kryžiai irvežami de
ginti į Paragaudžio kaimą prie Jūros upės. Degintojai girdyti
degtine.131978m. to paties rajono Pajūralio kapinėse nuversta
daugiau kaip 50kiyžių, Plungės senosiose kapinėse - apie 30.14
1977 m. vasarą į Musninkų miestelio poilsio stovyklą atvežti
Vilniaus moksleiviai nusiaubė vietos kapines: 16 paminklų iš
vartyta, sudaužyta daug Nukryžiuotojo figūrų. Tąsyk milicija
išaiškino du minėtos mokyklos dešimtokus.15Tai materialisti
nio ir ateistinio auklėjimo rezultatai.
Išskirtini trysypatingi kryžių naikinimo atvejai, pasiekę van
dalizmo lygmenį: Karo muziejaus sodelio, Kryžių kalno ir Pa
nų kalno paminklų nusiaubimai. Tarpukario metais Kaune, į
Karo muziejaus sodelį, greta Nežinomo kareivio kapo, iš įvai
rių Lietuvos etnografinių sričių buvo perkelta 10ornamentuo
tų kryžių - lietuvių tautodailės šedevrų, tarpjų du Vinco Svirs
kio skulptūriniai paminklai. To muziejaus, sovietmečiu pava
dinto Kariškai-istoriniu muziejum, direktorium1946-1964 m.
buvo bemokslis Jonas Apuokas-Maksimavičius. Jo iniciatyva
iš sodelio, priklausiusio šiam muziejui, kartu su kitais ten bu
vusiais istorijos ir dailės paminklais 1949 m. pavasarį buvo pa
šalinti kryžiai ir sumesti M.K.Čiurlionio dailės muziejaus pa
sienyje. Šio muziejaus darbuotojai aplamdytus kryžius priglau
dė ir išsaugojo. 1990 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kau
no skyriaus medžio drožėjai pagal išlikusius pavyzdžius bei iki
karines nuotraukas septynis kryžius atkūrė ir pastatė sodelyje.16
Kryžių kalno nusiaubimą prisimena šiauliškis mokytojas
kraštotyrininkas Balys Tarvydas: „1961 m. balandžio 4 d., Ja
nonio gimimo išvakarėse, kulto įgaliotiniui vadovaujant, nak
ties metu Kryžių kalne įvyko kryžių naikinimo operacija. Dar
bavosi kolūkio ir kita technika: buldozeriai, traktoriai, sunkve
žimiai, kalinių ir kareivių būriai. Geležinius kryžius vežė į Šiau
lius, į „Sojuzutil“ laužą, medinius pjaustė ir degino vietoje. Vi
sose pakelėse aplinkui buvo milicija ir nieko pašalinio artyn
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neprileido. Ryte liko tik nebaigę degti laužai. Vėliau jau kolū
kis suarė dirvas ir takelius, užvertė šulinėlį ir pasodino gyva
tvorę, atkasė viršūnėje mažai pastebimą akmenį“.17Kad ne
būtų įmanomaprie kalno privažiuoti, tai kelias nuoplento grio
viu atskiriamas, tai sanitarinė užtvara įtaisoma ar mašinoms
sustoti draudimo ženklas pastatomas. Pro šalį tekantis Kulpės
upelis paverstas smirdančiu grioviu, įjį leidžiamos pieninės at
liekos. Tačiau kryžiai vis būdavo statomi. Masiniai jų naikini
mai pasikartojo 1973 ir 1975 metais. Nustota naikinti 1980 m.,
nors dar 1985 m. čia sulaužyta 50 kryžių ir koplytstulpių.18
Telšių rajono Pasruojo kaime yra Panų kalnuvadinama kal
va. Pagal padavimą švedų kareiviai XVII a. išžudė čia pasislė
pusias merginas. Buvo pastatyta daug kryžių ir dvi valstybės
saugomos koplytėlės. 1982 m. sovietiniai pareigūnai, pasitelkę
kariškius, šį kalną nusiaubė.19Žmonės vis atstatinėdavo kry
žius, pareigūnai vis nugriaudavo. Ypač kalnas sovietinių karei
vių ir KGB būdavo saugomas žemaičių vadinamos Didžiosios
Kalvarijos, t.y. savaitinių Marijos Apsilankymo atlaidų, dieno
mis, prie jo neprileisdavo nei privažiuoti, nei prieiti. Dėl Panų
kalno nusiaubimo ir žmonių terorizavimo 1988 m. buvopasiųs
tas raštas M.Gorbačiovui, jo nuorašas —Lietuvos vyskupams.
Raštą pasirašė 13035 asmenys, daugiausia iš Žemaičių Kalva
rijos ir įvairių Suvalkijos parapijų.20
Ir dėl kitų kryžių nugriovimo tikintieji rašydavo skundus
respublikos kompartijos ir valdžios centrinėms institucijoms,
Centro komiteto sekretoriams, tačiau atsakymo nesulaukda
vo, nes buvo kreipiamasi ten, iš kur naikinimo įsakymai ateida
vo. Ir pertvarkos metais nesiliauta griauti kryžių (Palėvenėlė,
1987m.), gyventojai bausti už kryžių pastatymą (Šiaudinė, 1987
m.).21
Dalį tradicinių ypatingu meniškumu pasižyminčių kryžių pa
minklosaugininkams ir etnografams pavyko išsaugoti, įtraukus
juos į saugomų dailės paminklų sąrašą. Tačiau kartais ir tokie
neišvengdavo kirvio ir pjūklo.
Palyginus kryžių draudimus ir griovimus caro, lenkų ir so
vietų okupacijos metais, matyti tokie skirtumai: 1) tretysis lai
kotarpis pasižymėjo masiškumu ir nuožmumu; 2) pirmaisiais
dviematvejais tai darydavo atėjūnai žandarai, policininkai, ka
reiviai, o trečiuoju - į tą darbą okupantams pavyko įtraukti ti
kai kuriuos lietuvius, uoliai dvasinio genocido teoriją taikiusius
praktikoje.
Atkurtos nepriklausomybės metais kryžių ir kitokių pamin
klų naikinimo ir darkymo paskatos: 1) antivalstybinės ir anti
lietuviškos; 2) chuliganiškos; 3) komercinės. 1990 m. liepą iš
niekinti lietuvių statyti kryžiai Šalčininkų rajone. Spaudoje bu
vo atkreiptas dėmesys, kad to neatsitiko su lenkų pastatytais
kryžiais.22Tų pačių metų spalio mėnesį Vilniuje buvo nugriau
tas kryžius Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios statybos
vietoje.23Šešiems mėnesiams praėjus nuo Sausio 13-osios įvy
kių Vilniuje, Lukiškių aikštėje, buvo susprogdintas medžio kry
žius, skirtas 1941 m. birželio sukilimui paminėti.241992m. Vil
niuje nuo dviejų kryžių, stovinčių prie RTVpastatų, žuvusiems
Sausio 13-ąją pagerbti nuplėštos lentelės su užrašais.251993
m. gegužės mėnesį Kauno Kryžių kalnelyje buvo išversti 4 me
džio kryžiai, sulankstyti nedideli geležiniai kryželiai, tai atsiti
ko nebe pirmą sykį.26
Chuliganiškų paskatų pasireiškimu laikytina kapinaičių Vil
niuje, prie Justiniškių mikrorajono, kryžių, skulptūrų, kapų tvo
relių nusiaubimas 1990 m. lapkričio mėnesį.27
Pastaraisiais metais nuo kryžių ir kitų paminklų imtos nuplėšinėti metalinės dalys, vėliau išvežamos į užsienį. Neaplenk
tos tiek Vilniaus, tiek periferijos kapinės. Dar vienas plėšimų
objektas —juodo akmens, marmuro paminklai, kurie perdir-

barni ir realizuojami vietos rinkoje. Vagys plėšia paminklus ne
skirdami tautinės ar konfesinės priklausomybės.
Kai kurie per sovietų okupaciją nugriauti paminklai atgi
mimo ir atkurtos nepriklausomybės metais vietos visuomeni
nių organizacijų rūpesčiu ir pastangomis atstatyti, tačiau tai jau
kita tema.
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How crosses have been forbidden and
destroyed in Lithuania
Vacys MILIUS
In the history of Lithuanian culture together with the erection of
crosses and chapels and the customs related to them there have been
twoother processes-prohibitions to erect them and destruction. Cros
ses as public display of Catholicism and nationality were prohibited
and destroyed by various occupants in the 19th -20th centuries. Four
stages of the prohibition and destruction are singled out.
1. Tsarist Russian with the exception of cemeteries has prohibi
ted to erect them from 1845 to 1896 (especially the prohibition was
severe after the rebellion in 1863).
2. It has been prohibited to erect crosses with Lithuanian insc
riptions during interwar period after the East Lithuania was occu
pied by the Poles.
3. The best planned destruction of crosses took place during the
soviet occupation. Activists of comsomol and SSSR communist par
ty, leaders of executive power and economic organizations, atheists
were the executors of the action. The top of barbarism was the de
vastation of the Kryžių Hill in 1961,1973 and 1975.
4. Crosses were destroyed during the years of restorated inde
pendence: a) by the enemies of independence of Lithuania, b) be
cause of hooliganism, c) metal details were torn away from the mo
numents for commercial purposes.

Kūdikio laukimas
tradicinėje kaimo
ir šiuolaikinėje
bendruomenėje
(XIX a. pab.- XX a.)
Rasa PAUKŠTYTĖ
Lietuvių šeima per amžius pergyveno keletą jos kitimo
etapų. Ilgą laiką Lietuvos kaime šalia vyravusios nuklearinio tipo šeimos gyvavo sudėtinė šeima. Pastarojo tipo šeimą
sudarė tėvai, jų vedę vaikai, paprastai keli sūnūs, brolių šei
mos, gyvenusios drauge. Vienuose namuose ir bendrai že
mę dirbanti, bendrai prie vieno stalo besimaitinanti neišsi
dalijusi šeima buvo atsakinga už visų jos narių gerovę. Pa
protiniu keliu vykusį tokios neišsidalijusios šeimos skaldy
mosi procesą paspartino XIX a. II-oje pusėje valdžios įsta
tymai. Po Pirmojo pasaulinio karo šio tipo šeimos galutinai
nunyko. Įsigalėjo šiuolaikinė paprastoji šeima: pilną sudarė
tėvai ir vaikai, nepilną - vien sutuoktiniai, našliai su vai
kais, drauge gyvenę nevedę broliai ir seserys. Taigi šeimoje
ėmė gyventi tik vienos ar dviejų kartų asmenys. Rečiau prie
vaikų šeimos gyvena abu tėvai - ar vienas likęs išjų, tėvas ar
motina.1Pastarieji daugiausia ir rūpinosi vaikaičių augini
mu ir auklėjimu.
Iki antrojo pasaulinio karo Lietuvos kaime vis dar gyva
vo natūrinis ūkis bei tradicinė kaimo bendruomenė. Kaimy
nų tarpusavio santykiai rėmėsi nuo seno susiklosčiusiomis
bendruomeniškumo tradicijomis. Kaimo bendruomenės už
darumą palaikė artima kaimynystė, susipynę dirbamos že
mės rėžiai, bendras kaimo reikalų tvarkymas, kaimynų daly
vavimas šeimos ir kalendorinių švenčių pramogose.2Tai su
darė palankias sąlygas saugoti ir puoselėti senąsias etnines
tradicijas. Kaimo bendruomenė reiškėsi kaip socialinis or
ganizmas, kurį vienija bendri ryšiai ir siekiai. Tokioje terpė
je naujo žmogaus atėjimas į pasaulį buvo svarbus įvykis ne
tik kūdikio šeimai, bet ir visamkaimui. Nenuostabu, kad tiek
moters nėštumas, tiek jos elgesys kūdikio laukimosi laiko
tarpiu, tiek pagaliau ir kūdikio gimimas kaimyno šeimoje
buvo viso kaimo dėmesio centre.
Moters nėštumas - tai ypatinga būsena, išskirianti mo
tiną iš kitų moterų tarpo ir drauge įpareigojanti ją saugoti
užsimezgusią naujo žmogaus gyvybę nuo galimų pavojų. Iš
lietuvių liaudies papročių matyti, jog buvo tvirtai tikima, kad
nuo to, kaip moteris elgsis nuo pat pirmos nėštumo dienos
iki gimdymo, priklauso busimojo kūdikio fizinės, psichinės
ir dorovinės savybės.
Nagrinėjant XIX a. pabaigos —XX a. pirmos pusės kū
dikio laukimo papročius, kyla klausimas - kas lėmė išskirti
nį nėščiosios statusą šeimoje ir kaimo bendruomenėje, ko
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kios priežastys skatino moteris nėštumo metu laikytis tradi
ciškai susiklosčiusių elgesio normų.
Pažvelgsime į šiuos papročius trimis aspektais: 1) šeimos
narių elgesys ir rūpestis būsima motina; 2) kaimo bendruo
menės požiūris j nėščiąją; 3) kūdikio laukiančios moters sa
vo būsenos suvokimas, vertinimas ir atitinkamas elgesys.
Moteris “palaimintame stovyje” - taip liaudyje pagar
biai vadinta kūdikio laukiančioji. Buvo tikima, kad visi, kam
tenka turėti su ja reikalų, privalo ją saugoti nuo nemalonu
mų, susierzinimo, kad tai nepakenktų jos ir būsimo kūdikio
sveikatai.3Ši papročių reglamentuota nuostata remiasi tiek
bendražmogiškos moralės kodeksu, tiek ir liaudies medici
nos reikalavimais.
Dėmesį bei paslaugumą būsimai motinai paprastai rodė
ne tik namiškiai, bet ir kiti jos aplinkos žmonės. Vyrui nede
rėjo nėščios žmonos barti, užgaulioti ar mušti. Pagal papro
čio teisę pakelti ranką prieš nėščią buvo laikoma dvigubu
nusikaltimu. Normalioje valstiečių šeimoje buvo stengiamasi
taikiai sugyventi, nėščiąją bent paskutiniais nėštumo mėne
siais atleisti nuo sunkesnių lauko ir namų darbų. Mylintis
vyras visada rasdavo galimybę pagloboti žmoną. Žinoma, pa
sitaikė ir tokių šeimų, kur tėvas kūdikio atėjimu į pasaulį
visai nesirūpino, laikydamas tai vien moterų reikalu. Vadi
nasi, nėščiosios padėtis šeimoje neretai priklausė nuo santy
kių tarp sutuoktinių bei jų gyvenimo sąlygų. Patarti, pamo
kyti kūdikio besilaukiančią jaunamartę savo pareiga laikė
anyta ir kitos kaimo moterys. Laikytasi nerašytos taisyklės:
“Nėščią moterį turi kiekvienas saugoti, kad ji nenusigąstų,
kad ko nors nemalonaus, baisaus ar baimingo nepamatytų”.4
Lietuvių etninėje kultūroje slėpiningas nėštumo reiški
nys vengta pavadinta tiesioginiu žodžiu “nėščia”. Galbūt tuo
buvo siekiama suklaidinti įsivaizduojamas piktąsias jėgas,
grasančias moters ar vaiko gyvybei. Kita vertus, saugota tam
tikros paslapties aureolė, tikint, kad kuo mažiau bus kalba
ma apie moters nėštumą, tuo lengviau ji kūdikį išnešios ir
pagimdys. Moteris taip pat stengėsi kuo ilgiau išlaikyti savo
paslaptį nuo pašalinių akių.
Nors liaudies papročiai išskyrė šią būseną, tačiau nieka
da neleido tuo piktnaudžiauti. Tradiciškai savita nėščiosios
padėtis buvo apgaubta paslaptimi, reglamentuota įvairių ti
kėjimų. Nemaža jų iki šių dienų yra išlikę liaudies papro
čiuose. Susiformavę per šimtmečius, jie jau yra tapę žmonių
bendrijos elgesio norma. Tikėjimai, išreikšti draudimų bei
skatinimų forma - tai sudėtingas socialinis ir kultūrinis reiš
kinys, kuriame beveik visuomet persipynę pramanyti ir ra
cionalūs elementai. Nėščia moteris tampa jautresnė, bud
resnė, jaudinasi dėl būsimo kūdikio. Čia ir prasideda tikėji
mų veikimo sfera. Moters įsitikinimas, kad, paisant papro
čio nustatytų draudimų, jos kūdikiui nieko bloga neatsitiks,
psichologiniu požiūriu yra pateisinamas. Liaudiškųjų tikėji
mų sudėtine dalimi ilgainiui tapo ir krikščioniškosios mora
lės diegtos elgesio normos. Galima pritarti A.Kriauzos tei
gimui, kad kiekviena motina savo kūdikį pradeda auklėti jau
nėštumo metu, laikydamasi gamtos, papročių bei mistiškų
nuostatų.5
Peržvelgę XIX a. pab. - XX a. pr. užrašytus lietuvių liau
dies tikėjimus, matome, kad nemaža nėščiąją ir jos kūdikį
saugančių draudimų šiuo metu jau nesutinkami. Yra tačiau
ir tokių, kurių paisoma iki šiolei. Juos galėtume suskirstyti į
keturias grupes: 1) tikėjimai, kuriais bandoma nusakyti nėš
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čiosios moters būseną; 2) tikėjimai, lemiantys kūdikio fizi
nes bei psichines savybes; 3) siekiantys apsaugoti kūdikio
gyvybę; 4) nulemiantys teigiamas ar neigiamas kūdikio mo
ralines savybes.
Nėščia moteris turi būti rami, linksma, taikiai sugyvenanti
su namiškiais, niekam nelinkėti bloga, žmonių neapkalbi
nėti, stropiai dirbti jai priklausančius darbus. Neretai buvo
sakoma, kuo sunkiau moteris dirba - tuo lengviau gimdo, ir
priešingai, jei motina tinginiauja, kūdikis paveldės polinkį
tinginiauti. Kai kurių darbų nėščioji vis dėlto privalėjo vengti,
kad pagimdytų sveiką kūdikį. Manyta, kad į nėštumo pabai
gą moterimsyra kenksmingakepti duoną, kirpti avis ir skalb
ti.6Dažnai liaudyje sutinkami posakiai “žinok savo vietą”,
“pagalvok, kokia esi” vertė atkreipti dėmesį į savo būseną,
susimąstyti, kada, kokių darbų ir kodėl ji privalėjo vengti.
Natūralu, kad kiekviena motina svajoja sulaukti fiziškai
ir psichiškai sveiko kūdikio. Su tuo susijusi antroji draudi
mų grupė. Besilaukianti kūdikio moteris turėjo stengtis kuo
rečiau išeiti iš namų: bus mažiau progų nusigąsti ar nusiste
bėti sutiktu luošu ar negražiu žmogumi. Ojuk nuo seno bu
vo šventai tikima: jai nėščioji kuo nors nusistebės, kūdikis
galįs gimti su lygiai tokiais pat trūkumais. Šių draudimų pai
soma ir šiandien, tvirtai tuo tikint. Pamačiusi gaisrą, nėščioji
turi saugotis neprisiliesti ranka prie veido ar kitos kūno vie
tos, kad naujagimis toje pat vietoje neturėtų raudonos dė
mės, kurią bus sunku arba visai neįmanoma panaikinti. Ne
galima liesti savo kūno ir šiaip ko nors nusigandus, nes ana
logiškoje vietoje kūdikiui atsirasianti dėmė ar apgamas. Ne
užsiimti rankomis burnos einant pro dvokiančią vietą, nes
vaikui iš burnos dvoks. Negalima žiūrėti pro durų plyšį: vai
kas gims žvairas, o slapčia pasiklausius už durų, gims kur
čias.
Kaimynai, suprasdami nėščiosios padėtį, taip pat įvairiais
būdais stengdavosi jai padėti. Manyta, jog kaimyno namus
užpuls pelės, jeigu nebus nėščiajai paskolinta jos prašomo
daikto. Kad moteris tuo nepiktnaudžiautų, neturintis ar ne
norintis paskolinti paskui išeinančią nėščiąją pametėdavo
bent saują žemių. Betgi tada jos kūdikis, būdamas mažas,
vis ims tą daiktą į burną. Šio amžiaus pradžioje dar tikėta,
kad jei prašomo daikto nepaskolinusi kaimynė nėščiajai iš
paskos mes užrakintą spyną, tai gimęs kūdikis bus nebylys.7
Kartais kerštinga kaimynė, nėščiajai išėjus įkirsdavo slenkstin kirvį, kad vaikas gimtų su perskelta lūpa.8Štai kodėl nėš
čioji vengdavo eiti pas svetimus, kad neužsitrauktų bėdos
nei sau, nei kaimynams. Panašūs draudimai iki šiolei sutin
kami visoje Lietuvoje.
Saugoti kūdikį nuo luošumo skatino ir kiti samprotavi
mai, paremti panašumo magijos principu. Pavyzdžiui, šven
tą dieną negalima siūti drabužių, “kad nebūtų prisiūtas vai
ko liežuvėlis”, negalima prijuostėje nešti obuolių ar kitų daik
tų, kad kūdikio neišpiltų votys.
Išskiriama trečioji draudimų grupė, kurių nesilaikymas,
manyta, galėjo grėsti kūdikio mirtimi. Buvo draudžiama nėš
čiajai landžioti per tvorą: gimsiąs negyvas kūdikis; žargstyti
per virves: kūdikis gims atbulas. Nėščiai drausta lydėti išne
šamą iš pirkios su karstu numirėlį: galįs gimti negyvas kūdi
kis. Ji turėjo išeiti iš tos patalpos pirma karsto. Tokių drau
dimų šiandien jau nebeprisimenama.
Vadinasi, kūdikio besilaukiančiai moteriai buvo pataria
ma vengti ne tik staigių judesių, lankstymosi, bet ir ekstre

malių - nuostabos, baimės, išgąsčio - būsenų. Dar XX a.
pirmaisiais dešimtmečiais nesant Lietuvos kaime rimtos me
dicininės pagalbos, kiekvienas neapgalvotas nėščiosios žings
nis iš tikrųjų grėsė mirtimi ar jos pačios ir kūdikio luošumu.
Nemažiau svarbi ir ketvirtoji draudimų grupė. Šie drau
dimai lėmė būsimo žmogaus dorovines savybes. Nėščioji ven
gė pameluoti, kad kūdikis nebūtų melagis, suduoti kam nors
ranka ar rykšte, kad vaikas neatsigimtų mušeika, pasisavinti
svetimą daiktą, kad vaikas neišaugtų vagimi. Pastarojo drau
dimo ypač griežtai laikytasi: besilaukiančioji negalėjo paim
ti net nukritusio svetimo sodo obuolio ar bet kokio rasto
daikto. Šie draudimai yra gerai žinomi ir šiandien.
Tikėta, kad kiekvienas blogas nėščiosios veiksmas pir
miausia atsigręžia jją pačią, bet neretai ir į gimstantį kūdikį.
Visi šie draudimai yra glaudžiai susiję su etika ir liaudies
pedagogika. Moteris —būsimo kūdikio auklėtoja. Panašūs
draudimai dar kartą atkreipdavo motinos dėmesį į, atrody
tų, ir taip jau gerai žinomus dalykus bei visuomenėje priim
to elgesio normas. Nėščioji privalėjo būti geranoriška aplin
kinių atžvilgiu, vikri, paslaugi, maloni - tada ir gimęs vaikas
įgis gerąsias motinos charakterio savybes.
Teigimą, kad nėštumas yra ypatinga būsena, patvirtina
dar vienas momentas. Nuo seno Lietuvoje tikėta, kad nėš
tumo metu moteris negalinti būti krikštamote, nes tai grės
tų mirtimi jos pačios kūdikiui ar krikštavaikiui. Šios nuosta
tos prisilaikoma ir šiuo metu. Nėščia moteris negalėjo būti
ir svočia vestuvėse, nes pastatytų į pavojų savo kūdikio ar
jaunųjų gyvybę.
Liaudies tikėjimuose nėščiajai priskiriama tarpinė būse
na, kurioje ji tarsi nuolat balansuoja tarp šio ir anapusio pa
saulio. Kaip tik tasai rizikos veiksnys ir vertė bendruomenę
priimtomis papročio normomis priminti nėščiajai jos ypa
tingą atsakomybę. Minėtų draudimų laikymasis bent iš da
lies teikėjai pačiai dvasinę ramybę. Vadinasi, tradiciniai liau
dies tikėjimai buvo moters sauga.
Vis dėlto tradiciniai papročiai neišvengė transformaci
jos, prisitaikė prie dabarties sąlygų, kai kurie visai pamiršti
kaip nefunkcionalūs.
Tradiciniams gimtuvių papročiams lemiamos įtakos tu
rėjo sovietinė Lietuvos okupacija 1940 metais. Karo ir po
kario metai suardė Lietuvos kaimą. Sudėtingos pokario me
tų socialinės, ekonominės bei politinės sąlygos paveikė gy
ventojų demografinę struktūrą ir žmonių elgseną. Šiuo lai
kotarpiu vyko perėjimas nuo agrarinei visuomenei būdin
gos demografinės raidos tipo su palyginti dideliu gimstamu
mu ir mirtingumu bei maža migracija prie industrinėms vi
suomenėms būdingų demografinių procesų - mažo gimsta
mumo ir mirtingumo, didelės migracijos. Pokario metų su
kelta intensyvi migracija, ypač gausios šeimų deportacijos į
Sibirą galutinai suardė natūralią, ilgą laiką Lietuvos kaime
puoselėtą šeimos kultūrinę terpę. Valdžios instancijos, visa
jų puoselėta politika teigė mintį, kad senieji krikščioniški
papročiai yra pasenę, bandyta kurti naujas tradicijas. J kai
mą vis labiau įsiliejo miesto kultūra.
Visdėlto sukaupta etnografinė lauko tyrinėjimų medžia
ga rodo senųjų tikėjimų apie nėščiosios elgesį bei santykius
suja gyvybingumą. Panagrinėjus šeimos trijų kartų moterų
santykiuspastebimas toks reiškinys: senuosius papročius sau
gojo ir stengėsi perduoti savo anūkėms močiutės. O viduri
niosios kartos moterys, jei ir buvo ką nors apie tai girdėju-

sios bei panaudojusios, jau nenoriai prisipažindavo, laiky
damos visa tai vien prietarais be racionalaus pagrindo.
Šiuo metu pastebimos tokios tendencijos: 1) dalis mote
rų žino ir prisilaiko nėštumo periodo draudimų; 2) kita dali
žino, bet jų nesilaiko; 3) pagaliau trečiosios - nieko apie tai
jau negirdėjusios.
Straipsnisparengtaspranešimo, skaityto simpoziume uIQntantys
regionai”Baryje (Italija) 1995 m. balandžio mėnesį, pagrindu.
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Waiting for baby
in traditional village
and modern communities.
Rasa PAUKŠTYTĖ
At the end of the 19th and in the 20th century in
traditional village communities the notion was held that
physical, mental and moral qualities of the future baby
depended on woman’s behaviour during her pregnan
cy from the very first day of her pregnancy to the birth
of a child. The exceptional position of a pregnant wo
man in family and community was conditioned by this.
Not only other people’s attitude towards the pregnant
woman was traditionally important but also her own ap
prehension and evaluation of her state and behaviour.
The traditions that have developed in the course of cen
turies are not only man’s will. They have become a cer
tain standard of behaviour in certain people’s commu
nities. Traditional convictions manifesting themselves in
the form of interdictions and encouragement represent
a complex of social and cultural phenomena.
Reflections of mythical mind can be also found in
the behaviour of a modern woman waiting for a baby.
Traditional interdictions related to pregnancy have
transformed. They have become more rational and cor
respond with the needs of modern life. There is a pos
sible conclusion: traditional rules for waiting for a baby
in a Lithuanian family are handed down from genera
tion to generation, however, certain deformation still
persists.
Aversion of the paperwas presented at the I.U.A.E.S.
Congress “Biodemography and Human Evolution” in
Florence 1955.
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Moteris laidotuvių papročiuose
Rasa RAČIŪNAITĖ
Lietuvių šeimos gyvenimo reikšminguose įvykiuose gimtuvėse, krikštynose, vestuvėse - ne tik praeityje, bet
ir mūsų dienomis reikšminga vieta skirta moteriai. Mote
ris motina - tai naujos gyvybės pasaulin leidėja, jos ug
dytoja; kūdikio atėjimą pasitinka, pirmosiomis šiame pa
saulyje jo gyvenimo akimirkomis juo ir jo motina rūpinasi
žmonėse gerai žinoma „bobutė“, kūdikio priėmėja; mote
ris - ir giminės atstovė, per krikštą gimusįjį įvedanti į žmo
nių bendruomenę ir Dievo vaikų šeimą; pagaliau vestuvių
apeigų svočia, ritualiniais veiksmais subrendusio amžiaus
jaunuolius palydinti į jiems naują santuokinį gyvenimą.
Minėtuose ritualuose dalyvaujanti moteris yra savotiška
tarpininkė, vedlė iš iki tol buvusio jos globotinių statuso į
naują, naujo gyvenimo tarpsnį.
O koks praeityje, iš dalies ir mūsų dienomis, vaidmuo
atiteko moteriai žmogų parengiant į amžinąjį poilsį? Apie
laidotuvių papročius nemažai rašyta, tačiau moters rolė,
pradedant ligonio sarginimu, baigiant pakasynomis, ne
nagrinėta. O ji (rolė), kaip rodo istorijos šaltiniai, Lietuvos
istorijos instituto Etnografijos skyriaus rankraštyno (ES) me
džiaga iš įvairiausių Lietuvos vietų, vėlesnių laikų literatūra,
žmonių prisiminimai (pagal pačios sudarytą anketą 19931994 m. iš informatorių sukauptais prisiminimais Pietų, Vi
durio ir Vakarų Lietuvoje), buvusi gana savaiminga. Dau
giausia (61) informacijos užrašyta Lazdijų raj. Veisiejų apy
linkės kaimuose, kur talkino Vytauto Didžiojo universiteto
Etnologijos ir folkloristikos katedros II-III kursų studentai.
Chronologiniai rėmai - XIX a. pabaiga -XX amžius.
Artėjančios mirties pranašai. Tradicinėje lietuvių kai
mo buityje gausu tikėjimų, kad netgi dar sveiką žmogų
apie jo ar artimųjų artėjančią mirtį įspėją įvairūs aplinkos
ženklai, sapnai ir pan. Tikėta, kad mirtį tuose namuose
pranašauja ėmęs kaukti galvą panarinęs šuo, užgiedoju
si višta, neramiai sužvingę arkliai, nei iš šio, nei iš to langan snapeliu ėmęs belsti paukštelis, aplink sodybą krank
sinčios varnos, netoli langų sukukavusi gegutė. Veisiejiškiai tikėjo, kad namuose būtinai kas nors mirs, jei užpūs
tos žvakės dūmai driekiasi durų link. Apie šeimos nario
artėjančią mirtį, ypač namuose jau esant ligoniui, spren
dė ir iš neįprastų aplinkos reiškinių: braška namo sieno
jai, langai, durys, dūžta indai. Ypač tikėjo sapnais. Esą,
tikrai kas nors iš giminės mirs, jeigu susapnuosi ištrauktą
dantį arba galvijų bandą su avelėmis, ar rugius pjaunant.
Panašūs sapnai bei aplinkos reiškiniai dar labiau sustip
rindavo vidinį įsitikinimą, ypač ligoniui, kad artinasi mirtis.
Jautresnės moterys tuo šventai tikėjo ir pastebėjusios pa
našius reiškinius nejučiomis imdavo rimtai rengti ligonį
mirčiai. Prancūzų antropologas Philippe Aries apie ikiindustrinio laikotarpio žmogaus blaivų požiūrį į mirtį ir ren
gimąsi jai rašo: „Tai buvo kažkas labai paprasta, tai, kas
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perduodama per amžius ir ką mes teberandame dabarty
je, industrinės visuomenės gyvenime, kaip reliktą. Kaž
kas stebuklinga ir keista, kaip esti krikščioniško pamal
dumo atvejais nepaaiškinama, tik gaivališkai suvokiama.“1
Senajame Lietuvos kaime žmonės mirtį pasitikdavo ra
miai, daugelis senolių jai ruošdavosi: įsitaisydavo įkapes,
susitaupydavo laidotuvėms pinigų. Vakarų Lietuvoje, ypač
pamaryje, vyravo paprotys iš anksto pasirūpintą karstą
laikyti kur nors nuošalėje.
Ligonio sarginimas ir lankymas. Slaugymo pareiga
šeimoje gulė ant moterų pečių. Dėl menkos medicinos
pagalbos kaimo moterys vasarą prisirinkdavo ir susidžio
vindavo įvairiausių vaistažolių (ramunėlių, liepos žiedų, pe
lynų, čiobrelių, medetkų, beržo lapų, aviečių lapų, stiebų
ir uogų...), kaip sakydavo, „nuo šimto ligų“, kad, kam nors
susirgus, turėtų po ranka. Geriausios gydytojos žolinin
kės ir buvo senos moterėlės: skaudančias ligonio kojas
pašutindavo ajerų šaknimis, priepuoliui ištikus duodavo
pačiulpti druskos, džiova sergantį girdydavo buzulių nuo
viru; trūkį gydė drūtažolės nuoviru, plaučių uždegimą degtine užpilta aviečių sunka.
Be vaistažolių, ligą „varė“ visoje Lietuvoje magija. Įta
rusios, kad ligonį apniko piktosios dvasios, Veisiejų apy
linkių „gydytojos“ sergantįjį smilkydavo švęstomis žolelė
mis, triskart saulei nusileidus apšluostydavo ligonio akis
šv. Ignoto vandeniu, juo apšlakstydavo, suvilgydavo2 lū
pas, duodavo šaukštelį išgerti. Jei negelbėdavo, grieb
davosi užkalbėjimų - nuo rožės, drugio, kojų sutinimo,
akių skausmo, gyvatės įkandimo. Tikėjo, kad užkalbėti
reikia tris dienas iš eilės prieš saulėtekį ir saulei nusilei
dus. Pastebėta, kad, be moterų, pagrindinių slaugytojų ir
gydytojų, kartais šią funkciją atlikdavo ir vyrai.
Viena iš kaimo bendruomenės solidarumo raiškos for
mų buvo sunkių ligonių lankymas. Dažniausiai lankyda
vo moterys, rečiau - vyrai. Lankytojos stengėsi ligoniui
atnešti skanesnį kąsnelį: sūrio, medaus, sausainių, pyra
go, vasarą - uogų. Kai kurios specialiai ligoniui nunešti
laikydavo žieminių obuolių, tuo suteikdamos malonumą,
palengvindamos sopulius. Nuo sunkiai sergančio sten
gėsi nuslėpti tikrąją padėtį, kad tuo dar labiau ligos neap
sunkintų. Lankytojos, kaimynai, giminės stengėsi kaip įma
nydami ligoniui suteikti viltį pasveikti. Ligonį rėmė ne tik
užuojauta, paguoda, bet ir materialiai: kaimynai padėda
vo šeimai apdirbti lauko darbus, moterys atnešdavo ser
gančiam ir jo vaikams šviežienos, papasakodavo apylin
kės naujienas.2
Ypatinga ligonių lankytojų rūšis buvo dievobaimingos
moterėlės, kurių pagrindinė funkcija buvo sunkų ligonį įkal
bėti susitaikyti su kaimynais ir Dievu, atsiteisti už gyveni
me padarytas skriaudas, atsiprašyti. Jos įkalbinėdavo li

gonį parvežti kunigą išpažinčiai atlikti, šventus Sakramen
tus priimti. Vienos savo misiją atlikdavo maloniai, kitos
storžieviškai ir neretai sergantįjį bei jo namiškius supykin
davo. Vyravo nuomonė, kad Paskutinį patepimo sakra
mentą priėmęs ligonis būtinai mirs, todėl kartais net be
viltiškas ligonis sunkiai leisdavosi įkalbamas parvežti ku
nigą.
Lankytojos, ypač vyresnės pamaldžios, labiau kaime
gerbiamos, paskaitydavo knygelę „Ligonių lankymas“ ar
specialius skaitymus iš maldaknygės „Šaltinis“.3
Lankytojai su sunkiu ligoniu sveikindavosi ir atsisvei
kindavo rankos nepaduodami ir nepabučiuodami, kad li
ga nepriliptų. Raupais, juodąja karštlige, kitomis užkre
čiamomis ligomis sergančiųjų beveik nelankydavo, ne
bent drąsiausios, Dievo pagalba pasitikinčios ir kataliko
pareigą jaučiančios moterys.
Ligonio slaugytojams ir lankytojams tekdavo nemaža
atsakomybė, jeigu veždavo kunigą: reikėdavo sutvarkyti
ir išpuošti būstą, parengti šiam momentui ligonį fiziškai ir
dvasiškai. Ligonį pervilkdavo švariais marškiniais, perklo
davo lovą, stalą užtiesdavo gražiausia staltiese, o ant jos
padėdavo būtinus ritualinius reikmenis - kryželį, porą vaš
kinių žvakių, lėkštę švęstam vandeniui, šaukštą, krapylą,
septynis pakulų rutuliukus. Kunigo laukti susirinkdavo pa
kviestos kaimo moterys, kartais ir senesni vyrai.
Marinimas. Paprastai ligonį marindavo šeimos nariai.
Tik nesant savų prie mirštančiojo budėdavo kas nors iš
kaimynų, dažniausiai moterys. Buvo ir specialių marinto
jų. Veisiejų apylinkėje prasidėjus ligonio agonijai ar jau
mirus, skubiai pakviesdavo dievobaimingas netekėjusias
merginas ir ištekėjusias tretininkes kalbėti rožinį (rožan
čių) - už mirusiojo vėlę sukalbėdavo šimtą rožinių. Už
merkus akis sukalbėdavo penkerius poterius „| Jėzaus
žaizdas“ už mirusiojo sielą, kuri jau yra pakeliui į dausas.
Ligoniui mirštant, kaip įprasta, uždegdavo grabnyčią
ar Pirmosios komunijos žvakę, į rankas įduodavo kryželį
arba tą pačią žvakę. Susirinkusieji suklaupę skaitė mal
das iš maldaknygės, drąsesnė marintoja mirštančiajam
šaukdavo į ausį: „Jėzau, Marija, Šventas Juozapai, pribū
kite prie mano dūšios!“ Seredžiuje (Kauno raj.) ligoniui
mirštant skambindavo varpeliu - tikėjo, kad skambini
mas nuvaiko piktąsias dvasias.
Mirštant žmogui namuose vyravo tyla. Jokiu būdu ne
galima garsiai šaukti, rėkti, nes tai trukdo vėlei nuo kūno
atsiskirti, be to, triukšmas sunkinąs vėlės kentėjimus skais
tykloje. Tradicija reikalavo motinai susilaikyti gailiai never
kus mirštančio ar mirusio vaiko, nes vyravo įsitikinimas,
kad nuo motinos ašarų jo marškinėliai aname pasaulyje
visada bus šlapi. Toks įsitikinimas būdingas daugeliui Eu
ropos tautų. Antai Sibiro rusai tikėjo: jei motinos ašara
užkrenta ant mirusio vaiko, ta vieta išdega.4 Apskritai ti
kėjimas, kad artimųjų ašaros apsunkina tiek mirštančiojo
atsiskyrimą, tiek jam po mirties neduoda ramybės, papli
tęs ne tik tarp lietuvių, rusų, bet ir kitose Europos tautose.
Senesnieji žmonės liudija, kad marinti ligonio moterys
atsivesdavusios ir vaikus. Akmenės raj. Viekšnių apylin
kėje prisimenama: „Juos sustatydavo prie mirštančiojo
lovos, kad jie palengvintų mirtį. Manė, kad maži vaikai be
nuodėmės yra kaip angelai, todėl jie palengvina „dūšiai“
nuo kūno atsiskirti ir į dangų nukeliauti.“5

Analogiškų papročių aptinkama ir Vakarų Europoje,
kur iki XVIII a. sunkiai galėjai įsivaizduoti mirštančiojo kam
barį be keleto vaikų. Vakarų Europos mokslininkai pabrė
žia, jog šiuolaikinė visuomenė per daug rūpinasi, kad vai
kai būtų atitolinti nuo su mirtimi susijusių dalykų.6
Tradicinė lietuvių visuomenė į mirtį žiūrėjo kaip į natū
ralų žmogaus gyvenimo reiškinį, todėl vaikus nuo mažens
pratino ją pažinti. Kaimo bendruomenė jautė pareigą rū
pintis savo nariu, susirgusį slaugė ir su juo bendravo iki
paskutinio atodūsio. Taip elgėsi ne tik Lietuvoje. Prancū
zų antropologas Philippe Aries pastebi, kad šiandien li
goninėse mirštantysis izoliuotas, su juo nebendraujama,
jis nebeišklausomas kaip protinga būtybė, o tik stebimas
kaip klinikinis objektas, su juo elgiamasi lyg su vaiku, ku
rio kalba neturi nei prasmės, nei autoriteto. Aišku, jam
teikiamos technikos paslaugos veiksmingesnės nei var
ginanti giminių ir kaimynų draugija. Tačiau nors ir gerai
prižiūrimas ir ilgiau išlaikomas, jis lieka vienišas ir paže
mintas. Jis nebeturi statuso, nes nebeturi socialinės ver
tės, o dėl to ir orumo.
Seniau mirštantysis savo vertę išlaikydavo iki galo ir
net aname pasaulyje, nes ją išsinešdavo į būsimą gyve
nimą, kurį tikėjo.7Tradiciniame lietuvos kaime šeimos tė
vas ar motina, į mirties patalą atgulę namuose, prieš mirtį
susikviesdavo vaikus, žmoną ar vyrą palaiminti ir pareikš
ti paskutinę valią. Paskutinis mirštančio žodis - tai jo ne
rašytas testamentas, dar XX a. pradžioje šventai vykdy
tas. Dažnai prieš mirtį ligonis pasakydavo, kur ir kaip jį
palaidoti, kuo aprengti, kaip pašarvoti, kiek ir kokių gyvu
lių papjauti laidotuvių vaišėms. Vadinasi, mirštantysis jau
tėsi savo mirties šeimininkas, todėl visiems papročiams
iki paskutinės minutės pats vadovavo, o šeima ir bendruo
menė suvokė iš gyvenimo išeinantįjį tebeturint socialinę
vertę.
Prausimas. Po paskutinio atodūsio marintojos už
spausdavo akių vokus, kad jis „nežiūrėtų“ ir su savimi nie
ko į kitą pasaulį neišsivestų, po to velionį nuprausdavo.
Visoje Lietuvoje mirusius prausdavo vyresnio amžiaus ar
timieji, namiškiai arba svetimi žmonės, kaimynai.
Veisiejų apylinkių informatoriai tvirtino, kad mirusįjį
prausti būtina svetimam (taip pat Akmenės raj., Viekšnių
apylinkėje - „iš svetimo kiemo“), nes jei praus artimieji prisisapnuos. Moteris prausė moterys, o vyrus - vyrai.
Kaimuose buvo neturtingų moterėlių (kartais tai būdavo
našlės), kurios prireikus nuprausdavo, aprengdavo ir mo
terį, ir vyrą. Už nuprausimą užmokesčio neimdavo, nes
tai laikė pagalba velionio artimiesiems.8 Namiškiai savo
nuožiūra atsilygindavo maistu, o neturtingesniems dova
nodavo ką nors iš geresnių mirusiojo dėvėtų drabužių.
Paprotys atiduoti mirusiojo drabužius prausėjai paplitęs
ir slavų tautose. Antai Permės krašte keturiasdešimtą po
mirties dieną prausėja specialiai ateidavo apsirengusi mi
rusiojo drabužiais. Su visais, kurie „palydėjo sielą“, atsi
sveikinusi, prausėja iš namų pasitraukdavo, vaizduoda
ma sielos išėjimą, paskui grįždavo ir prisijungdavo prie
velionio giminaičių.9
Vidurio ir pietų Lietuvoje išlikęs tikėjimas, kad už miru
siojo nuprausimą būtina atsilyginti: esą „jei nieko nepaimsi už mirusiojo nuprausimą, tai ims rankas gelti“.10Ap
skritai artimieji stengėsi dovanoti rankšluostį, drobės stuo
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menį, medžiagos atraižą suknelei, skarelę ir pan. Šis pa
protys rodytų, kad dovana prausėjai reiškė auką mirusia
jam. Matyt tikėjo, jog per ją galima apsisaugoti nuo nepa
geidaujamo sąlyčio su anapusiu pasauliu, galimo miru
siojo kenkimo jo artimiesiems. Kartais velionio dėvėtus
drabužius, ypač jeigu sirgo užkrečiama liga, sudeginda
vo, kad mirtis gyvųjų nepersekiotų. Panašiai tikėta ir sla
vų tautose: jei vilkėsi mirusiojo mėgtą drabužį, velionis
tau atkeršys.11 Galima manyti, kad toks tikėjimas tiek lie
tuvių, tiek slavų tautose skatino mirusiojo drabužius do
vanoti prausėjoms - tarpininkėms tarp gyvųjų ir mirusių
jų pasaulio, kaip auką pačiam mirusiajam, jo vėlei.
įkapės. Visoje Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pra
džioje mirusiuosius rengė panašiai: senas moteris - tam
siais, jaunas merginas - šviesiais drabužiais, tarsi nuota
kas. Senesnės moterys įkapes iš anksto pasisiūdavo ir lai
kydavo skryniose. Jeigu užklupdavo netikėta mirtis ir netu
rėdavo įkapių, jas veltui pasiūdavo kaimo siuvėja - kaip
dovaną mirusiajam. Įkapių siuvėja vengė užmegzti siūlo
mazgą. Taip pat tikėjo (Lazdijų raj. Paveisiejų kaime), jeigu
aprengsi mirusįjį skylėtu drabužiu, iš tų namų dar kas nors
netrukus mirs. Priešingai elgėsi Sibiro tautos: čia mirusiojo
drabužius, batus specialiai pradurdavo peiliu, kad gyvieji
apsisaugotų nuo neigiamo mirusiųjų poveikio.12
Veisiejų apylinkėse tiek vyrus, tiek moteris laidodavo
be batų, tik su kojinėmis, nes tikėjo, kad kitame gyveni
me su batais bus per sunku vaikščioti. Mirusią mergaitę
aprengdavo baltai, ant galvos uždėdavo rūtų vainikėlį, vy
resnę moterį apgobdavo balta arba juoda skarele. Jau
nos merginos karstą puošdavo rūtomis ar mirtomis. Ren
gėjos moterims iššukuodavo galvą, supindavo kasas, „su
taisydavo" plaukus. Ir nušukuotus plaukus, ir nukirptus
nagus sumesdavo į ugnį, nes „viskas ein per ugnį“. Viekš
nių apylinkių žemaitės mirusiosios galvą aprišdavo šilki
ne kuskele arba raišteliu (balta krakmolyta skarele), vė
liau skareles pakeitė šalikais. Vyresnio amžiaus moteris
rengė rudomis ar juodomis suknelėmis arba sijonu ir pa
laidinuke. 1871 metais gimęs pateikėjas iš Kauno raj., Se
redžiaus apylinkės PVirakui tvirtinęs, jog vaikystėje ma
tęs pašarvotas moteris, apsuptas baltomis drobulėmis ir
tik su kepuraite ant galvos. Vėliau mirusiosioms ant gal
vos buvo užgobiama balta skarelė.13 Iš Viekšnių apylin
kės aprašo matyti, kad „dažnai moterys įkapėms daugiau
kaip penkiasdešimt metų išsaugodavo vestuvių drabu
žius“.14 Panašus paprotys matyt siekia gilią senovę ir yra
būdingas daugeliui tautų ( pavyzdžiui, jį išlaikė ir Sibiro
tautelės15). Galima manyti, kad tai siejasi su archetipine
mąstysena, kada žmogaus socialinio statuso pakeitimas
tiek vestuvėse, tiek laidotuvėse buvo suvokiamas vieno
dai - kaip perėjimas iš būties į nebūtį.
Apraudojimas. Apraudojimas žodžiais - senas pa
protys. Pirmųjų žinių apie jį aptinkame XIII a. „Eiliuotoje
Livonijos kronikoje“. XIX-XX a. pradžioje žodžiais dažniau
siai raudodavo artimieji, ypač moterys (motina, žmona,
sesuo, duktė). Vyrai - rečiau. Pagal autorės anketą ap
klausus per penkiasdešimt vyresnio amžiaus Veisiejų apy
linkės žmonių, 72 proc. pateikėjų teigė, jog seniau rau
dodavusios tik moterys; 28 proc. pateikėjų prisimena, kad
raudoję ir moterys, ir vyrai.15a Šiuo metu raudojimo pa

20

protys Dzūkijoje gerokai paliestas destrukcijos. Senąsias
raudas pakeitė paprastas nerimuotas garsus verksmas
ar net raudų parodijos.16 Dzūkės dar prisimena buvus ir
specialias raudotojas. Antai Jiezno apylinkėje Vėžonių kai
me pakasynų dieną kartais prie mirusiojo kviesdavo spe
cialias raudotojas, kurios moteriškai apraudodavusios nabašnyką ir visus sugriaudindavusios. Pakasynų dalyviai
gėrėdavosi raudojimu ir sakydavo: „Gražiai nabašnyką
palaidojo“.17Vyresnės moterys neretai viena kitą apdaly
davusios vilnų kuodeliu, prašydamos, kad mirus ją ap
raudotų. Įdomus dovanų objektas - vilnos. Pagal mitinę
pasaulėžiūrą, matyt, avies vilnai teiktas chtoniškojo pa
saulio jėgų pamaloninimo, vadinasi, ir mirusiojo vėlę sau
gančios aukos prasmė.
Kad lietuviai mirusius apraudoti paveda svetimoms rau
dotojoms ar elgetoms, žinių pateikia ir XVI-XVII a. istori
niai šaltiniai. A.J.Greimas mano, kad elgetos buvo sutapa
tinami su senosios religijos dvasininkais ir laikomi „tarpi
ninkais tarp šiapus ir anapus, kurių svarbiausia veiklos
sfera buvo melstis... ne iš mielaširdystės, bet už užmokestį
(išmaldą)“18, tokiam teiginiui pritarė ir Marija Gimbutienė.
Vadinasi, raudotojos atliko paslaugą mirusiojo vėlei: rau
domis jai padėdavo palikti gyvųjų pasaulį ir patekti j Die
vo globą. Rytų ir Pietryčių Lietuvoje dar XIX a.pabaigoje
- XX a. pirmaisiais dešimtmečiais tebevyravo nuomonė,
jog prie mirusiojo vien giesmių neužtenka, nes tiktai žo
džiais apverkus velionį, jis yra tinkamai palaidojamas.
Raudodavo nustatytais šermenų ir laidotuvių apeigų
momentais: mirusįjį prausiant, aprengiant, į karstą dedant,
kapinėse karstą į duobę leidžiant. Labiausiai šeimos mo
terys žodžiais raudodavo atsisveikindamos su į karstą gul
domu ir iš namų išlydimu mirusiuoju, taip pat karstą lei
džiant į duobę.
Giedoriai ir giesmės. Veisiejų apylinkėje giedoriai į
šermenis eidavo nekviesti, jiems atsidėkodavo tik vaišė
mis. Būta ir nuolatinių giesmininkų, kuriuos pasikviesda
vo mirusiojo šeima.
Antai Panevėžio raj. Uliūnų kaime ir šiais laikais yra
specialūs giedoriai vyrai, kurie į šermenis yra kviečiami
(moterys ateina nekviestos). Vyrams giedoriams atsilygin
davo drobės stuomeniu ar rankšluosčiu. Panašiai buvo ir
Veisiejų apylinkėje: čia vyresnio amžiaus vyrai, „dziedais"
vadinami, nuolat giedodavo laidotuvėse: du trys „dziedai“
budėdavo ir giedodavo prie mirusiojo per dieną, o vakare
sueidavo jaunimas ir giedodavo iki dvyliktos nakties. „Dzie
dai“ likdavo per naktį. Suvalkijoje (Prienų raj. Jiezno apyl.)
per šermenis kviesti giesmininkai iš „kantiškų“ giedoda
vo „Buvo žmogus bagotas“, „Viešpatie, neteisk savo tar
no“, „Gelbėk žmogaus dūšią“. Nuolatinius giesmininkus
pakeisdavo moterys, o vakare - jaunimas.19 Seredžiaus
apylinkių šermenyse pirmiausia giedodavo šermenines
giesmes: apie mirtį, apie „svieto marnastį“, apie Dievo mei
lę ir teismą. Gavėnioje giedodavo apie Kristaus kančią,
apie šventuosius globėjus. Po kiekvienos giesmės sugie
dodavo „Amžiną atilsį“. Naktį, o dažnai ir dieną giedoda
vo rožinį (rožančių), prieš ir po jo vardais paminėdami kiek
vieną tos giminės mirusįjį ir už jį sukalbėdami po viene
rius poterius.20 Paprastai turtingesnių šermenyse giedorių būdavo daugiau, tad ir giedodavo garsiau.

Žemaitijoje šeimininkas pakviesdavo tik pagrindinį
giesmininką, kuris pats susirinkdavo balsingus vyrus. Tau
ragės rajone šermenyse pirmą vakarą giedodavo Kalnus
(Kalvarijas), o antrą dieną - psalmes. Kartais Kalnus dar
giedodavo namuose ir po laidotuvių.
Iš surinktos medžiagos matyti, kad Aukštaitijoje, Dzū
kijoje ir Suvalkijoje prie mirusio giedojo rožinį, „Karunką“,
Žemaitijoje - Kalnus. Visoje Lietuvoje giesmes „vedė“ vy
rai, antrąjį giesmės posmą atitarė moterys. Vien moterys
giedojo tik dieną.
Duonos auka. Dar XX a. viduryje Lazdijų, Varėnos, Ute
nos rajonų kai kuriose vietovėse moterys laikėsi papročio
į šermenis nusinešti marškon suvyniotą duonos kepalo
prariekimą. Atsinešusioji duoną padėdavo ant stalo prie
pašarvotojo, o šeimos moterys ją išdalydavo elgetoms.
Perlojoje (Varėnos raj.) pagal paprotį pasimeldę šermenų
dalyviai atsilauždavo duonos gabaliuką ir suvalgydavo
kaip auką už mirusįjį: „Dzievulis danguje reikalauja, kad
kožnas savo auką duotų“. A.Vyšniauskaitė, nagrinėdama
XIX-XX a. laidotuvių papročius Lietuvoje, yra pastebėju
si, kad minėtuose papročiuose duona turėjo apeiginę
reikšmę. Tai galėjo būti visos bendruomenės auka tiek
mirusiojo vėlei, tiek ir tos šeimos bei giminės protėvių vė
lėms apskritai. Taip pat „duonos atnešimas... buvo viena
iš priemonių įsiteikti dar nepalaidoto mirusiojo vėlei, esan
čiai prie jo, o tuo pačiu ir priemonė apsisaugoti nuo gali
mo jos kenkimo“.21
Šarvojimo vietos išardymas. Be suminėtų momen
tų, kuriais laidotuvių papročiuose itin išryškėdavo moters
vaidmuo, vertas dėmesio iki šiolei tyrinėtojų beveik nepa
stebėtas - skubus šarvojimo vietos išardymas, vos tik
karstą per slenkstį išnešus. Pagal mitinę sąmonę namų
slenkstis yra skiriamoji riba tarp savo ir svetimo, tarp gy
vųjų ir mirusiųjų pasaulio. Kai kurių tyrinėtojų nuomone,
karsto per slenkstį išnešimas yra kulminacinis laidotuvių
momentas, vėlės pomirtinės kelionės pradžia, o su miru
siuoju susijusių daiktų (šiuo atveju šarvonės vietos) išar
dymas yra ritualinis veiksmas, kuris išreiškia vėlės perėji
mą į anapusinį gyvenimą ir siekimą ja nusikratyti22, kad ši
nebesugrįžtų ir kitų su savimi „neišsivestų“. Toks rituali
nis veiksmas - šarvojimo vietos skubus išardymas iki šio
lei būdingas lietuvių, lenkų bei kitų slavų tautų tradicijai.
Pagrindinis šiuo atveju vaidmuo tenka ne namiškėms, o
svetimoms - kaimynėms ar namuose liekančioms paka
synų pietus rengti šeimininkėms. Šarvojimo vietos išar
dymas, naudotų daiktų išnešimas aiškinamas būtinybe
kuo greičiau patalpą sutvarkyti. Vadinasi, jau senoji ritua
linė veiksmo prasmė pamiršta, o pati tradicija žmonėse
gyvuoja nesąmoningai.
Išvados. Moteriška globa lydėjo ir lydi kiekvieną iš mū
sų nuo gimimo iki mirties. Motina, sesuo, duktė, o neretai
ir kaimynės ligonį slaugė, lankė, marino, taip pat mirusįjį
prausė, rengė, apraudojo, apgiedojo, išlydėjo, ruošė ge
dulingus pietus...
Vienas iš svarbiausių laidotuvių papročių momentų aukos mirusiojo vėlei apdalijimas tarpininkėms - marin
tojoms, prausėjoms, elgetoms - visoms, padėjusioms mi
rusiajam pereiti į Anapus. Svarbiausia moters, kaip ritua
linių apeigų žinovės, funkcija laidotuvėse buvo dvasinė.

Kaip gimtuvių papročiuose „bobutė“, vestuvėse -svočia,
taip laidotuvių papročiuose - marintoja, prausėja, apraudotoja, moteris atliko svarbų mediatorės, tarpininkės tarp
šio ir anapusinio pasaulio vaidmenį.
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Woman’s role in funeral rites
Rasa RAČIŪNAITĖ
The article deals with the problem concerning the wo
man’s role in funeral rites, starting with the custom for a
sick man’s care and finishing with the burial custom. The
period since the end of the 19thcentury to the 20thcentury
is concerned in the article.
The spiritual function was the main function of a wo
man. In funeral rites a woman who helps a dying person
to prepare himself for his death as a washer and a wee
pier as well played an important mediator’s role in the
sphere of this world and the world of the dead.
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V ėjarodės pajūrio koplytstulpių ir
STOGASTULPIŲ VIRŠŪNĖSE
Arūnas KYNAS
Akmenės rajonas
Rajono teritorijoje rasta 15 viršūnių, turėjusių nurody
tas radimvietes. Iš jų 10 (66, 6 proc.) turi ar yra turėjusios
vėjarodės. Viršūnės rastos su Mažeikių r. besiribojančiose
Viekšnių, Kairiškių, Akmenės apylinkėse. Kitoje rajono da
lyje, o riba, einanti per Papilės, Klykuolių, Kruopių, Ramu
čių apylinkes, driekiasi beveik per rajono vidurį, vėjarodžių
geležinėse viršūnėse nerasta. Beje, jų nėra ir gretimuose Šiau
lių, Kelmės rajonuose, ir didesnėje Joniškio rajono dalyje.
Stačiakampės vėjarodės eksponuojamos viršūnės Simbo
lio apatinėje dalyje (2 pav.) ir, kaip matome iš Viekšnių ap.
Padvarių k. rastos viršūnės, jos viršuje (1 pav.) Mažeikių r. ras
tose viršūnėse taip buvo tvirtinama sparnuoto žmogaus An
gelo figūrėlė. Stačiakampės vėjarodės plokštumos dekoravi
mo būdai - mažosios kraštinės įkirtimas trikampiu, ilgųjų
Pabaiga. Pradžia Nr.4

1 pav. Akmenės r.,Viekšnių 2 pav. Akmenės r., Kairiškių
ap., Padvarių k. LLM-154 ap., Dauginių k. DM(K)124
(MAI).
PB 2070.

3 pav. Akmenės r., 4 pav. Akmenės r., ViekšLLM-45MAI.
nių kapinės (angelas greičiausiai nulūžęs).

6pav. Akmenės r., Viekšnių kapinės // 7 pav. Akmenės r., Viekšnių ap.,
Galaunė P Lietuvių liaudies menas. - Žibikų k. VEM 7063.
Kaunas, 1936.-P228, ii. 34.
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smulkios bangelės imituojant vandens paviršių —taip pat bu
vo naudoti Kretingos, Skuodo r. vėjarodėse. Palyginkime Ak
menės r. (ap.) rastą viršūnės vėjarodę su aukščiau minėta Skuo
do r., Ylakių ap., Girdenių k. vėjarodę. Pastaroji, dekoruota
„bangelėmis“, datuojama 1779 metais. Akmenės ap. rasta iš
oriškai labai panaši, tačiau jos plokštumoje iškirstos raidės
„WAi“. Šios raidės nėra inicialai, nes raidė „i“ su taškeliu (ma
žoji), taip pat nežinomas „WAi“ žodinis atitikmuo. Galima
prielaida, jog šios raidės yra senoje slaviškoje skaičiuotėje nau
doti skaitmenys. Remdamiesi F.Pavlenkovo „Enciklopedičeskij slovar“ aiškinimu (11), bandytume teigti, jog W —800, a(A)
- 1000, i(I) - 10, t.y. 1810 (3 pav.).
Sparnuotų žmonių Angelų vaizdavimo būdas Akmenės
r. yra artimas Mažeikių r. apylinkių Angelams, tačiau čia nėra
mirusiųjų prisikėlimo Angelo, paminusio kaukolę, siužeto.
Sparnuoti žmonės vaizduojami plačiai pražergtomis kojo
mis, bėgantys. Lenktos kojos, besiplaikstantys drabužiai įtai-

8 pav. Akmenės r., Viekšnių ap.,
Sargų k. ŠEM EL-114.

5 pav. Akmenės r., Viekšniai // Ga
launė R Lietuvių liaudies menas. Kaunas, 1936.-R228, 0.36.

9 pav. Akmenės r., Viekšnių ap.,
Svirkančių k.,ŠEMEL- 151.

giai perduoda judėjimą, silueto piešinio raišką pagyvina du
sparnai. Figūra prie viršūnės tvirtinama ištiesta ranka ir ko
ja, trimitas kerta vertikalę ir plačiuoju galu suteikia pusiau
svyrą silueto tamsiųjų plotų paskirstymui. Visos šio tipo vėjarodės rastos Viekšnių mst. ar gretimuose Žibikų, Sargų,
Svirkančių kaimuose (5—8 pav.). Viekšnių miestelis nuo se
no garsėjo puodžiais, ten telkėsi ir dailei polinkj turintieji.
Bėgančio, besiplaikstančių drabužių klosčių neramaus spar
nuoto žmogaus Angelo tipažas atsirado būtent Viekšniuo
se. Nusižiūrėję „gražų“ Angelą, savo menines išgales bandė
ir aplinkinių kaimų kalviai. Viekšnių ap. Svirkančių k. viršū
nės vėjarodė, palyginti su miestelio meistrų darbais, yra pri
mityvoka, tačiau gal tai ir pagrindinis jos privalumas. Išraiš
kingas veido profilis, ilgi plaukai, ažūrinė akis veide suteikia
Angelui žmogišką, bet ne sakralinę išvaizdą. Sparnuotas žmo
gus (sparno telikusi užuomina) prie viršūnės pritvirtintas
lenktais strypeliais, todėl, abiem rankom laikydamas j birby
nę panašų instrumentą, jis lyg atsipalaiduoja nuo viršūnės
priklausomybės (9 pav.).

Telšių rajonas
Riba, sąlygiškai dalijusi pagal vėjarodžių paplitimą Ak
menės r. teritoriją, driekiasi ir Telšių r. rytine dalimi. Šiaurės
rytinėse Degaičių, Nerimdaičių, Eigirdžių, Tryškių, Upynos
apylinkėse, taip pat pietrytinėje Janapolės apylinkėje viršū
nių su vėjarodėmis neaptikta. Jos populiarios šiaurės vaka
rinėse, su Akmenės ir Plungės rajonais besiribojančiose te
ritorijose. Telšių r. Nevarėnų, Gadunavo, Telšių (Lieplau
kės), Viešvėnų, Luokės, Žarėnų, Varnių apylinkėse jų rasta
labai daug ir įvairių. Iš 85 rajono teritorijoje rastų 29 (34
proc.) viršūnės yra turėjusios ar turi vėjarodės.
Stačiakampio ar jam artimos formos vėjarodės viršūnėje
komponuojamos dvejopai: apačioje ir Simbolio viršuje. Taip
komponuojama ir Mažeikių bei Akmenės rajonuose. Luo
kės (1 pav.), Žarėnų, Lieplaukės, Gadunavo apylinkių vėja
rodės puošiamos trikampiu įkirtimu gale, Lieplaukės ap. vė
jarodės plokštuma tradiciškai ženklinama iškirstu ažūriniu
kryžiumi; ši viršūnė panaši į Plungės r. Užlieknių apylinkėse
rastą kryžių, todėl tai dar vienas sąveikos ir stilistikos peri
mamumo patvirtinimas (2 pav.). Ir ne tik tai. Kaip ir kitose
apylinkėse, vėjarodės galai iškertami keliais iškirtimais, jie
primena vėliavėlę (3 pav.). Kai kada nežinia kodėl siluetui
suteikiama „žirklių“ forma (4 pav.). Gadunavo ap. Užgirių

3 pav. Telšių r., Žarėnų ap., Medsodžiai.
LLM-318(MAI).

4 pav. Telšių r., Gadunavo
ap, Taučių k. TKM 13744.

k. rasta viršūnės vėjarodė skėstais galais ir plokštumoje iš
kirstais skaičiais „1851“ galėtų panėšėti į žuvies uodegos pe
leką (5 pav.). O vėjarodė iš Varnių mst. savo neabejotinu
panašumu į žuvies uodegą abejones išsklaido. Palyginti su
viršūne Simboliu neproporcingai didelė vėjarodės plokštu
ma disonuoja su „lotynų“ kryželiu. Konkretų daiktą —žu
vies uodegos peleką norėta pavaizduoti gana natūralistiškai
(6 pav.). Taip pat natūralistiškai vaizduojamas medžio lapas
Žarėnų ap. Lauksodos k. rastoje viršūnės vėjarodėje. Spė
liodami galėtume jį priskirti ąžuolui ar kitam medžiui, ta
čiau patekęs į sakralinio simbolio kompoziciją ir po truputį
praradęs konkrečią savo formą, lapas neabejotinai sietinas
su religijų asimiliacijos procesu (7 pav.).
Telšių r. teritorijoje viršūnių ir vėjarodžių komponavimo
principai susieja į visumą menines priemones, naudotas po
vieną kitą kituose rajonuose. Viršutinėje viršūnės dalyje vė
jarodės dekoruojamos labiau, stačiakampis kontūras ban
guojamas ar iškertamas bandant natūralistiškai pakartoti vė
juje besiplaikstančią vėliavėlę (8-9 pav.). Telšių muziejuje
saugoma viršūnė, kurios stačiakampės formos vėjarodėje yra
iškirstos inicialinės raidės „LT“ ir skaičiai „1856“. Kartu kom
ponuojama sėdinčio, dūdą pučiančio žmogaus figūra. Gal
vos apdangalas primena rytietišką turbaną —kepurę išpūs
tais šonais (10 pav.). Gadunavo ap. Painarkėjo k. rastos vir
šūnės vėjarodėje sparnuotas žmogus Angelas, vaizduojamas
kaip triūbą pučiantis vaikas, labai panašus į Mažeikių r. Tirkš
lių ap. rastos viršūnės viršuje pritvirtintą sparnuoto vaiko fi-

1pav. Telšių r., Luokės
ap., Smilgių k. TKM
1004.

5 pav. Telšių r., Gadunavo
ap, Užgirių k. TKM 833.

2 pav. Pagal TKM5265 - Plungės r.,
Užliekniu ap. Spėjama, kad galėtų
būti iš Telšių r. Lieplaukės k.

6 pav. Telšių r., Varniai. 7 pav. Telšių r., Žarėnų ap.,
TKM 6854.
Lauksodos k. bažnyčia. TKM
8626.
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8 pav. Šiaurės Žemaitija.
TelSių r. (ap.) LLM-281
(MA I).

9 pav. Telšių r., Žarėnų ap.,
Lauksodos k. Vienas iš trijų
koplyčios kryžių. LLM 477.

13 pav. Telšių r., Viešvėnų 14pav.Telšiųr.,Nevarėnų
ap., Stulpinų koplyčia prie mst. bažnyčios bokšto virRainių. TKM 34.
šūnė. DM(K) - 23.

10 pav. Telšių r.,TKM
(be invent, nr.).

15 pav. Telšių r., Telšių ap., 16 pav. TKM 839. Be radimSmiltinių k. TKM 19960.
vietės. LLM MA III.166.

gūrėlę, beje, geresnio piešinio
(11 pav.).
Kompozicinė Telšių r. viršū
nių komponavimo drąsa pasireiš
kia ir kitu savitumu. Luokės ap.
Smilgių k. rastoje „Širdies“ tipo
Simbolio viršūnėje yra dvi vėjarodės, viena komponuojama viršu
tinėje, kita - apatinėje dalyje.
Pastaroji stačiakampės formos
trikampiu įkirstu galu, viršutinė —
užapvalinta skardos plokštuma,
neturinti jokių meninių pretenzi
jų, ji funkcinė (12 pav.). Šis pavyz
18 pav. Telšių r., Varnių ap.,
dys taip pat priskirtinas prie reli
Pavandenės k. LLM 163
gijų asimiliacijos proceso.
(MA III).
Pastebimai mažiau, palyginti
su šiauresniais rajonais, sparnuotų žmonių Angelų vėjaro
džių, keičiasi jų meninė išvaizda. Viešvėnų ap. Stulpinų k.
rastos viršūnės vėjarodės Angelas vaizduojamas apsivilkęs
ilgais marškiniais, viensparnis, priklaupimui sulenktomis ko
jomis. Viena ranka laiko trimitą, kita - viršūnės vertikalią
kryžmą. Veido piešinys su ažūrine akimi gana profesiona
lus, tačiau nesurastas tinkamas Angelo apatinės dalies pri
tvirtinimo būdas —prie sulenktų kelių prikniedyta geležinė
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11 pav. Telšių r., Gadfinavo ap., Painarkėjo k. TKM
10353.

12 pav. Telšių r., Luokės
ap., Smilgių k. TKM1005.

17 pav. Iš K.Bogdano
rinkinio.

juosta su žiedu tvirtinimui (13 pav.). Nevarėnų mst. bažny
čios viršūnės vėjarodėje—žmogaus be sparnų figūra dūduo
ja žemyn nuleista dūda. Trikampiu atsikišęs ilgas apsiaustas
su gobtuvu labiau primena kerdžių nei Angelą (14 pav.).
Daug neaiškumų iškyla nustatant ar konkretinant viršū
nės radimvietę. Fotoalbumo „Lietuvių liaudies menas: ma
žoji architektūra“ trečio tomo 166 iliustracijos nuorodoje ra
šoma, jog itin originali ant ašies besisukanti viršūnė vėjarodė su prie horizontalios kryžmos pritvirtintu Angelu foto
grafuota Kretingos apskrityje, Endriejavo valsč. Užgirių k.
Tikslinant radimvietę pagal 1976 m. „Administracinio-te
ritorinio suskirstymo žinyną“ tokio pavadinimo kaimo Klai
pėdos ar Kretingos raj. nėra, tačiau net trys Užgirių kaimai
yra Telšių r. Varnių ir Gadunavo apylinkėse. Nėra pagrindo
netikėti fotoalbumo nuoroda. Reikia toliau tikrinti šių ori
ginalių viršūnių vėjarodžių paplitimą.
Telšių muziejuje saugomos dvi ant ašies pasisukančios
viršūnės. Telšių ap. Smiltinių k. rasta viršūnė neturi pritvir
tintos vėjarodės plokštumos, todėl ją gali pasukti tik stipro
kas vėjo gūsis (15 pav.). Kitai (inv. nr.839, neturi nurodytos
radimvietės) pasisukti apie ašį padeda prie horizontalios
kryžmos pritvirtinta sparnuoto žmogaus Angelo figūra. Vie
na ranka jis laiko lanku susuktą „paštininko“ trimitą, apsi
rengęs plačiu, trumpoku apsiaustu, per kelius lenktos kojos
suteikia laisvo sklendimo įspūdį. Abi viršūnės yra identiškos,

nors, Telšių kraštotyros muziejaus duomenimis, minėta ant
roji viršūnė nežinia kur rasta (16 pav.). Privačioje prof.
K.Bogdano kolekcijoje yra dar viena labai panaši į aptartą
sias viršūnė, deja, taip pat be radimvietės (17 pav.). Nors duo
menys nepatikslinti, manyčiau, jog tai neabejotinai vieno
meistro daryti kūriniai, atsiradę Klaipėdos r. Endriejavo ap.,
Plungės r. Telšių r. Gadunavo, Varnių apylinkių areale. Tai,
jog pati besisukanti viršūnė galėjo atsirasti Telšių rajone, pa
tvirtina kitaip daryta, tačiau taip pat ant ašies besisukanti
viršūnė, rasta Varnių ap. Pavandenės k. Sparnuotas žmogus
Angelas tvirtinamas ne prie kryžmos, bet ant ašies pamauto
kryžiaus koto dviem strypeliais. Angelas ranka laiko plačiagalį trimitą, apsivilkęs varpo formos apsiaustą, iš po kurio
lyg šerdis kyšo batuota koja. Figūra kiek šaržuota ir nelabai
tinka prie miestelių amatininkų gausiai lelijomis puošto, pla
čiai Lietuvoje paplitusio kryžiaus meninio tipo (18 pav.).

Plungės rajonas

džių, skaičių iškirtimai mažai pagyvina asketišką siluetą
(10—11 pav.). Nesuprantamas ženklas Plungės mst. kapinė
se rastos viršūnės vėjarodėje susideda iš dviejų trikampių ir
dviejų netaisyklingų stačiakampių. Labai originali iš keturių
horizontalių skersinių komponuojama viršūnės simbolio kon
strukcija (12 pav.). Vėjarodės plokštumoje kartais iškerta
mi trys siluetiniai kryžiai (13 pav.), skaitmenys kertami taš
kuojant ar ažūriškai, netradiciškai naudojama mišri romė
niškai arabiška skaičių sistema. Pavyzdžiui, „A (be skersi
nio) 81“ (atv,18A). Platelių ap. Beržoro k. rastos viršūnės
vėjarodėje virš skaičių iškirstos didžiosios inicialinės raidės
„RP“, todėl iš kitos plokštumos pusės iškirsti skaičiai „18A“,
jei A (be skersinio) slavų skaičių sistemoje reiškė 30, reiškia
skaičių „1830“. Šį faktą reikia pripažinti, kadangi Rusijos
imperijoje galėjo būti naudojama itin sudėtinga arabų—ro
mėnų—slavų skaičių sistema (14 pav.).
Viršūnės Simbolio viršuje atsiradusi vėjarodė banguotu
siluetu primena vėjuje besiplaikstančią natūralistiškai vaiz
duojamą vėliavėlę gale iškirstu trikampiu. Rastos Alsė
džių—Bubėnų ap. Alkų k. ir Platelių k. „Saulės“ tipo viršū
nėse simboliuose (16—17 pav.). Net su keturiomis vėjarodėmis - trys įkirstos trikampiu viršuje ir viena, ženklinta kry
žium, apačioje - „Širdies“ tipo Simbolio viršūnė rasta Alsė
džių apylinkėse (18 pav.). Beveik identiška buvo rasta Kre
tingos r., Kartenos ap., Gintarų k. Ją gaminęs meistras Vait
kus gyvenęs Kartenos ap. Vėlaičių k. Nėra abejonės, jog Tel
šių r. Alsėdžių ap. rastoji taip pat yra šio meistro kūrinys.

Šiame rajone nuo seno gyveno daug nagingų ir dievo
baimingų meistrų. Pakelėse, kapinėse buvo tūkstančiai kop
lytstulpių, stogastulpių ir kryžių, sutriušusius pakeisdavo nau
jais. Geležines viršūnes Simbolius rinko didieji ir mažesni
Lietuvos muziejai, kolekcionieriai. Rajoną iš visų pusių su
po didelę patirtį turintys Kretingos, Telšių, Šiaulių kraštoty
ros muziejai. Plungiškiai net nesuvokia, kokius meno turtus
yra turėję. Deja, juos susirinko kiti.
Jungtinėje radimvietes išsaugojusių viršūnių kolekcijoje
yra 141 vnt. Iš jų turėjusios ar turinčios vėjarodes - 43 (30,4
proc ). Nėra duomenų iš Šateikių, Vieštovėnų, Pėlaičių apy
linkių, tačiau didžiausia rajono teritorijos dalis priklauso iš
tisiniam šiaurės vakarų arealui, kuriame viršūnės su vėjarodėmis buvo labai populiarios ir meniškos .Tai Platelių, Alks
nėnų, Kulių, Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Žlibinų, Me
dingėnų, Tverų, Babrungo, Plungės, Stalgėnų, Bubėnų, Rie
tavo, Paukštakių apylinkės.
Stačiakampės vėjarodės komponuojamos dvejopai: Sim
bolio viršutinėje ar apatinėje dalyje. Kai kada —tai ant ašies
besisukantis stačiakampis geležinės skardos lapas. Vėjaro
džių pakraščiai įkertami vienu, dviem trikampiais, bandoma
„laiptavimu“, palankstymais siluetą dekoruoti (1-8 pav.).
Platelių ap. Beržoro k. rasta viršūnė su vėjarode, kuri savo
išvaizda priminė geležinį plaktuką —kalvių simbolį. Plokš
1 pav. Plungės r., Žli- 2 pav. Plungės r., PėlaičiiĮ 3 pav. Plungės r., Platumoje taškuojant iškirsti skaičiai „1853“ (9 pav.). Stačia binų
Drukčių k. ap. (gretimaTverų ap.),
telių ap. KČM 178.
kampių vėjarodžių puošyba nėra įvairi. Ažūrinių kryžių, rai KČMap.,
212 ž.
Skrabių k. KČM 170.

4 pav. Plungės kapinės. KČM 2767.

5 pav. Plungės r., Stalgėnų ap., Luknėnų k. XIX
a. vid. KČM 2856 ž.

6 pav. Plungės r.,
Žlibinų ap., Drukčių
k.KČ.M-227ž.

7 pav. Plungės r., Plate- 8 pav. Plungės r., 9 pav. Plungės r., PlaIii) ap., Beržoro kapinės. Platelių k. LLM telių ap., Beržoro k.
DM(K) J60 PB-1144. 141(MAIII).
DM(K) 137 PB1146.
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10 pav. Plungės r., Platelių ap., Užpelkių k.
LLM-186.

11 pav. Plungės r.
VEM 7090.

16pav. Plungės r., Alsėdžių
arba Bubėnų ap., Alkų k.
KČM146.LLMMAIII151.

12 pav. Plungės
kapinės. KČM 126.

14 pav. Plungės r.,
Platelių ap., Beržoro
kapinės. KRKM 9388.

15 pav. Plungės r., Šlai
genų ap., Užduobulių
k. KČM 2849.

17 pav. Plungės r., 18 pav. Plungės r., 19 pav. Plungės r.. Alks- 20 pav. Plungėsr., Rie- 21 pav. Plungės r., ŽemaiPlatelių k. LLM Alsėdžių ap. LLM nėnų ap., Alksnėnų k. tavoap.,Labarzdžiųk. čių Kalvarijos —Plungės
153 (MA III).
-31(MAI).
DM LM-679.
LLM-298(MA I).
kelias. LLM MA 1407.

Stačiakampės vėjarodės komponuojamos ir su sparnuo
tų Angelų figūromis. Alksnėnų kaime rastos viršūnės vėjarodėje poetiškai perteikiamas „paskutinio teismo“ siužetas.
Atgimstančią gyvybę simbolizuoja iš vėjarodės plokštumos
„išaugantis“ lapas. Angelas dūduoja pasistojęs ant vienos ko
jos, vėjarodė ženklinta ažūriniu kryžiumi (19 pav.). Pėlaičių
ap. Labarzdžių k. rasta viršūnė, kurios viršutinėje dalyje šį
kartą komponuojama stačiakampė vėjarodė su stovinčiu be
sparniu žmogumi. Apsirengęs sermėginiu per juosmenį su
siaurintu apsiaustu, jis viena ranka laikosi už viršūnės stie
belio (kita ranka su trimitu galėjo būti nulaužta) (20 pav. ).
Stačiakampės vėjarodės komponavimas viršūnės apati
nėje ar viršutinėje dalyje, papildant siluetą sparnuoto žmo
gaus Angelo stovyla, yra išskirtinis Plungės rajono bruožas.
Sparnuotų žmonių Angelų figūros, nors j as priderinti prie
viršūnės silueto itin sudėtinga, taip pat tvirtinamos viršuje arba
apačioje. Beje, stačiakampės plokštumos varžėjudesio ekspre
siją, todėl kartais būdavo pasirenkamas kompromisas—Angelo
figūra tvirtinta viršutinėje dalyje, o stačiakampė vėjarodė —
apačioje (26 pav.). Panaši rasta Paukštakių ap. Lankos lauko k.
Nuo plokštumos atpalaiduotos sparnuotų žmonių An
gelų figūros reikalavo neblogų sugebėjimų piešti ir perteik
ti skrydį, bėgimą. Tai buvo vienas iš pagrindinių kalvio savi
raiškos tikslų. Varduvos - Žemaičių Kalvarijos apylinkėse
rastos viršūnės vėjarodė, vaizduojanti sparnuotą žmogų, yra
statiška: tai pabrėžia ilgas, platėjantis į apačią drabužis, su
dvejinti sparnai lyg perimti iš medinės skulptūros, kurią visą
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13 pav. Plungės r.,
Platelių ap. DM(K)
162 PB—1750.

laiką varžė medžiagos pasipriešinimas (21 pav.). Visai kito
kia Bubėnų ap., Patyrio k. rastos viršūnės vėjarodė. Jokio
sukaustymo, schematiškumo. Sparnuotas žmogus lyg neria
iš dangaus, sparnai išskėsti į šalis, išraiškingas veido siluetas,
galvą vainikuoja siluetinis kryželis (22 pav.). Meistras, supra
tęs geležies lakšto ažūrų, siluetų įvairovės suteikiamas gali
mybes, perteikia jas menišku skrydžio įvaizdžiu.
Meninių sugebėjimų augimas pasireiškė ne tik priešprie
ša statiškumui, bet ir vėjarodės vieta viršūnėje. Pėlaičių ap.,
Labarzdžių k. viršūnėje sparnuotas žmogus Angelas, pritvir
tintas viršuje, taip pat puikaus piešinio ir įtaigiai perteikia skry
dį. Sparnai išskleisti į šalis, plaukimą primenančios kojos ir
pirštuota ranka pagyvina siluetą. Piešinys būtų dar įtaigesnis,
jei sparnas nedenglų trimito (23 pav.). Minėtosios sparnuotų
žmonių Angelų figūros ir aukščiau aprašytosios iš Akmenės
r. Viekšnių apylinkių yra labai išraiškingos. Kitoks sparnuoto
žmogaus Angelo įvaizdis kuriamas Naujasodžio ap., Gandin
gos k. senkapyje rastos viršūnės vėjarodėje (24 pav.). Jei ne
besiplaikstančią skarą primenantys sparnai, plačiu žingsniu
bėgantis žmogus, ant kurio galvos trapecinė su bumbulu ke
purė, menkai primintų ikonografinį Angelą. Viršūnė gamin
ta apie 1864 m. Netradicinė jos vėjarodė patvirtina, kaip sun
kiai skynėsi kelią kanonizuoti ikonografiniai krikščioniški sim
boliai, Biblijos personažų meniniai įvaizdžiai.
Konstrukciniu ir kompoziciniu požiūriu įdomiausios yra
ant ašies besisukančios viršūnės, kurioms postūmį suteikdavo
prie jos pritvirtinta figūra - vėjarodė. Tokio tipo viršūnės bu

vo rastos Klaipėdos r. Endriejavo ap. Užgirių k. (nors jo ne
beliko Lietuvos žemėlapyje), Telšių r. (ap.). Smiltinių k., Var
nių ap. Pavandenės k. Plungės rajono radiniai viršijo lūkes
čius. „Lotynų“ kryžiaus Simbolis su prie horizontalios ir verti
kalios kryžmų pritvirtinta sparnuoto žmogaus Angelo vėjarode buvo rastas Žlibinų ap., Medingėnų k. Figūros piešinys iš
raiškingas ir profesionalus. Besiplaikstantys plaukai ir ilgų dra
bužių klostės, į vertikalią kryžmą įremta koją platus žingsnis
primena Akmenės r. Viekšnių apylinkės Angelų figūras, ta
čiau yra geresnio piešinio ir ekspresyvesnė (28 pav.).
Viršūnė su prie horizontalios kryžmos pritvirtinta Ange
lo figūra rasta Alsėdžių ap. Pelenių k. Kompozicijos požiū
riu ji labai artima Klaipėdos r. Endriejavo ir Telšių r. Gadu
navo apylinkėse rastoms. Žinoma, kad Pelenių k. viršūnę ga
mino kalvis Juozas Vakdatys. Angelas aprengtas trumpu var
po formos apsiaustėliu, per kelius lenktos kojos perteikia
skrydžio įspūdį. Figūrėlė prie „Graikų“ lygiakryžmio kryžiaus
tipo Simbolio kryžmos pritvirtinta strypeliais, sparnas ir tri
mitas, deja, nulaužti (27 pav.).
Panašaus silueto Platelių mst. kapinėse rastos viršūnės
Angelas pritvirtintas prie vertikalios kryžmos, ant ilgo stry
pelio, po Pusmėnulio simboliu (29 pav.). Panašiu principu
buvo pritvirtinta sparnuoto žmogaus Angelo figūra vėjarodė Telšių r. Varnių ap. Pavandenės k. rastoje viršūnėje. Plun
giškė figūra geresnio piešinio ir įtaigiau perteikia skrydį.
Vėjas galėjo viršūnę sukioti ne tik sparnuoto žmogaus vėjarodės padedamas. Kaip pamenate, Telšių r. (ap.) Smilti
nių k. viršūnė neturėjo vėjarodės plokštumos, ją galėjo pa
sukti tik stiprus vėjas. Plungės r. Kulių ap. (spėjama pagal
analogą) viršūnės sukimąsi apie ašį sąlygojo aštuoni dideli

tarpkryžmų žiedai, panašūs į saulėgrąžos (30 pav.). Gali bū
ti, kad žmonės, pastebėję saulėgrąžos žiedo savybę pasisukti
saulės link, pagamino taip veikiančią viršūnę, kurios suka
mąjį judesį sąlygojo ne saulė, bet vėjas.
Mažeikių r. Sedos ap. Nausodos k. rasta viršūnė, kurios
apatinėje dalyje buvo pritvirtinta sparnuota, raguotą šalmą
dėvinti figūra vėjarodė. Spėjama, jog taip buvo vaizduoja
mas „juodasis Angelas - velnias“. Plungės r. Platelių ap.
Gintališkės k. ant ašies besisukiojanti vėjarodė taip pat vaiz
duoja sparnuotą būtybę. Gal neatsitiktinai nenorėta jos gre
tinti su viršūne Simboliu, nes labai panaši į „kipšiuką —juo
dąjį angelą“, tarp žmonių kartais pasirodantį „vokietuko“,
„ponaičiuko“ pavidalu. Sparnuota žmogysta ant galvos dėvi
cilindro tipo skrybėlę su plunksna, apsivilkusi į apačią platė
jantį neilgą apsiaustą su ažūrinių sagų eile. Veide spindi vie
nintelė kiaurymė - akis. Kojos apautos, kaip ir Nausodos k.
rastos figūros, aukštakulniais auliniais batais, ranka laiko tri
mitą, kita, sulenkta per alkūnę - bepirštė, primena strampą
ar kanopą (31 pav.). Šia originalia figūra, beje, susieta su
specifiniu požiūriu į vėją, jo ryšius su chtoniškuoju pasauliu,
ir baigiu Plungės r. vėjarodžių apžvalgą.
* «(«*

Septyni šiaurės vakarų Lietuvos rajonai pagal viršūnių su
vėjarodėmis paplitimą sudaro beveik ištisinį arealą. Pamario
pietvakariniai, dalis centro rajonų tapo studijų objektu todėl,
kad norėta konkretizuoti ištisinio arealo ribas. Šilutės, Taura
gės, Jurbarko, Raseinių, Šilalės rajonuose yra pavienių viršū
nių su vėjarodėmis radimviečių salų, tačiau, palyginti su ben
dru viršūnių kiekiu, vėjarodės sudaro mažą dalį.

22 pav. Plungės r., Bubėnų ap., 23 pav. Plungės r., Pėlalčių ap., 24 pav. Plungės r., Nausodžio 25 pav. Plungės r.,Žlibinų
Patyiio k. LLM 159(MA III). Labarzdžių k. VEM 5924.
ap., Gandingos k. senkapiai. ap., Drūkčių k. KČM 98.
1864 m. TKM (piešiniai).

27 pav. Plungės r., Alsėdžių ap.,
Pelenių k. TKM 11206. LLM
MAIII167.

28 pav. Plungės r., Žlibinų ap., Medingėnų k.
LLM 164 (MA III).

29 pav. Plungės r.,
Platelių mst. kapinės. KČM 6.

30 pav. Plungės r., Kulių ap. (spėjama palyginus su TKM 1110). TKM
24775 (1,2). Muziejaus rinkimo zona.

26 pav. Plungės r. apylinkės. TKM 1079.

31 pav, Plungės r.,
Platelių ap., Gintališkėsk.VEM5263.
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Šilulčs rajonas
Tenka pripažinti, jog apie šio rajono teritorijoje buvu
sius mažosios architektūros paminklus duomenų išlikę ma
žai. Net jungtinėje fotodokumentikos, muziejų fondų eks
ponatų kolekcijoje - tik 27 viršūnės iš apylinkių, besiribo
jančių su Kretingos ir Šilalės rajonais. Iš trijų ketvirtadalių
rajono teritorijos pagal Nemuną duomenų nėra. Gal nebu
vo statomi memorialiniai paminklai, nekalamos viršūnės?
Galėjo būti ir taip, jog paminklai buvo sunaikinti.
Vienintelė viršūnė su vėjarode rasta Rusnės miestelyje
ant bažnyčios kuoro. Vėjarodė - stačiakampė, Simbolio vir
šuje komponuojama plokštuma, kurioje iškirsti skaičiai
„1865“. Vėjarodė užbaigiama paukščio galvą primenančiu
sudėtingos konfigūracijos siluetu. Pritvirtinta viršūnės vidu
rinėje dalyje, kompoziciškai dalija Simbolį pusiau (1 pav.).

Šilalės rajonas
Rajono teritorija ribojasi su Plungės ir Telšių rajonais,
kuriose viršūnės su vėjarodėmis buvo populiarios. Šilalės ra
jonas gali būti pavyzdžiu, demonstruojančiu tradicijos išny
kimą net ištisiniam arealui gretimose apylinkėse. Iš 41—os
rajono teritorijoje rastos viršūnės tik viena turi vėjarodę. Ši
lalės ap. Gūbrių k. viršūnės Simbolio viršutinėje dalyje ant
ašies laisvai sukiojasi paukščio siluetas. Pagal puošnią plunks
nų uodegą, skiauterę spėtume esant gaidį. Lietuvoje šis
paukštis viršūnių puošybai naudotas retai, o Vakarų Euro
poje, kaimyninėse Latvijoje, Estijoje —labai populiarus. Pa
gal paukščio silueto pobūdį tenka konstatuoti, jog Lietuvo
je šis paukštis galėjo būti siejamas ne su dienos pergale prieš
tamsą, galėjo jis būti mitologiškai traktuojamas ir kitaip.
Meistras, sugebėjęs iš metalo lakšto išriesti puošnių plunks
nų uodegą, charakteringą gūžį, lenktą snapą, skiauterę, ne
galėjo nepastebėti gaidžiui itin charakteringos „barzdos“, ku
ri nepavaizduota. Reiškiniai, susiję su vištų mutacija - virti
mu gaidžiu, giedojimu, buvo priskiriami nelaimės pranašys
tėms, t.y. blogio jėgų pergalei (2 pav.).

Tauragės rajonas
Šio rajono teritorijoje rasta 14 viršūnių, turinčių įvardin
tas radimvietes. Dvi viršūnės yra su vėjarodėmis, beje, įdo
miomis ir originaliomis. Tauragės apylinkėse rasta „Lotynų“
kryžiaus tipo viršūnė su pritvirtinta apačioje vėjarode, stili
zuotu siluetu primenančia plėšrią žuvį. Tačiau plati dantyta
burna, apvali ažūrinė akutė, dvišakė uodega tik išoriškai pri

1 pav. Šilutės r., Rusnės
k. LLM 148 (MA III).
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2 pav. Šilalės r., Gūbrių
k. LLM-169(MA I).

mena žuvį. Atidžiau pažvelgus, žuviai nebūdingas kaklo su
siaurėjimas, iš liemens išaugantis vėjarodės tvirtinimas pri
mena leteną, ir susidaro įspūdis, jog tai požemio —vandenų
chtoniškoji būtybė, gal susijusi su „marių vėju“ ir iš chtoniškojo pasaulio gelmių kylančiais blogio demonais. Būtybės
kūne iškirsti skaičiai „1889“ (3 pav.).
Viršūnėje vėjarodėje, perpieštoje iš P.Dundulienės kny
gos „Paukščiai senuose lietuvių tikėjimuose ir mene“ (12),
vaizduojama ant ašies besisukiojanti paukščio figūra ir prie
tos pačios ašies pailginimo pritvirtinta stačiakampė, trikam
piu įkirsta vėliavėlė. Nurodyta, jog viršūnė pastatyta apie 1870
m. Raseinių r. Gilvyčių k. Patikslinus radimvietę nustatyta,
jog Gilvyčių kaimas yra Tauragės r., Skaudvilės apylinkėje.
Viršūnė yra originali ir unikali. Nėra pagrindo netikėti jos
autentiškumu, nors viršūnė vėjarodė piešinyje vaizduojama
tik su architekturinėsdetalės fragmentu ir nėra žinoma šian
dieninė jos saugojimo vieta.
Zoomorfinėje vėjarodėje paukštis panašus į gaidį ar viš
tą. Viena jo koja susilieja su ašimi, kita, atkištais pirštais,
paruošta žingsniui. Plati plunksnų uodega primena gaidį, o
nedidelė kuoduota smailiasnapė galvutė be gaidžiui būdin
gos „barzdos“ primena vištą. Kaip ir sparnuotų žmonių An
gelų figūros, paukštis žiedais pritvirtintas prie ašies. Jos vir
šuje pritvirtinta vėjarodė vėliavėlė taip pat gali laisvai sukio
tis, kaip ir daugybė kitų panašių, aukščiau minėtų vėjaro
džių. Plokštumoje iškirstas ažūrinis ženklas primena Skuo
do r. Ylakių ap. Vižančių k. rastos viršūnės vėjarodės „žu
vies uodegos peleko“ ženklą. Dviejų vėjarodžių kompozici
ja, kurioje nėra užuominos į religinę ikonografiją, meniniu
požiūriu itin retas ir svarbus faktas (4 pav.), kaip ir skirtingų
rajonų apylinkėse pasikartojantis žvejybą primenantis žen
klas - „žuvies uodegos pelekas“.

Jurbarko rajonas
Rajono apylinkėse rastos 27 koplytstulpių ir stogastulpių
viršūnės, iš kurių trys—su vėjarodėmis. Kaip visada, buvo tiksli
namos radimvietės. Eidukiškių kaimas, kuriame buvo rasta vir
šūnė su vėjarode, pasirodo esąs ne Šilalės r. Laukuvos ap., bet
Jurbarko r. Rutkiškių ap. Tai, suprantama, nėra esminis daly
kas, tačiau reikalingas aiškinant paplitimo arealą. Vėjarodė
komponuojama viršūnės apatinėje dalyje, siluetas išvisų pusių
banguotas, bandant imituoti vėjuje plevenančiąvėliavą (5 pav.).
Juodaičių ap. rasta viršūnė su vėjarode, datuojama „1874“
metais. Vėjarodės iškirtimas primena arklo ar skutiklio ašt-

3 pav. Tauragės r. apylin- 4 pav. Tauragės r., Skaudvilės ap. (Iš
kės. VEM EMM 187.
EDundulienės knygos „Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene“).

5pav.Jurbarkor.,Rutkiškių ar Eržvilkoap.,Eidukiškių k. KČM278 ž.

6 pav. Jurbarko r., Juodaičių ap., KČM3423.

7 pav. Jurbarko r. 8 pav. Raseinių r., Nemakščių
KČM3446.
ap., Mažintų k. KČM3134.

rią briauną. Pagal išlikusią nuolaužėlę, galėjo būti iš dviejų
dalių —stačiakampės plokštumos ir prie jos pritvirtinto (gal
kryžiaus) siluetinio Simbolio (6 pav.).
Jurbarko r. teritorijoje buvo rasta viršūnės vėjarodės nuo
lauža, vaizduojanti sparnuotą žmogų. Sparnas ir kojos pritvir
tinti prie kampą sudarančių metalinių plokštumų, kurios sa
vo ruožtu buvo sujungtos su viršūne. Su didele išlyga šį spar
nuotą žmogų galima būtų vadinti Angelu, nes jo išvaizda pri
mena suvargusį, kuprotą, storomis kojomis sunkiai paeinantį
vyrą. Viena ranka vos laiko trimitą, apsivilkęs per liemenį susmauktą sermėgą. Primityvus silueto piešinys neabejotinai bu
vo sąlygotas vėjarodžių motyvo tradicijos nykimo (7 pav.).

Raseinių rajonas
Rajono teritorijoje rastos 7 viršūnės, viena yra turėjusi
vėjarodę. Ji rasta Nemakščių ap., Mažintų kaime, t.y. terito
rijoje, besiribojančioje su Tauragės, Šilalės, Kelmės rajonais.
„Lotynų“ kryžiaus (nors centrą sudaro lygiakryžmis kryžius)
viršutinėje dalyje išlikęs strypelis, prie kurio būdavo tvirti
nama vėjarodė (neišlikusi) (8 pav.).
***

Analogiškai tyrimas bus vykdomas ir kitose Lietuvos da
lyse. O pajūrio rajonų vėjarodžių viršūnėse paplitimo anali
zė ne tik leidžia geriau suvokti viršūnės su vėjarodė kompo
navimo ypatumus, menines savybes ir išraiškas. Pirmiausia
ši analizė leidžia teigti, jog Vakarų Lietuvoje būta ištisinio
vėjarodžių paplitimo arealo. Antra, viršūnių su vėjarodėnūs
radimvietės pagal kontūrus labai atitinka beveik visas moks
lininkų iškeltas hipotezes dėl kuršių genties gyventos terito
rijos (žr. 2 žemėlapį). Diskusija dėl kuršių arealo tęsėsi ilgai.
A.Tautavičius mini, jog VII —XIII a. pirmoje pusėje kur
šių teritorija apima šiaurės vakarinį Žemaitijos kampą iki
Varduvos ir Ventos santakos, Sedos, Telšių, Žarėnų apylin
kių rytuose bei Medingėnų Endriejavo pietuose (13).
K.Būga kuršiams skyrė plotus iki Dubysos rytuose.
ASalys: kuršių gyventa teritorija-visa šiaurės vakarinė Že
maitijos dalis iki Kuršėnų, Tverų, Rietavo bei Minijos žiočių.
A.Tautavičius: „archeologiniais duomenimis, linija Prie
kulėje, Švėkšnoje, Šilutėje, Veiviržėnuose gyventa skalvių ar
lamatiečių...“
Z.Zinkevičius: „...kuršių žemės sudarė (...) palei Kuršių
marias ir Baltijos jūrą (Priekulė, Klaipėda), pajūriu į šiaurę
(Palanga, Kretinga), pakraštėlis ties Šventąja, šiaurės vakarų
dalis iki Veiviržėnų, Rietavo, Luokės, Kuršėnų, Papilės apy
linkių (...) kuršiški senkapiai paplitę iki Dovilų (į pietryčius
nuoKlaipėdos), Medingėnų (netoli Žarėnų), Mažeikių.“ (14).

2 žemėlapis. Kiiršiij gyvenamoji teritorija VI-XII a. ir viršūnių su
vėjarodėmis paplitimo arealas šiaurės vakarų Lietuvoje.
---------- Pagal A.Tautavičių. --------- Pagal Z.Zinkevičių.
“ Pagal A.Salj.
////////////// Viršūnių su vėjarodėmis
radimvietės.

Kiekviena nuomonė argumentuota, remtasi kuo įvairiau
siais duomenimis - archeologų, lingvistų, etnografų paste
bėjimais, dailininkų piešiniais.
Nežinau, gal vėjarodės motyvas šiame dispute apskritai
negali būti panaudotas kaip argumentas? O gal vėjarodės —
tai kuršių paliktas reliktas, vėliau tapęs tradicija žemaičiams?
Giminingos ir kalba artimos gentys skyrėsi egzistavimo bū
du. Pirmieji žvejojo, prekiavo ar plėšikavo, antrieji vertėsi
žemdirbyste, gal gyvulininkyste, garbino žemyno, bet ne jū
ros dievybes. Materialinio gyvenimo savitumai neabejotinai
atsispindėjo ir dvasinio pasaulio suvokime.
Požiūrių, kad ir diskutuotinų, visuma turėtų padėti su
prasti mūsų tautos kūrimosi procesą, ją sudariusių etninių
genčių pasaulėjautą ir materialinę kultūrą.
NUORODOS:
11. Piivlcnkov E Enciklopedičeskij slovarj. —S.Peterburg, 1910. —R2847
12. Dundulienė RPaukščiai senuosiuoselietuvių tikėjimuose ir mene. -V, 1982.P.17-18, J.
13. liuitavičius A. Kuršių kilmės beieškant // Mokslas ir gyvenimas.-1985.Nr.8.-P.15; Baltų archeologija.-1994--Nr.l.-P.7, 3.
14. Zinkevičius Z. Lietuviai ir kuršiai // Mokslas ir gyvenimas.-1987.Nr.l. —P.27.
W EATHERVANES ON TH E nE A D S O F LITTORAL WAYSIDE SHRINES
AND RO O FED WAYSIDE SH R IN ES

Arūnas KYNAS

There is the end of the article which was published in No 4. The
classification and analysis of weathervanes according to the regions are
continued.
Besides the analysis on art criticism the author points out to the
coincidence of the spreading of weathervanes in iron heads with the his
torical byvarious scholars pointed out areas inhabited byCuronians. His
hypothesis isthat weathervanes might be a relic reflectingCuronian myt
hology and world conception and which was taken over by Žemaičiai
and later on it has taken up with the heads of Christian crosses.
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KAIMO ERDVE
Kunioniai, Kėdainių raj.
Judita KIŠONAITĖ
Kultūrinė erdvė
„Religingam žmogui erdvė nėra vienalytė - joje yra lū
žiai, pertrūkiai, yra erdvės dalys, kokybiškai skirtingos nuo ki
tų“ - patį bendriausią erdvės suvokimo principą nusako
M.Eliadė straipsnyje „Šventoji erdvė ir pasaulio sakralizacija“. Išskirdamas gyvenime dvi sferas - sakralinę ir pasaulieti
nę, pirmajai jis priskiria „visa tai, ką sukūrė dievai ir protėviai,
ką mums pasakoja mitai apie jų kūrybinę veiklą (1; 95). Tai
mito ir tradicijos pasaulis. Būties įprasminimas esą galimas
tik per žmogaus fenomenalų santykį su jį supančia tikrove.
Taigi yra šventa, reikšminga erdvė, ir yra kitos, nešventos, erd
vės - chaotiškos, neturinčios struktūros. Jos supa sutvarkytą
erdvę. Šitas išskyrimas, padalinimas jauyrakūrybos aktas: „Pir
miau negu gyventi pasaulyje, reikia jį įkurti, ir joks pasaulis
negali gimti pasaulietinės erdvės vienalytiškumo ir reliatyvu
mo chaose“ (1; 95). Erdvės nevienalytiškumo patyrimas yra
pirminis patyrimas, tolygus „pasaulio įkūrimui“, nes tai visuo
met yra „savo pasaulio“ įkūrimas, dalinimas į sava ir svetima.
Užbėgant už akių, galima iš karto paaiškinti, kodėl „nebė
ra“ kaimo. M.Eliadė netyčia taikliai nusako kolūkinio kaimo
būklę: „Čia nėra „Pasaulio“, o yra tik suskaldytos Visatos frag
mentai —amorfinė masė nesibaigiančių, daugiau ar mažiau
neutralių „vietų“, kuriose žmogus gyvena, valdomas kokios
nors egzistencijos dėsnių, veikiančių industrinėje visuomenė
je“ (1; 96). Kaimo irimas buvo skaudžiai fiksuojamas lietuvių
prozoje, ir kaip paskutinis atsisveikinimas atrodė R.Granausko „Gyvenimas po klevu“. Ten didžiulis, lygus javų laukas yra
visiško išnykimo, nebuvimo metafora.
Teorinius samprotavimus, kaip reiškiasi ir suvokiama kul
tūrinė ir nekultūrinė erdvė, pabandysiu atskleisti konkrečiai
analizuodama Kėdainių rajone esančio Kunionių kaimo tyri
mo medžiagą.
Senojokaimožmogui kiekvienąkampelį, kurį kasdien mato
jo akys, reikia pavadinti: „Buvo ant kaimos kožnas plotelis pa
vadintas kokiais tai vardais. Mažas šniūrelis tarp Medupio ir
Šušvės - jau Terpmedupys, Bražinsko triobos Viduriniamlau
ke —Terpmiškys...“1, —pasakoja kunioniškė E.Rainienė.
Maža to, teritorija tampa sava tik iš naujo „kuriant“, tai
yra ją pašventinant, todėl kaimo bendruomenės papročiuose
galima ieškoti ir tokio ritualo.
Senajame kaime buvo gyvi laukų lankymo papročiai, susi
formavę dar ikikrikščioniškais laikais, veikiant pažiūrai, kad
kiekviena vieta, ratu apeinama kultinio pobūdžio procesija,
esti tarsi apsupama magiška mūro siena, kurios joks demonas
negali peržengti. Šitaip apsaugoma erdvėvisuomet yrajau „sa
va“, sukultūrinta. Galima išskirti dvi tokio pobūdžio šventes:
Kryžiaus dienos (Kunioniuose Kryžavos dienos) - kai būda
vo aplankomos svarbiausios kaimovietos; laukų lankymas per
Sekmines, kai ūkininkai apeidavo savo žemes.
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Labiausiai visą kaimą siejo Kryžavos dienos. Paprotys pir
madienį, antradienį ir trečiadienį prieš Šeštines eiti giedant
aplink laukus, prie kryžių ir į kapines būdingas visiėms Lietu
vos regionams. Nors jis pirmiausia aiškinamas praktiniais tiks
lais (užtikrinti gerą derlių, apsaugoti laukus nuo liūčių ir saus
rų), tačiau kasmetiniame kaimo žmonių susibūrime dar gali
ma įžvelgti ir pirmykštę, senąją prasmę: pagerbti visam kai
mui šventas vietas. Procesiją sudarė dažniausiai patys vyriausi
ir vaikai, jaunimas, bet, anot E.Rainienės, iš kiekvieno kiemo
turėjo žmogus būt. Šitaip senoji kaimo karta papasakodavo
jaunajai kaimo istoriją. Šitas pasakojimas prasidėdavo labai
anksti, saulei tekant, pačioje kaimo pradžioje, o baigdavosi
Kapeliuose. Taip buvo nueinamas kelias nuo gimimo iki mir
ties ir nuo dabarties iki praeities, o kryžiai trumpam žymėjo
ne tikerdvę, bet ir laiką. Kaimo kryžiai žymi svarbiausias (esa
mas ar buvusias) jovietas: laukų ribas, pačios kaimavietės pra
džią ir pabaigą bei Kapelius. Procesija, saulei tekant susirin
kusi kaimo pradžioje, aplankydavo iš eilės visus kiyžius, pas
kutinę giesmę sugiedodama Kapeliuose. Buvo apeinamas di
džiulis ratas: kaimas - laukai - kapai. Nors kryžiai stovėjo
kiekviename kieme, tačiau giedodavo tikprie bendrų viso kai
mo kryžių.
Procesiją vesdavo geriausias giesmininkas, vadinamas vadyrium arba kantorium. Eidami giedodavo Visų Šventųjų li
taniją ir tikypatingais atvejais, suklaupę prie kryžiaus, - „Po
ne Karaliau“:
Pone Karaliau, Abraomo dieve,
Susimilk ant sutvėrimo savo,
Dovanoki mums lietų (pagadą, sveikatą, derlių...)
Tas tris dienas žmonės laikėsi pasninko, nedirbo žemės dar
bų: „Par Kryžavas dienas nieko negalima dirbt, bu viskas kryžavosis. Jagu viščiukus perint užlaisi, ti jų kojos susikryžavos,
jagu ką sėsi - užaugs i sugrius“.2
„Kryžavų dienų užbaiga buvo Kapeliuose“, — pasakoja
J.Ramuckis. Tai nemažas, maždaug 2 ha užėmęs plotas toli
nuo gyvenvietės, ant Šušvės kranto, seniausiųjųvadinamas Ma
ro kapeliais. Pasakojama, kad ten baigdavęsi rėžiai.
Žinome, kadkapines liaudis įsivaizdavokaip išėjusiųjųben
driją, įrengdavojas gražiose vietose, dažniausiai ant kalvų, kad
mirusiesiems būtų lengvesnis ryšyssu anapusiniu pasauliu. Ku
nionių Kapeliai - Pušyno kalne (lygumų gyventojai kunioniškiai kiekvienąkiek aukštesnį Šušvės šlaitą ar skardį vadina kal
nu). Žemės čia molingos, pušis net per klaidą neišdygsta. Man
ilgai niekas negalėjo paaiškinti tokio keisto pavadinimo, kol
išgirdau pasakojant senovėje ten augus daugybę epušių. Ma
tyt jau seniai Apušyno kalnas (Kunionių šnekta) virto Pušyno
kalnu. Tai iš tiesų viena gražiausių vietų skurdokame apylin
kių gamtovaizdyje. Pušyno kalną supa molingos, šaltiniuotos
pievos (Avino skūra, Po tvoros galu), ojis pats - bene vienin

telė kaimo vieta, kur galima rasti švaraus smėlio ir žvyro. (Ne
veltui keliukas, kažkada dalinęs rėžius ir ėjęs pro Pušyno kal
ną, vadinamas Žvyrinkeliu.) Natūralu, kad kunioniškių amži
no poilsio vieta buvo pasirinktas Pušyno kalnas.
Kapai seni, pasakojama, kad laidoti pradėtaprašiautus kaž
kokiai baisiai epidemijai —marui ar šiltinei, čia vadinamai
„panska“. Nors paskutinis žmogus (beje, savižudis) čia palai
dotas šio amžiaus pradžioje, tačiau galima spėti, kad jau visą
šimtmetį prieš tai tokie pavieniai laidojimai buvo retenybė,
nes mažai kas žino esant kažkokį miglotą ryšį su ten gulinčiai
siais: „ako, devyni žmonės guli Urbonų familijos“. XVIII a.
kaimo žmonės jau laidojami Josvainių (artimiausio miestelio)
kapinėse. Atrodo, kad saugoti ir ypatingai gerbti tuos nežino
mus kapus žmonėms liepė ne tik natūrali, įgimta pagarba mi
rusiajam, kad ir kas jis būtų —savas ar svetimas, draugas ar
priešas, tačiau ir galimybė suvokti save kaip būtent šios žmo
nių bendrijos, būtent šio kaimo žmogų, tęsiantį jo istoriją. „Tę
guli sena kaima“, - sako kunioniškiai. Sena kaima - be var
dų, be pavardžių - apibendrinantis pavadinimas. Todėl ir Kryžavų dienų maldos už mirusiuosius skiriamos ne konkretiems
žmonėms, o praeičiai - „senai kaimai“.
„Tėvuks pasakaudavo, kad tę nu senovės buvo trys kryžiai,
aukšti, seni, jau skersiniai nulūžę, pasvirę... Vė apkasė, susta
tė, i da tris naujus kryžius kaima susidėjus pastatė. Pasikvietė
kunigąVasiliauską, tas pašventino. Kryžius darė išvieno ąžuolo
- vieną namo, kitą —į Kapelius. Tą dieną kaimoje buvo dide
lė šventė, gegužinė, visur beržiukais apsmaigstyta, mat me
džių Kapeliuose nebuvo, tik augo du seni bluoksniai - tarp
jų, sako, kažkada vartai buvę.“3
Ilgai kapeliai buvo šitaip prižiūrimi ir saugomi. Vaikams
net neleido skinti gėlių nuo Kapelių, gal todėl ten, tarp pup
laiškių irjuodšaknių, žvirblio rūtų ir katino rakčiukų, žydėjo ir
gražiausios kaime gėlės - šilagėlės, mažai kur aptinkamos Kė
dainių rajone. Kunioniškiams šis gražus augalas buvo „nabašniko plaukai“.
Po karo, kai pievos, keliukai, krūmynai, balos virto vienu
dideliu vienodu lauku, Kapelius dar ilgai aplenkdavo trakto
riai, vis sukdami aplink. Juos sunaikino prieš dešimtį metų.
Tada buvo nugriauti ir paskutinieji Kunionių kryžiai.
Kryžiai žymi kultūrinę erdvę, kurioje gyvenažmogus, veik
damas, tvarkydamas ją savo nuožiūra. Kryžiai buvusių sodybų
vietose ir kapinėse ne tik primena išėjusius, bet ir savotiškai
sakralizuoja tas vietas: „Visur, kur stovi kryžiai, te reiškia pa
garbą tai vietai“.4
Kryžiui kaime visuomet skiriamaypatingapagarba: „Kryžių
sutikai - nusiimk kuperę“.5„Kiekvienamkryžiui žmogus nu
silenkia“.6„Visus kryžius kaimoje aptverdavo, akacijoma austrijokais apsodindavo. Prieš Žolinę i Vardą Marijos gėlėm
apipuošdavo. Buvo toks senas mažiukas kryžiukas, jau nieks
nežinojo, kieno. Ti toki maža mergiciukė tę vis nubėga, apkasa, gėlių prisodina. Pamatė kadają žolinykė Petrienė, sustojo,
galvą linguoja: „Vaikeli, vaikeli, tujau tuo puošimu dangų už
sidirbsi“.7
Gerai žinomas draudimas neliesti kryžiaus ir tos vietos,
kurjis stovi. Kryžiaus sunaikinimas senųjų sąmonėjebuvo baisi
šventvagystė. Dabar neįmanoma nustatyti, kada ir kodėl ši nuo
stata susvyravo. Ciniškas pokario ateizmas greitai šventvagys
tę pavertė elgesio norma: „Kryžiai buvo beveik prie kiekvie
nos sodybos. Kai kliuvo art, kiti patys nuvertė. Kai meliaracija
ėjo, reikėjo sulyginti laukus, kad nieks nekliūtų“.8

Neišsaugojo žmonės nė garsiojo Kėdainių žemės meistro
Vinco Svirskio darbų. Kunioniuose jis buvo išdrožęs keturis
kryžius. Du iš jų buvo sudėtiniai viso kaimo kryžiai, prie jų ir
melsdavosi per Kryžavas dienas. Pirmasis, didžiausias ir gra
žiausias, stovėjo prie Valkauskų sodybos ir žymėjo kaimo pra
džią, be to, buvo skirtas jaunimui. E.Ramuckienė prisimena:
„Aš mažiukė prie to kryžiaus eidavau ir eidavau. Ko tik tę
nebuvo! I apaštalai, i angeliukai, i Izidorius sujaučiais - aukš
tyn, aukštyn, i galo nesimato. Tas kryžius buvo dažytas“.9Apie
1930-uosius kryžius pasviro, oJuozas Valkauskas nuėmė visus
apaštalus ir pasidėjo, kad nesupūtų lauke. Per karą jie dingo.
Antrasis kaimo kryžius stovėjo už paskutinės, Adomaičio
(vadinamo Galiniu) sodybos. Pasakojama, kad buvo šiek tiek
kuklesnis, bet irgi aukštas, papuoštas apaštalų skulptūromis.
Panašus ir jo amžius - išsilaikė iki 1933—ųjų.
Kitus du kryžius užsisakė ūkininkai į savo sodybas. Leono
Valkausko kryžiuje buvo erškėčiuotas Jėzus ir angeliukai. Jau
po karo į jo namus atsikėlė Ignas Bražinskas ir sudegino kry
žių, liko tik medinis Nukryžiuotasis - dabar prie Josvainių
klebonijos durų. Ilgiausiai išstovėjo Stepono Adomaičio kry
žius. Jis buvo pats kukliausias: nedidelis kryžiukas, o iš šonų
- du apaštalai, „negražūs, susikūprinę diedukai.“10Adomai
čio namus nukėlė, o vienišas kryželis stovėjo prie kelio, kol
sunyko (maždaug iki 1950—ųjų).
Juozas Valkauskas pasakodavęs, kad visi kryžiai daryti jų
sodyboje, kur ir buvo prisiglaudęs meistras. Kai ateidavo koks
žmogus į daržinę, meistras nusipurtydavo drožles, pasidėdavo
kalčiukus ir nustodavo dirbti. Atsisėsdavo ir sėdėdavo, kol jį
palikdavo vieną. Visas kaimas sudėjo pinigus ir užmokėjo
meistrui. Ojis dėl pinigų nesiderėdavo, kiek pasakydavo, tiek
privalėjo mokėti, o jei atsisakydavo ar imdavo derėtis, meist
ras nutildavo ir nieko nedarydavo, nesileisdavo įkalbamas.
Tokius ar panašius pasakojimus apie meistrą iš tėvų perė
mė ne vienas kunioniškis: „Šnekėjo, kad pavydus Svirskis, nes
jis prie žmonių nedirbo. Bet tai tik tamsūs žmonės. Jis gi ne
mėgo, kai jam į akis lenda. Keistas buvo, uždaras. Jokių svai
galų nevartojo.“11 „Jis norėjo skristi kaip paukštis. Pasidarė
sparnus i šoko nu daržinės. Visa kaima susirinku pažiūrėt. Ke
lius mėnesius dirbo, u par dieną sulaužė.“12
Monografijoje „Vincas Svirskis“ I.Kostkevičiūtė pastebi,
jog pasakojimai apie meistro bandymus atsiplėšti nuo žemės
- legenda, sklindanti iš kaimo į kaimą ir iš kartos į kartą.
Namai, kuriuose gyvenama, ir kapinės, kur ilsisi kelios kai
mo gyventojų kartos, yra suvokiami kaip centras, šventa vieta.
Erdvė aplink skaidoma į „gerą“ ir „blogą“. Gerumo sąvoka
čia reiškia irjaukumą, tvarką, gražumą. Tai sukultūrintos, žmo
gaus tvarkomos vietos: dirbami laukai, šienaujamos pievos.
Kunioniuose tokie laukai plytėjo už kaimo iki pat Šušvės (dar
seniau iki pat upės driekėsi rėžiai).
Panašiai kaip per Kryžavas dienas, laukai buvo apeinami
per Sekmines, siekiant griežtai apriboti šią „savą“, jaukią erd
vę ir apsaugoti nuo šalia plytinčio chaotiško gamtos pasaulio.
Sekminės Kunioniuose - viena iš didžiausių švenčių. Visas
kaimas trobas iškaišydavo beržais, pristatydavojų prie durų, o
iš vakaro surengdavo šventę piemenims: vienon sodybon su
nešdavo kiaušinių, padarydavo alaus - vaišindavo skerdžių ir
piemenis. Šitos vaišės ir būtinas jų valgis —kiaušinienė —va
dinosi „piemenų pautiene“. Kiaušinienę Sekminių pusryčiams
ar pietums kepdavo kiekviena šeimininkė. Laukų lankymas
Nukelta į 37 psl.
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Atsivėrimai

Iš Algimanto KUNČIAUS „Reminiscencijų ciklo“, pradėto 1976 metais.
Fotografuota 1979 metų rugpjūčio mėnesį Pakruojyje ir Klovainiuose.
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prasidėdavopo pietų. Dažniausiai eidavovisa šeima arba bentjau gaspadorius. Dažnai kaimynai, susitikę ant savo žemių ri
bos, apeidavo savo valdas drauge, o po to vaišindavosi alumi
ir sūriu.
Vakarop žmonės rinkdavosi pas Kazį Bražinską, kur po
ąžuolu buvo įtaisytos sūpynės. Supdavęsi tik suaugusieji, vai
kai žiūrėjo iš tolo. Į galą Sekminės virsdavusios bendra viso
kaimo švente su dainomis ir šokiais.
Pasakodami apie buvusius kaimo laukus, žmonės dažniau
siai pamini, kur kokie augalai augo, prisimena visus medžius,
dažniausiai žymėdavusius kaimynų žemių ribą. Ypač pabrė
žiamasjaukumas ir gražumas: „Kryžius laukuose statydavo tik
gražiosevietose“.13„Kunionių laukai buvo smagūs“.14„Į pietus
nuo Josvainių - Panevėžiuko miškelio už Juodkaimio teka
Lapskojis, senesnių žmonių vadinamas dar ir Beržytėmis. Už
jo - Macgalių kaimas. Jis nedidelis, už jo į pietus —didesnis
už Lapskojį upelis - Vikšrupis. Už Vikšrupio, įkopus į kalną,
prieš akis atsiveria gražūs Kunionių laukai“.15Į kairę pusę nuo
kelio, į rytus, Vikšrupio pasroviui —Vidurinis laukas, kuris
ribojasi su Vikšrupio skersiniais. Į dešinę - Margai, Avino
skūra ir Antpadangis, užjo žemai - Šušvės užliejama lanka Liepos lūgas. Tai ir visi gražieji, didžiausieji Kunionių laukai.
Nesukultūrinta erdvė

Neigiamą atspalvį turi: kaimo pakraščiai; šlapios nedirba
mos žemės, krūmynai; vietos, kur kas nors žuvęs.
Dažnai sutampavisos trys sąlygos, tuomet tokiavieta apibū
dinama kaip itin nejauki, „bloga“, pasakojama, jog ten vai
denasi.
Paskutinis Kunionių laukas prie Grinčiupio upelio, kuris
skyrė kaimą nuo Jasnagurkos, - Iešmainis. Tai išsirangęs šla
pias krūmais apaugęs ruožas, buvusios ganyklos. Kalbama, kad
dar „per metiešvą“ čia nušovė žmogų, todėl čia esanti „nege
ra, nesmagi vieta“.
Viduriniame lauke buvo karklais apaugusi loma, vadina
ma Žydų karklyne. Pasakojama, kad kažkada „per noglinę“,
kuri būna lapkričio mėnesį, velnias atnešęs ir įklampinęs čia
žydą. Šitaip nejauki vieta gavo pavadinimą ir neigiamą žymę
visamlaikui: pasakojama, kad ten vaidenasi, vaikšto ugnelės.
Tokios vietos, priešingai nei sakrali kultūrinė erdvė, api
būdinamos kaip pavojingos, nepažįstamos, grėsmingos, apgy
vendintos mitinių būtybių. Kunioniuose užrašyta sakmių, vie
naip ar kitaip susijusių su tokiomis vietovėmis: aiškinama to
ponimo kilmė (pavyzdžiui, Žydų karklynės, Žydbalio, Prapulianijos) arba sakmėje minima veiksmo vieta yra konkreti vie
tovė. N.Vėlius rašo: „Mitologinės sakmės dėl tariamo tikro
viškumo, vaizduojamo mitinio pasaulio nepaprastumo, sąsa
jomsu įprasta gyvenama vieta bei laiku stipriai paveikė liau
dies susikurtą landšafto sąvoką. Šis poveikis esąs dvilypis: sak
mės, sumitologindamos kasdieninį landšaftą, daro jį baugų,
gąsdinantį, tačiau kartu sudvasina ir įvairiausiais ryšiais susie
ja su žmogum“ (2; 49).
Sprendžiant išsurinktos tautosakos, Kunioniuose įdomiau
si dalykai dėjosi palei kaimo ribas: vakaruose - Skarbavam
miške, šiaurėje - Šušvės ir jos intako Vikšrupio pakrantėse.
Vikšrupis atiteka į Kunionius iš Pernaravos apylinkių. Jį
žmonės nelabai mėgę —upelis gana klastingas, duburiuotas,

šaltiniuotas, todėl šaltas kaip ledas net karščiausiąvasarą. Da
bar ant jo kranto Kunionių pusėje tėra dvi sodybos, tačiau se
niau Vikšrupis nemažai reiškė kaimo gyvenime. Žydbaliokam
pas prie Vikšrupio buvo kaimo Molynas, kur maždaug iki
1930-ųjų metų kasdavę molį kaimo plytinei. Ir Josvainių baž
nyčioje ne viena Kunionių plyta įmūryta. Nuo kaimo paviršupiu ėjo Dvarkelis. Jo kilmė aiškinama taip: Kunionių žmonės
buvo ne baudžiauninkai, okarališkieji valstiečiai, privalėję nu
statytą dienų skaičių atidirbti Josvainių palivarke. Šituo keliu
ir ėję į darbą dvaran. Prie brastos, kur Dvarkelis pereidavęs į
Macgalių pusę, auga sena laukinė obelis. Netoliese stovėjęs ir
kryželis. Dar ir dabar vietomis galima atsekti buvusį vieškelį.
Už Vikšrupio vingio, vadinamo Baronka, buvo kalnelis, atro
do, dirbtinai supiltas. Jį vadino Melnytėle. „Tą kalniuką supy
lė plienčikai su kepurėm, i tę yra skryniukė auksu, bu seniau
vaikščiojo ugnelės“.16Ardami žmonės rasdavo šukių, plytga
lių. Upelio krantai ties Melnytėle apgriuvę, o seni žmonės at
mena, kad iš jų seniau kyšodavo ąžuolinės pėdės. Deja, apie
šią vietovę težinomos tokios skurdžios nuotrupos, o pats pyli
mas dabar labai apgadintas - suartas. Apie paviršupy vaikš
čiojusias ugneles pasakojama ir daugiau. Iš Macgaliuose gy
venančios Onos Švilpauskienės užrašiau, jog vienas protingas
žmogus pasižymėjęs tą vietą, kur matė ugneles, rytą nuėjęs ir
išsikasęs lobį.
Kol kas Kunioniuose surinkta tautosaka nėra gausi, tačiau
išsiskiria retais motyvais. N.Vėlius nurodo, kad tikėjimai, jog
laumės kenkia gyvuliams (kerpa avis, jodo arklius) mažai tepaplitę, sudaro tik 5 proc. pasakojimų apie šias mitines būty
bes, o Kunioniuose tokių užrašiau: „Avims apie ausis slenka
vilnos —deivės peša.“ 17„Buvo kokios deivės. Pradėjo pava
sarį avys plikt. Gi išmislijo žmonės, kad deivės ateina, nupeša.
Buvo toks kaimoje jaunas, gal dvidešimt metų, jam motina
sako: „Nelaisiu tau ait gult į daržinę. Neik, vaikuti, ateis dei
vės pešt, išsigąsi“. Gi jau augus vyras buvo, ale nelaido moti
na, be tokiais dalykais labai tikėjo.“18
Velnias taip pat kenkiąs gyvuliams: „Jagu prakaituodavo
karvės, sakydavo - velniai jodinėja.“19Velnias - populiariau
sias Kunionių tautosakos personažas. Dažnai minimas patar
lėse ir priežodžiuose. Įdomesni išjų: Žiūri kaip velnias į savo
motiną.20 (Kai žiūri piktai, kuo nors nepatenkintas.) Velnio
akį tu padarai.21(Sakoma nevykėliui, pagyrūnui.) Tau tik šlu
bo velnio reikia.22(Sakoma, kai neįmanoma ką nors sudraus
minti.) Čia tik šlubo velnio reikia.23(Apie sunkų darbą.)
Norint geriau suvokti kaimo žmonių požiūrį į aplinką, ku
ri nėra jų veiklos zona, reikia velnio vaizdinį panagrinėti pla
čiau, nes ši mitinė būtybė labiau nei kuri kita mūsų tautosako
je susijusi su chaotiškomis, žmogaus nevaldomomis gamtos
jėgomis. Blogos, žmogui nenaudingos landšafto dalys - vel
nio sfera. Tiesa, kartais jis užklysta ir į patį kaimą, bet tokiuo
se pasakojimuose yra labai artimas žmonėms: turi žmogišką
išvaizdą(lenkiškai kalbantis ponaitis suskrybėliuku), bendrau
ja su žmonėmis - maino pypkutėm ar „tabakierkom“. Šiek
tiek grėsmingesnisjis būna vakare: „Valanda, kai pradeda tem
ti, yra šarufka vadinama. Tada nereikia šviesos degti, geriau
atsigulti ir pagulėt tą laiką, bu tada velnių, raganų ir laumių
vaikščiojimas.“24Velniai pasirodojaunimo pasilinksminimuo
se: „Nuaju dvi mergaitės ant večioro. Prisistatė du jaunikai
čiai - kad gražūs, aukšti, nuaugę. Kad jau šoko, kad šoko,
pasižiūri - avies kanopos. Ti jos laukė aušros, neėjo namo, bu
būt nusmaugę.“15
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N.Vėlius nurodo, kad pasakojimai, kaip velnias su pieme
niu muša ripką, eina įjaunimo pasilinksminimus, pas naktigo
nius, maino tabakierkom, sudaro tik du sakmių apie velnius
procentus. Ripkos mušimas —žaidimas, kurį draugiškai sykiu
žaidė kaimo paaugliai (kai kur sakoma, kad ir vyrai), priimda
mi ir velnią. Tokie draugiški susitikimai vykdavę Vaško baloj
(Viduriniame lauke tarp Kaimovietės ir Vikšrupio): „Manu
tėvas pasakodavo, kaipripkas mušdavo, ateidavo i velnias mušt
- skyliukė nosyje, ragiukai buktai. Pamuša su vaikais ripką, i
išeina, nieko blogo nedarydavo.“26„Maneis tėvuks visokių nu
tikimų apsakydavo. Ant Vaško batės ateidavo velnias ripką
mušt. Kaimos vyrai su vėzdais mušdavo, o velnias padėdavo.
Jis kai žmogus buvo, ponas su skrybėlių.“27„Suaidavo iš kai
mos paaugliai ripką mušt. Prisistatydavo velnias, gražiai, po
naičiu apsirengęs. Kad priima i jį mušt, sakydavo: „Mainykim
tabakerkom“. Žmogus apsidžiaugęs maino, o grįžęs pažiūri į
kišenę, kad tę jau arklio mėšlas“. 28
Už kaimo ribų velnias dažnai pasirodo kitokiais pavida
lais, kartais atitinkančiais aplinką: „Mano dėdė nuvėjo į Kunionių mišką. Strielčius buvo. Atlakia stirna. Jisai prisitaikė,
kai šovė —paršovė išsyk ausį, ragą i nagą. Mat jin krapštėsi
galvą. Aš sakau, kad geras strielčius buvo, o tėvuks aiškinda
vo, kad sumos mete nušovė, mat tę buvo velnias, ne stirna.“29
Šitoks velnio vaizdinys yra itin retas, velnias daug dažniau
įsivaizduojamas žmogaus ar gyvulio pavidalu. Yra ir daugiau
pasakojimų apie žmogaus susidūrimą su velniu miške (išvaiz
da nenurodoma). Čia jis dažniausiai baudžia dirbančius per
mišias: „Vienas diedas iš kaimos, Levonas Valkauskas, per mi
šias nuajo grybaut. Vienų baravykų prisirovė, pareina namo —
vieni arkliašūdžiai. Ti čia buvo velnio darbas.“20
Miškas, kuriame pasirodo velnias, matyt, labiau buvo su
prantamas kaip svetima, žmogaus neįsisavinta erdvė, kaip ki
tas pasaulis arba riba tarp šio ir kito pasaulio, o ne kaip žmo
gaus gyvenama, jam artima vieta. Toks įsivaizdavimas juo la
biau tikėtinas, kai miškas iš tiesų yra kaimo pakrašty ir skiria
jį nuo kitų kaimų žemių.
Velniasklaidintojas kartais gali būti suvokiamas paprasčiau
siai kaip žmonių požiūrio į baugias ir klaidžias vietas išraiška.
Jo apžavai dažniausiai išnyksta, iš miško, pelkių, krūmynų par
ėjus į kaimą, įžengus į trobą. Pamatomas tikrasis daiktų pavida
las: supuvęs pagalys vietoj gražios pypkutės, arklio mėšlas vietoj išsimainytos tabokinės ar mišių metu surinktų baravykų.
Įvairios velnio pasirodymo vietos nėra jo nuolatinio gyve
nimovietos: „Matydavo seniaujų, matydavo. Viens miške ma
tė; kokiai bobai pri Vikšrupio su ragais pasirodė, a teip, sako,
po žeme jie vaikščioja“.31
Net jei nenurodoma konkreti velnio pasirodymo vieta, pa
sakoma: „užkaimos“, taigi velnias vis tiek ištremiamas už kul
tūrinės erdvės ribų. Labiausiai nuo kaimo centro nutolęs Šuš
vės vingis šiaurės rytuose krinta į akis kaip vietovė, kurioje
kunioniškių vaizduotė galėjo apgyvendinti šią mitinę būtybę.
Į Šušvę čia įteka du upeliai: Medupys iš Kunionių ir Žiedupys
iš Plaktinių kaimo pusės. Brasta už Žiedupio žiočių vadinama
Vilkbrasčiu. Brastoje buvęs didžiulis akmuo (po karo jį su
sprogdino), apie kurį pasakojama: „Sėdi Vilkbrasty ant akmeno toks žmogiuks i kala batus, kai mėnulis šviečia, kai pilnatis
būna. Kai mėnulis už debesiukų pasikavoja, tas vokietuks lie
pia: „Sveti, cham, sveti!“32
Svetimšalis batsiuvys nesunkiai atpažįstamas: N.Vėlius nu
rodo, jog „sėdėdamas ant akmens, velnias apavą lopo dauge
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lyje sakmės „Perkūnas užmuša ant akmens sėdintį ir siuvantį
velnią“ variantų. Užuominų apie velnio ir Perkūno kovą šioje
sakmėje nėra, tačiau galima spėti šį motyvą buvus žinomą kunioniškiams: „Yra toks skausmenis. Blizga. Toks kai pirštas.
Sakydavo, kad velnio pirštas. Kada būna didelis griaustinis, jų
primėto.“33Įdomi čia velnio pasirodymo vieta - upės brasto
je ant akmens. Kunioniuosejis dažnai „sutinkamas“ netoli van
dens, prie upelio, šlapiose pievose - Žydbalyje, Vaškobaloje,
Žydų karklynėje, prie Vikšrupio. Vanduo yra simbolinė riba
tarp gyvybės ir mirties, o šiuo atveju upė yra dar ir reali dviejų
kaimų riba - tarp „mūsų“ ir svetimo pasaulio. Velnio saugo
mas akmuo slepia įėjimą į požemio karalystę.
Šioje sakmėje velnias turi žmogišką pavidalą ir jau yra ge
rokai sukarikatūrintas, tačiau galima spėti buvus daugsenesnį
velnio - vilkovaizdinį. Pirmiausiatokio spėjimogalimybęduo
da pats toponimas - Vilkbrastis, žinant panašų velnio ir vilko
ryšį su akmenimis: „Padavimuose vilkas kaip ir velnias įmina
savo pėdą į akmenį.“ (2; 95) Šią prielaidą gal paremtų kitas
tekstas, pasakojantis apie šalia esančias vietas kitąpus Šušvės:
„Tėvas sakė, kadjo dėdė buvo griežikas. Kadajis su tokiu Bal
trum nuvėjo į Plaktinius. Šviesos dega, tiek visi šoka! Pana
viena, vyrų dvidešimts. Kai pašoka, kažnas moka jam. Prisi
kimšo pilnas kišenes. Užgiedojo gaidys, baigęsis tie šokimai,
aina abudu namo. Aina aina par pelkes, išėjo į Plaktinių kai
mą pas kokį žmogų - tigi tošis tik kišenėse. Aina toliau, girdi
- antis rėkia. A tę buvovilkui duobė iškasta i antis pakabinta.
Tamsu buvo, i jie įkrito į vilko duobę. Ėmė rėkti, atlėkė žmo
nės, ale negali ištraukt, bu kai traukia, vilkas už kojų laiko.
Reikėjo laukt aušros...“34
Nors pasakojimas gana fragmentiškas, tačiau dviejų siuže
tų paralelė - muzikantai velnių vestuvėse ir vilkduobėje atrodo ne atsitiktinė: „Vilkas, kaip ir velnias, mėgsta muziką
ir nieko nedaro žmogui, įkritusiam į vilkduobę, jei jis visą lai
ką groja“ (2; 96). Prieš tai velniai nieko blogo nepadarė muzi
kantui, grojusiamjų vestuvėse ar pasilinksminime. Mitologi
nėse sakmėse velnias kartais pasirodo vilku arba tos pačios
sakmės variantuose nuolat vaizduojamas tai vilkas, tai velnias.
Toks kaitaliojimasis yra motyvuotas, nes vilkas „esąs velnio
sukurtas, turįs velnio kraujo“ (2; 91).
Ribos ir užribiai

Kuo toliau einama iš kaimo centro jo pakraščių link, tuo
neigiamesnį atspalvį įgauna aplinka. Pats centras, saugiausia
vieta —namai, kiemas su troba, tvartais, svirnu, darželiu ir
kryžiumi. Namai - tai kūryba Kaimo paribiai - natūrali gam
ta, bet sykiu ir chaosas, destrukcija, išreiškiama mitologiniais
vaizdiniais. Tokiestaigūs erdvės lūžiai, kitimai pažymimi. Ryš
kiausios ribos yra tos, kurios skiria vieno kaimo žemes nuo
kito. Kitas kaimas dažniausiai ir kiti papročiai, kita šnekta,
kita tvarka, todėl trumpai apžvelgsime ir kaimo santykį suesan
čiais „anapus“.
Erdvės pasikeitimą, pertrūkį, dalinimą į „čia“ ir „anapus“,
„sava“ ir „svetima“ gali žymėti koplytstulpis, vartai, medžiai.
Kunioniuose prisimenamas tik vienas koplytstulpis. Pasa
kojama, jog jį pastatė prie Vikšrupio, kai jame nuskendo jau
na mergina. Liaudies vaizduotėje ji tuoj įgavo laumės pavida
lą: sėdinti vakarais, šviečiant mėnuliui, prie jai skirto stogas
tulpio, šukuojasi ilgus savo plaukus, baltais drabužiais vaikšto
prie upelio. Šis upelis yra natūrali riba, skirianti Macgalių ir
Kunionių kaimų žemes. Stogastulpis stovėjęs prie pat tilto,

kuris taip pat žymi perėjimą iš vienos erdvės į kitą. Apie šią
vietą (kaip apie visą Vikšrupį) sklinda daug pasakojimų kaip
apie nejaukią, kur dažnai vaidenasi. Tiesa, amžiaus pradžioje
iš senųjų tikėjimų jau drįstama ir pramogą pasidaryti. E.Ramuckienė pasakoja apie savo tėvojaunystės išdaigas: „Per Ka
lėdas Josvainiuose dvyliktą valandą nakties būdavo Bernelių
mišios, Kunionių kaimo žmonės eidavo. Okalbėdavo, kad prie
Vikšrupiovaidenasi. Nuvėjojis su Plančiūnu po Vikšrupio til
tu (po juo upelis buvo labai gilus). Pasislėpė po šitų tiltu i
laukia. Aina dvi davatkos: Adomaičio Rozalija i Rainio Ona.
Girdi: po tiltu dejuoja - plonu balseliu: „Ai-ai-ai-ai!“ Sto
ras balsas: „Ai, ai—i!“ Rozalija parsižegnojo i sako: „Reikia
klaust: „Dūšele, dūšele, ko reikalauji?“ „Ne taip, Roziut, klausi,
- supyko Ona, - reikia sakyt: dūšele, par vardą Kristaus, ko
reikalauji?“ Iš po tilto atsakė: „Mergų!“ Tos parlėkė namo,
kiek kojos neša, i tuoj pasklido po kaimą kalbos, kad po Vikš
rupio tiltu iš tikrųjų vaidenasi.“35
Nors Vikšrupis apibūdinamas vien neigiamai, tiltas per jį
suvokiamas kaip reali kaimo riba: šiapus jo negali grėsti jo
kios piktos svetimo pasaulio jėgos: „Sakydavo, kad Blekuose
vaidenasi. Perėjus Beržyčių upelį, buvo toks kalniukas. Tę bu
vo rūsiai, bulves kavojo. Tę atkasė pasmaugtą žmogų. Nuo to
sykio ėmė šnekėt, kad vaidenasi. Mano babai, Petronėlei Val
kauskienei, teip atsitiko. Ėjo vakare pasivėlavusi iš Josvainių i
pajuto, kad kas seka. Atsisuka —baltas šuva. Didelis, sako.
Jin pasakojo: „Aš ainu pamažiukais, i tas šuva pamažiukais.
Aš lekiu, i tas šuva lekia prie šono, kiek kojos neša. Ni loja, ni
kanda, ni atstoja, bjaurybė.“ I teip nulydėjo ją iki pat Vikšru
pio. A tę, parėjus Vikšrupį, i dingo nežinia kur. Parėjus vi
siems šnekėjo: „Teip lėkiau, kad kuris krūmas matė, kuris ne.“
Ane iš bailių buvo.“36
Taigi ir tiltas, ir koplytstulpis ant kaimo ribos gali būti tapa
tinami su kaimo vartais: šiapus —mano, mūsų pasaulis, o užjų
- svetimas, nepažįstamas, kitas. Įdomu, kad Kunioniuose pa
sakojamaapiebendrus kaimovartus. Dabartiniai seneliai patys
juos žino tik iš pasakojimų, tačiau gali parodyti tą vietą, kur jie
esą stovėję. Tą vietą žymėjo abipus kelio augę gluosniai (nu
pjauti 1936 m.). Vartai - kaimo pradžioje, tačiau už pirmosios
- Valkauskų —sodybos, matyt, seniau pastatytos. Sunku įsi
vaizduoti tokį uždarą kaimą, tačiau pasakojama, kad vakare,
saulei nusileidus, vartus užkeldavę, kad neišbėgtų gyvuliai, bū
tų ramybė ir niekas nedrumstų gyventojų poilsio...
Užsimenama buvus vartų ir Kapeliuose. Senųjų atmintyje
irgi likę tik du gluosniai jų vietoje.
Beje, kunioniškiai mėgsta, nusakydami kokią nors vieto
vę, šalia vietovardžio paminėti „tos vietos medį“: „Sako, pri
Vikšrupio žydas turėjo melnytėlę pasistatęs. Pri Barankos, tę,
kur tą ąžuolą rado...“37„Liepos lūge tada ganė, tę, kur ta grūšia...“38 „Dvarkelis pareidavo Vikšrupį į Macgalių pusę par
brastą, kur laukinė obelinė...“39„Tas labai skanus šaltinis Po
tvoros galu. Pri gudobelis...“40
Vikšrupis ir Šušvė - ryškiausios natūralios kaimo ribos.
Šitaipvanduo skiria ir Kunionių kaimynus: „Žiedupys - Plaktinius irJosvainių dvarą, Šušvė —Josvainius ir Macgalius, Lapskojis - Macgalius ir Juodkaimį. Kunioniai priklausė Josvai
nių parapijai, todėl daugiausia ir buvo bendraujama su Jos
vainių pusėje esančiais kaimais. Dar mėgstama prisiminti se
nųjųpasakojimus apie baudžiavos laikus, kai kunioniškiai, ka
rališkieji valstiečiai, eidavę į Josvainių dvarą. Santykiai su ry
tiniais kaimynais už Šušvės - Plaktinių ir Graužiu kaimais -

nuo seno buvo prasti. Šaipomasi iš jų gyvenimo būdo, papro
čių ir šnektos. Iš tiesų visi aplinkiniai kaimai šneka ta pačia
tarme, bet kiekvienas turi savitumų, suteikiančių tam tikrą at
spalvį, gal ir kaimo charakterį atskleidžiančių. Pačius kunioniškius vadindavo stačiokais. Itin nemalonų įspūdį darė žo
džių trumpinimas, kietinama 1: „vė-varlė,“41 - pašiepiama jų
šnekta.
Okunioniškiai šaiposi iš „dainuojančių“ savokaimynų: „Še,
aure, varle strikituoja!“42- tai Graižių šnekta. „Či mačiu tokį
žvėrį, tokį žvėrį!“43 - Karūnava. Žodžiai „suspaudžiami“ ir
„sukapojami“ Malaikoniuose“: ka-ti-nas, ka-mi-nas, pa-va-saris“.44
Labiausiai kunioniškiai priešindavo save su pietrytiniais
kaimynais - Graužiais. Save apibūdindavo kaip „šviesią kai
mą“, osvetimiems priskirdavovisus neigiamus bruožus. „Grau
žų žmogus“, - dar ir dabar pasakoma apie tamsų, apsileidusį
žmogų. Kelios kunioniškių kartos prisimena tuos pačius vaikų
žaidimus - erzinimusis. Abiejų kaimų vaikai sustodavo abi
pus Šušvės ir žiūrėdavo, kad priešininkai nedrįstų jos perbris
ti. Kunionių jaunimas šaukdavo:
Graužiukai, rupūžiukai,
Vijo velnią per karklyną,
Vijo, vijo, nepavijo,
Kai pavijo, i prarijo!45
Graužiukai, rupūžiukai,
O kur jūsų avys?
Anoj pusėj dvaro
Šimts velnių atvaro!46
Graužai, rupūžai,
Vedė katę šokt.
Katė nemokėjo Graužai išmokino!47
Pietinė kaimo riba nėra tokia aiški. Ją sudarė Iešmainis
(šlapia, krūmokšniais apaugusi pieva), nedidelis Grinčiupio
upelis ir bevardis upelis, atitekėdavęs iš Skarbavo miško. Da
bar šios vietovės labai pasikeitusios, abu upeliai virtę melio
racijos grioviais. Pietinė riba kunioniškiams nebuvusi labai
svarbi, nes su pietiniais kaimynais beveik nebendrauta. Tai ma
tyti vien iš vietovardžių ir tautosakos: apie šias vietoves be
veik nieko nepasakojama, upelis net neturėjo pavadinimo (vė
liau pavadintas Kunionių upeliu). Ojuk įvardijimas visuomet
reiškia išskyrimą, sureikšminimą, ir niekaip nepavadintos vie
tos beveik nieko žmonėms ir nereiškė. Anuomet čia gyveno
mažai žmonių. Ant Grinčiupio kranto prisimenama tik viena
sodyba, Prapulianijoje —trys, o dar kairiau, kur dabar naujoji
Kunionių gyvenvietė, buvo skurdžios ir šlapios Graužiu kai
mo ganyklos.
Su Graužiu ar Malaikonių gyventojais kunioniškiai ben
dravo iš aukšto, bet vis dėlto bendravo. Už pietinės ribos, ro
dos, iškart atsiveria tuštuma: su Kampų, Jasnagurkos, Bajėnų
žmonėmis siejo tik dalykiniai ryšiai. Įdomi detalė: XVII a. Jos
vainių bažnyčios tuoktuvių metrikuose nepavyko rasti nė vie
no atvejo, kad tuoktųsi Kunionių ir Kampų, Graužiu gyvento
jai. Matyt šiųkaimų priešprieša iš tiesų buvo labai sena ir ilgai
išsilaikė, iki pat XX a. vidurio.
Šį priešiškumą galėjo padidinti kaimų priskyrimas skir
tingoms parapijoms. Dabar kaimai Kunionių pietuose priklau
so Panevėžiuko parapijai, o patys Kunioniai - Josvainių. Tai
gi Macgalių, Plaktinių ir Graužiu kaimai negali būti visiškai
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svetimi, nes jų gyventojai priklauso tai pačiai bažnytinei ben
druomenei.
Kita aplinkybė —pietinių kaimynų sulenkėjimas. „Šnypš
čia kai gyvatės po kelmu“, —su panieka kalbėjo apie juos kunioniškiai.
Vakaruose kaimo ribą sudarė Skarbavas miškas ir ganyklų
ruožas, kuriame trobas turėjo pasistatę Graužiu, Malaikonių
ir pačių Kunionių gyventojai. Čia dažnai kaimynai nežinojo,
kuris kuriam kaimui priklauso. Šias tolimas, varganas, „ne
gražias“ vietoves Kunioniškiai praminė Abisinais ir Arabais.
Santykiai su jų gyventojais rėmėsi nekukliomis antinomijomis:
Kunioniai turtingi, tvarkingi, gražūs, Abisinai ir Arabai (vie
tovės pravardė!) - skurdūs, apsileidę, tamsuoliai: „Baisiai tę
jie vargo, ant ganyklių susistatę. Baisus vargas, ale baisūs ir
papročiai. Prasigėrę visiškai. Aš kada sekretorių dirbau, rei
kėjo mą pas Grincį nuveiti. Aš tokio apsileidimo kai gyvas ne
mačiau! Durys pradaros, įvėjau į gryčią —tvaikas, vištos vaikšto
stalu. Grincys išlindo baltom kelnėm iš kokios kertės. Stovi
ant stalo butelys - degtinė pusiau samanų prižėlusi. Sako: „Aš
tave pavaišinsiu, reikia tik per kokį padurką parkošti...“48
Pamiškė (žemės tarp miško ir Žydbalio) priklausė Kunioniams. Čia buvo įsikūrę vargingieji kaimo gyventojai, vadina
mi Bobeliais, bet faktiškai šios vietovės buvo už kaimo ribos:
įjuos žiūrima ne kaip į Kunionių pakraštį, o kaip į visai atskirą
bendruomenę.

=

KEPURIŲ
KELIONĖS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ

Cilindras
Pirmieji cilindrai ar bent jau galvos danga, savo išvaizda
primenanti cilindrą, aptinkama XV a. miniatiūrose. Kaip ir ištemptnosė avalynė (ištįsęs kaip vyža (I; 338), - gal toks pasa
kymas liudija, kad pas mus irgi tokia nešiota?), taip ir gotiški
cilindrai padėjo išlaikyti stilistinį vientisumą - pabrėžė viso
mis drabužių konstravimo (jau sparčiai pradėjusio vystytis)
priemonėmis siektą figūros ištęstumą. Stengtasi kilti į aukštį.
Vyrišką cilindrą galėjo nusižiūrėti nuo originalios mote
riškos dangos enino (pr. hennin) - padengtos šydu aukš
tos kūgio formos konstrukcijos. Eniną savo ruožtu perėmė
iš rytietiškos „seikele“ ar „saukele“ vadinamos galvos dan
gos, kurią nešiojo ištekėjusios moterys ir kurios ilgis, tiksliau
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THE SPACE OF A VILLAGE
Kunioniai, the Kėdainiai district.
Judita KIŠONAITĖ
The article deals with the comprehension of space
in people’s consciousness, on the basis of the analysis of
the concrete Kunioniai village (the Kėdainiai district).
There is a cultural space of the village, i.e. the space
that is regulated and sacralized by man, the space inc
luding buildings, ploughed fields, holy places; and
non-cultural - the edges of the village, wet, non-cul
tivated areas of land, underwood, places of perished
people - everything is connected with secret mytholo
gical phenomena, most often related to devil, witches
and apparition; the limits of the village and the space
out of the village, i.e. spiritually close or more distant
neighbours.
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Spėjamas cilindro formos skrybėlės
įkvėpimo šaltinis - eninas. XV a. pab.
// MepuanoBa M .H . K octiom pa3h h x BpeMeH h napoflOB.-T.l.-M.,
1993.-C.522.

Eninas savo ruožtu buvo
įkvėptas rytietiško .sauke
le“, nešioto dar 1908 m. //
3axapOBa H.B., XoaxaeBa P.H. ToJiOBUbie y6o-

phi Ka3axoB: onuT jioKaJibHoit KJiaccHcpHKa-

- aukštis siekė 25 cm. Tai šventu UHft / / TpaoHiixoiniaa
(2; 216) laikytas paradinis apdan- oflexwa rrapoflOB Cpe«galas. Patekęs į Europą, jis dar pail- Heii A3Hi* H Ka3axcragėjo, ir Izabelė Bavarietė jau nėšio- Ha -M > 1984.-C.217.
jo metro ilgio eniną.
Renesansas, gotikos priešingybė kuriam laikui atsisakė
aukštų ir kietų galvos dangų, linkėdamas nešioti minkštas
plačias beretes. Betgi ispaniško kostiumo įtaka, sustingdžiusi
pernelyg laisvas, subliuškusias činkvečento (it. cunquecento) formas, vėl suaktualino pastangas figūrą ištempti į ilgį,

Skrybėles, kuriomis dabinosi Ispanijos grandai, o
vėliau ir visa Europa, gamino iš odos ar aksomo ir puo
šė kaspinais, festonais, juostomis ir juostelėmis arba
juvelyriniais dirbiniais su brangakmeniais ir stručio
plunksnomis ar gulbės pūku, net sabalo bei kiaunės
kailiu. Tokias skrybėles ant aukštų piramidės pavidalo
šukuosenų nešiojo ir moterys. Kaip ir visas karkasinis
kostiumas, jos padėjo ištempti ir pailginti figūrą.

Vėlyvojo Renesanso cilindro pavida
lo skrybėlė moteriškame kostiume //
Boucher F. A History of Costume in
the West. - New York, 1987.-P. 218.

Vėlyvojo Renesanso cilindro pavida
lo skrybėlė vyriškame kostiume //
Boucher F. A. History of Costume in
the West. - New York, 1987. -P.218.
XIX a. viduryje cilindras tampa visų luomų kasdieniniu
galvos apdangalu // MjuiiocrpHpoBarniau ainjKKiione71HH MOAM.-TIpara, 1986.-C .533

Cilindras Rytų Prūsijoje. XIX a. pirmoji pusė // Lietuvių
liaudies menas. Drabužiai.-V., 1974.-P.525.
XV a. pabaigos protocilindras // HrijnocrpHpoBaHHafl OHUHKnoneflHH

MOflu.-flpara, 1986.-C.533

XIX a. vidurio Marijam
polės valstiečio šei
mos vaiko cilindras //
Lietuvių liaudies me
nas. Drabužiai.-V.,
1974.- R XVII.

priešingai Renesanso viduryje
vyravusiai horizontalei. Pasitelk
tos priemonės priminė viduram
žiškas: paaukštinti galvos ap
dangalai ir ištemptanosė avalynė (tiesa, jau nebe to
kia kaip gotikinė). Manoma, kad XVI a. paskutinį ket
virtį atsiradusias skrybėlaites tokas (pr. toque) su aukš
ta tulija ir nedideliais bryliais galėjo įkvėpti viduram
žiško šalmo formos, nes riterystė tapo ispaniškojo aristokratizmo ideologija.
Pamėgtąją Renesanso beretę pakeitusios tokos
galėjo būti suformuotos iš neplačiais bryliais berečių
- tereikėjo ant kieto aukšto karkaso užtempti tuliją, o
medžiagos perteklių suklostyti. Jeigu tulija buvo su
apvalinta, jeigu turėjo pakietintą perėjimą nuo viršuti
nės briaunos šonų link, tai toka panėšėjo į katiliuką
arba į cilindrą (3; 238).

1785 m. trečiojo luomo moterų pradėtas
nešioti cilindras kaip moteriškos emanci
pacijos išraiška // Laver J. A concise his
tory of Costume.-London, 1969.-P.147.

Cilindras - toka ant Elžbietos Fredaitės-Radvilienės galvos. XVI a. pabai
ga // Matušakaitė M. Portretas X V IXVIII a. Lietuvoje.-V, 1984.-P .43.
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Lietuvoje to meto cilindrai (tokos) puošė didikų portre
tus: Sapiegų giminės galerijoje (4;17), Radvilų portretuose
- Elžbietos Fredaitės-Radvilienės, Sofijos Radvilaitės-Kat
kevičienės, Eleonoros Ostragiškės- Radvilienės ir kitų (4; 84).
Žaismingam šių galvos dangų charakteriui atsiskleisti kiek
trukdo prastokos XVIII a. šių portretų kopijos, pagamintos
pagal XVI a. pabaigos originalus.
Porenesansiniu laikotarpiu, kaip dažnai istorijoje atsitinka,
cilindrą pamiršo maždaug iki Didžiosios Prancūzijos revoliu
cijos. Kai vėl jj „atrado“, buvo kiek pakitusi forma: jis įgijo
ganėtinai plačius brylius ir aukštą siauroką tuliją. Vyrai šiuos
cilindrus puošė trispalvėmis kokardomis, o moterys - gau
sybe kaspinų ir plunksnų. Beje, tuo metu cilindras jau nebe
buvo aristokratų atributas, atvirkščiai - jis buvo išskirtinė tre
čiojo luomo galvos danga, kuri į Europą sugrįžo per Ameri
ką, savo revoliuciją vykdžiusią trylika metų anks&'au nei Pran
cūzija. Prigijęs racionalioj Anglijoj, cilindras kartu su fraku
tapo kasdieniniu kostiumu ir skverbėsi į visus luomus ir šalis.
Pabaltijy cilindro pavidalo iš avies vilnos veltinė tiesiais
bryliais skrybėlė žinoma nuo XVII—XVIII amžių. Estijoje ji va
dinta kūbar, Latvijoje -ratenes, Lietuvoje - skrybėlė. Dar
XIX a. viduryje galėjai pastebėti vietinių skirtumų: Aukštaiti
joje tulijos aukštis siekė 50-60 cm, todėl, užsidėjus ant gal
vos, tokios skrybėlės viršų reikėdavo sustumti kaip armoni
ką. Estijoje nešiojo aukštas, kiek į viršų siaurėjančiom tulijom siaurabryles skrybėles. Nuo XIX a. vidurio čia ėmė do
minuoti iš Prancūzijos atklydę fasonai - į viršų platėjančios
tulijos. Tokio fasono cilindrai buvo paplitę ir Kurše, Žemaiti
joje bei Aukštaitijoje (5; 117).
Galvos apdangalai Pabaltijy buvo neatsiejama liaudies
kostiumo dalis. Estijoje vyresnio amžiaus valstiečiai XIX a.
pabaigoje - XX a. pradžioje kepurę nusiimdavo tik valgyda
mi. Manoma, kad galvos apnuoginimas prieš valgį priklauso
nuo požiūrio į duoną, kaip brangiausią Dievo dovaną, o ne
noras apnuoginti galvą - nuo ilgą laiką Europoje vyravusios
nuostatos, kad tik laisvas žmogus turi teisę nešioti kepurę.
Todėl kepurės nusiėmimas reiškė: „Nusižeminu jūsų akivaiz
doje iki vergo“. (6; 23).
Kita vertus, jei kas vyresniam ar garbingam žmogui ne
parodydavo reikiamo dėmesio nusiimdamas kepurę, iš jo
tyčiodavosi: „Gal kepurė prikalta?“ Arba: „Ar priaugo prie
galvos?“ (7; 262).
Paprastai skrybėles veldavo iš natūralių spalvų vilnos,
nors pasitaikydavo ir juodai dažytų. Puošdavo namuose aus
tomis ar pintomis juostomis, tasma, plunksnomis, ypač po
vo, gyvomis gėlėmis. Antai žemaičiai sodiečiai vasarą dabindavosi aukštomis apvaliomis skrybėlėmis „su žiupsniu povo
plunksnų“ (8; 447).
Cilindras XIX a. pradžioje išstūmė visas kitas skrybėlių
formas; pasirodyti be jo gatvėje buvo nepadoru. Ideologiškai
cilindro forma sutapo su romantizmo propaguojama gotikos
stilizacija, kurios poveikin pateko visas kostiumas su kimšta
krūtine ir pečiais, ilgomis rauktomis rankovėmis ir pan. Devy
nioliktame šimtmetyje cilindrą nešiojo tik vyrai, nors retkar
čiais ir moterys (pavyzdžiui, prie amazonės apdaro jojimui
arba, pavyzdžiui, Žorž Sand, apsivilkusi vyrišku kostiumu).
Garsėjo prancūziškasis ir angliškasis cilindrų tipai: pirmo
jo tulija platėjo į viršų, o antrasis buvo taisyklingo ritinio for
mos. Ampyro ir bidermejerio laikotarpiu dar buvo įprasta dė
vėti spalvoto šilko cilindrus, juos priderinus prie drabužių at
spalvio, bet ilgainiui juos išstūmė juodas cilindras. 1835 m.
išrado sulankstomą cilindrą - šapokliaką (pr. chapeau claoue),
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kurį patalpose pasibrukdavo po pažastimi. Įprastinį cilindrą
paprastai svečiuose įsinešdavo kambarin, pasistatydavo ša
lia savęs ir į jį sumesdavo pirštines.
1850 m. pasirodė nauja galvos danga - „katiliukas“. Ta
riama, jog jį sugalvojo vieno medžioklės mėgėjo užsakymu.
Jojant katiliuko negalėjo nupūsti vėjas, be to, jis tarsi šalmas
apsaugojo galvą nuo šakų. Plačiai tarp prasčiokų paplitęs ,
ilgą laiką oficialiosios mados ignoruotas, jis iš lėto cilindrą
stūmė išeiginio galvos apdangalo link.
Minkšta fetrinė skrybėlė rytiniams vizitams ir kelionėms
(1885 m.) tapo kasdienine galvos danga (cilindras jau išstum
tas), nes vaikščioti vienplaukiui buvo netgi nepadoru.
Griežtai reglamentuota cilindro nešiosena tęsėsi. Reika
lauta, kad vyriškis su skrybėle nesiskirtų net vykdamas į kvies
tinius pietus ar pobūvį. Per pačius pietus cilindrą derėjo pa
likti ant savo kėdės svetainėje, o pobūvyje šokio metu - ant
partnerės kėdės (3; 402).
XX a. visiškai praradęs buitinio atributo reikšmę, cilindras
išliko tik egzotiškose sferose - itin prašmatniose vestuvėse,
jodinėjimo varžybose bei cirko fokusininkų apdare.
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Caps travelling...
Rūta GŪZEVIČIŪTĖ
Cylinder
The first head-dress resembling cylinder has appea
red in the Late Middle Ages. Cylinder is considered to be
an European head-dress but it might indirectly have be
en under the influence of Oriental head-dresses.
In the Late Renaissance under the influence of aris
tocratic Spanish fashion it has revived as a hard hat in
the shape of “toque". Such shape of a hat was worn by
Lithuanian nobility at the end of the 16th century.
Cylinder has been forgotten and has revived before
the Great French revolution again as an imported symbol
of free States of America. At the beginning it was worn
only by bourgeois, but it has gradually become an every
day head-dress of various strata of society later on.
Cylinder was worn in the countries near the Baltic
Sea as early as the 17th-18th centuries and it was known
in the Lithuanian village too as felt hat of natural colour
and decorated with feathers of a peacock.
In the 19th century cylinder became the most popu
lar head-dress without which it was not fairly well to show
oneself in the society. Colourful at first it became black
later while in the 20th century it was pulled out from eve
ryday life and replaced by head-dresses of new origin.

/ Šalia kelio augo beržas
Trejopais lapeliais:
Pirmuose Saulė teka,
Antruose Saulė nusileidžia,
Trečiuose lapeliuose
Sidabras, auksas švytuluoja. /
Bet dauguma tekstų, mininčių saulėtekį, siejasi su piršly
bų ir vestuvių ciklu, sudaro paralelinių dainų pirmąją dalį:
Ik ritiųa Saule lėca
Caur abeju lapiųam;
Beatrise REIDZANE
Ik dieninas tautas jąja
Par manam ganlbam.
Kiekviena tauta turi savotiškų kelrodžių ženklų, poeti
/ Kiekvieną rytą Saulė teka
niaisvaizdiniais, posakiais, meno simboliais atspindinčių tai,
Pro obels lapelius;
ką šių dienų žmogus suvokia kaip ,senovės palikimą“. Nū
Kiekvieną dieną piršliai joja
dieniam latviui vienas iš tokių simbolių yra mitinis Saules
Per mano ganyklą. /
koks (Saulės medis). Kai mes girdim šį žodžių derinį, vaiz
duotė piešia auksu spindinčią saulę, o jos skritulio fone Tumša tumša ta egllte,
auksalapį medį, greičiausiai ąžuolą. Būtų įdomu surinkti į
Kur Saullte nakti guj.
viena įvairių dailininkų piešinius, vaizduojančius šį mitinį re
Talu talu ta mamina,
ginį, bet mūsų straipsnio tikslas —atskleisti žodžių sąskam
Kur aug mana llgavipa.
bio Saules koks esmę.
/Tamsi tamsi ta eglelė,
Tamtikslui buvo ištirtas liaudies dainų masyvas, sukaup
Kur Saulė nakvoja.
tas šešiatomio leidinio „Latvju dainas“ aštuoniose knygose,
Toli
toli ta motinėlė,
1894-1915 metais parengtose mūsų dainų tėvo Krišjanio BaKuri
mano nuotaką augina. /
ruono. Leidinio pirmojo tomo pasirodymo šimtmetį Latvija
tik ką atšventė (1994 metais).
Yra keletas tekstų, kuriuose pats medis tarsi įsikūnija
Pirmiausia, manau, derėtų pastebėti, kad panūdus pažvelg Saule:
ti į problemą giynai lingvistiniu požiūriu, t. y. ieškant „Latvju
Es uzgaju ganldama
dainas“ tomuose žodžių derinio Saules koks, —iš vietos ne
Biržė zaju ozoliųu:
pajudėtume: nėra nė vienos dainos, kurioj būtų šitoks pasa
Visapkart žali zari,
kymas. Todėl galima kelti klausimą ir taip: ar tai folkloro sub
Vidu Saule laistljas,
jektas, ar - tik folkloristikos? Folkloro subjektas, iš tiesų, yra
Vidu Saule laistljas
koreliacija „medis saulė“, kur sudėtingi, daugiasluoksniai šių
Sidrabina atariųiem.
realijųlyšiai, išraiškosprasmė, kontekstosemantikasuponuoja
Pazariši karajas
ir subjektą, tyrinėtojų pavadintą Saules koks.
Zeltltiem vizujiem.
Liaudies poetiniuose tekstuose galima įžvelgti tris temas,
/ Ganydama aš radau
ciklus, atspindinčius šį ryšį.
Beržyne žalią ąžuolą:
I.
Medis - susijęs su saulėtekiu ir saulėlydžiu. Čia medis
Aplinkui
žalios šakos,
vadinamas arba apibendrintu koks, arba konkrečiai liepa,
Vidur
Saulė
šviečia,
ozols, osis, abele, egle. Yra keletas uždaro siužeto tekstų, ku
Vidur Saulė šviečia
riuose temos ir nėra. Kai apie tai kalbama, dažniausiai ci
Sidabro spinduliais.
tuojamas šis:
Šakelės nukarusios
Tris ritiųus saule lėca
Aukso žibučiais. /
Sarkana kociųa.
II.
Antrame cikle saulėtekis siejamas su keistu, neįpras
Jauni puiši veci tapa,
tu veiksmu, kuris nusakomas veiksmažodžiu tidzinat (lygin
Ta kociųa meklėdami.
ti). Saulė, leisdamasi už miško, lygina medžių viršūnes. Lat
/Tris rytus saulė tekėjo
vių
ir lietuvių archaikos ieškotojui čia ypač parankūs semanJ raudoną medį.
tiškai
lygiaverčiai variantai: Nelldzini koku galus / Nelygink
Jauni vyrai paseno,
medžių
viršūnių / ir Nelldzini niežu galus / Nelygink miškų
To medžio ieškodami. /
viršūnių /. Juose poetinio teksto formulė išsaugojo bendraArba šis:
baltiškojo žodžio su šaknimi med- reikšmę: liet. medis, lat
vių mežs (miškas). Ši pirminė reikšmė išlieka ir kai kuriuose
Bėrzii^š auga cejmala
tekstuose:
Trejadam lapiųam:
Pirmąją Saule lėca,
Tik, Saullt, gara meža,
Otra Saule norietėja,
Ka upites malina;
Trešaja lapiųa
Tik, mąsliu labas dzlves,
Zelts, sidrabs laistljas.
Ka savos balinos.

--------LATVIJOS PUSLAPIAI

Saulės medis
latvių liaudies dainose
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/ Tiek, Saulele, ilgumo miško,
Kiek upelės kranto;
Tiek, sesele, gero gyvenimo,
Kiek tarpu savo giminėlės. /
Bet prisiminus veiksmažodžiu lidzinat nusakomą veiks
mą, kyla klausimai:
a) Kodėl jis vyksta?
b) Kokie įnagiai jo metu panaudojami?
c) Kokia (vyriškaar moteriška) esybetadapasireiškiaSaulė?
Atsakant į klausimus, reikėtų bent glaustai apžvelgti sau
lės semantiką liaudies poetinėje kūryboje:
a) fizinė Saulė (90 proc. tekstų),
b) Saulė - grėsminga dangaus dievybė, grasinanti už ne
gerus poelgius, paprastai, už Saules meitai / Saulės dukrai /
Dievą d ili / Dievo sūnų / daromą jai skriaudą. Saulė tada nu
sakoma epitetais sarkana, barga, siva, skabardoja, asinaina /
raudona, baisi, pikta, aštriabriaunė, kruvina /. Ji čia - tarsi
vienoj gretoj su Perkūnu, turi ginklą.
c) Saulė - motina: šildanti, besigailinti. Šio tipo teks
tuose Saulė apibūdinama poetinių kūrinių antrojoje dalyje:
Sak’ Saullte noiedama:
- Nav lldzeni meža gali!
Nem, Dievii^z, zelta šl^ėres,
Nolldzini meža galus.
/ Sako Saulelė leisdamasi:
- Miško viršūnės nelygios!
Imk auksines žirkles, Dieve,
Sulygink miško viršūnes. /
Ir tarsi tam, kad pratęstų Saulės bei Dievo, tiksliau,
Saulės įsakyto Dievo, darbą, atsiranda žmogus:
Dod, Dievii^i, vara Svėres
Meža galus lidzinat:
Lai Saullte atspldėja
Lldz vėlam vakaram.
/ Duok varines žirkles, Dieve,
Miško viršūnėms išlyginti:
Lai Saulelė šviečia
Iki vėlaus vakaro.
Čia Saulė - tik paprasčiausia, fizinė.
Riet, Saullte, rietėdama,
Nelldzini meža galu:
Lai lldzina Dievą dėli
Ar asiem zobeniem.
/ Leiskis, Saulele, leisdamasi,
Nelygink miško viršūnių:
Telygina Dievo sūnūs
Aštriais kardais. /
Šiame tekste Saulė - tarsi nuginkluota, darbą perleidžia
kitiems, Dievo sūnums. Toks mitinių funkcijų „atšaukimas"
liudija epochą, kai Saulė įgavo moteriškosios dievybės bruo
žų. Nuorodą į tai, kad Saulė kadaise, kaip vyriškosios gimi
nės esybė, su kardu „atlikinėjo“ lyginimo funkciją, netiesio
giai pateikia tekstai, kuriuose lidzinat, lldzi / lyginti, daiyti
panašius, vienodus / pateikiami kaip etinė funkcija:
Lldzi lldzi, baleliii,
Nedari pari mažajam,
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Ka Saulite lldzi dara
Visai zamei gaišumiųu.
/ Vienodai vienodai (su visais) broleli,
Neskriausk mažojo,
Kaip vienodai Saulė teikia
Visai žemei šviesą. /
III.
Trečioji daugybės tekstų tema nusakoma veiksmažo
džiu veltlt (pušl^ot) —apdovanoti, puošti. Saulė apdovanoja
miškus:
a) leisdamasi,
b) dangaus vestuvėse.
Mežs čia išsaugojo tą pačią ambivalentinę archainę aukš
čiau minėtą reikšmę:
Pušl^o Saule meža galus,
Ik vakara noiedama:
Liek liepai zelta kroni,
Ozolam - sudrabiųa,
Tiem mažiem krūminiem
Pa dzipara galimam.
/ Saulė puošia medžių viršūnes,
Kas vakarą leisdamasi:
Liepai uždeda auksinę karūną,
Ąžuolui - sidabrinę,
Tiem mažiem krūmeliam Po vilnonę sruogelę. /
Pėrkons veda vedeklinu
No Vaczemes šai žemė;
Saule veda zelta pūru,
Visus mežus veltidama.
/ Perkūnas vežė nuotaką
Iš Vokiečių į šį kraštą;
Saulė vežė aukso skrynią,
Visus medžius apdovanodama. /
Jos dovanos panašios į tas, kurios išvardintos praeitame
tekste. Čia Saulė - mums įprastinė moteriška esybė.
Labai būtų įdomu, jei kas šiuo požiūriu patyrinėtų lietu
vių liaudies poetinius tekstus - ar yra juose nuorodų į Sau
lės vyriškąjį pradą. Bet tai, manau, tolimesnio baltiškosios
senovės tyrimo dalykas.
Iš rusų kalbos vertė Liudvikas GIEDRAITIS

A SUN TREE IN LATVIAN FOLK SONGS

Beatrise REIDZANE
There is not a well-known Latvian proverb Saules koks
(a sun tree) in the texts of Latvian folk songs. The subject of
folklore is formed by complex many-layer correlation „a tree
and the Sun“. The sun rises and sets only through trees,
through a tree. There are some texts of songs in which these
two realities (the Sun, a tree) are identified. In the second
large cycle of Latvian songs the setting down sun smoothes
(in Latvian lidzinat) the forest, the tops of the trees. Recoun
ting of that function indirectly testifies to the perception of
the Baltic sun as a being of masculine gender. In the third
cycle of the songs the sun is already a feminine being which
decorates (yeltit, pušfcot) trees and gives presents to them.
It was translated from the Russian language by Liudvikas
Giedraitis.

Tradicijos ir šiuolaikinės Latvijos
dvasinės kultūros tendencijos
Dagmara BEITNERĖ

Dievturiai, save vadinantys senojo tikėjimo restaura
toriais, suteikė naujų bruožų šiandieninei diskusijai apie
latviškumą, jo reikšmę ir svarbą Latvijos kultūrai. Žodis
„dievturis“ reiškia „turįs Dievą“. Senosios religijos pase
kėjai grįžo prie bendruomeninio religinio gyvenimo 1990aisiais tarytum antrą kartą ir iškėlė sau tikslą plėtoti lat
vių liaudies išmintį ir latvių Dievo pažinimą.
Ikikrikščioniškosios latvių religijos tyrinėjimai

Latvių religiniame gyvenime dievturiai yra šiuolaiki
nis, folkloru paremtas dvasinis judėjimas, kuris buvo su
kurtas pirmosios nepriklausomybės metais. Panašių mė
ginimų atgaivinti pagonių religines tradicijas būta ir kai
kur kitur, ypač valstybėse, po Pirmojo pasaulinio karo
atkūrusiose nepriklausomybę. Panašūs procesai vyko žlun
gant Austrijos-Vengrijos imperijai —tautinio romantiz
mo judėjimas Vengrijoje garsėjo ikikrikščioniškosios re
ligijos tyrinėjimais.
Istorijos romantizavimą ir pagonių tikėjimo tyrinėji
mus Latvijoje ir Estijoje paskatino nepriklausomybės per
galė. Konkrečiomis istorinėmis sąlygomis šie procesai bu
vo susiję su tautinės savimonės formavimusi. Tolimos pra
eities, kai šios tautos buvo laisvos, prisiminimas teikė pe
no kūrybinei vaizduotei. Tautinis romantizmas esmines
nacionalines vertybes interpretavo ne visada tiksliai, bet
tai galima paaiškinti objektyviais sunkumais, nes jų re
konstravimui trūko istorinių duomenų. Atramos tašku
dažniausiai buvo folklorinė medžiaga, inteligentijos su
rinkta paskutinįjį XIX a. ketvirtį.
1925 m. profesorius Luiga Estijoje atgaivino estų se
nąją religiją taarism ir parodė jos dvasinį artumą finų tautų
šamanizmo tradicijoms. Lietuvoje, priešingai, visi seno
sios baltų religijos tyrinėjimai liko daugiausia teorinio lyg
mens dėl specifinio Katalikų Bažnyčios, kuri simbolizuo
ja lietuvių tautos vienybę ir tapatybę, charakterio.
Latvijoje 1920 m. susibūrė inteligentų grupės, kurios
latvių dvasinės kultūros savitumo ieškojo istoriniame pa
velde. Kelios baltų gentys, palaipsniui susijungusios, su
formavo vieną tautą —latvius. Šimtmečius latvių tauta
buvo socialiai, politiškai, ekonomiškai ir dvasiškai paverg
ta. Būdami priklausomi, pavergti latviai buvo verčiami
priimti krikščionių tikėjimą, tačiau dar ir pirmojoje XIX a.
pusėje krikščionybė buvo suprantama kaip užsienio po
nijos religija. Senosios religijos idėjos istorinio vystymosi

eigoje parodė stebinantį lankstumą, todėl dvasinio gyve
nimo ribas sunku nubrėžti.
Religinis judėjimas, inspiruotas tautinio romantizmo,
atsisuko į folklorą, ypač dainas, kurios tapo tikėjimo re
konstravimo pagrindu.
1926 m. Latvijos Karo muziejaus direktorius Ernes
tas Brastinis (1892—1940) atgaivino latvių senąją religiją
—dievturystę. Tarp jo pasekėjų ir gerbėjų buvo A.Brastinis, K.Brezgis, A.Goba, J.Dokalnietis, U.Eglitis, H.Vi
ka, A.Cirulis ir daug kitų žymių inteligentų.
Latvių tikybos modelis

E.Brastinis ir jo pasekėjai skelbė, kad senąją religiją
kildina iš liaudies dainų, kurios išreiškiančios savitus lat
vių dvasios bruožus ir parodančios latvių kelią į Dievą.
Norėdamas supažindinti platesnę visuomenę su dievturystės principais, jis susistemino ir išleido liaudies dainų
atskirus teminius rinkinius: Latvju Dievadziesmas (1928),
Latvju tikumu dziesmas (1928), Latvju gadskartu dziesmas
(1929).
Latvių dainas galima palyginti su japonų haiku, kuris
panašiu koncentruotu būdu reiškia mintis, išvadas, ap
mąstymus. Skirtingai nuo haiku, paprastai turinčio auto
rių, latvių dainas sukūrė liaudis, ir tai lėmė jų platesnį
paplitimą. Galima sakyti, kad liaudies dainos užfiksavo
išbaigtą senosios latvių visuomenės vaizdą —kaip visaa
pimantis apibendrinimas jos neleidžia tyrinėti dinaminio
proceso (pavyzdžiui, religinių pažiūrų vystymosi). Seno
sios religijos restauratorių tai netrikdė, jie giliai tikėjo
liaudies dainų patikimumu.
Remdamasis dainomis, E.Brastinis iš daugelio dievy
bių pasirinko tas, kurios dažniausiai buvo minimos —Die
vas, Laima ir Mara. Aiškindami latvių dvasinio gyveni
mo principus, dievturiai suformulavo Dievo sąvoką, kuri
buvo paremta liaudies dainų tradicijomis ir tiko XX a.
Latvijai. E.Brastinis pažymėjo, kad dainose galima su
rasti ir Dievo antropomorfiškumą, ir transcendentalumą.
Taigi Dievas yra transcendentalus ir imanentinis tuo pat
metu.
Dievas, Laima, Mara

Dievturystės įkūrėjas rašė, kad šiuolaikine kalba gali
ma pasakyti, jog Dievas yra mintis. Dievturių ikonografija
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sudarė Dievo apsireiškimo Trejybėje modelį, panašų į se
novės Egipto, induizmo ir kai kurių dabartinių religinių
sistemų. Dievturių Dievo trejybės modelis yra toks:
Dievas —Dangaus Tėvas
Dievas
Mara - Laima.
Dievas —Dangaus Tėvas reiškiasi kaip visatos pro
tas, kūrėjas, Mara —kaip Dievo esminės valios išraiška
ir Laima —Dievo priežastingumo išraiška. Pagrindinė
dievturystės koncepcijos ašis yra Dievas —Mara, kuri at
spindi senąją sakralinę sistemą: Dangaus Tėvas ir Žemės
Motina (panašiai kaip vyriškieji ir moteriškieji simboliai
tradicinėje kinų kultūroje). E.Brastinio požiūriu, latvių
Dievo suvokime telpa tėvas ir motina, dvasia ir medžia
ga, gėris ir blogis. Jis atkreipia dėmesį į savitą latvių mąs
tymo ypatybę —gėris ir blogis nėra padalinti į du priešin
gus polius, jie papildo vienas kitą, siekdami tam tikros
pusiausvyros ir harmonijos. Tradicinėje latvių kultūroje
blogis yra įveikiamas metodu, kuris ryškus liaudies dai
nose - sujungiant blogį su gėriu. Tai panašu į įsigalėju
sias daugelio religijų praktikas. E.Brastinis yra pažymė
jęs, kad blogis niekada neišeina tiesiog iš Dievo, blogį
atneša Nelaimė, blogio dienos ar blogi žmonės.
Mara, esminė Dievo raiška, anot kai kurių autorių
(K.Adamovič, H.Biezais), yra krikščionių Marijos įsikū
nijimas liaudies dainose. Dievturiai, priešingai, mano Ma
rą turint latviškų senosios Didžiosios Motinos bruožų, ku
riuose susilydo visi mitologiniai Motinos Gamtos įsikū
nijimai. V.Vikis-Freibergs laikosi požiūrio, kad Mara ir
Laima atitinka moteriškųjų dievybių klasifikaciją: dievy
bė —mergaitė, dievybė —moteris, dievybė —senolė, ku
rioje Mara įsikūnija moterimi ir senole. Mara skatina vai
singumą, dalyvauja gimdymo metu, globoja žmonių kū
niškąjį gyvenimą. Mara buvo susijusi su Požemiu, dievtu
riai laikosi požiūrio, kad Marijos bažnyčios yra senovi
nės kapavietės. Mara apsireikšdavo žalčio, juodos rupū
žės ar vabalo pavidalu, jai aukodavo juodą vištą.
Laima, pasak dievturių mokymo, išreiškia Dievo va
lią, ji taip pat kaip ir Mara vaiko gimimo metu lemia liki
mą. Jos sprendimas neatšaukiamas, kartais ji pati verkia
dėl savo sprendimų. V.Vikis-Freibergs pažymi, kad Lai
ma lemia tai, kas jau yra tarsi nulemta karmos taisyklių.
E.Brastinis pastebi liaudies dainose keistą bruožą —žmo
nės paniurzga dėl savo likimo, bet niekad prieš jį nesuky
la. Formuodami etinį kodeksą, dievturiai pabrėžia, kad į
nelaimingus žmones mes privalome žiūrėti ne kaip į Die
vo nubaustus, bet kaip į Dievo mokomus. Šitaip žmonės
mokosi Dievo mokykloje.
Apeigos, kalendorinės šventės
Dievturystės rekonstravimas sąlygojo ir apeigų gaivi
nimą. Šia prasme dievturiai parodė nuostabų religinio kū
rybingumo pavyzdį. Senovinės apeigos ilgainiui buvo pra
rastos. Religijos istorija laiko apeigas pastovesnėmis už
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religines pažiūras, kurios priklauso nuo istorinių permai
nų. Dievturystės kūrėjai atmetė dėl religinio sinkretizmo
įtakos atsiradusius kalendorinių švenčių pokyčius, dievy
bių paveikslai susiliedavo, keisdavosi arba išnykdavo už
leisdami vietą naujiems. Realaus istorinio proceso re
konstrukcija yra sudėtingas ir ginčytinas įsipareigojimas.
E.Brastinis padarė išvadą, kad senojoje latvių religijoje
nebuvo vietos dvasininkams. Jis rašo, kad aukojimo apei
gas atlikdavo viksejs, kurie galėjo būti pasauliečiai, pana
šiai kaip šamanizme kelias į dvasių pasaulį gali būti pra
mintas vieno iš šeimos ar giminės narių.
Romantinis dievturių tautiškumas pasireiškė ir savita
laiko matavimo tradicija, kuri dar gyvuoja. TUrint galvo
je, kad baltai priklauso arijų kultūrai, kuriai, kaip mano
ma, šiuo metu yra dešimt tūkstančių metų, dabartinis metų
skaičius pridedamas prie dešimties tūkstančių, t. y. da
bar mes gyvename 11995 metais.
Iš visų kalendorinių švenčių senojo tikėjimo restaura
toriai pabrėžia pačias seniausias —žiemos ir vasaros ly
giadienius. Pirmoji metų pusė vadinama Dievo puse, o
laikas po Ligo šventės (vasaros lygiadienio) iki Kalėdų
vadinamas Maros (tamsiąja) puse. Didžiausia Dievo pu
sės šventė yra Velykos, taip pat vadinamos Mara. Labai
senais laikais tai buvo naujųjų metų pradžia. Rudenį yra
šventos dienos, kai žmonės ieško suartėjimo su mirusiųjų
pasauliu, tikėdamiesi jų paramos ir dalyvavimo namų ūkio
darbuose.
***
Daugeliu atžvilgių dievturių idėjos dera prie laiko ir
pagrindinių pasaulio procesų, nuo 1960 metų ryškėjant
didžiuliam susidomėjimui folkloru ir tradicine kultūra.
Tačiau yra ir tam tikras skirtumas, nes dievturystės verty
bės Latvijos dvasinėj plotmėj siejasi su dabartinės latvių
kultūros simboliais. Dievturystė yra pastanga kitaip žiū
rėti į savo istoriją, įveikti istorijos chaosą. Dievturystė
yra kultūrinis ir istorinis fenomenas, kurio šiuolaikinėje
Latvijos kultūroje negalime paneigti.
Iš anglų kalbos vertė Laima PURLIENĖ
Dagmara Beitnere. Traditions and Modem Trends in
Latvian Spiritual Culture // Latvia . 1994. - Nr. 3. - P . 18-20.

Redakcijos pastaba: Ernesto Brastinio„Dievturių sielmokslis“ išverstas į lietuvių kalbą.
Knygos vertėjo A.Butkaus žodžiais, jis „padės lietuvių
skaitytojui dar vienu požiūriu apmąstyti savo santykį su
Dievu, gamta, siekti damos su savimi ir pasauliu, įpras
minti savo būtį1*; taip pat supažindins su pirmaisiais ban
dymais iš liaudies dainų iššifruoti baltiškojo panteono
struktūrą, atkreips dėmesį į latvių mitologines dainas.
Knygelę galima įsigyti Vilniuje, Lietuvos liaudies kul
tūros centro Vizualinės antropologijos laboratorijoje arba
bibliotekoje.

KITOS KULTŪROS

Vivaha vediškos vedybų apeigos
Audrius BEINORIUS

Studijų Indijoje metu šio straipsnio autorius turėjo uni
kalią galimybę dalyvauti archaiškose vediškų vedybų
apeigose šventame hindų mieste Varanasyje. Apeigos
paliko didelį įspūdį ir sukėlė norą artimiau susipažinti su
indoarijietiškąjį periodą menančių jungtuvių apeigų pro
cedūriniais ir prasminiais ypatumais, juoba, tik užmetus
akį, atsiskleidžia akivaizdžios sąsajos su senovės baltų
vedybinių ritualų elementais. Straipsnis nėra lyginamoji
baltų ir vediškųjų vedybų apeigų studija - tą paliekame
specialistams, tai greičiau bandymas, remiantis įvairiais
indiškaisiais šaltiniais (taip pat autentiškais sanskrito teks
tais) rekonstruoti procedūrinę vediškųjų vedybų ritualo
eigą, šiek tiek paliečiant ir prasminę simbolinę jos plot
mę. Manome, ši medžiaga galėtų sudominti ne tik mūsų
etnologus ir folkloristus, bet ir visus, kuriems brangi se
noji lietuvių liaudies kultūra.
Žiloji vediškoji tradicija neatsiejama nuo visas gyve
nimo sritis lydinčių apeigų ir ritualų. Iš šešių indiškųjų fi
losofinių mokyklų (daršanam) teoriškai vediškąjį ritualizmą, suteikdama jam filosofinį fundamentą, pagrindžia Mimamsa mokykla (1). Vediškieji ritualai suvokiami kaip
dangiškos kilmės mikrokosminis dvasios aktas, atspin
dintis dievų pasaulyje vykstančius aukojimus. Kita ver
tus, ritualas įkūnija indoarijų kosminės darnos, tvarkos
dėsnį rta. Ritualocentristinėje hindų visuomenėje apei
gos lydi žmogų nuo gimimo ligi pat mirties, Indijoje itin
svarbūs bei hindams privalomi septyni sakramentai ar
socialinės religinės iniciacijos - samskaras:
1. Džatakarman - gimimo apeigos;
2. Annaprašana - „kieto maisto“ apeigos, kai šeštą mė
nesį kūdikiui pirmą kartą duodamas kietas maistas;
3. Namaskarana - vardo suteikimas (10-12 dieną po
gimimo);
4. Upanayana - labai svarbios, it antrasis gimimas, brah
mano luomo siūlo užrišimo ir individualios mantros
iniciacija (7-8 metai);
5. Samavartana - sugrįžimo namo iš mokytojo pasibai
gus mokymo periodui apeigos (18-20 metų);
6. Vivaha - vedybų ritualas;
7. Pretakarman - kremacijos arba aukojimo protėviams
ritualai (2).
Be šių pagrindinių, yra dar daugybė kitų satelitinių ini
ciacijų—apeigų, be kurių neįsivaizduojamas hindų gyve

nimas. Vedybos (vivaha) yra vienas svarbiausių ir šven
čiausių ritualų, nes siejamas su antruoju, šeimynykščio
ar moterystės gyvenimo etapo pradžia - grihastha, kai
jaunuolis grįžta iš mokytojo namų pasibaigus mokymo
periodui brahmačarya. Todėl vedyboms suteikiama iš
skirtinė reikšmė, ir tai ne pavienių individų, o viso sociu
mo reikalas ir reikšmingas įvykis, nes vedybų esmė - vy
ro ir moters sąjunga, pasižadant drauge eiti vediškojo
įstatymo -Dharmos - keliu, siekiant Atmano (individua
lios dvasios) ir Brahmano (visuotinės dvasios) vienybės
realizavimo. O pats vedybų ritualas - tai simbolinė šio
aukšto dvasinio vedybinio gyvenimo idealo reprezenta
cija (3). Hindų etikos kodekse „Manu įstatymai“ vyravo
nuomonė, jog vedybų tikslas - užauginti vaikus ir taip
padėti įsikūnyti to siekiančioms sieloms: „Palikuonys,
šventos apeigos, tarnystė, jausmai ir dangus sau bei pro
tėviams - tokie yra vedybinio gyvenimo siekiai“ („Manu
įst.“ 7.28.). Todėl vedybinio gyvenimo priedermė Dharma, - „abipusė ištikimybė ligi pat mirties“ (9.10.) (4).
Vedybų ritualo šaltiniai

Indijoje yra labai daug ir įvairių tekstų, reglamentuo
jančių jungtuvių apeigas. Pats vedybinis gyvenimas, šei
myninės pareigos, užduotys, draudimai ir atsakomybės
detaliai nušviečiamos garsiajame hindų etikos kodekse
„Manava dharma šast ra". Tačiau tai jau povestuvinis gy
venimas, apie kurį šį kartą nekalbėsime. Santykinės chro
nologijos ir svarbumo prasme pagrindiniai vediškųjų ri
tualų literatūriniai šaltiniai yra šie:
1. Rigveda ir Atharvaveda-Samhita. Nors Rigvedos
tekstuose dominuoja Agni ir Soma kultai, tačiau kai ku
rie vedybų apeigų himnai ir mantros yra paimti iš Rigve
dos. O dešimtos Rigvedos dalies (mandalos) aštuonias
dešimt penktame himne apgiedamos Saulės mergelės Sūrijos (mot.) ir Mėnulio dievo - Somo vedybos yra tarsi
žmogiškųjų vestuvių prototipas, ir šio himno posmai nau
dojami jungtuvių ritualuose (5). Atharvavedos tekstai svar
būs dėl jos įvairių apeiginių formulių, mantrų, užkeikimų
- prayašcitta (6). Mažiau vedybų apeigose naudojami
Samavedos ir Yadžurvedos liturginiai posmai.
2. Brahmanų tekstai. Kiekvieną Vedą papildo grynai
ritualiniai-normatyviniai tekstai, reglamentuojantys įvai
rių apeigų procedūrinę dalį, ir jie yra skirti šventikams.
Brahmanų tekstų turinį sudaro vidhi (taisyklės, nuorodos)
ir arthavada (prasminė ekspozicija).
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3.
Daugiausia medžiagos, skirtos vedybų ritualams,svarbiausia būdavo sutikrinti kastinių statusų leistinumą,
aptinkame Kalpa sūtrose ir ypač įvairias šeimos apeigas nes juos pažeidus buvo taikomos itin didelės bausmės.
reglamentuojančiose Grihya sūtrose - vediškuose rituaSutarę palytėdavo gėlėmis, vaisiais ir grūdais pripil
lizmo vadovuose ar žinynuose. Tarp šių, įvairioms vediš dytą indą, ženklinantį vaisingumą, ir ištardavo abipusio
koms atšakoms (šakhas) priklausančių, penkiolikos sūtrų sutikimo formulę. Faktiškas sutikimo ženklas - jaunosios
svarbiausia yra Ašvalayana-Grihya-Sūtra, kuri atstovauja tėvas ar mokytojas paliečia šiuo indu jaunosios viršugal
Rigvedos mokyklai; tai - autoritetingiausias jungtuvių vį, ištardami „Dadaniti“, tai yra - „Aš atiduodu“. Šio žodi
tekstas, kuriame randame vedybų (ir kitų sakramentali nio patvirtinimo dažnai pakakdavo, kad jaunoji būtų lai
jų) kanoninį variantą, nes egzistuojančios įvairios tradi koma ištekinta ir sąjunga neišardoma(9).
Jaunąją tėvų namuose apiprausia tos pačios kastos
cijos, gentys ar žodinės perdavos suteikia daug savitų
specifinių elementų, kurie nėra esminiai (7). Kita vertus, moterys ir palydi į jaunojo namus ar į jungtuvių vietą, kur
Ašvalayana Sūtra, nors ir trumpiausias vedybų ritualo ji, apsitaisiusi raudonais ar nedažytais drabužiais, sėda
aprašas, vis dėlto išlaiko visus sutuoktuvių elementus, prie ugnies. Apsipraususį jaunąjį atlydi jaunos moterys
todėl šiame straipsnyje mes daugiausia remsimės šiuo (ne našlės), jis dovanoja būsimajai žmonai naujus dra
tekstu, jį papildydami kiek platesne Sankhyana-Grihya- bužius ir dygliakiaulės spyglį (greičiausiai skirtą poves
tuvinei plaukų kirpimo ceremonijai - simantanayana) bei
Sūtra (8).
veidrodėlį. Tuo metu jaunosios artimieji ją apgaubia vil
Pasiruošimas vestuvėms
nos ar kanapių pluoštu, o jaunajam įteikia gėlių puokštę.
Lemiamą vaidmenį pasirenkant partnerį turėdavo (ir Dangiškoji vedybų liudytoja - ugnis - įžiebiama lauke šalia
tebeturi) jaunojo tėvai ir ypač astrologas, kuris ne tik nu namų. Įdomu tai, kad vediškuose vedybų ritualų teks
statydavo palankią vedybų datą, bet ir sulygindamas du tuose nėra jokių užuominų apie Kanya-dana (mergelės
horoskopus (raši) nustatydavo partnerių tinkamumą. Jo atidavimo) ar Mangala-sūtra-bandhana (švento siūlo ant
užduotis - pastebėti vedyboms nepalankius ženklus, jaunosios kaklo užrišimas) ceremonijas, kurios itin po
įžvelgti tėvų nuslėptas vaikų ydas, trūkumus ar blogybes puliarios liaudyje ir ypač moterų laikomos esminiu jung
ir prognozuoti vedybinio gyvenimo sėkmę. „Manu įsta tuvių elementu. Greičiausiai tai vėlesnio periodo puratymuose“ rašoma, jog neverta į žmonas imti rudaplaukės, niškos-epinės tradicijos įtaka (9).
Pats vedybų ritualas (vivahaprayogah) susideda iš šių
ligotos, pernelyg plaukuotos ar beplaukės, plepios, raudonakės, daug apgamų turinčios merginos (3.8.). Pra trijų dalių:
1. Vivaha-homa - vestuvių aukojimai ar atnašavimai.
vartu būti atsargesniam, jei mergina turi žvaigždyno, me
2. Griha-praveša - įžengimas į naujus namus.
džio, upės, kalno, paukščio, gyvatės ar tarno vardą (3.9.).
3. Garbhadhana - apvaisinimas.
O Ašvalayana sūtra mini pagrindinius pasirinkimo kriteri
Šios trys dalys atliekamos nuosekliai ir be pertraukų,
jus: „Te jis veda mergelę išmintingą, gražią, dorą ir svei
ką “ (1.53.). Ko gero, toks kruopštus partnerių parinki tačiau reikia turėti omenyje, jog šios apeigos taikytinos
mas yra viena iš svarbesnių menko skyrybų skaičiaus suaugusiems žmonėms, nes Indijoje dažnos mažų vai
Indijoje priežasčių, nors didelę įtaką daro socialinė reli kų vedybos, tada ritualai yra kur kas paprastesni bei trum
ginė nepakanta skyryboms. Indijoje svarbią reikšmę turi pesni.
mėnulio kalendorius, todėl vedybų apeigoms tinkamiau
Vestuvių atnašavimai (vivaha-homa)
sias laikas - augantis mėnulis (erčia).
„Manu įstatymuose“ minimos aštuonios palankios ir
1.
Pasiruošimas. Jaunikis sėda prie aukuro, jaunoji
nepalankios jungtuvių rūšys. Kiekviena šių vedybų for įsitaiso jam iš dešinės. Atlikęs pranayamą (meditatyvus
ma siejama su konkrečia kasta ir luomu. Brahma jungtu kvėpavimo reguliavimas), jaunasis arba šventikas skel
vės- kai tėvai išpuoštą dukterį iškilmingai atiduoda mo bia sueigos tikslą (čia ir toliau pateikiamas bemaž pažo
kytam ir gerbiamam jaunikiui. Daiva jungtuvės - kai tėvai dinis sanskrito formulių vertimas): „Dabar atliksime jung
tuvių aukojimus norėdami pamaloninti Viešpatį ir gauti
dukterį atiduoda (dana) garsiam žyniui. Arša jungtuvės kai tėvai už nuotaką iš jaunikio gauna jautį ar karvę. Pra- jo palaiminimą. Jaunieji drauge įžiebs šventą Ugnį (Audžapatya jungtuvės - kai tėvas palinki jauniesiems dera pasana-Agni), kurią puoselėsime dharmos kelyje“.
Po šių žodžių jaunasis karvės mėšlu patepa ugnia
mai atlikti savo šeimynines pareigas. Jungtuvės vadina
mos asura, kai jaunikis nuotakos tėvams ir giminėms duo vietę ir žemėje išbrėžęs penkias vertikalias linijas ir vieną
da visko kiek gali. Gandharva jungtuvės - kai mergina ir horizontalią, ją pašlaksto vandeniu ir įžiebia ugnį. Šešių
vyras tuokiasi savo noru, meilės vedami. Rakšasa vedy linijų prasmė: dvasinė ugnis gimsta penkiuose sąmonės
bos - kai mergina prievarta pagrobiama iš namų, o pa lygiuose - čakrose ir reiškiasi troškimais, mintimis, su
čios blogiausios vedybos, kai paimama mieganti, apsvai vokimu, kalba ir veiksmais. Daug reikšmės teikiama orien
tacijai pasaulio šalių kryptimis: todėl vakarų pusėje nuo
gusi ar beprotė mergina - tai piščasa (3.21-35).
Pirmasis formalus vedybų procedūros žingsnis, tė ugniavietės dedami girnapusė ir akmuo, o šiaurės-rytų
vams sutarus ir suderinus su astrologu bei šventiku ve kryptimi - krūvelė grūdų ir vandens indas, apdengtas gė
dybų laiką, - piršlių siuntimas. Dažninusiai piršliu būda lėmis ir sandalo pasta. Šiaurinėje pusėje supilamos sep
vo jaunojo tėvas ar šeimos mokytojas (ačarya), kuriems tynios virtų ryžių krūvelės. Jaunosios palaikomas jaunikis,
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įžiebęs ugnį, aplink pašluoja ir pašlaksto vandeniu. Po
to, triskart apsukdamas aplink ugnį ir kreipdamasis į sau
lės dievą Savitrą, jaunikis pašventina grūdus (laja) ir ly
dytą sviestą (ajyam).
2. Jaunosios rankos paėmimas (panigraha). Atlikęs
išliejimus į ugnį jaunasis kreipiasi į meilės valdovą Aryamaną, prašydamas priimti šias atnašas. Sėdėdama vei
du į rytus jaunoji jaunajam, stovinčiam veidu į vakarus,
ištiesia ranką delnu aukštyn. Jis, ištiesęs ranką delnu že
myn, paima jaunosios ranką ir pakelia ją nuo žemės tar
damas: „Aš imu tavo ranką, tikėdamasis laimės ir tikėda
masis drauge sulaukti senatvės. Dievas Aryamanas, Bhagas, Savitas ir Puramadhis lėmė tau būti mano pačia“.
Su rankos paėmimu siejamas ir žmonos pavadinimas
- panigraha, reiškiantis ir „nuosavybė“.
Įvairiuose Indijos regionuose panigraha atliekama skir
tingai, o delno paėmimas tarsi parodo, kokių palikuonių
trokštama: jaunikis suima nykštį, kai tikisi sūnaus, o kai
dukters - paimamas visas delnas. Šitokia rankos paėmi
mo apeiga atliekama su tos pat kastos (varna) moterimi.
Tuokdamasi su aukštesnės kastos vyru mergina kšatriją
rankoj laiko strėlę, mergina vaišiją - stiklą: o šudrė priva
lo prilaikyti savo drabužio kraštą.
Paėmęs išrinktosios delną, jaunikis prausia jos ran
kas ir savo delnais padaręs anjali (suglausti delnai) ište
pa rankas lydytu sviestu. Priėjęs nuotakos brolis arba
motina pila į jos suglaustus delnus pakepintus grūdus.
Tuo metu jaunikis ištepa savo rankas sviestu, o jaunoji,
neatverdama delnų, pro pirštus pila į liepsną grūdus tar
dama šią maldą: „Mergelė tikrai garbino Agni, dievą Aryamaną. Lai dievas Aryamanas atleidžia ją iš čia, bet ne iš
ten.Priimki tai, šios aukos skirtos ugniai Aryaman“.
3. Parinayama - ėjimas aplink ugnį. Jaunikis ima jau
nąją ir veda ją saulės kryptimi aplink ugnį giedodamas:
„Tai esu aš, tai esi tu; tai esi tu, tai esu aš.
Aš esu dangus, tu esi žemė. Aš esu saman, tu esi rik.
Ateiki! Leiski mums susijungti, leiski mums turėti
palikuonių.
Te mudu mylėdami, romūs sulauksime šimto rudenų“.
Čia saman yra Samavedos mantrinis skiemuo, o rik Rigvedos.
4. Ašmatohana - lipimas ant akmens. Jaunoji veidu į
rytus užlipa abiejomis kojomis ant girnapusės jaunikiui
tariant: „Paminki akmenį, būki tvirta it akmuo, įveiki prie
šus, paminki juos.“
Antrą kartą jaunasis tepa nuotakos delnus sviestu, pila
į juos grūdus, pašlaksto vandeniu, ji juos išpila į ugnį,
kartodama tą pačią mantrą, tik šį sykį kreipiantis į Varuną (kosminių vandenų valdovą). Jaunikis antrąsyk ją ve
da aplink ugnį ir laipina ant akmens. Trečią kartą tai atlie
kant, kreipiamasi į dievą Pušaną (saulės valdovą).
5. Aukojimas Pradžapačiui. Jaunasis, pats sau pri
mindamas, jog šeimyninio gyvenimo tikslas - dievo Pradžapačio statuso pasiekimas, beria į ugnį grūdų likučius
tardamas: „Aš aukoju Pradžapačiui. Priimki tai“.

6.
Sapta-padi - septyni žingsniai. Ši apeiga kartu su
panigrahana, ko gero, yra svarbiausia vedybų ritualo da
lis, jų kulminacija ir dažnai Indijoje pasitenkinama vien
tik jos atlikimu.
Jaunikis paima jaunosios ranką, ir jiedu drauge žen
gia šiaurės arba šiaurės-rytų kryptimi septynis žingsnius,
kuriuos žymi septynios virtų ryžių krūvelės. Sakralinėje
indų geografijoje šiaurė - tai pergalės, sėkmės kryptis.
Šie žingsniai simbolizuoja siekį suderinti bendro gyveni
mo žingsnius ir yra savotiškas įžadas remti bei palaikyti
viens kitą visomis bendro gyvenimo aplinkybėmis. Ženg
damas pirmą žingsnį jaunikis taria mantrą: „Pirmasis
žingsnis gyvasčiai (isa). Pasišvęski man. Teturėsime mu
du daug sūnų ir lai jie sulauks senatvės“.
Ši mantra tariama žengiant kiekvieną kitą žingsnį, tik
antrasis žengiamas vardan ištvermingumo (ūrjas), tre
čiasis - gerbūviui (rayaspašaya), ketvirtasis - sveikatai
(mayobhava), penktasis - palikuonims (prajobhya), šeš
tasis - sezonams (ritubhya), t.y. pasižadant viską daryti
tinkamu metu, septintą žengdami pasižada būti draugais
(sakha). įdomu yra tai, jog šie septyni žingsniai yra Rigvedos himnuose aptinkami dievo Agni epitetai (10).
Po to jaunikis uždeda rankas ant jaunosios pečių, sa
vo galva palytėja josios galvą, ranka paliečia jos širdį bei
saulės rezginį, tada šventikas (arba tėvai) ima pašven
tintą vandenį ir juo pašlaksto sutuoktinių galvas. Jaunieji
sugrįžta į savo vietas ir dar sykį pašvenčia šiuos aukoji
mus Viešpačiui: „Lai aukų valdovas (Šriyaješvara) pri
ims šias vedybų atnašas“.
Taip įžiebus bendrą šeimos židinio ugnį ir jai atlikus
paaukojimus, šie atnašavimai kas rytą ir vakarą toliau tę
siami namie.

Sugrįžimas ir įžengimas į namus (grihapraveša)
1. Kelionė namo. įžiebtą ugnį labai svarbu iškilmingai
ir saugiai pargabenti į naujus namus. Procesijos priekyje
inde, rankose ar vežime ugnį neša vyras. Prižiūrėti ratus
vyras paveda žmonai, tardamas maldą: „Lai Pušanas ima
tavo rankas ir jas valdo. Lai du Ašvinai traukia tave. Vyki
namo šeimininkauti ir kreiptis į susirinkusius žmones“.
Kelionės namo metu jaunajai negalima pažvelgti į ki
tų vyrų veidus. O sutikus kelyje sodybas, jaunikis taria:
„Lai ši moteris neša jums sėkmę“. Jei kelionės metu žmo
na pravirksta, vyras taria: „Jie apverkia gyvuosius, verki
garsiai, šičia susirinkusiems tėvams - vyro džiaugsmui tai mieliausias dalykas“.
2. Įžengimas į namus. Priartėjus prie namų jaunasis
paima žmonos ranką ir vesdamas į vidų sako:
„Būki laiminga ir klestėki šičia su savo palikuonimis.
Budriai valdyki namiškius mano troboje,
Suartėki kūnu su savo valdovu, savo vyru,
Ir Viešpats palaimins mus metų gausa“.
3. įžengimo aukos. Žengiant į vidų jaunajai nevalia
paliesti namo slenksčio, tai reikštų vedybinio gyvenimo
kliūtis, (žengę vidun jaunieji įžiebia namų ugnį ir į vakarus
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nuo jaunosios patiesiamas jaučio kailis - nosimi į rytus, įsčias ir tik ketvirtąją dieną jos pasitraukia šalin, taip pri
ant kurio ji sėda Jaunasis keturis kartus išlieja sviestą traukiama įsikūnyti geresnė siela. Po vedybų išsyk ima
ma laukti pastojimo ženklų ir kasdien aukojamos atna
kartodamas maldą:
šos
tikintis sūnaus. Prieš apvaisinimą mėnesinių metu
„Lai Pradžapatis mums suteikia vaikų,
vyras
šlaksto žmoną vandeniu tardamas: „Šalin, šalin iš
Lai Aryamanas palaimina mudu metų gausa.
čia,
ji
jau
turi vyrą“. Ši jungtuvių ritualo dalis tarsi patvirti
Sėkmę nešina tu įžengei j vyro namus,
na
jau
minėtą
„Manu įstatymuose“ teiginį, jog vedybų
Palaimindama visus dvikojus ir keturkojus.
apeigų
tikslas
apvaisinimas (9).
Priimki tai. Šios atnašos skirtos Surijai—Savitriu i.
Tokia
tad
yra
bendroji, kanonizuota vediškųjų vedy
Geraake, doroji, suteiki gerbūvį kaimenei.
bų
ritualo
eiga.
Be
abejo, įvairiuose nūdienės Indijos re
Ji spindinti, mielaširdinga.
gionuose
vedybų
apeigos
patyrė stiprių pokyčių bei įta
Atsidavusi dievams, žavinga,
kų, todėl grynąja forma jos retai pasitaiko, tačiau atskiri
Ji laimina mūsų dvikojus ir keturkojus.
Ašvalayana-Sūtroje išdėstyto ritualo elementai - rankos
O dosnusis Indra, palaiminki jos sūnus ir darbus,
paėmimas, ypač septyni žingsniai tebėra esmingiausios
Pašventinki jos dešimt sūnų ir vienuoliktąjį - vyrą,
ir sakraliausios jungtuvių dalys, įkūnijančios vedybų pras
Priimki tai, šios aukos skirtos Sūrijai—Savit riui.
mę ir siekius.
Savo vyro tėvui ir motinai paklusi tu,
Savo paties sesers ir jo brolio klausysi tu,
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na laukan, ir vyras rodo savo jaunai žmonai šiaurinę
žvaigždę (Dhruva), žvaigždę Arundhati (?) ir Septynis Ri
šlus (Didžiuosius Grįžulo ratus). Tai simbolizuoja jungtu
OTHER CULTURES
vių stabilumą, ilgalaikiškumą ir šeimyninę laimę. Tada jau
noji pagaliau pirmą kartą vedybų ceremonijoje nutraukia
Vivaha tylą ir taria šią mantrą:
vedic wedding rituals
„Tebūna skirtas mano vyrui ilgas gyvenimas,
Tesulauksiu aš daugybės palikuonių“.
Audrius BEINORIUS

Apvaisinimas (garbhadana)
Ši vestuvių ritualo dalis dar yra vadinama čaturthi kar
ma - ketvirtos dienos veiksmas - kurio tikslas - pastoji
mas. Tris paras jaunoji pora gyvena skaisčiai, drauge mie
ga ant grindų, dėvi vedybų puošmenas, nevalgo jokio
aštraus ar sūraus maisto. Manoma, jog kuo ilgiau susi
laikoma nuo lytinių santykių, tuo geresnių bei šventesnių
palikuonių galima tikėtis, o skaistybėje išbuvus ištisus me
tus pranašaujamas išminčiaus gimimas. Tarp jaunųjų nak
čiai dedama lazda - neregimų dangaus demonų gandharvų simbolis, tikima, jog tris dienas demonai ar blogos
dvasios laukia apvaisinimo, tikėdamiesi įžengti į moters
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It is wanted in the article to reconstruct the cour
se of vedic wedding rituals referring to the authen
tic Sanskrit texts (Ašvalayana-gvihaya-sūtra) and
touch upon its semantic-symbolic essence. The ex
clusive place of the ritual among the main sacramentalia (samskaras) of Hinduism is revealed. Mar
riage is the reflection of divine nuptials and its es
sence is the spiritual ties and the following Dharmas way. Three parts of the ritual are reviewed in
detail, i.e. wedding offerings, the entering ones own
home and that of fecundation.

SKAITYMAI
SEYYED HOSSEIN NASR - vienas iš garsiausių šio amžiaus lyginamosios kultūrologijos, religijotyros, este
tikos ir filosofijos specialistų. Jo darbus išskiria stulbinanti humanitarinė erudicija, mąstymo enciklopediškumas,
tiesioginis Rytų kultūros pažinimas ir gebėjimas kūrybingai operuoti milžiniškais ir sudėtingais šaltiniais. Savo
darbuose Nasras pateikia intelektualinės ir dvasinės modernizmo sumaišties analizę ir, akcentuodamas sakralios
dimensijos praradimą bei pažinimo sekuliarizaciją, suteikia itin ryškius atspalvius bendram Vakarų postmo
dernistinės visuomenės intelektualiam gyvenimui.
Temple universiteto Filadelfijoje religijos profesorius S.H.Nasras gimė Teherane ir, baigęs Harvardą, vadovavo
filosofijos ir mokslo katedrai Teherano universitete, vėliau buvo Irano Filosofijos akademijos prezidentas. Pasau
linį pripažinimą mokslininkui suteikia plačios kultūrologinės orientacijos darbai:„Ideals and Realities o f Islam“,
„Sufi Essays", „Sacred Life in Persian Culture“, „Three Muslim Sages. Avicenna-Suhrawardi-Ibn A rabi“, tyAn
Introduction to Islamic Cosmological Doctrines“, „Islamic Studies“, „ Science and Civilization in Islam“.
Remdamasis didžiosiomis religinėmis tradicijomis ir šiuolaikine filosofija, Nasras atskleidžia ryšį tarp religinės
patirties ir spekuliatyvios minties, parodydamas, kaip proto atskyrimas nuo autentiškų pažinimo šaltinių ir pažini
mo vienovės praradimas moderniais laikais lėmė ir sakralumo praradimą. Gvildendamas sudėtingas skirtingų
civilizacijų, kultūrų ir tradicijų sąveikos problemas, kmlifikuotai išryškina giluminius Rytų ir Vakarų dvasinių
kultūrų sąlyčio aspektus. Nasras atskleidžia fundamentalius kiekvienos kultūros principus, akcentuodamas tradi
cijos, kaip transcendentinės doktrinos, dieviškos apreikšties taikymą kasdienybėje bei jos perdavą. Jo darbai kaip
niekad aktualūs nūdienos Lietuvos kultūrai, naujai įvertinančiai savo raidos vingius. Skaitytojams siūlome Giffordo umversitete skaitytų paskaitų pagrindu parengto veikalo „ Knowledge and the Sacred“ (1981) skyriaus, kuriame
konceptualiai išskleidžiama tradicijos samprata Rytų ir Vakarų kultūrų sankirtos kontekste, kritiškai vertinant
moderniojo pasaulio „proto civilizaciją“,-mūsų epochos dvasines tendencijas bei progresyvizmo mitus, vertimą.
Spausdiname visas šio skyriaus nuorodas, nes iš esmės tai yra tradicionalizmo doktrinos autorių ir literatūros
sąvados.
Aiulrius BEINORIUS

Kas yr a

t r a d ic ij a

Seyyed Hossein NASR
„Tik atsidavę praeities Tao, jūs [valdysite dabartį. “
Tao Te-Ching
,^4š nieko naujo nekuriu, o tik perteikiu jums praeitį. “
Konfucius

Ankstesniame skyriuje buvo dažnai naudojama tradici
jos sąvoka. Todėl manome, jog dabar būtinąją apibrėžti kiek
įmanoma pilniau, idant išvengtume visų klaidingų šios sak
ralumo esmę atspindinčios koncepcijos interpretacijų. Šio
je studijoje vartojamos sąvokos „tradicija“ samprata susifor
mavo paskutiniajame Vakarų civilizacijos pažinimo ir šiuo
laikinį žmogų supančio pasaulio desakralizacijos etape. Iš
naujo atrandama tradicija —tarsi kosminė kompensacija,
Dieviškumo, kurio malonė apsireiškia, kuomet visa atrodo
jau prarasta, dovana. Tai tiesos, glūdinčios tikros tradicijos
esmėje, nauja raiška.
Tradicionalistinės pasaulėžiūros suformulavimas —tai
šventumos, žmogiškos egzistencijos alfos ir omegos atsakas
nūdienos žmogaus lemties elegijai; žmogaus, pasaulio su
maištyje praradusio sakralumą, tuo pačiu ir prasmę.

Nes nors ir visa regis prarasta, tačiau Visa atrasta
Paskutiniajame, kuris yra Pirmasis. Ištikimas reginy,
Neblogas tavo mimas, nes pasirodanti tavy
Omega yra arkada, kurioje įrėminta stūkso Alfa,
Pirmasis, kuris ateina Paskutinis, nes vienodai esi
Sėjos metas, O derliaus metas.1

„Pirmasis, kuris ateina Paskutinis“ - tai tradicijos, am
žiams bėgant išsaugojusios prigimtinį savo pobūdį ir tęsti
numą ir vėlei atvėrusios Tiesą, kuria žmonija gyveno dides
nį - jei ne visą - žemiškosios istorijos laikotarpį, pripažini
mas priartėjus žmonijos istorijos saulėlydžiui. Ši Tiesa tradi
cijos labui turi būti kruopščiai atkartota ir naujai suformu
luota dėl neseniai prasidėjusio totalaus užtemimo ir tikrumos jausmo, per amžius lėmusio normalios visuomenės eg
zistavimą, praradimo. Šios sąvokos vartojimas ir tai, kad šiuo
laikinis pasaulis išeities ieško tradicijos koncepcijoje, yra tam
tikra prasme visuminio modernaus pasaulio anomališkumo
nulemta anomalija.2
Ikimodernistiniu laikotarpiu daugelyje kalbų sąvoka, tie
siogiai išreiškianti tradiciją, kuria tradicinę pasaulėžiūrą iš
pažįstantys būtų apibūdinę savo ikimodernistinę visuomenę,
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nenaudota. Ikimodernistinis žmogus buvo pernelyg giliai pa
niręs į tradicijos sukurtą pasaulį, kad jaustų būtinybę išskir
tinai šią sampratą apibrėžti. Jis buvo it maža žuvelė, kuri,
anot sufijų palyginimo, vieną dieną paprašė savo motinos
papasakoti apie vandenį, apie kurį ji tiek daug girdėjo, ta
čiau kurio niekad pati nematė ir kurio niekas jai aiškiai ne
buvo apibūdinęs. Motina atsakė, jog ji mielai jai apibūdintų
vandenį, tačiau pinniausia reikia atrasti kažką kitą nei van
duo. Analogiškai normalios visuomenės gyveno pasaulyje,
taip intensyviai prisodrintame to, ką mes dabar vadiname
tradicija, jog neturėjo jokio supratimo apie tradicijos, ku
rios apibrėžimas ir apibūdinimas toks svarbus moderniam
pasauliui, reikšmę. Jos turėjo apreiškimus, išmintį, sakralumą, taipogi buvo patyrę savo civilizacijos ir kultūros deka
danso periodus, tačiau dar niekados nebuvo matę taip tota
liai sekuliarizuoto ir antitradicinio pasaulio, kuriam tiesiog
būtini tradicijos apibrėžimai ir formuluotės. Ta prasme tra
dicinės pasaulėžiūros formulavimas ir visuminės tradicinės
perspektyvos, kuri yra tarsi visų tiesų, pasireiškusių pastara
jame žmonijos istorijos etape, apibendrinimas, patvirtinimas
anksčiau buvo neįmanomas, —tik Tamsos Amžiaus, kuris
žymi pabaigą ir kartu naujos didingos aušros išvakares, prie
blandoje. Tik pasireiškimų ciklo pabaigoje įmanoma viso cik
lo santrauka ir sintezė, tampanti naujo etapo sėkla3
Taip šiame vėlyvajame žmonijos raidos etape gimė tra
dicijos samprata ir išryškėjo tradicinių mokymų visumiškumas. Tačiau tradicionalistiniai tekstai toli gražu dar nėra pla
čiai žinomi šiuolaikiniam pasauliui. Jeigu tradicionalistinio
požiūrio atstovų darbai būtų žinomi, vargu ar reikėtų dabar
ir čia kalbėti apie tradicijos, kuriai skirta šitiek daug publi
kacijų, straipsnių ir net knygų, prasmę.4Šios pasaulėžiūros
atmetimas yra viena esmingesnių mūsų amžiaus intelektua
linio gyvenimo ypatybių. Ir tai vyksta kaip tik tuose sluoks
niuose, kurių oficiali paskirtis - intelektualinis šių proble
mų sprendimas. Ar šis atmetimas yra sąmoningas, ar atsitik
tinis —tai ne mūsų tema. Kad ir kokios būtų priežastys —
pasekmės akivaizdžios: nuo pirmųjų tradicionalistinio po
būdžio darbų pasirodymo Vakaruose prabėgus šešiasdešim
čiai ir septynioms dešimtims metų, plačiuose visuomenės
sluoksniuose tradicija tebėra klaidingai suprantama ir pai
niojama su papročiais, įpročiais, paveldėtais mąstymo mo
deliais ir pan. Taigi, nepaisant to, kas ir kiek parašyta šia
tema, akivaizdu, jog būtina vėl apie tai kalbėti.
Dėl pačių tradicinių kalbų, tai jos, dėl jau minėtų prie
žasčių, visai neturi tennino, tiksliai atitinkančio tradiciją. Eg
zistuoja tokie fundamentalūs terminai kaip induizmo ar bu
dizmo dharma, islamo al-din, taoistų Too, kurie glaudžiai sie
jasi susąvokos tradicija reikšme, tačiau vis dėlto nėrajai iden
tiški, nors, be abejo, induizmo, budizmo, taoizmo, judaiz
mo, krikščionybės, islamo ar kurios kitos autentiškos religi
jos sukurtos visuomenės ar civilizacijos yra tradiciniai pa
sauliai. Kiekviena šių religijų yra tradicijos, skleidžiančios
religijos principus įvairiose plotmėse, šerdis ir šaltinis. Ne
tikslus tradicijos atitikmuo yra ir katalikybėje vartojamas ter
minas traditio, nors jis ir apima doktrinos perdavos idėją bei
traditio inspiracijų ir galutinės atverties praktiką. Iš tikrųjų,
žodis tradicija etimologiškai sietinas su perdava (transmis
sion) ir įkūnija pažinimo, praktikos, technikos, įstatymų, for
mų ir daugelio kitų žodinių ar rašytinių elementų perdavi
mo idėją. Tradicija yra tarsi savo įspaudus paliekanti gyva
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esatis, kurios negalima laikyti pačiu įspaudu. Tai, ką ji per
duoda, gali pasireikšti žodžiais pergamente, tačiau tai gali
būti ir žmonių sielose įrėžtos tiesos, subtilus dvelksmas ar
net akių žvilgsnis, kuriuo perduodamas konkretus mokymas.
Tradicija, technine žodžio prasme, reiškia žmonijai ap
reikštas ar atskleistas dieviškos kilmės tiesas ar principus, ir,
iš tiesų, —tai visuminis kosminis lygmuo, besireiškiąs pa
siuntiniais, pranašais, Avatarais, Logosais ar kitais perdavos
tarpininkais; kartu tai ir visos šių principų atšakos bei pritai
kymai įvairiose srityse įskaitant įstatymus, socialines sąran
gas, menus, simbolizmą, mokslus ir viską, kame slypi Aukš
tesnysis Pažinimas ir jo pasiekos būdai.
Bendresne prasme galima sakyti, jog tradicija apima prin
cipus, kuriais žmogus sąveikauja su Dangumi, taigi yra ir re
ligija, nors, kita vertus, pačią religiją esmiškai galime laikyti
tais Dangaus apreikštais principais, kurie žmogų susieja su
jo Pradme. Taigi siauresne prasme tradicija galime vadinti
šių principų laikymąsi. Tradicija reiškia tikrumos prigimtyje
slypinčias aukštesnes nei individualaus pobūdžio tiesas, apie
kurias F.Schuonas yra pasakęs taip: „Tradicija nėra vaikiška
ar pasenusi mitologija, tai itin realus mokslas.“5 Tradicija
kaip ir religija yra sykiu tiesa ir būvis. Ją sudaro pažįstantysis
subjektas ir pažinus objektas. Ji gimsta iš Pradinės, iš kurios
visa kyla ir į kurią visa sugrįžta. Ji talpina savy visus reiški
nius, kaip kad "Atjautos Kvėptis”, kuri, anot sufijų, yra tik
roji būties esmė. Tradicija neatsiejama nuo atverties ir reli
gijos, šventumos ir ortodoksijos, nuo autoritetų ir tiesos per
davos tęstinumo bei pastovumo, nuo egzoterinio ir ezoteri
nio, kaip, beje, ir dvasinio gyvenimo, nuo mokslo ir menų.
Jos reikšmių atspalviai ir niuansai ryškėja gilinantis įjos ryšį
su šiais reiškiniais ir į jos sąvokų bei kategorijų pasaulį.
Per kelis pastaruosius dešimtmečius daugeliui išgirdus
tradicijos šauksmą, jos prasmę imta vis labiau sieti su amži
nąja išmintimi, kuri sudaro kiekvienos religijos pagrindą ir
yra ne kas kita kaip pati Sophia, kurios išmintingos pasaulėvokos turėjimas tiek Rytuose, tiek Vakaruose laikomas žmo
giškojo gyvenimo pasiekimų vainiku. Ši amžinoji išmintis,
nuo kurios tradicijos idėja negali būti atsieta ir kuri yra vie
na iš esmingiausių tradicijos sampratos dalių, yra ne kas kita
kaip vakarietiškos tradicijos sopina perennis, kurią induiz
mas vadina sanatoria dharma6, o musulmonai —al-hikmat ai
khalidah (o Persijoje —javidan khirad)1.
Tam tikra prasme sanatana dharma ar sopina perennis yra
susiję su Pirmaprade Tradicija8,taigi ir su žmogiškosios eg
zistencijos Ištaka. Tačiau jokiu būdu nederėtų menkinti ar
visai paniekinti Dangaus pranešimų, siunčiamų įvairiomis
apreiškimų formomis, autentiškumo; apreiškimų, kurių kiek
vienas prasideda Ištakų atvertimi, žyminčia tradicijos pra
džią. Taip tradicija yra Pirmapradė Tradicija ir kartu jos pri
taikymas atskirai žmonijos daliai, o jos pritaikymas —Die
viškos Galimybės raiška žmogiškame lygmenyje.
Renesansiško žmogaus potraukis gilintis į Kilmės ir Pir
mapradės Tradicijos temas, nulėmęs, jog Ficino (Fičino) ati
dėjo Platono vertimą ir ėmėsi versti Corpus Hermeticum, ku
ris anuomet buvo laikomas žymiai senesniu ir pirmapradžiu,
trauka, tapusi sudėtine tuometinio pasaulėvaizdžio dalimi
ir XIX a. Zeitgeist (laiko dvasia —vert.)9, sukėlė didelę su
maištį svarstant „Pirmapradės Tradicijos“ reikšmę jos sąsa
jų su įvairiomis religijomis atžvilgiu. Kiekviena tradicija ir
Tradicija savo gelme susijusios su amžinąja išmintimi ar Sop-

hia, ši sąveika nėra laikina ir neatmeta kitų Dangaus siun
čiamų pranešimų, kurie nulemia naujų religijų formavimąsi
ir kurie, be abejo, esmiškai siejasi su Pirmaprade Tradicija;
jos nėra vien tik laikina istorinė Pirmapradės Tradicijos tą
sa. Negalima nepaisyti pavienių tradicijų dvasinio genijaus
ir jų ypatumų vardan kiekviename ir visuose dangiškuose
apreiškimuose slypinčios amžinosios išminties.
Vienas iš žymiausių šiuolaikiniame pasaulyje tradicinės
doktrinos aiškintojų A.K.Coomarasvvamy sanatoria dharma
verčia philosophia perennis ir prideda būdvardį universalis.
Dėl jo įtakos daugelis tradiciją ėmė tapatinti su amžinąja
filosofija, su kuria, be abejo, ji savo esme siejasi.10Tačiau
sąvokaphilosophia perennis ar jos vertinys į anglų kalbą yra
savaime problemiški ir reikalauja išsamesnio apibūdinimo,
ypač stengiantis giliau suprasti tradiciją. Priešingai Huxley
nuomonei, savok^philosophiaperennis pirmą sykį paminėjo
ne Leibnizas savo laiške Remondui 1714 metais.11Greičiau
siai pirmąsyk šią sąvoką panaudojo Renesanso filosofas ir
teologas augustinietis Agostino Steuco (1497-1548). Nors
dažniausiai ši sąvoką būdavo tapatinama su daugeliu įvairių
mokyklų, taip pat scholastikos mokyklomis, ypač tomistinės
pakraipos12, ir apskritai su platonizmu, tačiau tai vėlesnės
sąsajos, o Steuco ją tapatino su filosofiją ir teologiją aprė
piančia amžinąja išmintimi ir nesiejo su viena ar kita mąsty
mo mokykla.
Pagrindiniam Steuco kūriniui Deperenniphilosophia įta
ką padarė Ficino, Pico ir Nicolas Kuzietis, ypač jo De pace
fidei, kuriame kalbama apie įvairių religijų sandermę. Mo
kėdamas arabų bei kitas semitų kalbas ir dirbdamas biblio
tekininku Vatikano bibliotekoje, Steuco turėjo galimybę su
sipažinti su visa, kiek tai buvo įmanoma anuometiniam Va
karų pasauliui, „amžių išmintimi“ ir sekė šiomis figūromis,
pripažįstančiomis visuotinės senosios išminties egzistavimą
nuo pat žmonijos aušros. Ficino nekalba apie philosophia
perennis, tačiau jis dažnai mini philosophia priscorium avprisca theologia, kurias galime versti: senoji arba taurioji filoso
fija ir teologija. Sekdamas Bizantijos filosofu Gemisthus Plethon, kuris rašė senosios išminties temomis ir akcentavo Zoroastro, šventumos pažinimo meistro, reikšmę, kaip svarbius
Pirmapradės Išminties šaltinius Ficino akcentavo Corpus Her
metic ir Chaldaean Oracles ir laikė juos paties Zoroastro su
kurtais. Jis manė, jog tikroji filosofija prasidėjo su Platonu,
kuris buvo šios išminties paveldėtojas13, o tikroji teologija sukrikščionybe. Ši tikroji filosofija, veraphilosophia, jam pri
lygo religijai, o tikroji religija —šiai filosofijai. Ficino, kaip,
beje, ir daugumos krikščionių platonistų nuomone, Plato
nas žinojo Penkiaknygę ir buvo “graikiškai kalbąs Mozė”;
Platoną Steuco vadino divinus Plato, o daugelis musulmonų
išminčių suteikė jam Afldtūn al-ildhi, „Dieviškojo Platono“
titulą.14Tam tikra prasme Ficino atkartojo Gemisthus Plethono požiūrį apie tikrosios išminties amžinumą.15 Jo ben
dražygis Pico della Mirandola prie philosophia priscorium
šaltinių pridėjo dar Koraną, islamo filosofiją ir Kabalą, kar
tu su Ficino minimais nekrikščioniškais ir ypač graikiškaisegiptietiškais tekstais, nes sekė juo ir akcentavo išminties
tęstinumą, kurį laikė esmišku įvairiais skirtingų civilizacijų
istorijos periodais.
Steuco’ui philosophia perennis buvo ta pati philosophia
priscorium, tik nauju pavadinimu.16Jis teigė, jog išmintis yra
dieviškos kilmės, Dievo Adomui perduotas šventasis Žinoji

mas, kurį didžioji žmonijos dalis palaipsniui užmiršo, ir jis
tapo svaja, kurią išlaikėprisca theologia. Ši tikroji religija ar
filosofija, kurios siekinys - theosis ir šventasis Žinojimas,
egzistavo nuo pat žmonijos istorijos pradžios ir yra pažįsta
ma arba iš istorinių šios tiesos sklaidų įvairiose tradicijose,
arba intelektualine intuicija ir “filosofine” kontempliacija.
Nors ir įnirtingai iš visų pusių puolama už idėjų, priešin
gų tiek vyraujančiam Renesanso humanizmui, tiek ir egzo
teriniam bei sektantiškam krikščionybės interpretavimui,
reiškimą, ši Steuco naudota sąvoka išgyveno ir netgi tapo
gerbiama, kai ją panaudojo pats Leibnizas, reiškęs nemažai
simpatijų tradicinėms idėjoms. Tačiau įdomiausia, jog ši są
voka itin išpopuliarėjo tik XX a. Jei amžinoji ar senoji iš
mintis iš tiesų yra suprasta taip, kaip ją suprato Plethonas,
Ficino ir Steuco, tuomet ji siejasi su tradicijos samprata irją
galima vartoti kaip sanatdna dharma atitikmenį, su sąlyga,
jog sąvokaphilosophia aprėpia ne tik teorinę, bet ir realizacinę plotmę.17Tradicijoje glūdinti tiesa yra dieviškos kilmės
ir išlieka nekintanti perdavos ir žinių atnaujinimo apreiški
mais dėka per visą didįjį žmonių istorijos ciklą. Ji taip pat
nusako ir vidinę unikalią tiesą, slypinčią įvairių šventų for
mų esmėje, nes Tiesa yra viena. Abiem atvejais tradicijai yra
artima philosophia perennis, šią sąvoką suvokiant kaip Sop
hia; kuri nuolat egzistavo ir nuolatos išliks horizontalios per
davos dėka ir vertikalios sąveikos suTikruma, kuri buvo „pra
džioje“^ yra čia ir dabar, atnaujinama.18
Baigiant philosophia perennis temą, atrodo, tikslinga
trumpai apžvelgti šios sąvokos raidą islamo tradicijoje, ku
rios ryšys su šventuoju Žinojimu ir amžinosios tiesos reikš
mės atgimimas kiekviename apreiškime yra akivaizdus ir kur
kas ryškesnis nei krikščioniškoje tradicijoje. Islamas Vieny
bės doktriną (al-tawlnd) laiko ne tik savo apreiškimo, bet ir
kiekvienos religijos esme. Apreiškimas islamui reiškia aitawhid patvirtinimą, ir visos religijos vertinamos kaip dau
gybė tos pačios doktrinos, besireiškiančios įvairiuose kraš
tuose ir skirtingomis kalbomis, atspindžių. Kur besutiktume
šią Vienybės doktriną, visur ji - dieviškos kilmės. Todėl mu
sulmonai nesupriešina religijos ir pagonybės, tačiau įžvelgia
skirtumą tarp priėmusių Vienybę ar ją atmetusių ar igno
ruojančių. Jiems tokie Antikos išminčiai kaip Pitagoras ir
Platonas yra „vienybininkai“ (muwahhidūn)f išreiškiantys pa
matinę visų religijų tiesą. 19Todėl jie nelaikomi svetimkūniais,
o įtraukiami į islamiškąjį pasaulį.
Tiek gnostiniais (ma’rifah ar’irfan) ir filosofiniais, tiek
teosofiniais (falsafah-hikmah)20aspektais šios unikalios tie
sos, „Tiesos religijos“ (din al-hagg) šaltinį Islamo intelektulinė tradicija regi senovės pranašų, ligi paties Adomo, vadi
namų bendru pranašo Idriso vardu, mokymuose. Idrisas ta
patinamas su „filosofų tėvu“21Hermiu. Daugelis sufijų „die
višku“ vadino ne tik Platoną, bet ir Pitagorą, Empedoklį, su
kuriais siejamas svarbus įvairioms sufizmo mokykloms įtaką
daręs žinių korpusas, bei kitus pirminę išmintį su pranašyste
siejusius filosofus. Netgi ankstyvieji peripatetikai, kaip Al
Farabi, įžvelgė ryšį tarp filosofijos, pranašystės ir apreiški
mo. Vėliau kai kurie asmenys, pavyzdžiui, Suhrawardi, pra
plėtė šį požiūrį įtraukę ikiislamiškos Persijos tradiciją.22Suh
rawardi apie al-hikmat al-laduniyyah arba Dieviškąją Išmintį
(pažodžiui - Dievui prilygstanti išmintis) dažnai kalbėjo są
vokomis, beveik identiškomis toms, kurios tradiciškai reiškė
Sophia, taip pat philosophia perennis, įskaitant ir realizacijos
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aspektus.23Vėliau islamiškoji asmenybė, VIII-XIV (islamiš
kojo-krikščioniškojo) amžių gnostikas ir teologas Sayyd Haydar Amui! be jokių išlygų kalbėjo apie sąveiką tarp 72 isla
miškojo pasaulio žvaigždžių „muhamedinės“ pleromos ir 72
žvaigždžiųpleromos, kurią sudaro pirmapradės išminties pri
gimtį išsaugoję, bet specifiniam islamiškajam pasauliui ne
priklausantys išminčiai.24
Sadr al-Dln Shlrazl tikrąjį pažinimą tapatino su amžiną
ja išmintimi, kuri egzistuoja nuo pat žmonijos istorijos pra
džios.25Islamiškoji apreiškimo universalumokoncepcija žen
gė greta su idėja apie pirmapradę tiesą, kuri nuolat gyvavo
ir visada gyvuos, apie tiesą, kuri neturi istorijos. Arabiškasis
al-din ko gero pats tinkamiausias termino tradicija atitikmuo,
neatsiejamas nuo idėjos, jog egzistuoja permanentinė ir ne
nykstanti išmintis, Sophia perennis, kuri, anot tokios asme
nybės kaip A.K.Coomaraswamy, taip pat gali būti tapatina
ma suphilosophia perennis.
Norint geriau suvokti tradicijos prasmę, būtina išsamiau
aptarti jos sąveiką su religija. Tradicija etimologiškai ir kon
ceptualiai susieta su perdava, o religija, savo ruožtu, reiškia
„surišimą“ (iš lotyniško religare).26 Kaip jau minėjome, tai
yra tai, kas sieja žmogų su Dievu ir tuo pat metu žmones
tarpusavyje kaip šventos bendruomenės ar tautos narius, ar
ba ką islamas vadima ummah. Taip suprastą religiją galima
laikyti tradicijos šaltiniu, dangiškąja pradžia, apreiškimais
atveriančia tam tikrus principus ir tiesas, kurių pritaikymas
ir yra tradicija. Tačiau, kaip buvo pirm pabrėžta, išsami tra
dicijos reikšmė apima tiek tradicijos kilmę, tiek ir jos atša
kas bei išsiplėtojimus. Tąja prasme tradicija yra platesnė,
religiją apimanti sąvoka, kaip arabų sąvoka al-din bendriau
sia šio žodžio prasme reiškia sykiu ir tradiciją, ir religiją, o
religijaplačiausia prasme suvokiama kaip tradicijos apreikštų
principų pritaikymas ir istorinė jų sklaida, taigi savo ruožtu
ji galėtų aprėpti ir tai, ką vadiname tradicija, tačiau, kadan
gi modernistinės ir antitradicionalistinės jėgos įsibrovė į pa
čios religijos viešpatiją, tradicinis požiūris nebėra tapatus re
liginiam.
Be to, ribotas religijos sąvokos reikšmių skaičius, kurias
ji įgijo europietiškose kalbose, lėmė, jog tam tikri tradicio
nalizmo autoriai, kaip, pavyzdžiui, Guėnonas, vartoja ją tik
Vakarų religijų atžvilgiu, ypač apibūdinant egzoterinę raiš
ką, skiriančią jas nuo induizmo, taoizmo ir kitų religijų, ku
rias jie mieliau vadina tradicijomis, o ne religijomis. Tačiau
esmiškai nėra jokių principinių religijos sąvokos apribojimų
ir nėra priežasties nepripažinti induizmo kaip religijos, ypač
pastarąją suvokiant kaip tai, kas atvertimi, apreikštimi ar Pir
minės Tikrumos sklaida sieja žmogų su Pradine.
Religijos apribojimas pačiais išoriškiausiaisjos aspektais
nūdienos Vakarų istorijoje taip pat nulėmė ir tokių sąvokų
kaip religinis menas ar religinė literatūra sakralumo sunyki
mą ir atitolimą nuo tradicijos, kuri suvokiama kaip trans
cendencijos principų ir dėsnių taikymas. Nūn dažnai tai, kas
vadinama religiniu menu, literatūra etc., daugeliu atvejų sa
vo pobūdžiu yra ne tik netradiciška, bet netgi antitradiciška.
Esant tokiam kontekstui, teko atskirti „tradicinis“ nuo „re
liginis“. Tačiau jei lemta atgaivinti tikrąją religijos prasmę
kaip Pradmės sklaidą objektyviomis Logo raiškomis, Abra
omo religijose vadinamomis atvertimis ar induizme Avatarų nužengimais, tuomet ji vėlei taps totalios irvisuminės tvar
kos, vadinamos tradicija, pagrindu. Žinoma, toks religijos
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suvokimas turint galvoje visąjos apimtį ir universalumą įma
nomas tik atgaivinus tradicinį pasaulėvaizdį ir tikrovę suvo
kiant iš tradicionalizmo ir šventumos, o ne profaniškumo
pozicijų.
Aptariant religijos ryšį su tradicija būtina įsigilinti į reli
gijų įvairovės problematiką. Religinių formų įvairovė rodo
tradicijų įvairovę, nors tuo pat metu kalbama apie Pirmap
radę Tradiciją ar tiesiog Tradiciją, tarsi egzistuotų viena Sop
hia perennis, bet daug religijų, kuriose ji skleidžiasi įvairio
mis formomis. Taip mes priartėjame prie svarbios Tradicijos
ir tradicijų santykių temos, kuria tiek daug jau prirašyta ir
kur vis vien regime tokią didelę painiavą. Tėra viena nuola
tos gyvuojanti Tradicija —Pirmapradė Tradicija. Ši paprasta
tiesa yra visų tiesų šaltinis ir esmė. Visos tradicijos yra že
miškos dangiškųjų archetipų, tiesiogiai susijusių su Pirmap
radės Tradicijos nekintančiuoju Archetipu, kaip visos atvertys ir apreiškimai susiję su nuo amžių pradžios egzistuojan
čiu Logu ar Žodžiu, kuris yra Universalus Logas ir sykiu jo
aspektas, raiškos.27
Be to, kiekviena tradicija grindžiama tiesiogine Dangaus
apreikštimi ir nėra vien tik Pirmapradės Tradicijos istorinio
tęstinumo pasekmė. Pranašas ar Avataras niekam neskolin
gas už tai, ką jis gauna iš Pradmės. Šiuolaikiniame pasaulyje
kai kurios pseudoezoterinės grupės ir okultistai, pretenduo
jantys būti tradiciški, kalba apie tikrą Pirmapradės Tradicijos
žemėje lobyną, dažnai tapatinamą su konkrečiu žemės regio
nu kažin kur Azijos viduryje, ar net sakosi turį tiesioginių kon
taktų su šio židinio atstovais.28Srautai ieškotojų užplūdo Hindukušo ir Himalajų kalnus, ir šiai sakraliajai geografijai, in
terpretuojamai pažodžiui, o ne simboliškai, jau pašvęstas mil
žiniškas mokslinės fantastikos kiekis. Tradicinis pasaulėvaiz
dis pripažįsta Pirmapradės Tradicijos ar “Aukščiausiojo Židi
nio”egzistavimą, tačiau tai jokiu būdu nemenkina ir negriau
na nė vienos religijos ir tradicijos, prisitaikančios prie atskiro
archetipo ir įkūnijančios tiesioginę raišką Pradmės, kuri žen
klina horizontalios ir laiko dimensijos pralaužimą vertikalią
ja ir transcendentine, autentiškumo ar didelio originalumo.
Tad Tradicija ir tradicijos neprieštarauja viena kitai. Kalbėji
mas apie Tradiciją nereiškia, kad atmetama dangiškoji bet ku
rios autentiškos religijos ir tradicijas kilmė, bet patviitina kiek
vienoje „pradinėje“ Dangiškoje Žinioje29glūdint sakralumą,
atmenama ir tai, jog visos tradicijos Pirmapradę Tradiciją pa
tvirtina ne tik doktrinomis ar simboliais, bet ir išsaugodamos
„esatį“, kuri nuo šventumos neatsiejama.
Tradicinis pasaulėvaizdis iš tiesų taip glaudžiai susietas
su šventumą, jog būtina šiek liek užsiminti apie pačią šven
tumą ir pabandyti „apibrėžti“ jos prasmę. Tam tikra prasme
šventumą, kaip tiesa, tikruma ar būtis, yra pernelyg princi
pinė ir pradminė, kad būtų galima jos ribas nustatyti logiš
kai —apibūdinti tai, kas visuotina, išskiriant rūšis ir ypatin
gus skirtumus. Šventumą esti pačioje Tikrumos prigimtyje,
ir normali žmonija jaučia šventumą, kaip ir tikrumą, savai
me besiskiriančią nuo netikrumos.30Tačiau šiuolaikinio žmo
gaus būklė tokia, kad netgi šis prigimtinis jausmas beveik
pamirštas, kadangi šventumą būtinai reikia „apibrėžti“. Svar
bu pastebėti, jog pastangos, pavyzdžiui, R.Otto, susieti šven
tumą su iracionalumu šiame amžiuje sukėlė didžiausią susi
domėjimą. Šis faktas rodo, kad, pažinimui atmetus savo sakralųjį turinį, imta ignoruoti intelektualios tiesos ar žinojimo
priklausomybė nuo sakralumo. Be to, sekuliarizuotame pa-

šaulyje šventumą pradėta vertinti iš profaniškojo taško, ku
riamsakralumas yra radikaliai kita plotmė.31Daugumai žmo
nių, gyvenančių užmaršties pasaulyje, kuriame Dievas yra
visiška „kitybė“, šis požiūris visai suprantamas; jie gyvena
abejingumo ir ribotumo pasaulyje, kuriam šventumos didy
bė yra radikali „kituma“. Šiuolaikinis pasaulis išsiskiria tuo,
jog sakralume slypinti ir profaniškumą reginti šventumos są
vokomis išminties perspektyva, kuri nuolatos egzistavo nor
maliose civilizacijose, nūnai taip užmiršta, kad šventumą da
bar tesuvokiama kaip visiška „normalaus“ žmogiškojo gyve
nimo priešybė, jei apskritai šventumą kaip galimybė dar pri
imtina. Tai, kad šventumos realumą pripažįsta bent jau reli
giniai sluoksniai, rodo greičiau Dievo galią nei Jo išmintį.
Ko gero tiesiausias kelias atskleisti šventumos prasmę —
ją susieti su Nekintamybe, su tąja Tikruma, kuri yra sykiu
Nejudąs Judintojas ir Amžinatvė. Nekintančioji ir amžinoji
Tikruma yra Šventumą, ir šios Tikrumos apraiškos tapsmo
sraute bei laike yra tai, kas paženklinta sakralumo žyme.
Šventas objektas ar šventas garsas yra Amžinatvės ir Nekintamybės įspaudą fizinėje tikrovėje turintis objektas ar gar
sas; tikrovėje, kurioje pats objektas ar garsas egzistuoja. Žmo
giškasis šventumos pojūtis yra ne kas kita kaip Nekintamybės ir Amžinatvės jausmas, žmogaus nostalgija tam, kas jis
iš tiesų yra, nes šventumą slypi jo paties esybės substancijo
je ir visų pinna jo intelekte, kuris buvo sutvertas Nekintamybei pažinti ir Amžinatvei kontempliuoti.
Ši šventumą ir yra tradicijos šaltinis, ir visa, kas tradiciš
ka, neatskiriama nuo sakralumo. Neturintys šventumos po
jūčio nepajėgia suvokti tradicinės pasaulėvokos, o tradicinis
žmogus niekad neatsiejamas nuo šventumos. Dar daugiau,
šventumą yra ne tik tradicijos venomis ir arterijomis tekąs
kraujas, tai visą tradicionalistinę civilizaciją persmelkiąs aro
matas.32Tradicija skleidžia šventumą visame pasaulyje kur
dama civilizaciją, kurioje šventumos jausmas yra visa per
smelkiąs. Galima sakyti, jog tradicinės civilizacijos esminė
funkcija —kurti šventumos viešpatiją, kurioje žmogus ap
saugomas nuo nihilizmo ir skepticizmo teroro, lydinčio sak
ralumo matmenį praradusią egzistenciją ir Žinojimo sakralios prigimties destrukciją.
Tradicijos visaaprėpiamumas įmanomas tik dėka kiek
vienoje integralioje tradicijoje slypinčių įvairių dimensijų,
prasminių lygmenų ar mokymų tipų, kurie susiję su skirtin
gais dvasinio ir intelektualinio gebėjimo tipais ar žmonijos,
kuriai skirta būti žemiškuoju tradicijos laidininku, reikmė
mis. Nors šių plotmių ar lygmenų yra daug, ir daugelis tradi
cijų mini septynis, keturiasdešimt ar kokį kitą simbolinį lyg
menų skaičių, vienok jie gali būti sumažinti iki dviejų pirmi
nių ir esminių dimensijų - egzoterinės ir ezoterinės. Pirmo
ji susijusi su Dangiškosios Apreikšties įtaka visoms tradici
nės žmonijos gyvenimo sferoms; antroji su žmonių, kurie čia
ir dabar siekia Dievo ir Pirminės Tikrumos, dvasinių ir inte
lektualinių reikmių tenkinimu. Šios dvi tradicijos dimensi
jos judaizme ir islame aiškiai apibrėžtos kaip Talmudinė ir
Kabalistinė ar Shari’ah ir Tarigah, nors net šiais atvejais re
gime grubiam atskyrimui nepasiekiamas tarpines sritis ar
spektrus.33Dėl krikščionybės: nors iš esmės ji yra ezo-egzoterizmas su mažiau negu kitose dviejose Abraomiškose tra
dicijose apibrėžta ezoterine dimensija, vis dėlto jau nuo pat
pradžiųjoje egzistavo akivaizdi ezoterinė plotmė, įvairiai besireiškusi vėlesnėje krikščionybės raidoje.34

Nors Indijos ir Tolimųjų Rytų tradicinės struktūros ir ski
riasi nuo Abraomiškųjų, vis dėlto egzistuoja tokie reiškiniai
kaip Manu įstatymus papildanti Advaita-Vedanta, konfucionizmą papildantis taoizmas ir budizmo Theravados bei Ma
hajanos mokyklos, savo turiniu atitinkantys egzoterinę ir ezo
terinę tradicijos dimensijas. Nors mes šioje studijoje nagri
nėjame sakralųjį Žinojimą ir todėl daugiau kalbame apie
ezoterinę, akivaizdžiau su sakraliuoju Žinojimu besisiejančią plotmę, vis dėlto itin svarbu pabrėžti egzoterinės dimen
sijos reikšmę ir jos būtinybę integraliai, gyvai tradicijai. Šį
aspektą ypač svarbu paminėti turint galvoje pretenzijas gau
sių nūdienos pseudoezoterinių grupių, kurios skelbiasi, jog
joms egzoterizmas nereikalingas, ojuk visų amžių išminčiai,
kuo egzaltuočiausiai pasisakydami apie dvasinę realizaciją,
likdavo ištikimi savo religijų formoms ir egzoteriniams mo
kymams, ir retos išimtys tik patvirtina šią taisyklę.35
Ezoterizmas yra vidinis tradicijos matmuo, skirtas sielai,
švento Povilo ho eso anthropos. Ji slapta, nes tokiajos tikroji
prigimtis, ir prieinama ji nedaugeliui, kadangi šiame žmoni
jos vystymosi etape retas pažįsta vidinį savo prigimties mat
menį; dauguma, užmiršę Ašį, gyvena savo egzistencijos ap
skritimo periferijoje. Apskritimo, kurį su ašimi jungia ezo
terinis tradicijos matmuo.36 Ezoterika yra radiusas, rodan
tis, kaip judėti iš periferijos Ašies link, tačiau tai lemta ne
visiems, nes toli gražu ne kiekvienas yra pasiruošęs ir pajė
gus keliauti į savo gyvasties Ašį dar šiame gyvenime. Tačiau
pasirinkus egzoterinę religijos dimeasiją, tenka pasilikti pe
riferijoje, taigi pasaulyje, kuris turi centrą, ir atidėti kelionę
Ašies link po mirties, nes palaiminga būties vizija egzoteri
niu požiūriu įmanoma tik anapus.
Visuminė ir integrali tradicija visuomet pasižymi auten
tiška ezoterika. Tik moderniuose Vakaruose ir galbūt vėly
vosios Antikos dekadanso metu pradėta atskirti ezoterinius
mokymus nuo tradicijos, kurioje ezoterinis matmuo yra tik
rai ezoterinis. Šiofenomeno, kuris, jei kalbame apie moder
nųjį pasaulį, pradėjo reikštis jau VIII amžiuje, pasekmė ezoterizmas didžia dalimi buvo supriešintas su krikščioniš
kąja tradicija, kuri, nepaisant joje išlikusių ezoterizmo ele
mentų, dažniausiai niekina pačią ezoterizmo idėją, kaip kad
pastaruoju metu krikščionių bažnyčia, aiškindama Apreiš
kimą, nutyli gnosis, arba sakralųjį Pažinimą. Atitrauktas nuo
gyvos tradicijos vadinamasis ezoterizmas paprastai degeneruoja į neveiksmingą ir netgi kenksmingą okultizmą ir telie
ka šventumą išsėmęs sakraliojo žinojimo kiautas. Tai, kas
šiuolaikiniame pasaulyje pateikiama kaip ezoterizmas, di
džia dalimi yra atsieta nuo šventumosjausmo, tai visiška prie
šybė tikrajam, tradicionaliai suprantamam ezoterizmui, ku
ris savo prigimtimi susijęs su šventumą ir reiškia par excel
lence šventumos prieigą šiame, Nekintamybę ir Amžinatvę
atspindinčiame „čia ir dabar“.37
Ar ezoteriškai, ar egzoteriškai suvokiama, tradicija es
miškai yra ortodoksija ir nuo jos neatskiriama. Jei apskritai
egzistuoja Tiesa, tuomet esti ir klaida bei normos, padedan
čios atskirti vieną nuo kito. Ortodoksija, plačiausia prasme,
yra ne kas kita kaip savaiminė Tiesa, susijusi su formaliuoju
savitos tradicinės visatos homogeniškumu. Praradus daugiadimensinį religijos pabūdį, ją suvedus į vienintelę plotmę,
susiaurėjo ir ortodoksijos reikšmė, kadangi ezoteriškumas
ir mistika dažnai laikomi neortodoksiškais. Ortodoksija imta
tapatinti su paprasčiausiu konformizmu ir intelektualiuose
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sluoksniuose įgavo bemaž menkinantį atspalvį. Taip dauge
lis, nesąmoningai trokšdami ortodoksijos plačiausia žodžio
prasme, skelbiasi esą heterodoksai ir priešina save ribotai
apibrėžiamai ir suvokiamai ortodoksijai, nepaliekančiai jo
kios erdvės laisvam pašventinto intelekto skrydžiui. Šis or
todoksijos sąvokos reikšmės susiaurėjimas, be abejo, neat
siejamas nuo pirminės intelektualumo reikšmės praradimo
ir jo redukavimo į racionalizmą. Antraip neįmanomos au
tentiškojo intelektualumo sąsajos su ortodoksija 3S.
Ortodoksiją plačiąja prasme suvokiant kaip tiesos sklai
dą konkrečioje dvasinėje ir religinėje erdvėje ar net kaip pa
čią Tiesą, galimąją aiškinti įvairiais lygmenimis kaip ir tradi
ciją. Egzistuoja doktrinos, kurios išoriškai yra heterodoksinės vis-a-vis atskirai tradicinei plotmei, tačiau vidujai - or
todoksinės. Pavyzdžiu galėtų būti krikščionybė, vertinama iš
judaizmo pozicijų, ar budizmas - iš induizmo. Netgi atskira
konkrečios tradicijos ezoterinė mokykla gali atrodyti neortodoksali ją vertinant iš egzoterinių pozicijų ar netgi kitos
ezoterinės mokyklos, priklausančios tai pačiai tradicijai, po
žiūriu; tai matyti iš įvairių japoniškojo budizmo mokyklų.
Visais šiais atvejais, iš tradicionalistinių pozicijų vertinant
įvairius mokymus, ortodoksijos samprata itin svarbi ir yra
bemaž tradicijos sinonimas, destis kiekjoje glūdi tiesos. Tra
dicija neįmanoma be ortodoksijos, nei ortodoksija užu tra
dicijos. Be to, abi yra laisvos nuo visų grynai žmogiškos ar
kartais antžmogiškos kilmės, imitacijų, paklydimų ar nukry
pimų, kurie arba atvirai skelbiasi esą anapus tradicijos, arba
tiesiog yra taip nutolę nuo tradicinės erdvės, jog nebeįma
noma priartėti prie doktrinų, praktikų ar dvasinio būvio, įga
linančio žmogų peržengti savo ribotą egoizmą ir pasiekti jo
raison d'etre —entelechiją. Kad ir kaip būtų, medis pažįsta
mas išjo vaisių, ir šis principas kaip niekur kitur tinka spren
džiant, kas yra ortodoksija, o kas- atskalos ar nukrypimai,
visose žmogaus religinio gyvenimo srityse, įskaitant ne tik
įstatymus ir moralę, bet ir žinojimo bei intelekto valdas. Sakralaus Žinojimo, turint omenyje irjo realizacinius aspektus,
pilnatvės pasieka glaudžiai siejasi tiek su pamatine tradici
jos samprata, tiek ir su ortodoksijos, nes neįmanoma suvok
ti tradicijos reikšmės nesupratusjos sąryšio su ortodoksija.39
Kalbėti apie tiesą ir ortodoksiją tradiciniame kontekste
tolygu kalbėti apie autoritetą ir tiesos perdavą. Kas nustato
religinę tiesą ir garantuoja jos tyrumą, pastovumą bei tradi
cijos tęstinumą? Tai esminis klausimas, kurį įvairiais būdais
sau kelia visos tradicijos. Jos netgi pateikia atsakymus, ga
rantuojančius tradicijas autentiškumą ir nepretenduojančius
į absoliučiai vienintelį sprendimą. Yra tradicijų, kurios turi
savo magisterium, yra turinčių šventųjų bendruomenę, kuri
jau savaime garantuoja perdavos tyrumą ir tęstinumą.40Kal
bant apie šventikų funkcijos tęstinumą dažnai akcentuoja
mas mokytojų grandinės, kurių kvalifikaciją sąlygoja kon
kreti tradicija, vaidmuo. Kartais netgi vienoje tradicijoje buvo
naudojami keli skirtingi būdai, tačiau tradicijos autoritetai
niekada neatsiejami nuo pačios tradicijos prasmės. Yra žmo
nių, kurie tradicijos reikaluose autoritetai, yra ir tokių, ku
rie nėra autoritetai; yra žinantys ir yra nežinantys. Individu
alizmasjokiu būdu nevaidina ir negali vaidinti lemiamo vaid
mens perduodant ir interpretuojant tai, kas esmiškai yra ant
žmogiška, nesvarbu, kokia plati erdvė paliekama žmogiška
jam išskleidimui ir interpretavimui. Intelektualinis ir dvasi
nis autoritetas neatsiejamas nuo tradicijos realijų, ir auten

56

tiškiems tradiciniams raštams visuomet būdinga autoriteto
žymė.
Analogiškai tradicija reiškia ir visąjos perteikimo aspektų
reguliavimą, pradedant teisinėmis ir etinėmis taisyklėmis bei
įstatymais ir baigiant ezoteriniu pažinimu. Įvairūs perdavi
mo būdai, įskaitant žodinę perteiką, iniciaciją, galios, tech
nikos ir žinojimo perdavą iš mokytojo mokiniui, išliekąs sa
vitas dvasinis kvapas bei šventumą - visa neatsiejama nuo
tradicijos konteksto. Gyventi tradiciniame pasaulyje reiškia
kvėpuoti visata, kurioje žmogus sąveikauja su anapusjo esan
čia tikruma ir iš kurios jis perima tuos principus, tiesas, for
mas, požiūrius ir kitus elementus, kuriais austas žmogiško
sios egzistencijos audinys. Šis suvokimas įmanomas tik per
teikiant tradicijos dvasią kiekvienos kartos atstovams, pri
klausomai nuo jų pajėgumo bei lemties, ir tai garantuoja
šios, teršalų, kurie būdingi viskam, ką palyti sekinantis laiko
ir tapsmo poveikis, nepažeistos dvasios išliekamumą.
Kitas svarbus tradicijos bruožas —jos visaaprėpianti pri
gimtis. Tradicine vadinamoje civilizacijoje nėra nieko, kas
glūdėtų anapus tradicinės erdvės. Nėra tokios tikrovės sri
ties, kuri turėtų teisę egzistuoti užu tradicinių principų ir jų
pritaikomumo. Tad tradicijoje slypi ne tik žinojimas, bet ir
meilė bei darbai. Tai - įstatymų, kuriais valdomos visuome
nės, šaltinis, net jei šie įstatymai nėra gauti tiesioginiu ap
reiškimu.41 Tai etikos pamatas. Iš tiesų etika be tradicijos
neturi jokios prasmės. Tradicija įtvirtina ir politinio visuo
menės gyvenimo principus bei normas, ir politiniai autorite
tai susiję su dvasiniais, net jei jųdviejų sąveika įvairiose tradi
cijose toli gražu nevienareikšmė.42Analogiškai tradicija są
lygoja ir visuomenės sąrangą socialiniam gyvenimui taikant
nekintančius principus, pasireiškiančius tokiomis išoriškai
nekintančiomis struktūromis kaip induizmo kastų sistema
ar islamiškoji „vedusiųjų vienuolių demokratija“, kaip kai
kas apibūdino teokratiškąją islamovisuomenę. Iršiose struk
tūrose egzistuoja lygiava prieš Dievą ir Dieviškuosius Įstaty
mus, tačiau, be abejonės, ne kiekybine nūdienos prasme.43
Tradicija valdo ir meno bei mokslo sritis (apie tai mes
kalbėsime kituose skyriuose ) ir ypač siejasi su esminiu žino
jimu ar aukštuoju metafiziniu mokslu, kuris Vakaruose daž
nai painiojamas su filosofija. Nors mūsų tema yra žinojimas
irjo ryšys su šventumą, o ne visi tradicijos aspektai, vis dėlto
būtina stabtelėti, kad išryškintume skirtumus tarp tradicinė
je civilizacijoje egzistuojančių pažinimo būdų. Be įvairių kos
mologinių mokslų, tradiciniame pasaulyje egzistuojajau mi
nėti trys principiniai pažinimo metodai, ypač ryškūs Abrao
miškose religijose: filosofija, teologija ir gnosis ar, priklau
somai nuo konteksto, teosofija. Šiuolaikinis pasaulis, skir
tingai ne tik nuo tradicinių krikščionybės, bet ir nuo islamo
bei judaizmo pasaulių, žino tik du metodus arba disciplinas:
filosofiją ir teologiją.
Islamiškoji tradicija po kelių šimtmečių, suformavusių
įvairių pasaulėvokų, pilnai išskleidė filosofijos, teologijos ir
metafizikos ar gnosis vaidmenį bei funkcijas tradiciniame
kontekste. Egzistavo tokios mokyklos kaip peripatetikų
(mashsha’I), kurias galėtume vadinti filosofinėmis tradicine
prasme. Egzistavo ir teologinės (kalam) mokyklos, kaip an
tai: mulazilitai, ašaritai, maturiditai, ismailitai ir dvylika imam
šiitų. Taipogi buvo žinomos su gnosis ir metafizika susijusios
įvairios sufizmo mokyklos. Rytų islamo pasaulyje taip pat
palaipsniui vystėsi su Suhrawardi vardu susijusios mokyklos

ir jo paties apšvietos mokyklos (al-ishraq), kurios buvo sy
kiu filosofinės ir gnostinės ir kurias derėtų vadinti tiksliau
teosofinėmis44, o vakarietiškuose islamo kraštuose anuome
tinė filosofija liovėsi egzistavusi kaip atskira disciplina ir su
sijungė išvienos pusės su teologija, iš kitos - su gnosis. Ana
logiškai tas pačias tris intelektualines perspektyvas galime
išskirti Viduramžių judaizme, kurioms atstovavo Judo
Halėvy, Maimonides, Ibn Gabirol ir Luria. Viduramžių krikš
čionybėje skirtumai tarp šventojo Bernardo teologijos, Al
berto Didžiojo filosofijos ir Meisterio Eckharto gnosis, jau
neminint Roger’io Bacono ir Raymondo Lull’o, kurie turi
daugiau bendro su išrak (ishraq) ar Suhrawardi mokykla nei
su kuria kita islamo tradicijoje, akivaizdūs.45
Visosšios trysdisciplinos intelektualiniame tradicinio pa
saulio gyvenime turi savo vaidmenis ir funkcijas. Kaip egzis
tuoja konkrečiai teologinių irgnostinių idėjų ekspozicijai bū
tinas „filosofijos“ aspektas, taip kiekvienoje autentiškoje fi
losofijoje, vertoje šio vardo, egzistuoja teologijos ir gnosis
elementai. Iš tiesų netgi galime sakyti, jog kiekvienas didis
filosofas tuo pačiu yra ir teologas bei, gnosis prasme, meta
fizikas, o kiekvienas iškilus teologas yra filosofas ir gnostikas, kaip kiekvienas gnostikas kažkuria prasme yra filosofas
ir teologas, tai matyti ir iš Ibn Arab! ir Meisterio Eckharto
asmenybių46.
Nors tokie tradicionalizmo atstovai kaip A. Coomaraswamy, F.Schuon ir ypač R.Guėnon, matydami visišką filoso
fijos kaip tradicinės tiesos ir šventumos išsekimą nūdienos
pasaulyje ir norėdami padėti pagrindus metafizikos prezen
tacijai bei išvengti iškraipymų ir sumaišties, iškylančių su
plakus profaniškąją filosofiją ir sakralųjį žinojimą47, pasisa
kė prieš filosofiją, vis dėlto neabejotina, jog egzistuoja tra
dicinė filosofija, ar filosofija tradiciniame kontekste 4S. Ne
žiūrint visų iškraipymų, kuriuos patyrė filosofijos sąvoka, vis
dėlto kažkoks pitagorietiškos ir platoniškos filosofijos atgar
sis išliko. Šios disciplinos reikšmę ir funkcijas dar įmanoma
atgaivinti, bet su sąlyga, jog vėl bus atstatytas pažinimo sakralumas. Bet kuriuo atveju tradiciniame intelektualiniame
pasaulyje egzistuoja įvairūs lygmenys ir perspektyvos, įskai
tant ne tik tai, ką Vakarų tradicijoje būtų galima vadinti te
ologija ir filosofija, bet ir gnosis ar teosofiją49. Gnosis išny
kimas iš pagrindinės moderniųjų Vakarų mąstymo tėkmės
lėmė filosofijos prasmės nuvalkiojimą, teologijos substanci
jos sunykimą ir galop inversinio tradicinio žinojimo tipo, pra
eitame šimtmetyje pasirodžiusio “teosofijos”vardu, iškilimą.
Nepaisant, jog tradicijos esmė yra amžina in divinis, jos
istorinė raiška gali arba visiškai išnykti iš žemiškos egzisten
cijos plotmės arba tapti nepasiekiama ar netgi atrodyti pra
rasta. Ne kiekviena tradicija yra gyvybinga. Pavyzdžiui, vie
nos iš įstabiausių, kokias tik žmonija pažino, Egipto tradici
jos nebeįmanoma praktikuoti ar jąja gyventi, nors jos meno
formos, simboliai, netgi, greičiau psichologiniai, ne dvasi
niai elementai, - išliko. Dvasinė gyvastis, stiprinusi ir gaivi
nusi žemišką tradicijos kūną, apleido visų religijų buveinę,
ir tradicija nebe tokia gyva kaip, sakykime, hinduizmas ar
islamas. Yra tradicijų, kurios tik iš dalies gyvos, nes prieina
mi tik pavieniai jų aspektai ar mokymai. Jokiais atvejais vi
suomet išlieka galimybė atgaivinti ir atnaujinti tai, kas buvo
prarasta ar pamiršta, aišku, jei tik tradicijos šaknys ir perdavos kanalai išlikę sveiki. Panašiai ir įvairių tradicijų sukurtos
civilizacijos gali apgeibti, sunykti ar netgi mirti, nors jas pa

gimdžiusi tradicija išlieka gyvybinga. Tai matome tradicinė
se nūdienos Azijos civilizacijose, kurios įvairiais laipsniais
merdėja, kuomet jas pagimdžiusios tradicijos išlieka gyvos.
Dėl tradicinių simbolių, tai, kadangi jų šaknys glūdi ar
chetipiniame Dvasios pasaulyje, juos įmanoma atgaivinti, jei
tik egzistuoja gyva tradicija, pajėgi absorbuoti kito tradici
nio pasaulio simbolius, vaizdinius ar net doktrinas; šis absorbavimas yra kur kas daugiau nei tik istorinis skolinimasis
50. Bet svetimos ar nebegyvos tradicijos simboliai ir idėjos
niekaip negali būti įstatymiškai priimti ar absorbuoti kita
me, netradiciniame, pasaulyje, ką labai stengiamasi padary
ti šiuolaikiniuose Vakaruose. Besistengią nepriklausomai
nuo tradicijos tai įgyvendinti uzurpuoja pranašo ar to, ką
musulmonai vadina Madhi, o induistai —Cakravartin, funk
cijas. Bet kurio kitos tradicijos elemento perėmimą turi su
stiprinti įstatymai ir principai, kuriais perimamoji tradicija
apibrėžia savo egzistenciją. Priešingu atveju netgi pirminį
tradicijos pobūdį turinčių pavienių elementų perėmimas gali
pažadinti destruktyvias galias, kurios padaro milžinišką žalą
ar netgi visai sunaikina dar gyvybingą tradiciją, jau nekal
bant apie grynai žmogiškos kilmės organizacijas, žaidžian
čias su jų pažinimo akiratį ir kontrolės gebą pranokstančio
misjėgomis 51.
Šie ir daugybė kitų pavojų, kliūčių ir prarajų tūno kelyje
šiuolaikinio žmogaus, sumaniusio gyventi duona kasdieni
ne, paveikus tiems, kas siekia atgaivinti tradicinę pasaulė
žiūrą, išreikšdami savo kategorišką priešiškumą moderniz
mui, kurio jie su šiuolaikiniu pasauliu absoliučiai netapati
na, bet tapatina su maištu, prasidėjusiu Vakarų Europos Re
nesanse ir dabar apimančiu bemaž visą planetą. Jei būtų kiti
laikai, būtų įmanoma kalbėli apie tai, kas daro įtaką tradici
jai neaptarinėjant sekuliarizacinio poveikio, tačiau jau pa
žeistame ir, tradiciniu požiūriu, modernizmu užnuodytame
pasaulyje tokios galimybės nebeturime. Kalbėti apie tradi
ciją reiškia būti susijus su tiesa ir tuo pačiu su klaida ir būti
priverstam įvertinti modernųjį pasaulį vadovaujantis grynai
siais tradicijos principais. Negailestinga tradicionalistinių au
torių opozicija modernizmui kyla pirmiausia išjų pasišven
timo tradicionalistinei tiesai, iš atjautos bei geranoriškumo
dalinių liesų ir klystkelių siūlais austame pasaulyje įsipai
niojusiai žmonijai.
Nūn šiuolaikinio pasaulio ir modernizmo kritika tapo
įprastine, pradedant poetų kūriniais ir baigiant sociologų
analizėmis 52 Tačiau totali ir išsami tradicijos opozicija mo
dernizmui atsiranda ne vien tik stebint faktus bei fenome
nus ar diagnozuojant ligos simptomus. Ji grindžiama rim
tais ligą sukėlusių priežasčių tyrimais. Tradicija moderniz
mui priešiška dėl to, kad principines modernizmo prielai
das mano esant iš esmės klaidingas ir neteisingas 53. Ji neat
meta galimybės, jog kai kurie konkrečios modernios filoso
fijos sistemos elementai gali būti teisingi ar kurios nors šiuo
laikinės institucijos gali turėti pozityvių bruožų ar būti tinka
mos. Juk tikrai, grynas melas ir blogis neegzistuotų, jei kiek
viename egzistencijos būde slypėtų iš visos egzistencijos Šal
tinio savo tyrumą semiančių tiesos ir gėrio elementų.
Tradicija kritikuoja šiuolaikinio pasaulio visuminį pasau
lėvaizdį, jo prielaidas, pagrindus, kurie jos požiūriu taip iš
krypę, jog šiame pasaulyje bet koks pasireiškiąs gėris laiko
mas atsitiktiniu. Netgi galima sakyti, jog tradiciniai pasau
liai esmiškai geri ir retsykiais blogi, o modernusis pasaulis
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yra esmiškai blogas ir retsykiais geras. Tad tradicijos ir mo
dernizmo prieštara yra principinė. Tradicija siekia sunaikin
ti modernųjį pasaulį idant sukurtų normalųjį 54. Jos tikslas
nėra naikinti tai, kas pozityvu, bet pašalinti tamsumo skrais
tę, kuri verčia iliuzijas atrodyti realiomis, melą - tiesa, ne
gatyvumą - pozityvumu. Tradicija nėra priešiška viskam, kas
egzistuoja dabarties pasaulyje. Ji atsisako viską, kas šiandien
egzistuoja, tapatinti su modernizmu. Pagaliau, nors šiam am
žiui suteikiami tokie epitetai kaip kosmoso ar atomo am
žius, nes žmogus nukeliavo į mėnulį ir suskaldė atomą, ta
pačia logika remdamiesi mes galėtume jį vadinti ir vienuo
lių amžiumi, kadangi kartu su astronautais tebeegzistuoja ir
vienuoliai. Šio amžiaus vadinimas ne vienuolių, o kosmoso
amžiumi yra modernistinio požiūrio vaisius. Modernizmas
tapatinamas su šiuolaikiniu pasauliu, nors tradicija griežtai
juos atskiria ir siekiajį sugriauti norėdama ne sunaikinti šiuo
laikinį žmogų, bet išvesti jį iš šio kelio, kuris veda tik į pra
gaištį. Šiuo požiūriu pastarųjų penkių šimtmečių vakarietiš
koji istorija yra anomalija. Iš principo modernizmui priešin
go tradicinio požiūrio atstovai tetrokšta padėti vakariečiui
prisijungti prie visos žmonijos rasės55.
Tai, jog šiuolaikiniai tradicionalizmo autoriai akcentuo
ja Rytus, atspindi istorinę situaciją, nes modernistinis sukili
mas prieš tradiciją prasidėjo Vakaruose. Juk tradicija apima
Rytus ir Vakarus, nes ji kilo iš „Palaiminto Alyvmedžio“ ar
kosminės būties centrinės Ašies, kuri, anot Korano, nepri
klauso nei Rytams, nei Vakarams 56.
Šio amžiaus tradicionalistai paprastai išskiria tris esmi
nius Rytų dvasinius pasaulius: Tolimuosius Rytus, Indiją ir
Islamiškąjį pasaulį su jiems būdingomis ypatybėmis ir tar
pusavio įtakomis. Kai kas mano, kad tradicinė civilizacija —
tai tiesiog Rytų civilizacija. Tačiau šiame amžiuje, jau pasi
rodžius tokiems darbams kaip R.Guėnono „East and West“
(Rytai ir Vakarai), įvyko ryškūs pokyčiai pačioje Azijoje, po
kurių nebegalim tradicijos tapatinti tik su geografiniais Ry
tais, nors, be abejonės, didžia dalimi tai, ką vadiname tradi
cija, išliko būtent geografiniuose Rytuose, taigi Rytų bei Va
karų sąvokos nėra visiškai praradusios savo geografinės pras
mės 57.
Kaupiantis pastarųjų dešimtmečių istorijos tragizmui ryš
kėja būtinybė identifikuoti tradiciją su Rytais, sakraliajai ge
ografijai priklausančiais veikiau simboline nei tiesiogine pras
me. Rytai yra šviesosšaltinis, aušrosvieta, kurtekėdama saulė
skleidžia savo šviesą, naikina tamsybes ir visiems atneša gy
vinančią šilumą. Rytai yra Pradinė, kaip taškas, į kurį mes
orientuojamės savo gyvenimo kelyje, taškas, be kurio neįma
nomajokia orientacija ir be kurio gyvenimas taptų netvarka
ir chaosu, o mūsų kelionė virstų nuolatiniu klaidžiojimu la
birinte, kurį budistai vadina samsarine egzistencija. Tradici
ja tapatinama su šiais Rytais. Jie taipogi kyla iš Pradinės ir
suteikia žmogiškajam gyvenimui orientyrus. Jie teikia Žino
jimą, kuris yra ir rytietiškas, ir apšviečiąs, ir kuris neatsieja
mas nuo meilės, kaip saulės šiluma neatsiejama nuo šviesos;
iš Šventumos kylanti ir į ją vedanti Žinojimą.
Kiek besileidžiančios saulės šešėliai gaubia gyvybinę žmo
gaus erdvę ir geografinius Rytus naikina įvairios moderniz
mo atmainos, tiek Rytai tampa visur esančių žmogiškų būty
bių sielos ašimi. Kiek geografiniai Rytai liaujasi, bent jau
išoriškai, buvę tradicijos kraštais kaip prieš tūkstantmečius,
tiek tradicija vėlei sklinda Vakaruosna, netgi pasiekia „Toli
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muosius Vakarus“ (JAV —vert.) ir ruošia dirvą simbolinei
dienai, kai „Saulė užtekės Vakaruose“. Šiandien tapatinti
tradiciją su Rytais reiškia ją identifikuoti su mumyse tekan
čios Saulės Rytais, žmogaus ašimi ir kiltimi, su vieta, kuri
apšviečia bei pašventina ir be kurios tiek individualioji, tiek
ir kolektyvinė žmogaus egzistencija pavirstų apskritimu be
centro, apšviečiantį ir atgaivinantį tekančios Saulės švytėji
mą atmetančiu pasauliu.
Iš anglų kalbos vertė Audrius BEINORIUS
Seyyed Hossein Nasr. Knowledge and the Sacred.—N.Y.,
1981.- P. 65-92.
PASTABOS:
1. Iš vieno ryškiausių nūdienos tradicionalislų M.Lingso poemos „Ruduo“,
atspausdintos knygoje „The Heralds and Other Poems“,1970. (Vertė
E. Ališanka.)
2. Anot vieno šiuolaikinių tradicionalizmo autorių, šiandien gyvybiškai
būtina pilnai išskleisti tradicinę doktriną, nes „vienas iškrypimas išsyk
sukelia kitą“.
3. Tradicinė eschalologija teigia, jog, mikrokosmo plotmėje, mirštant visas
žmogaus gyvenimas prabėga prieš jo akis. Tada jis ir vertinamas ir žengia
į pomirtinį būvį priklausomai nuo savo gyveninio kokybės, be abejo, ir
nuo Dieviškosios Malonės, kurios veikla nenusakoma. Analogiškas pro
cesas vyksta ir makrokosmo plotmėje —visos žmonijos egzistencijoje,
tik su kolektyviniam, o ne individualiam l)gmeniui būdingais ypatumais.
4. Pirmuose Rene Guėnono, vieno žymiausių tradicinės perspektyvos
šiuolaikiniuose Vakaruose išskleidėjo, darbuose randame daug tradici
jos prasmei skirtų puslapių (pavyzdžiui, jo „Introduction to the Study of
Hindu Doctrines“, 1945, ir „De Linfaillibilitė traditionelle“, 1946). Daug
dėmesio tradicijos sąvokos sampratai skiria ir A.Coomaraswamy ir
F. Schuonas (A.Coomarasvvamy. „The Bugbear of Literacy“ ir FSchuon
„Spiritual Perspectives and Human Facts“, „Light on the Ancient Worl
ds“, „Fatalilė ct Progrcs“, „Impossible convergence“). Žr. t.p.: E.Zolla
„Che cos c la tradizionc?“ ir A.Cooinaraswainiui skirtą R.Fernando
išleistą tomą „What is Tradition“. Artima, tačiau žymiai siauresne pras
me tradicijos sąvoką vartoja kai kurie katalikų autoriai, kaip J.Pieper
„ūberliefenmg - Bcgriff und Auspruch“, 1970, o kiti katalikai tradicio
nalizmo idėją priima visiškai.
5. FSchuon. „Understanding Islam“.
6. Tiksliai išversti satuUdtubilhanna neįmanoma, —sophmpensnnis, ko gero,
yra artimiausia, nessanatanareiškia amžinumą, t.y. išliekamumą žmonijos
egzistencijos ciklo metu, bet ncamžinyi)ę,Oč07rt/?/wj - būtybių išsaugojimo
principą, kiekvienai bfityixn turint saw dhanna kaip įstatymą, kuriam pri
valoma paklusti. Tačiau dhanna —tai ir visa žmonija Manava-dhamia
prasme ir šiuo atveju siejama su kiekvienos žmogiškos egzistencijos ciklą
valdančiais sakralaus žinojimo ar Sophia dėsniais. Šiąja prasme samtana
dhanna artima sophiaįvirtinis, ypač jei turimas omenyje .ie tik teorinis
Sopina aspektas. Taigi išsami sanatdna dhantia reikšmė —pirmapradė
tradicija, kuri gyva dabar ir gyvuos tolimesniame žmonijos raidos etape.
Žr. R.Guėnono „Sanatana Dhanna“ knygoje „Etudes sur Lhindouisme“,
1968.
7. Iš liesų taip vadinamas garsusis Ibn Miskavayh kūrinys, kuriame išdėstyti
metafiziniai ir etiniai islamiškųjų ir priešislaniiškųjų išminčių aforizmai
bei posakiai. Žr. A.Badavvi leidinį „al-Hikmat al-khalidah: Javvldan khirad“, 1952. Šiame darbe aptariama daugelio, tarp jų ir senovės Persijos,
Indijos ir tarpinio (geogr. Mažoji Azija —vert.) pasaulio išminčių bei
filosofų mintys ir darbai.
8. Pirminė tradicija yra ne kas kita, o tai, ką islamas įvairiose Korano vieto
se ir kontekstuose vadina al-dln al-hanif, bet paprastai sieja su pranašu
Abraomu, kuris vadinamas hatūf: „Juk mes esame Abraomo religijos,
ramsčio (hanifah) pasekėjai, o jis nėra stabmeldys“ (11.135.).
9. Žr.: M.Eliade. „The Quest for the Origins of Religions“, 1964.
10. Garsiame A.HuxIcy darbe „Perennial Philosophy“ stengiamasi pagrįsti
amžinosios filosofijos egzistenciją bei turinį remiantis mintimis ir pa
sakymais, surinktais iš įvairių tradicijų, tačiau darbas daugeliu atžvilgių
yra neišbaigtas ir jo požiūris nėra tradicionalistinis. Pirmasis kūrinys,
pilnai realizuojantis A.Coomaraswamy idėją parengti platų tradicinių
žinių kompendiumą, kuris parodytų išminties amžinumą ir
universalumą, —deja, neįvertintas VV.N.Perry „A Treasury of TYaditional Wisdom“, 1971. Iš tiesų ši knyga yra pažinimo raktas norintiems
suvokti, ką tradicionalizmo autoriai laiko amžinąja filosofija.

11. Šiame laiške patvirtinęs, jog tiesa yra kur kas erdvesnė nei buvo manoma
anksčiau ir kad jos pėdsakai atrandami daugelio senovės autorių dar
buose, jis prideda: „et ce sierait an effect perennis quaedam Philosophia“. CJ.Gcrhardt (ed.) „Die philosophischen Schrifftcn von G.W.Lcibnitz“, vol.3., 1875. Žr. t.p.: C.Schmitt. „Perennial Philosophy: Slcuco til
Leibniz“ (Journal of the History of Ideas, 1966, Nr.27.) Šiame straipsny
je apžvelgiama sąvokosphilosojtiia perennis vartojimo raida, išskirtinį
dėmesį skiriant Renesansui ir tokiems jo milžinams kaip Ficino ir ki
toms ankstyvojo Renesanso asmenybėms. Žr. t. p.:. J.Collins. „The Pro
blem of a Perennial Philosophy". Jo knygoje „Three Paths in Philosop
hy“.- Chicago, 1962.
12 Philosophiaperennis tapatinimas su tomizmu ar apskritai scholastika tėra
XX a. reiškinys - Renesanse scholastika paprastai būdavo supriešinama
su Steuco tezėmis.
13. Ryškus Zoroastro, Hermio, Orfėjaus, Aglaophcnius (Pitagoro mokyto
jas) ir Pitagoro įpėdinis.
14. Sj apibūdinimą randame tiek islamo, kaip ai Farabf, filosofų, tiek ir sufijų
darbuose.
15. Apie Ficino požiūrį žr. įvairius R.Klybansky, E.Cassirer, PO.KristelIcr
darbus apie Renesansą, ypač pažymėtinas PO.Kristcllerio „Studies in
Renaissance Thought and Letters“, 1956.
16. Schmitto darbuose aiškiai parodoma, jog sąvokaphilosophiapeivnnisįjmė
Renesanse, jos idėja Vakarų intelektualiniame gyvenime iškilo
Viduramžiais ar netgi senovės Graikijoje.
17. FSchuonas apie religjoperennis rašo: „Sis pavadinimas primena mums
Steuchus Eugubin (XVI a.) ir neoscholaslų philosophiaperennis, tačiau
žodis „philosophia“ žymi greičiau mentalinę analizę nei išmintį ir todėl
neperteikia tikslios prasmės“ („Light on the Ancient Worlds ').
18. Philosophiaperennis paprastai suvokiama kaip pradžios neturinti ir visose
minties raiškose išliekanti nepakitusi metafizinė tiesa. Ko gero, šiuo at
veju protingiau būtų kalbėti apie Sophia perennis... „...Sophiaperennis
skelbia, jog žmogaus dvasioje egzistuoja įgimtos tiesos, tačiau jos glūdi
giliai - širdies gelmėse, grynajame intelekte ir pasiekiamos tik dvasine
kontempliacija; šias fundamentalias fizines tiesas pažinti įmanoma „gnostiniu“, „pneumatiniu“ ar „teosofiniu“ būdu - pirmine, o ne sektantiška
šių sąvokų prasme, —ir prieigą prie jų turėdavo tikrieji filosofai, kaip
Pitagoras, Batonas ir, didele dalimi, Aristotelis“. F.Schuon. „Sopina Pe
rennis: Studies in Comparative Religion".Žr.l.p.: F.Schuon. „VVissende,
Verschwiegcnc“. Ein gevveihte Hinfūhrung zur Esotcrik“, 1981 ir „Sur
les traces de la religion perennc“.
19. Šia tema kalbėjome daugelyje mūsų darbų, pavyzdžiui: „An Introduction
to Islamic Cosmological Doctrines“.
20. Falsafahir h'ikmahgalime verstifilosofija ir teosofija, priklausomai nuo to,
kaip šios sąvokos suprantamos angliškai ir kokiame kontekste šie termi
nai vartojami.
21. Apie Hermį islamiškoje filosofijoje žr.: L.Massignon. „Inventaire de la
littėrature hermetique arabe“ knygoje: A.Nack ir A.Festigiėre „La
Rėvėlation d Hermės THsmėgiste“, 1949; S.H.Nasr. „Hermes and Her
metic Writings in the islamic World“ knygoje: Islamic Life and
Thought.-London, 1981; FSezgin. „Geschihtc der Arabischcn Schrifftums“, 1970; N.Plesser. „Hirmis“. Enciklopedijoje: „New Encyclopae
dia of Islam“.
2Z Priešislamiškoji Persija ir Graikija vadinamos „amžinosios filosofijos“
tėvyne, tai matome ir Ibn Miskavvayh bei Abu'l Hasan al-Amini darbuo
se, nors ir ne tokiu mastu kaip Suhravvardi, kuris save laikė senovės Per
sijos išminties atgaivintoju. Žr.: S.H.Nasr. „Three Muslim Sages“ ir
H.Corbin. „En Islam iranien“.
23. Suhravardl šią išmintį vadina dar \ial-hlknuital-atujah(senovinė išmintis),
kas tiksliai atitinka lotyniškąjįphilosophiapriseonun. Alsakyli, kas tai istorinis ryšys ar tiesiog tos pačios tiesos ar net terminų atkartojimas XII
a. Persijoje ir Renesanso Italijoje, bus galima tik po išsamių Suhravardl
mokymo poveikio Vakarams tyrimų. Žr.: S.H.Nasr. „La Persia nei Medioevo“, 1971.
24. Sayyid Haydar Antoli. „La texte des textes, comments ire dės „Fosus alhikam „de’ Ibn Arabi“, 1975. Autorius pateikia nuodugniai parengtas
diagramas, kurios kaip mandalos grindžiamos suvokiamo pasaulio regme, apimant tiek islamiškojo, tiek ir priešislamiškojo pasaulių dvasinių
ir intelektualinių asmenybių vardus. Šias diagramas analizuoja Corbin
savo darbe „La paradoxe du monothėisme“, 1976. (...)
25. Sadr al-Din Shirazi šedevras „Al-Hikmat al-inutaaliyah fil-asfar ai arba’ah“ yra ne tik islamiškosios filosofijos bei teologijos sutnma, bet ir pa
grindinis islamiškosios minties bei priešislamiškųjų idėjų, su kuriomis
susidūrė musulmonų filosofai ir teologai, istorijos Šaltinis. Bene kiekvie
noje diskusijoje MullASadra remiasi tiek senovės, tiek ir islamo filoso
fais ir visiškai pripažįsta philosophiaperennis pasaulėžiūrą. Analogišką
požiūrį matome ir kituose jo kūriniuose, kaip antai „Hudūlh al-alam“.
Žr.: S.HNasr. „Sadr al-Din Shirazi and his Transcendent Theosophy*,

1978 ir „Muilą Sadra as a Source for the Histoiy of Muslim Philosophy“,
1964.
26. ,yReligioyra tai, kas „sieja“ (religat) žmogų su Dangumi ir užpildo visą jo
esybę, o žodis traditio labiau atspindi išorinę ir kartais net fragmentišką
realybę. Atsirasdama religija susieja žmogų su Dangumi pačia pirmąja
savo apreikšliini, tačiau „tradicija “ ji tampa ne anksčiau kaip po dviejų
ar trijų kartų “. F.Schuon.„Light on the Ancient Worlds.“
27. Apie religinių formų įvairovės santykį su vienmės šviesa ir sakraliuoju
žinojimu kalbama devintajame šios knygos skyriuje.
28. R. Guėnonas knygoje „Le Roi du Monde“ (1927) išryškina daug tokių
spekuliacijų, pateikiamų analogiškų tendencijų besilaikančių žmonių.
29. Tiksliau - tiktai tai, kas sklinda iš Ha dmės (Origin), gali būti originalu.
Originalumo samprata tradicinėje doktrinoje itin skiriasi nuoantitradicinio požiūrio, kuris originalumą atskiria nuo tiesos ir šventos esaties,
taigi ir nuo pačios religijos ir tradicijos esmės.
30. Šis skirtumas toks reikšmingas, jog netgi tikrumos realybę neigią sofistai
gyvena ir veikia remdamiesi skirtumą tarp realaus ir nerealaus nustatan
čia intuicija.
31. Švenlumos kaip visiškos „kitybės“ idėją rutulioja R.Ottogarsiajame savo
veikale „The Idea of the Holy", 1958, pastaraisiais dešimtmečiais sukė
lusiame didžiulį religijotyrininkų susidomėjimą.
32. Rivyzdžiui, risi sakinius menai yra tradiciniai, bet ne visi tradiciniai me
nai - sakinius. Sakiaiusis menas, kaip tradicinio meno dalis, tiesiogiai
susijęs su religiniais simboliais, ritualais, atvaizdais ir daiktais, kurie su
daro tradicijos pagrindą.
33. Apie šias islamo dimensijas žr.: S.H.Nasr. „Idcalsand Realities of Islam“,
o apskritai apie ezoterizmą iregzolerizmą - F.Schuono„ThcTYanscendent Unity of Religions" ,1975.
34. „Mūsų nuomone, dogmatizmo iškilimas pinnaisiais šimtmečiais buvo vie
nos iš sėkmingiausių Iniciacijų, kitaip sakant, krikščionių religijoje vi
suomet egzistavo ezoterizmas ir egzoterizmas. Gal istorikams tai ir ne
miela, tačiau lexareani pėdsakai mūsų religijos ištakose nepaneigiami.“
PVuillaud. „Eludes d’csotėrisnie cat hoi ique “.
35. Dažnai pamirštama, kad Šankara, aukščiausias induizmo jnani, kūręs
himnus Šivai, taip pat Hafiz ar Rūmi, kurie nuolat kalbėdavo apie for
mos atmetimą (sūrah) esmės vardan (mind —pažodžiui „prasmė “),
niekados ncapleisdavo savo kasdienių maldų. Jie peržengė formą ne iš
apačios, o iš viršaus ir todėl pirmieji suvokė, jog, norint išsaugoti žmonių
bendniomeniškumą, egzoterinės fonuos būtinos.
36. Žr.: S.H.Nasr. „Islam and the Plight of Modern Man “,1976.
37. Apie czolcrizmo reikšmę žr.: F.Schuon. „Esotcrisin as FVinciple and as
Way“, 1981 ir L.Bcnoist. „LEsotcrismc “, 1963.
38. „Ortodoksija yra fonnalauš homogeniškumo principas, tinkąs bet kuriai
autentiškai dvasinei pcrspckyvni; todėl ji —neišvengiamas tikro inte
lektualumo požymis. “ F.Schuon. „Stations of Wisdom “, 1961.
39. Labai įdomu, jog sąvokos „ortodoksija“ nėra Rylų kalbose, net arabų,
kur dominuoja islamas, turintis tiek daug bendra su krikščionybe. Ta
čiau studijuodami krikščioniškąją tradiciją matome, koks svarbus šis ter
minas nusakml įvairius paties islamo aspekus ir kaip klysta orientalis
tai sakydami, kid, pavyzdžiui, šiizmas ir sufizmas yra neortodoksalūs,
kai tiek vienas, tiek kitas visiškai priklauso ne tik islamo ortodoksijai, bet
ir ortopraksijai. Žr.: S.H.Nasr. „Ideals and Realities of Islam “.
40. Sunitams unnnah yra tradicijos tyrumo ir tęstinumo seigėtojas, o princi
pas ij/na, ar dama, aiškinamas kaip religinių mokyklų (’ulama) ar ben
druomenės santaika. Šiitams tradicijos priežiūros funkcijas atlieka pats
Įminamas. Žr.: Allamah Thbalaba’i. „Shi'ile Islam“, 1975.
41. Įstatymai judaizme ir islame yra sudėtinė, apreiškmu gaunama religijos
dalis. Jodei jie apibrėžiami kaip tradiciniai. Tačiau netgi krikščioniško
sios civilizacijos, kuri įstatymų apreikštimi nebuvo gavusi, teisė, perimta
Viduramžiais iš romėnų, taip pat liaudiškoji teisė vis dar buvo tradici
nės. Šiems įstatymams turint menkesnes tiesiogines sąsajas su krikščio
niškojo apreiškimo šaltiniu, sukilimo prieš krikščioniškąją tradiciją me
tu buvo žymiai lengviau atmesti socialinius krikščionybės aspektus negu
tai būtų buvę įmanoma islame ar judaizme.
42. Žr.: R.Guėnon. „Autoritč spirituelle et pouvoir tempore! “, 1929; A.Coomaraswamy. „Spiritual Authority and Temporal Fbwer in the Indian
Theory of Government “, 1942; S.H.Nasr. „Spiritual andTemporal Aut
hority in Islam “, 1967.
43. Yra keletas puikių Europos kalbomis parašylų darbų, skTtų socialiniams
tradicijos aspektams: G.Eaton. „The King of the Castle “, 1977; M.Pallis. „lite Active life “, 1960; A.Coomaraswamy. „The Religious Basis of
the Forms of Indian Society ", 1946; R.Guėnon. „Introduction to the
Study of the Hindu Doctrines “; FSchuon. „Castes and Race“, 1981.
44. Apie šias islamo intelektualines pasaulėžiūras žr.: S.H.Nasr. „Islamiclife

and Thought".
45. ftistaraisiais šimtmečiais „teosofija “ asocijuojama su J.Boehme ir jo mo
kykla, iš esmės pakeitusia pirminę krikščioniški)jų išminčių metafiziką.
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Šią graikų kilmės sąvoką „teosofija “ pradėta vartoti krikščioniškame
intelektualiniame gyvenime tik Renesanse.
46. (...) HSchuon. „Le SouEsme, vofle et quintessence 1980.-R1Q5.
47. Tradicionalizmo autoriai [vairiai kritikuoja filosofiją. Schuono kritika pa
sižymi lankstumu, niuansais, o R.Guėnonas, siekdamas paruošti dirvą
tradicionalizmo prezentacijai, kategoriškai tradicionalizmą supriešino
su filosofija (išskyrus heimetizmą), visas filosofijas tapatindamas su pro
faniškuoju mąstymu. (...) Schuonas pozityviau vertino filosofiją, suteik
damas jai vietą tarp tradicinės metafizikos ir modernaus racionalizmo.
Iki matyti iš daugelio jo darbų, pavyzdžiui: „Sur les traces de la notion
de la philosophic “.
48. Žr.: A.Coomaraswamy. „On the Pertinence of Philosophy“ ir S.RNasr.
„The Meaning and Role of Philosophy in Islam “.
49. Apie teosofijos reikšmę žr.: A.Faivre. „Theosophie“//Encyclopedia Universales.
50. „Ieškodami archetipo, pirminės formos priežasties, atrandame jį ne že
miausiame, o aukščiausiame lygmenyje. Kas stebisi, jog formalus simbo
lis ne tik kad gali gyvuoti tūkstantmečius, bet, kaip pamatysime, tūks
tantmečiams praslinkus gali vėl atgimti, tas privalo atminti, kad simbolį
formuojanti dvasinio gyvenimo jėga yra nemari. “ Iš: WAndrae. „Die
Ionische Saule: Bauform oder Symbol? “,1933.
51. Apie tai žr.: R.Guėnon.„The Reign of Quantity and the Signs ofTimes “,
1973.
52. ftieš pusę amžiaus tik T.S.Elioto skaitytojai suvokdavo patetišką šiuolai
kinio žmogaus dvasinės būklės pobūdį, o šiandien jau gana nemaža vi
suomenės tyrinėtojų, pripažįstančių, jog modernizmas grindžiamas es
miškai klaidingomis prielaidomis ir besistengiančių šiuolaikinę visuo
menę nagrinėti šia nuostata remiantis. Žr., pavyzdžiui, garsius PBergerio darbus, kaip antai „The Homeless Mind: Modernization and Cons
ciousness “, 1973; I.Illich. „Celebration of Awareness “, 1970; „Eneigy
and Equity“, 1974; „Tods for Conviviality“, 1973; „Tradition and Revo
lution “, 1971. Egzistuoja daugybė kitų technologizmo, mokslo, sociali
nės sąrangos etc. kritinių studijų, parašytų tokių žinomų autorių kaip
L.Mumford, J.Ellul ar Th.Roszak. Roszakas pateikia daugelio moder
naus pasaulio kritikos aspektų santrauką: „Where the Wasteland Ends
“, „The Unfinished Animal “, „Person and Planet “, 1980. Nepaisant šių
darbų pasirodymo, keista, kad pasaulyje vyraujančio modernizmo šali
ninkai, besididžiuojantys sava kriticizmo dvasia, jos visai netenka, kuo
met tenka patikrinti prielaidas ir prietarus, kuriais grindžiamas moder
nistinis pasaulėvaizdis. „Šiuolaikiniai reliatyvistai praeitį, iš kurios kyla
tradicija, reliatyvizuoja vienos ar kitos sočio-istorinės analizės sąvoko
mis. Ihčiau dabartis, keista, išlieka atspari reliatyvizmui. Kitaip tariant,
atrodo, kad Naujojo Testamento autoriai buvo paveikti jų laikmečio są
monės klystkelių, o šiuolaikiniai tyrinėtojai dabarties sąmonę laiko ne
klystančia, intelektualine malone. Elektros ir radijo vartotojai laikomi
intelektualiai vertesni už apaštalą Paulių “. PBerger. „A Rumour of An
geles“, 1969.
53. Dėl tradidonalistinės modernaus pasaulio kritikos žr.: R.Guėnon. „The
Crisis of the Modem World “, 1975 ir ACoomaraswamy. „Am I MyBrot
hers Keeper? “
54. Apibūdindamas savo susidūrimą su tradicionalizmo autoriais, J.Needlemanasrašo: „Jie buvo pamišę naikinti. Dvasinės tradicijos studijos jiems
buvo kardas, skirtas nūdienos žmogaus iliuzijoms naikinti “. J.Needleman. „The Sword of Gnosis “, 1974.
55. „Žvelgdami į žmonių kūnus, mes paprastai matome jų išorines ypatybes,
kurios, be abejonės, akivaizdžiai skiriasi. Betgi šias įvairias išorybes pa
laikantys vidiniai nugarkauliai struktūriškai yra bemaž vienodi. Analo
giškai ir su žmonių požiūriais. Išoriškai jie skiriasi, tačiau vidujai jie yra
tarsi “neregimo geometro “ išskaptuota vienatinė Tiesa. Vienintelė iš
imtis esame mes patys. Mūsų šiuolaikinis vakarietiškas požiūris savo es
me skiriasi nuo to, ką kitu atveju galėtume vadinti „žmogišku vieningu
mu “. Mes galėtume sugrįžti į žmogiškąją rasę, jei tik pasisektų ištaisyti
modernaus mokslo klystkelius“. RSmith. „Forgotten Truth “, 1976.
56. Garsiosios „Šviesos Eilės “: ,Alachas yra dangaus ir žemės Šviesa. Jo
Šviesa panaši į žibinto nišą. Žibintas uždengtas stiklu, o stiklas - tarsi
švytinti žvaigždė. Žibintas užsidega nuo palaimingo alyvmedžio, kurs nei
Rytų, nei Vakaru. Jo aliejus pasiruošęs pats užsiliepsnoti, nors ugnis jo
neliečia. Šviesų Šviesa. Veda Alachas, ką panorįs, į savo didžiąją Šviesą
ir kalba Alachas žmonėms alegorijomis. Nes jis viską pažįsta. “ Koranas
XXIV, 35.
57. Kaip minėjome, modernizmo plėtra geografiniuose Rytuose gerokai ap
naikino įvairias šio krašto tradicines civilizacijas, tačiau tai dar nereiš
kia, jog visiškai sunaikinti rytietiškos tradicijos sakralios dimensijos dok
trininiai ir veikminiai aspektai.
(Nuorodos šiek tiek trumpintos)
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KONFERENCIJOS

Kongresas Italijoje
Balandžio 19-27 d. Florencijoje vyko Tarptautinės ant
ropologijos ir etnologijos mokslų sąjungos organizuotas kon
gresas „Biodemografija ir žmonijos evoliucija“, kuriame,
kaip teigė organizatoriai, turėjo būti aptariami įvairūs klau
simai, suformuluoti Kairo konferencijoje. Kongreso darbas
buvo suskirstytas dviem etapais. Iš pradžių įvairiuose Itali
jos miestuose vyko teminiai simpoziumai: miestų antropo
logija; senovės ir šių laikų gyventojų maistas ir sveikata; gy
ventojų dinamika, migracija ir reakcija į klimato pasikeiti
mus; biodemografija ir kultūrinis pliuralizmas; antropologi
nė teorija ir etniškumas; biologinė įvairovė ir etninis tapatu
mas; biodemografinė Vakarų Europos gyventojų struktūra;
lytis kaip išeities pozicija socialinių subjektų formavimui ir
kt. Atskiras simpoziumas skirtas vizualinei antropologijai,
kurio metu daugiausia rodyti filmai apie vaikus. Šio straips
nelio autorės dalyvavo simpoziumuose „Kintantys regionai.
Taikomoji antropologija“ (A.Čepaitienė) ir „Gimimų kon
trolė ir etiniai klausimai“ (R.Paukštytė).
Antroji kongreso dalis vyko Florencijoje, į kurią turėjo
suvažiuoti visų simpoziumų dalyviai. Atidarymo posėdis pra
sidėjo nuostabioje Vekjo rūmų salėje profesoriaus F.Hassan
pranešimu „Pasaulio gyventojai ir žmonijos evoliucija“, ku
riame, remiantis demografine statistika, buvo apibūdinti
žmonijos ir žmogaus bruožai, išryškėję evoliucijos eigoje, socialumas, polinkis į bendravimą, komunikacija, mokyma
sis, kuris vyksta per bendravimą, ir intelektualumas. Nors
atidarymo posėdis vyko iškilmingoje aplinkoje ir buvo per
duotas miesto valdžios sveikinimas, nes jos atstovai negalė
jo dalyvauti dėl tuo metu vykusių savivaldos rinkimų, tačiau
už dalyvių nugarų tuo pat metu šurmuliavo kasdieninis tu
ristinis šurmulys, kadangi posėdžiui tebuvo skirta tik pusė
didžiulės ir puošnios salės.
Florencijoje vykusiuose posėdžiuose teminių simpoziu
mų vadovai skaitė pranešimus, apibendrinančius savo sim
poziumo darbą, po kiekvieno pranešimo buvo diskutuoja
ma. Sekretoriate buvo galima įsigyti kompiuteriu atspaus
dintas tezes, Tarptautinio žmogaus tyrinėjimų instituto peri
odinių leidinių, taip pat kai kurių mokslininkų pranešimus.
Tačiau baigiamajame kongreso darbe dalyvavo gana nedaug
žmonių. Galbūt todėl, kad dalyviai pasirinkdavo, kurių pre
legentų klausyti, o gal ir todėl, kad norėjo pamatyti ir Flo
renciją, ir Italiją. Ir mes per tas dvi dienas pertraukose tarp
posėdžių skubėjome apibėgti Renesanso miestą.
Tačiau norėtųsi grįžti atgal į kongreso pradžią. Simpo
ziumas „Kintantys regionai. Taikomoji antropologija“ vyko
pietų Italijoje, Bario mieste, kur mirė ir buvo palaidota Bo
na Sforca, Žygimanto Senojo žmona ir Žygimanto Augusto
motina. Nors simpoziumą organizavo Bario universiteto De
mografijos ir socialinių mokslų institutas, tačiau posėdžiai
vyko toli už miesto, viešbutyje prie Adrijos jūros, prie kuror
tinio miestelio Monopoli.

Simpoziumas truko dvi dienas, buvo perskaityti 23 pra
nešimai, ojam vadovavo amerikietis profesorius Brian Bennet, šiuo metu dirbantis Zagrebe, Kroatijoje ir jau ilgą laiką
atliekantis tyrinėjimus Dalmatijoje. Jis, vėliau apibendrin
damas pranešimus, pažymėjo, kad dešimtą dešimtmetį api
būdina dvi pasaulio raidos kryptys: 1) ekonominė politinė
globalizacija, globalinė pasaulinės bendruomenės raida;
2) naujų valstybių pasirodymas (buvo pažymėti du regionai
- buvusi TSRS ir buvusi Jugoslavija). Teminiu požiūriu jis
pranešimus sugrupavo į tris grupes: didėjantis etninis tapa
tumas, pabėgėliai, globalizavimo pasekmių medicininė ana
lizė. Regioniniu požiūriu pranešimai apėmė Rusiją, Lietu
vą, Kroatiją, Slovėniją, Indiją, Meksiką, Urugvajų. Įdomu,
jog du pranešimai buvo parengti remiantis Pietų Europos
pavyzdžiais - tai V.Cole „Regionalizmo atsinaujinimas Eu
ropoje. Pietų Tirolio pavyzdys“ ir A.Lopasic „Migracijos ir
turizmo įtaka dviems Viduržemio jūros saloms (Sardinijai ir
Korsikai)“. Tačiau vis dėlto daugiausia laiko buvo skirta Ru
sijai, nes simpoziume dalyvavo net šeši šios šalies mokslinin
kai, įvairiais aspektais nagrinėję daugiausia Kaukazo pro
blemas. Labai įdomus buvo A.Aklajevo pranešimas „Besi
keičiančios etnopolitinės orientacijos ir etninis konfliktas Ru
sijos Federacijoje“. Jo sukeltose diskusijose buvo patikslin
ta pranešime suformuluota pilietinės visuomenės Rusijoje
kūrimo tendencija. Buvo pažymėta, kad iki 1990 metų bu
vusios politinės orientacijos —pirma federalizmas, vėliau pi
lietinė visuomenė - išdava: Lietuvai pabandžius paskelbti
nepriklausomybę, įvyko Kruvinasis sekmadienis (Sausio 13),
taigi po to orientacija pasikeitė pilietinės visuomenės kūri
mo naudai. Deja, prelegentas išsakė ir pesimistinę progno
zę: Rusijoje šisprocesas užtruksiąs du šimtmečius. Kitas įdo
mus pranešimas iš Maskvos buvo Maros Ustinovos apie lat
vių etninės bendruomenės susikūrimą Maskvoje po TSRS
griuvimo, latviško sąmoningumo formavimą, kultūros, kal
bos, etninės savivokos išsaugojimą. Tačiaujuos visus apiben
drinti norėtųsi Brian Bennet mintimis, kurias jis suformula
vo Florencijoje, pristatęs pranešimus iš Rusijos, Lietuvos ir
Lenkijos (apie Ukrainos lenkų bendruomenę Kazachstane),
jog lokalinių grupių kilimą galima įvertinti, suvokiant Rusi
jos pilietinės visuomenės kūrimo dinamiką ir Rusijos etni
nio tapatumo formavimąsi.
Kitas palyginti gausus mokslininkų būrys buvo iš Kroati
jos, tarpjų irTarptautinės antropologijos ir etnologijos moks
lų sąjungos viceprezidentas Pavao Rudan, simpoziume pa
brėžęs, kaip svarbu aktualizuoti pastovumą ir pasikeitimus,
vienodumus ir skirtumus, destrukcijos procesus, skirtingu
mo priežastis ir pasikeitimų pasekmes. Apskritai mokslinin
kai iš Kroatijos daugiausia dėmesio skyrė karo pasekmių su
keltoms problemoms - šeimos gyvenimo reikšmei ir jos iš
saugojimui tarp pabėgėlių, šeimos traumoms ir funkciona
vimui karo sąlygomis, šeimos ir individo santykių analizei.
Įdomūs buvo ir kitų mokslininkų iš Slovėnijos, Indijos,
Meksikos, Urugvajaus, Vokietijos pranešimai.
Tačiau ką norėtųsi pabrėžti apibendrinant simpoziumo
darbą? Visų pirma tai, kad įvairiose šalyse ir bendruomenė
se labai daug dėmesio skiriama politinių, ekonominių, demo
grafinių, kultūrinių ir kitokių pasikeitimų pasekmių analizei.
Tai daro ir amerikiečiai, ir meksikiečiai, ir italai, ir indai, ir
ypačšiuo metu rusai, kroatai, slovėnai. Otokiuose simpoziu

muose yra galimybė ne tik supažindinti su konkrečia situa
cija, bet ir pažvelgti į ateities perspektyvą bei modeliavimo
galimybes. Antra, visiškai aišku, kad pasaulyje baltų dėmių
nėra. Jeigu tauta nesirūpina savo moksliniais tyrinėjimais,
tą tautą tyrinėja ir rezultatus kongresuose pateikia kiti.
Trento miestelyje vykęs simpoziumas „Gimimų kontrolė
ir etiniai klausimai“ buvo visai kitoks. Tai buvo kamerinis,
tetrukęs vieną dieną renginys, apie kurį žinojo daugelis ne
didelio Alpių miestelio gyventojų. Simpoziume dalyvavo tik
penki prelegentai, nors tezes buvo atsiuntę dvylika. Simpo
ziumas vyko Trento gamtos mokslų muziejuje, visiems susė
dus aplink bendrą stalą. Gamtos mokslų muziejus ir buvo
šio simpoziumo organizatorius. Atidarant posėdį, buvo pa
sakyta, kad visi mokslininkai yra Trento miesto svečiai. Sim
poziumui vadovavo M.Milani-Comparetti, Ankona univer
siteto, Biologijos ir genetikos instituto direktorius. Jis api
bendrino įvairius klausimus, susijusius su gimimų reguliavi
mu,- natūralią, tradicinę, modernią dirbtinę gimstamumo
kontrolę, individualaus ir kolektyvinio pasirinkimo klausi
mą, religinį aspektą, kaip esminį gimimų reguliavimo tradi
cinėje ir šiuolaikinėje kultūroje. Kiti pranešėjai, fizinės ant
ropologijos atstovai, genetikai, biologai, psichologai, skir
dami dėmesį biologiniam aspektui, pabrėžė, kad gimstamu
mo kontrolė glaudžiai siejasi su vietinėmis tradicijomis.
Simpoziumui baigiantis įvyko spaudos konferencija, ku
rioje jo vadovas ir dalyviai informavo apie savo darbą. Buvo
pabrėžta ir pasidžiaugta, kad simpoziume dalyvavo moksli
ninkai iš įvairiausių šalių - Italijos ir Indijos, Lietuvos ir
Amerikos.
Auksuole ČEPAITIENE,
Rasa PAUKŠTYTĖ

Xll-asis jaunųjų
muzikologų simpoziumas
Bratislavoje
Balandžio 24-26 d. jau dvyliktą kartą gausųjaunųjų mu
zikos tyrinėtojų būrį iš įvairiausių Europos kraštų sutraukė
pačiame Slovakijos sostinės pakraštyje, vaizdingose Tatrų
prieškalnėse įsikūrę vaikų ir jaunimo namai„Juventa“. Šį
syk ilgalaikių renginio organizatorių, Slovakijos muzikos są
jungos Muzikologijos asociacijos ir Komenskio universiteto
Filosofijos fakulteto muzikologijos katedros paskelbta te
matika buvoskirta šokiui: instrumentinė šokio muzika XVI XVIII a., jos šaltiniai ir formos; instrumentinė liaudies mu
zika ir jos šokio funkcija; šokio muzikos rūšys ir jos sociali
nės funkcijos.
Slovakų, anglų ir vokiečių kalbomis buvo perskaityti 23
pranešimai, kuriuose šokis buvo nagrinėjamas nuo XVI a.
iki šių dienų, apimant liaudies, profesionaliosios, rūmų, re
liginės muzikos bei choreografijos ir dailės sferas.
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Po simpoziumo prezentacijos ir atidarymo susirinkusieji
klausėsi vyresnės kartos mokslininko fil.dr. V.Fulkos iš Nitros pranešimo „Baroko šokių polifoninė stilizacija“. Jaunų
jų muzikologų referatų iš Bratislavos išgirdome daugiau
sia (9). M.Mifkovičovš, pratęsdama V.Fulkos temą, ieškojo
paralelių tarp šokio motyvų baroko muzikoje ir tapyboje,
R.Šebesta nagrinėjo šokio elementus Vidurio Europos pu
čiamųjų ansamblių repertuare, A.Schmidtovš susiejo
M.Godros vadovėlyje fortepijonui randamus pavyzdžius su
XIX a. pirmos pusės šokio aplinka. Tarytum apibendrinan
čiame A.Thuryovos pranešime buvo vaizdžiai parodytos
XVII-XX a. šokių stilizavimo galimybės ir jų įtaka pasta
rųjų amžių profesinės muzikos formoms.
Į šiuolaikinę religinę muziką, svarstydama „aukštojo“ ir
„žemojo“ meno dilemą, gilinosi Y.Lšbska-Kajanov£ bei
P.Remenarova, kuri aptarė Slovakijos instrumentinės baž
nytinės muzikos socialines funkcijas. K.Kandelovą sudomi
no judesio ir šokio elementai L.Bernsteino miuzikluose, o
Z.Balazshšzyovš žavėjosi garsaus džiazmeno O.Petersono
fortepijoninės interpretacijos virtuoziškumu.
Nemaža muzikologų grupė buvo atvykusi iš Lenkijos. Jie
supažindino su lenkų kompozitorių muzika šokiui: B.Krzemien-Kolpanowicz (Krokuva) analizavo XIX a. pr. Peterbur
ge gyvenusio J.Kozlowskio polonezus op.5, A.Chwillek (Var
šuva) - XX a. pirmos pusės kūrėjo A.Tansmano stilizuotus
baroko šokius, A.Szymanska (Gdanskas) —R.Maciejewski’o
mazurkas, I.Lindstedt (Varšuva) —dvylikatonine serijine
technika parašytus J.Kofflerio kūrinius. J.Guzy-Pasiakovva
ir K Komamickis (abu iš Varšuvos) pristatė XVIII ir XIX a.
lenkų šokių muziką gitarai, K.Szymanskas (Varšuva), pritai
kydama M.Tomaszewski’o muzikos kūrinio funkcinių lygme
nų koncepciją, nagrinėjo K.Szymanowski’o „Harnasie“.
Vokietijos atstovai kalbėjo apie dainuojamąjį šokį:
St.Bohle (Essen) atkreipė dėmesį į jėzuito Langenfeldo
(1591-1635) giesmyne dažnai pasitaikančią šokio ritmiką.
H.G.Hofmannas (Halle) papasakojo apie XVII-XVIII a.
vidurio Vokietijos rūmų vokalinius baletus.
Ch.Bemer (Viena, Austrija) tyrinėjo Salzkammerguto sri
tyje užrašyto pavasario periodo šokio su kardais simboliką.
O H.Fritzas (Viena) ne vieną nustebino, kildindamas kalnietišką Alpių dainavimą (vok. Jodler) iš instrumentinės šo
kių muzikos.
K.Berdennikova (Kijevas) teigė, kad J.S.Bacho drama
tiniuose kūriniuose ciaccona ir passacaglia užima ypatingą
vietą, o T.Matasovičius iš Zagrebo (Kroatija) kančios into
nacijų surado netgi saloninėje F.Livadico (XIX a.) kūryboje.
Lietuvių liaudies smuiko šokių muziką ir jos socialines
funkcijas aptarė šių eilučių autorė. Ji buvo toli gražu nebe
pirma muzikė, kurią svetingai sutiko šis slovakų renginys.
Maloniai nuteikė vyravusi jame laisva ir demokratiška, ta
čiau kartu labai kūrybinga atmosfera —daug sužinota, iš
girsta (konferencijos svečiams koncertavo Slovakijos dūdmaišininkų draugijos Senosios muzikos ansamblis), parsivež
ta naujų idėjų ir pažinčių. Išties, anot vieno iš pagrindinių
simpoziumo įkvėpėjų ir vadovų prof.dr.O.Elscheko, tokie
tarptautiniai susitikimai labai reikalingi, ypač jauniesiems
specialistams.
Gaila KIRDIENĖ
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KALĖDOJIMAS
Kas yra kalėdojimas? Dievo ir Bažnyčios įsakymų
vykdymo patikrinimas? Kasmetinis kaimo žmonių dva
sinis atsinaujinimas? A r duoklės iš tikinčiųjų rinkimas?
Turbūt ir viena, ir kita.
Apie kalėdininkus (kalėdninkus) prisimena aukš
taitis rytietis (deja, tarmiškai prakalbinti nepasisekė),
„ aukštaitis betarmis“, keli žemaičiai ir dzūkė.

Antanas BIELINIS, g.1918 m., tverečėnas, gyvena Elek
trėnuose, kraštotyrininkas:
Kunigo su palyda apsilankymas ir kaimiečio šventinimas
laikytas reikšmingu įvykiu. Nors savo parapijos kunigą kai
miečiai matydavo kiekvieną sekmadienį, kai šis mišias laiky
davo, pamokslą sakydavo, bet kad aplankytų ir pirkią pa
šventintų, t.y. kalėdotų... Tai vykdavovienintelį kartą per me
tus. Mažesnę parapiją kunigas greičiau apvažiuodavo, bet
didesnėje kalėdoti užbaigdavo ir per Gavėnią. Kalėdojimo
tempai priklausydavo ir nuo oro. Jei pasitaikydavo dideli šal
čiai, kelius užpustydavo, su arkliais pravažiuoti būdavo sun
ku, tai ilgiau ir užtrukdavo.
Per sekmadienio pamokslą kunigas paskelbdavo, kur ar
timiausiomis dienomis važiuos kalėdoti, kartu perspėdavo
to kaimo žmones, kad sutartu laiku niekur neišeitų. Iš išvar
dytųjų kaimų turėdavo atvažiuoti ūkininkas ar keli kunigo
su palyda paimti. Vakare su pilnais vežimais į namus parvež
davo.
Išgirdę, kad kunigas atvažiuos, kaimiečiai sukrusdavo,
kad garbingiau kunigėlį sutiktų. Šeimininkas apsikuopdavo
aplinką, nusikasdavo nuo keliuko ir takų sniegą, apsitvarky
davo sodybą iš lauko, moteriškės apsiliuobdavo pirkios vi
dų. Šeimininkė su dukterimis stengdavosi kuo balčiau išmaz
goti grindis, nušveisti langus, stalą, suolus, kad kunigėlis at
sisėdęs nesusiteptų. Visi švariau apsirengdavo.
Kaime žmonės sakosi nežinoję, kas ir kada nustatė, kiek
ir ko kalėdotojams duoti. Net iki 1940 metų Švenčionių ap
skrities gyventojai ir kaimynai iš Aukštaitijos parapijų kuni
gui duodavo naudos (grūdais). Ūkininkai turėdavo pasiruo
šę indą (didesnį gorčių) naudos, kuri tais metais geriau už
derėjo. Kvortą (mažesnis matas) nešdavovargonininkui. Dar
mažesnį arba tokį patį kiekį —zakristijonui. Vidutiniammetų
derliui užderėjus, vidutinio turtingumo ūkininkui tokia au
ka nebuvo per didelė.
Paprastai viename vežime sėdėdavo kunigas, kitame var
gonininkas su zakristijonu. Jeigu vežimas greit prisipildyda
vo, maišus ir naudą palikdavo pas kurį nors ūkininką ir pa
liepdavo pavakare atvežti.
Atvažiavęs į kaimą ir su palyda užėjęs į pirmą pirkią, kuni
gas persirengdavo ir, vidų pašventinęs, eidavo iš eilės į kitas.

Per dieną apeidavo, apvažiuodavo kartais tris ar keturis kai
mus. Priklausydavo nuo kaimų didumo ir atstumo iki bažny
čios. Apie kalėdotojų atvykimą pirmiausia pranešdavo vaikai.
Šeimynoje vyraudavo laukimo nuotaika, mažus ir didelius
apimdavo jaudulys. Sutikti paprastai išeidavo šeimos galva,
jis ir duris atverdavo. Kunigas su vargonininku, giedodami
lotynišką giesmę ir su krapylu šventindami trobą bei puslan
kiu suklaupusius šeimos narius, atlikdavo gana trumpą pro
cedūrą: paimdavo atsivežtą kryželį ir visiems šeimos nariams
duodavo pabučiuoti. Paskui šeimininko paragintas trumpam
prisėsdavo ir kiek pasikalbėdavo. Kartais užkalbindavo vai
kus, paklausdavo, ar moka poterius, jaunesnių tėvų paklaus
davo, kaip sekasi kurti naują gyvenimą. Pagirdavo, jeigu kas
patarnaudavo bažnyčioje. Kitiems patardavo, pamokydavo.
Savo parapijos žmones kunigas neblogai pažinojo.
Ilgai neužsibūdavo - skubėdavo į kitas pirkias, kur ne
kantraudavo kiti ūkininkai. Tik apvažiavęs didesnę dalį ka
lėdoti numatytų kiemų, pas kurį nors turtingesnį ūkininką
sutikdavo papietauti. Paruošti kunigėliui pietus nebuvo pa
prasta. To, ką patys valgė, ir iš tų pačių indų neduosi. Todėl
būdavo, kad ir pasiskolina. Kiti duodavo be viralo, tik sau
sai. Stalą su valgiais kunigas pašventindavo ir palinkėdavo
Dievo malone gero derliaus. Kalėdotojų vaišinimą ūkinin
kai laikė pasididžiavimu. Tai buvo iš kitų išskyrimas. Pas
mėgstančius išgerti, tinginius, apsileidėlius nepietaudavo.
Ona ANDRIUŠKIENĖ, g.1915 m. Alsėdžių valsč. Viikaičių k. Jauna atsikėlė į Luokę, kur ir dabar gyvena ir dvi
dešimt metų dainuoja Luokės etnografiniame ansamblyje:
Ukie, žiną, keik darbų - tik spiek sukteis. Kartas par tus
darbus nė truobuos nier kumet paduore iššloutė. Ale kaliedininkų laukdami kėlės dėinas prišuokes visus kompus šveisdavuom. Diel tuo ir saka: švarinąs kap priš kaliedininkus.
Mama su pusmergiem švarindavuos, tievus kaliedą taisydava, o mas, mažė, virpam, kad klebuons puoterų nepaklaus
tų. Mona mama bova didelė dievuota, moni, dar visa mažą,
puoterų išmuoki, ale je suklysu! Kuoki bus sarmata!
Atvažioudava klebuons, vargamistra, įjejėn pakrapydava truobą, pagėiduodava, pašnekiedava su tievu, mama ir
pradiedava mūsų puoterų klaustė. Jei nesuklysdavuom - sal
dainį gaudavuom. Keik būdava džiaugsma iš klebuona ronkas saldainį gauti! O ketą sykį ir neklausdava puoterų, sakydava: „Žinau, žinau, kad mokat.“ Vuo mon jau apmauds:
kudiel nepaklausi, gal saldainį būčiuo gavusi.
Pasijiemė kaliedą, važioudava kitur. Niekur ilga neužsibūdava. Vakari sugrįždava pas kaimynus, katrų truobuo mo
kykla bova. Tin valgydava.
Jonas MISIŪNAS, g.1927 m. Žvirgždžiūnų k. Joniškė
lio valsč. Jaunas atvažiavo į Žemaitiją, bet, primiršęs savo
gimtąją tarmę, kaip reikiant neišmoko ir žemaitiškai. Kitaip
sakant, betarmis:
Mūsų kaime kleboną vaišindavo kas trečias kiemas, o va
karienė būdavo pas tėvo brolį. Kaimas buvo didelis, iš kelių
gatvių. Daug sodų, žmonės turėdavo naminio vyno, kuriuo
ir vaišindavo kalėdininkus. Kiekvienas norėjo pasigirti savo
vynu, daugiausia iš obuolių.
Buvau labai jautrus, ne toks kaip broliai, sesuo. Jie visai
nebijodavo kalėdininkų, o aš drebėdavau jų belaukdamas:

o jei paklaus poterių, o jei nemokėsiu?! Turėjom samdytą
piemenį, jau pusvaikį. Tas juokiasi iš mano baimės.
Atvažiavo klebonas, liepė pirmiausia tam piemeniui po
terius kalbėti. O tas: „Tai jau, klebonėli, su poteriais manęs
nesumausi.“ Mano tėvams tokia gėda dėl tokių piemens žo
džių. O aš galvoju, kad bus vasarą bėdos, kai Dievulis ims tą
piemenį barti. Dar sudegins mus visus. Mat kai pradėdavo
perkūnas griaudėti, mama sakydavo, kad Dievulis mane ba
ra, kad negeras buvau. O aš labai pergyvendavau, ką blogo
padariau, kad Dievulis taip piktai mane bara. Dėl to ir kalė
dininkų bijodavau. Kaip tas piemuo, aš niekada atžariai ne
kalbėsiu, bet jei suklysiu poterius sakydamas?! Vėl Dievulis
supyks, vėl mane vasarą smarkiai bars.
Svarindavosi prieš kalėdininkus namiškiai, ragaišį kep
davo, bet aš dėl tos baimės nebegalėdavau džiaugtis.
Stasė LUKOŠIENĖ, g.1910 m., mosėdiškė (Daukšių k.),
per trėmimus ir pokariu su mažais vaikais apvažiavusi pusę
Lietuvos (kad neišvežtų), gyvena Vilniuje:
Kad kaliedninka atvažious, liobparspietė obags. Dėl kuo
tep vadėnuom, pati nežėnau, mosint ons pri bažnyčės pri
klausė. Obags iš onksta sosėtardava, kas pėitus arba vaka
rienė dous. E mes esam davė, bet tonkiau pas Eidiejus valgė
- aniej turiejė dėdelį palverką, baguotė bova, truobas gra
žės. Vakariene liob iškeptė kalakotą, vėsokių vyniuotinių,
vėsą klebuonėjė sovažioudava. Ont vakarienės iš kaimynų
mumis tėpakvėisdava.
Mes kaliedninkams liobamgaidį papjautė, —kituos šviežynas neturiejuom, o rūkytas mesuos konėgou nedousi, pri
mesuospadiedavuombroknių, buliuoną liobamišvėrte, kom
potą, o je vakarė —arbatas (kavuos nebova ni maduos). Ė
Plaušėne pėitus yr davė. Švare, puonėška gyvena, vaka
muokslus ejė.
Prieš kaliedninkus luovas parsėvėlkdavuom, pri sėinas
dėvuoną prisekdavuom, patys švaresnes drabužes apsėvėlkdavuom.
Ka tik konėgs su varguonininku į truobą įžengė, lotynėška ožgėiduos (atsėmėno tik „pliorija...“), soklaupdavuom,
pakrapydava, Dievą mūką (tuoks apvalus su kuoteliu paveikslos) kuožnam pabočioutė doudava, so lopateliu nušloustydava. Ė vėskas. Baimės kap nebovė.
Je šnekesnis konėgielis, šeimyną pakalbindava, vakams
po šventą paveikslielį dovanuodava, kartas saldainių pabers,
puoterų paklaus.
Konėgou piningas, o kėtėms grūdas saiką doudava. Kas
beatmins, keik kuo.
Izabelė BINGELIENĖ, g.1919 m. Iš Varėnos r., Margonių k.:
Pirma kunigai važinėj kalėdoc po Kalėdai. Jau cik atbū
na Trys Karaliai, ir jau po šitom šventėm važinėjo kunigas
po sodzus. Važinėjo iki Gavėnios.
Kap pirma mašinų nebuvo, tai iš anksto praneša, kadu
tan sodzun kunigas ruošias atvažuoc. Vienas gaspadorius su
arkliu važuoja parvežc kunigo, o kitas nuveža, o tracas duo
da arklį važinėc po sodzų, po pirkias. Nei vienas necisako,
ca garbė vežoc kunigų. Jau kur gerasnė, dzidesnė pirkia, ty
kunigas pirmiausia užvažuoja ir paskiausia. Kap grįždamas
užeina, tai jau būna pilna pirkia, visas sodzus ca susrinkį ir
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laukia kunigo. Gražau ir pasrėdį būna. Susrenka ir seni, ir
jauni, ir vaikai. Gieda visokias giesmes kunigu. Kad būt cik
šventos. Vaikai sako ailėraščius. Kunigas barsto saldaines vai
kam. Vis pabera, tai ciej net klupsci ranka tas saldaines. Pir
miausia, kap ineina kunigas, tai giedam „Sveikas gyvas,
kunigėli“ giesmį. Va tokia:
Sveikas gyvas, kunigėli,
Mūsų brangusai sveteli.
O kaip seniai nematytą
Mes laukiam neapsakytai.
Neapsakytas mūs laukimas,
Neapsakytas sutikimas
Kunigėlio mūs mieliausio,
Mūsų svetelio brangiausio,
Tartum tūkstantį metų buvo,
Kaip kunigėlio nebuvo.
Dabar turim kunigėlį,
Kap auksalio obolelį.
Tai dar sesulės giedokim
Visas gražiausias giesmelas,
Kad sulaukėm linksmo laiko Kunigėlio mūsų sveiko.
Taikai, kad giesmės būt nelabai kokios, kad būt padabnesnės... Atsimenu, rozų giedojom, o aš sakau, gal pagiedokim šitų: „Per miškų ajau, kirvukų radau...“ Kap katros moteros sako, gal nelabai, nelabai liucka. Ale užvediau:
Kirvukų radau, berželį kirtau,
Berželį, berželį, berželį kirtau.
Berželį kirtau, šluotelį rišau,
Šluotelį, šluotelį, šluotelį rišau.
Šluotelį rišau, in turgų vežiau,
In turgų, in turgų, in turgų vežiau.
In turgų vežiau, pinigų gavau,
Pinigų, pinigų, pinigų gavau.
Pinigų gavau, saldainių pirkau,
Saldainių, saldainių, saldainių pirkau.
Saldainių pirkau, pas mergas ajau,
Pas mergas, pas mergas, pas mergas ajau.
Pas mergas ajau, per langų lindau,
Per langų, per langų, per langų lindau.
Per langų lindau, kačergų gavau,
Kačergų, kačergų, kačergų gavau...
Kunigas sako: „Tai pagiedojot, tai gerai, kad „kačergų
govė“. Kap nūn atsimenu... Ot kunigas. Ir paplojo.
Kap išvažuoja, tai giedam: „O ko tep skauda mūsų šir
dis.“
Oi kap skauda mūsų širdis,
Kad girdim žirgelius žvengiant,
Prie gonkelių pastatyta,
Laukia išeinant kunigėlio.
Prašom, prašom pastovėti,
Valandėlį palūkėti Paklausyti mūsų dainelių,
Čiulbančių kap paukštelių.
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Prašom gi mūsų neužmiršti
Neužilgo atlankyti.

i* k.

Kunigas kiekvienon pirkion užaina. Jį lydzi du žmonės iš
sodzaus. Kap kadu rozu važinėja ir vargoninykas, ir zakristi
jonas. O kap kadu atskirai. Ba pirma parapija bažnyčios tar
nam pyldavo. Duodavo bulbių, duodavo grūdų. Saikas nustacytas. Tai - zakristijonu, vargoninyku ir kunigu. Vienam
acamnei važavo vežimas ty, kur viso sodzaus supylta. Aš gal
porinau, kap vienas skūpas žmogus buvo ir parapėj, kad atvažuoja zakristijonas, tai abudu su pacu inei kamaron ir paskavojo. Vaikam liepė sakyc, kad jų nėra namo. Inei vargo
ninykas ar ty zakristijonas, sėdzi ir laukia. Žinai, vaikai dar
durneliai, maži buvo. Mato, kad sėdzi neišaina, tai ciej ir
sako: „Motula, išlįsk, ba nestupina.“ Kap tadui ineic?
Kap laukia, tai apsišvarina. Padlago nebuvo, cik ąslos.
Tai baltų žarnelių priskasa, išbarsto ąslų ir ąn kiemo takelius
išbarsto, viskų išveica, pečius nubalto, uslanus numazgoja ir
laukia. Kam gi ir dar sako: „Kap kunigo laukia.“ Kunigu ir
duris adaro. Būdavo, išaina, pascinka. Pirma kunigus labai
gerbė, o dar lygus žmogus —kap visi, kap kur tai dar ir išjuo
kia. Kad ir pirma visko pasitaikė. Sako, otai vienon pirkaitėn kunigėlis, o ty asla vienos duobės, viskas sutrom apaugy,
vaikai grynais užpakaliais po ąslų šliaužioja. Palingau
kunigėlis galvų ir sako: „Tai tamsybė, tai tamsybė.“ „Tep, tep,
kunigėli,—sako boba,—kiek aš savo šitam neprieteliu sa
kau, kad iškirst dar vienų langaicį...“
Ankscau visi, ir senas, ir jaunas puola kunigu rankų bucuoc. Vaikam tai visadu duoda saldainių. Atsiveža prieš pirkįs ir barsto. Valgo tris rozus, jau kur pas gerasnius gaspadorius. Ne visi ir mokėj kunigu paruošc. Žinai, visi prašei žmo
nės būdavo. Kap kunigas kalėdoja, tai sako, raikia stacyc
samavorų. Jei neturi, tai skolina. Kunigu samavorus turi būc.
Nu jau iškepa kokio kumpio, padaro sūrį, pyrago, kokios
kavos, bet gere tai neduodavo. Kap išgali, tep padaro. Kap
viena našlė kunigėliu kalėdojanc sako: „Kunigėli, užaik ir
mano papilvės pakaštavoc...“ (Šito tai jau nerašyk...)
Pinigų kalėdojanc kunigu nedavė. Duodavo grūdais, kas
kokių turi. Buvo nustacyta du gorcai kiekvienas su numeru.
Jis vežojas tų gorcų, ir kiekvienas inpila. Dar duoda po kašikų bulbių, kas kų turi. Būna, kad ir mėsos paduoda, tep sau
paduoda, o grūdai, bulbės privaloma. Bažnyčios tarnai parapija juos išlaikė.
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