RYTO RATO RITIMAI
Senosios išminties pėdsakais
Dainius RAZAUSKAS

Kas tar teka per dvarelį?
Saulala riduolėla, saulala!
Kų tar neša tekėdama?
Saulala riduolėla, saulala!
Neša rytų tekėdama
Saulala riduolėla, saulala!
Iš kupolinės lietuvių dainos
Dar Heraklitas pastebėjo, kad į tą pačią upę dukart
įbristi neįmanoma, kadangi viskas keičiasi, viskas juda.
Visa kas nesulaikomai teka nelyginant upė, ir toje pa
čioje vietoje po akimirkos - jau kitas vanduo. Kita ver
tus, dar Parmenidas su Zenonu pastebėjo, kad visos per
mainos - tai tik paviršutiniška, laikina regimybė, ir visa
kas galiausiai sugrįžta į savo vietą, o iš esmės - iš jos nė
nepajuda. Judėjimas - tik apgaulingas juslinis įspūdis.
Kas tikra - nesikeičia, nejuda.1
Artimu graikų filosofams laiku indų išminčiai irgi
mokė, jog „Aukščiausiasis savo esmėje yra vienas, ta
čiau dvilypės prigimties: Jis ir amžinas, neišjudinamas,
ir nepaliaujamai kinta“; Upanišadų žodžiais, „ir juda,
ir nejuda“ (IU 5).2
Šį paradoksą mena ir savaip paaiškina jau pati „pa
stovios kaitos“ samprata. Tačiau gražiausiai, grakščiau
siai kaitos, judėjimo ir neišjudinamos rimties, pastovu
mo jungtį bei nedalomą vienybę išreiškia rato įvaizdis:
ratlankiui kad ir kaip greitai sukantis, ašis, stebulė vi
duryje lieka savo vietoje. Užtat senovės graikų filosofo
Anaksimandro nuomone, pasak Plutarcho, „ir išnyki
mas, ir prieš tai atsiradimas vyko nuo begalinių amžių,
viskam nuolat sukantis r a t u“.3 Savo ruožtu senovės
indų Upanišadose „Pasaulis prilyginamas besisukan
čiam ratui arba tekančiai upei. Pagrindinė jo ypatybė
yra judėjimas, ir šiedu įvaizdžiai kaip tik ją atspindi.
/.../ Yra įprasta pasaulį suvokti kaip ratą“; apskritai
visata, jos būtis, pats didysis „kosminis vyksmas pa
prastai įsivaizduojamas kaip besisukantis ratas. Jis be
paliovos juda /.../. Tai judantis amžinybės įvaizdis“.4
„Pasaulio upė“ be paliovos teka, todėl išties ji, sulig

pačios lietuvių kalbos užuominomis, yra nelyginant
tekinis - juolab šio žodžio reikšme ’2. medinis rato
lankas, į kurį suleidžiam i stipinai, r a t l a n k i s ’
(LKŽ XV 1125). Savo ruožtu ratas ritasi, o šis žodis,
t.y. veiksmažodis risti(s), kai kurių kalbininkų yra ve
damas iš indoeuropiečių prokalbės (ide.) šaknies *rei-,
irgi reiškiančios ' t e k ė t i’.5
Antra vertus, tekiniui „tekant“, ritantis, skriejant di
džiausiu greičiu, rato stebulė, kitaip dar stabulė (LKŽ
XIII 613), kaip jau pastebėjome, išlieka stabili. Ir abu
lietuviškieji, ir lotyniškas žodis stabdis 'tvirtai stovintis,
pastovus, tvirtas’ galiausiai remiasi ta pačia ide. šakni
mi *sta- 'sto(vė)ti’, kaip ir liet .stovėti, pa-stovus bei pan.6
Ypač plg. stovus T. nekintantis, pastovus, 2. tvirtai sto
vintis /.../, 3. nejudantis, stovintis’ (LKŽ XIII 921).
Taigi ratlankis, tekinis mena tėkmę, judėjimą, kaitą,
o stebulė ir juolab jon įmauta ašis - pastovumą, neišju
dinamą rimtį pačiame aplink mirgančių permainų vi
dury. Ir būtent ašies tvirtumas, stebulės stabilumas įga
lina ratą riedėti ilgai ir kryptingai, užuot bemat nusiri
tus šalikelėn ir ten „galą gavus“, kaip kad jam neišven
giamai nutiktų lūžus stebulei arba nusprūdus nuo ašies.
Nenuostabu tad, jog ratas yra turbūt vienas seniau
sių ir talpiausių žmonijos simbolių, nuo neatm enam ų
laikų telkiantis savyje ir „vežantis“ priešingų pradų jung
ties bei darnos ilgesį. „Jau ankstyvojo akmens amžiaus
uolų piešiniuose Rodezijoje randam e /.../ du sukryžiuo
tus kryžius apskritime. Šis įvaizdis vienaip ar kitaip pa
sirodo kiekviename kultūriniame regione, ir šiandien
jį aptinkame tiek krikščioniškose bažnyčiose, tiek Ti
beto vienuolynuose. Tai vadinamasis Saulės ratas, o ka
dangi jis mus pasiekė iš tų laikų, kai niekas dar nė ne
galvojo apie ratą kaip mechaninį padargą, jo kilmės šal
tinis negali būti išorinio pasaulio patirtis. Veikiau tai
psichiniam gyvenimui atstovaujantis simbolis“, pasak
C. G. Jungo.7
Įsidėmėtinas tačiau pats šio simbolio pavadinimas
- Saulės ratas. „L. von Schroderis mano, kad 'seniau
sia (Saulės) įsivaizdavimo forma greičiausiai bus ratas,
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kurį žirgai traukia per dangų...’ Bet čia reikia atkreipti
dėmesį į tai, kad minėtas ratas iš pradžių negalėjo tu
rėti nieko bendra su vežimo ratu dėl tos paprastos prie
žasties, jog jo žmogus dar nebuvo išradęs. Manoma, kad
jis buvo išrastas tik bronzos amžiuje. O žirgo su ratu
atvaizdai žinomi iš neolito laikų“, C. G. Jungui prita
ria J. Vaiškūnas.8
Kad ir kokia iš tikrųjų būtų šio simbolio kilmė, em
pirinė ar psichinė, išorinė ar vidinė, įdomu, jog būtent
šitaip Upanišadose apibūdinamas dvasinis nušvitimas:
„Tada, prasiskverbęs pro visus apvalkalus, jis išvys Brah
maną, žaižaruojantį lyg u g n i e s r a t a s , spalvos it
s a u l ė , gryną spindesį virš bet kokios tamsos, tą patį,
kurs štai švyti s a u l ė j e “ (MU 6.24).9 Taigi tarp vidi
nės ir išorinės tikrovės bei atitinkamų reiškinių čia ne
daroma skirtumo, ir bet kuriuo atveju saulė yra ratas.
Iš tikrųjų Indijoje ratas jau nuo pat Vedų laikų ži
nomas kaip būdingas saulės simbolis; saulę simbolizuo
jantį ratą, kaip ir lietuvių Kupolėje, čia iškeldavo ant
karties ir pan. Apskritai „negali būti jokių abejonių dėl
sauliškos rato prigimties, o aptinkamas keltuose bei ger
manuose šis simbolis, matyt, liudija jį esant bendraindoeuropietišką“.10 Neatsitiktinai tad ir minėtasis Anaksimandras, aiškindamas dangaus šviesulių kilmę, sako,
jog b ū ten t pirm inei ugniai „susitelkus tam tikrais
r a t a i s , atsirado s a u l ė , mėnuo ir žvaigždės“.11
Reikia pasakyti, jog giminiškas lietuvių žodžiui r a to
senosios islandų kalbos žodis ręthull tiesiog ir reiškia
'saulės ratas, saulė’.12 Lietuvių liaudies dainoje savo
ruožtu sakoma: „teka Saulelė, kaip r i t u 1 ė 1i s“.13 Mat
iš tikrųjų nuo seno ir lietuvių „mintyse saulė siejama su
ratu. Lietuviai ją vadina r i d o 1 ė 1 e - riedančia sau
le“, o latvių „saulės dainose randame priedainį /.../rota
(isrotat 'ristis’)“.14 Panašiai rusų tautosakoje apie saulę
sakome: katitsia šar vertlianskij 'ritasi rutulys vartulys’,
katitsia katušečka 'rieda ridulėlis’ bei pan.15
Įdomu, kad senosios anglų kalbos žodis rador, irgi
giminiškas lietuviškajam ra to , reiškia tiesiog 'dangus’,12
o lietuvių dainoje „užtekėjusi saulala riduolėla rieda
dangumi, r a t u eidama aplink d a n g a u s skliau
tą“.16 Taigi saulė ir pati yra ratas, ir rieda ratu (nelygi
nant žirgų traukiami ratai grįžulo ratu), ir kaip tik jai
šitaip riedant, ritantis, diena keičia naktį, naktis keičia
dieną, t.y. sukasi laikas (štai rusų vremia 'laikas’ tiesiog
padarytas iš veiksmažodžio vertetj(sia) 'sukti(s), vers
ta s )’ šaknies17).
Kitaip sakant, saulei dangumi atsi-ritant, išaušta ry
tas, o saulei dangumi nusi-ritant, sutemsta vakaras - iš
čia ir latvių veiksmažodžio (no)rietčt reikšmė 'nusileisti
(apie saulę)’, daiktavardžiairiets '(saulės) nusileidimas,
saulėleidis’ bei rietumi 'vakarai’. Visi šie žodžiai yra ki
lę iš vienos ir tos pačios jau minėtos ide. šaknies *rei-
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'tekėti < *er- 'judėti, judinti’, iš kurios radosi ir anglų
tise 'pakilti, patekėti (apie saulę)’, šen. indų riti- 'tėk
mė, srovė, judėjim as’, lotynų oriens ‘saulėtekis’ bei 'ry
tai’, taip pat rivus 'srovė, upė’ (plg. liet. riventi 'tekėti,
lašėti’ - LKŽ XI 766), rusų reka 'upė’, keltų (galų)
Rėnos 'R einas’ ir daugelis kitų.18
Iš tikrųjų galime pasakyti ne tik „t e k a saulelė
kaip r i t u 1 ė 1 i s“, bet ir „ r i t a s i saulelė kaip
t e k i n i s“. Ši auštant „atsiritanti“ šviesos t ė k m ė
tad ir yra r y t a s , o jos nutekėjimas, nuotėkis, su
prantam a, -v ak a ra s. Saulės kelias dangumi užtat yra
būtent „saulės t a k a s “ (LKŽ XV 736), o pati saulė
- pagrindinis, lemiamas šviesos šaltinis, versmė - sa
votiška „šviesos upė“.
Įsidėmėtina, kad iš tos pat veiksmažodžio šaknies
ide. *er- / *r- 'judėti, judinti’ vedamas ir šen. indųrta-,
neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvis reikšme 'su
judintas, sužadintas, paveiktas’, o kartu ir daiktavardis
rta-, žymintis vieną iš pagrindinių, kertinių Vedų pa
saulėžiūros sąvokų, būtent aukščiausią kosminį dėsnį,
visatos darną, pasaulio tvarką, visuomeniniame, žmo
giškajame lygmeny - ritualą, šventumą, apskritai tiesą,
teisę, teisybę, dorą ir 1.1.19 Rig V edojerto - tai „r a t a s,
ciklas, įkūnijantis visatos ir visuomenės tvarką. Sulig
dėsniurta pateka ir nusileidžia saulė“.20 „Naktį keičianti
ryto aušra yra kartu ir kosminio dėsnio rta- padarinys
('jo dukra’), ir priežastis ('motina jo ’)“, taigi nedvipras
miškai mena r y t ą ; sulig rta- įsižiebia ryto žaros (RV
4.2. 19b); mat apskritai „kosminis dėsnis rta- reguliuo
ja nepaliaujamą ryto žarų judėjimą, dienų ir naktų kai
tą“,21 taigi būtent saulės r i t i m ą s i dangumi, o kar
tu lemia ir dienos, metų laiką, apskritai laiką kaip tokį.
Savo ruožtu tos pat kilmės V e d ų rto kaip tik reiškė 'm e
tas, metų laikas’, apskritai 'laikas’; tam tikrą „metą“ ar
„laiką“ galėjo žymėti ir jo lotyniškasis atitikmuo ritus,
pagrindine reikšme 'ritualas’.22 Įdomu, kad pats laiko
vaizdinys susijęs ne tik su sukimusi ar ritimusi, bet ir su
tekėjimu, tėkme, netgi upe: plg. lietuvių tekėti '10. slinkti
(ppr. apie gyvenimą, laiką)’, pvz., „Laikas teka“; tėkmė
'6.(laiko) bėgimas, slinkimas’, pvz., „Metų tėkmė nebe
ta“ (LKŽ XV 1109, 1131); „Užtvenkti istorijos upės
neįm anoma“ (LKŽ XVII 513); rusų v tečenije vremeni
'tuo, tam tikru laiku’ bei pan.
Taigi Rig Vedoje „rytas išaušta sulig rta-, saulė dan
gun protėvių įkelta sulig rta-; pati saulė yra spindintis
rta-, veidas /.../. Metai - tai rta- ratas su dvylika stipinų.
/.../ Upės teka, paklusdamos rta- dėsniui“23 ir 1.1. Todėl
galiausiai kaip tik „pagal šį dėsnį sukasi visata“24 arba,
kitaip sakant, „būtentrta- laiduoja visatos sukimosi tvar
ką“ ir apskritai mena nepaliaujamą „pasaulio kūrimą
kaip kosminio dėsnio rutuliojimąsi, raidą, kaip nuola
tinį šio dėsnio rato (ratha rtasya) ritimąsi“.25 Iš tikrųjų

pasaulis tik todėl ir yra būtent pa-saulis, kad virš jo kas
ryt atsirita, pateka saulė.
„Kartu rta- žymi ir patį ritualą“26 kaip savotišką šio
„saulės tako“, šio kosminio Rato Ritimosi žmogiškąjį
atkartojimą ar atspindį. Mat apskritai „viena iš kelio
vaizdinio atmainų laikytina itin paplitusi mitologema
apie Saulės arba atitinkamos saulės dievybės (jos žir
gų, ratų, laivo bei pan.) kelią paros ar metų ciklo tėk
mėje. /.../ Panašų judėjimą erdvės perim etru (kelias ra
tu) mena ir specialūs ritualai, atliekami įsisavinant naują
erdvę (užėmus naujas žemes /.../), pašventinant ją (kaip
kad ir eisena su kryžiumi aplink bažnyčią bei pan.), taip
pat parenkant vietą gyvenvietei ar atskiram namui“.27
Plg. liet. ap-eigos kaip būtent ėjimą ap-link, apie ką,
būtent ėjimą ratu žymintį, o kartu ir būtent ritualą reiš
kiantį žodį. Prisimintini čia, žinoma, ir tradiciniai žai
dimų, šokių bei dainų rateliai (ypač sutartinių, kurių
pats pavadinimas mena sutarimą, nederančių sekundų
dermę, priešybių darną28), plg. lat.rotąją '(žaidimų, šo
kių bei pan.) ratelis’ šalia minėto saulės dainų priegies
mio rota ir kt.
Tačiau būta, regis, Lietuvoje ir ypataus įdėm ritualą
žyminčio žodžio. J. Lebedžio pateiktoje jėzuitų misijos
ataskaitoje iš 1723 m. sakoma: „kaip permaldavimo au
ka skiriama - mirus tėvui - jautis, motinai - karvė, o
mirus šeimos sūnui ar dukteriai papjaunamas veršis ar
avis. Šios a p e i g o s žmonių vadinamos Ritimey; jie
sako, kad tol nebūsią namams ramybės, kol nebūsią at
likti tie r i t i m ą i“.29 Šie ritimai, vienaskaitoje ritimas
(plg. apeigos - apeiga), galima spėti, andai ir žymėjo
apskritai ritualą, ritualą kaip tokį, juolab kad šis lietu
vių žodis (kartu su risti, rita, rito), kaip minėta, yra gi
miniškas vediškajam rta-, irgi, be kita ko, žymėjusiam
ritualą, o galiausiai ir su pastaruoju etimologiškai susijusiems rusų ob-riad, slavų *ob-rędz 'apeigos’ bei loty
nų ritus 'ritualas, apeigos, nustatyta tvarka’ ir 1.1.30, iš
kurio kaip tik ir radosi tarptautinis žodis ritualas.
Prisiminus „saulės rato“ įvaizdžio vidinę, psichinę
pusę, įdomu gali pasirodyti ir tai, kad su lot. ritus 'ritu
alas’ savo kilme susiję yra dargi tokie lotynų kalbos žo
džiai kaip reor 'manau, galvoju’, ratus 'apgalvotas, nu
spręstas, apibrėžtas’, ratio 'protas, nuovoka, prasm ė’ ir
pan.31 Savo ruožtu sulig psichine Vedų interpretacija,
patekėjusi Saulė čia „reiškia rta- nušviestą protą“. 32
Toks prasmės atspalvis išties įmanomas: mes juk kalba
me apie proto, sąmonės nušvitimą, apskritai apie švietimą(si) kaip įdėm psichinės prigimties veiklą, žmogų
pavadiname šviesiu ne tik dėl jo veido, plaukų ar rūbų
spalvos ir pan. Pasak C. G. Jungo, apskritai „šviesos il
gesys - tai sąmoningumo ilgesys“.33 Būtent sąmonės nu
švitimą, pasak C. G. Jungo, rytas bei patekėjusi saulė
mena viduramžių alchemijoje.34 H. D. Toreau žodžiais,

„tam, kurio lanksti ir gyvybinga mintis neatsilieka nuo
saulės, diena yra nuolatinis rytas“.35 Ir atvirkščiai: va
karas tad mena proto, sąmonės aptemimą, dvasinį nuos
mukį, nuopuolį, būtent „vidinės saulės“ - vidinės, psi
chinės šviesos šaltinio - „nusiritimą“.
Ar tik ne panašią vidinę, dvasinę žodžio rytas pras
mę tebeturėjo galvoje S. Daukantas, šit kaip apibūdin
damas senovės lietuvius: „Elgimesi godą, o ryžimesi atydą rodė, nesgi nė vienas nenorėjo begėdžiu būti. Ką
pradėjo, tą ir nubaigė; kožnas savo nuopelnu ir uždar
biu kakinosi, svetimo negeidė, minėdami ne saulės am
žių gyvensią. Veltui savo turtų nekleido, dovanų nedrepino, atminimą ne vežimą darė; kiekvienas s u r y t u
gyveno, aukso ir sidabro negeidė, nesgi niekam rinkliavų
nemokėjo. Ūkio dūmoje ir jo reikaluose tarp visų kliau
tis ir vienybė buvo“. Toliau vėl: „Nė kokio tokio daikto,
geriamo ar valgomo, nebuvo jų namuose, kuriuomi ne
būtų savo svetį vaišinę, /.../ nuo ko sakoma tebėra: 'Tas
žmogus su astanka arba s u r y t u gyvena’“.36 Pasta
rasis pavyzdys, žinoma, leidžia šį apibūdinimą ir kitaip
suprasti, t.y. kaip „galvojimą apie rytojų“ (nors vėlgi
būtent „galvojimą“ !). Tokiam aiškinimui pritartų ir M.
Valančiaus pavyzdys: „Tas vyras su rytu gyvena“, duo
damas prie žodžio rytas reikšmės '3. rytojaus diena, ki
ta diena’ (LKŽ XI 727). Kita vertus, minėtas S. D au
kanto sakinys „su rytu gyveno, aukso ir sidabro negei
dė“, kaip ir jo kontekstas, verčia įtarti tokį aiškinimą
esant kiek pritem ptą, supaprastintą ir, galimas daiktas,
vėlyvą, atsiradusį jau nebesuvokiant tikrosios pirmykš
tės prasmės. Tačiau net ir skirtingi įmanomi prasmės
atspalviai šiuo atveju vienas kitam nė kiek nemaišo, o
tik vienas kitą gražiai papildo. Gyventi „su rytu“, šiaip
ar taip, - tai gyventi dorai bei racionaliai, t.y. pagal ra
tio arba, platesnes prasme, sulig rta-.
Taigi būtent atsiritant saulelei ritulėliui danguje iš
aušta rytas, o žemėje žmones draugėn suburia kartu at
liekami ritimai, ir išaušta žmogiškos sandoros, teisybės,
godos bei proto rytas.
Tokie sugretinimai anaiptol neturėtų atrodyti per
nelyg paviršutiniški, nesgi tai, kad po Vedų „Ha- idėja
/.../ Indijos istorijoje nebeturėjo ateities, neginčytinai
rodo, jog ji buvo ne pačios Indijos kūrinys, bet jos pa
veldas“37, visai galimas daiktas, paveldas dar iš tų lai
kų, kai atitinkamą itin talpią, daugiaprasmę, visapusiš
kai reikšmingą pasaulio tvarkos idėją bendru žodžiu ar
žodžiais tebevadino bendri indų arijų ir lietuvių (taip
pat, žinoma, lotynų, germanų, slavų bei kt.) protėviai,
senieji indoeuropiečiai. Būtent idėją apie pasaulį kaip
Ratą iš daugybės įvairių ratų bei ratelių, kaip Ratų Ra
tą, ir apie pasaulio raidą kaip to Rato bei visų jo ratelių
visa apimantį, visa persmelkiantį Ritimąsi į šviesą, tvar
ką ir tiesą, t.y. į pasaulyje tolydžio auštantį Rytą.
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atveju pamėginsime laikytis K. Karulio etimologijos.
Be to, ratui ritantis, savaime išeina r i t m a s , viena iš bū
dingiausių „pastovaus judėjimo“ apraiškų. Šiaip jau žodis
ritmas bendriausia reikšme ‘1. tolygiai vykstantis kokių nors
elementų (garsų, judesių) kartojimasis’ arba ‘3. tolydinis
vyksmas, tam tikra darni kaitos tvarka’ (LKŽ XI 752), ne
paslaptis, atsirado iš graikiškojo rhythmos ‘darnumas, pro
porcingumas’ (TTŽ 429), taigi kilmės požiūriu neturi nieko
bendra su ritimu(si). Ir vis dėlto - grynai formaliai - galima
įsivaizduoti iš šaknies rit- bei priesagos -mas visiškai taisyk
lingai padarytą lietuvišką žodį *ritmas, juolab kad ir savo
lietuviškumu abejonių nekeliančiame veiksmo pavadinime
ritimas priesaga -imas yra vėlyvesnė ir išsirutuliojo būtent iš
senesnės -mas (Ambrazas S. Daiktavardžių darybos raida. V, 1993. - P. 16, 51, 91). Taigi galima įtarti ar spėti lietuvių
kalboje buvus savą šaknies rit- ‘risti, ritinti’ ir priesagos -mas
veiksmo pavadinimą *ritmas ‘ritimas(is)’, galėjusį įgyti arti
mą ‘ritmui’ reikšmę ir ilgainiui tiesiog ištirpusį atsineštinia
me šiuolaikiniame ritmas. Tokią prielaidą netiesiogiai pa
remtų ir latvių ritums ‘(gyvenimo, laiko) tėkmė’, lietuviško
jo ritumas ‘pajėgumas ristis, rietėti’ (LKŽ XI 758) forma
laus atitikmens, likimas. Šis senas latvių žodis tik XIX a.
antroje pusėje pirmąsyk buvo sąmoningai pavartotas ‘ritmo’
reikšme, o jau to paties amžiaus pabaigoje kai kurie kalbi
ninkai aiškino jį esant atsineštiniu „tarptautiniu žodžiu“ (Ka
rulis K. Min. veik. - T. 2. - P. 126). Šiaip ar taip, graikiškąjį
rhythmos, jonėnų tarmėje rhysmos - kartu su gr. rhysis ‘tėk
mė’, rheö ‘teku, srūvu’ bei pan. ir liet. sravėti, srūti bei pan. davusi ide. šaknis *sreu- irgi reiškia ne ka kita kaip ‘t e k ė t i ’
(.Pokorny J. Min. veik. - T. 1. - P. 1003), taigi yra ide. šaknies
*rei- ‘tekėti’ (o pagaliau ir *ret(h)~ ‘tekėti’), iš kurios, kaip
matėme, vestini liet. risti(s), ritimas(is) bei pan., sinonimas.
6. Fraenkel E. Min. veik. - P. 891, 899, 914; Karulis K Min.
veik.-T. 2 .-P . 281,289, 290.
7. Jung C. G. Modern man in Search of a Soul. - N. Y., 1933. P 163-164.
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8. Vaiškūnas J. Saulės ir mėnulio simbolika baltų pasaulėžiū
roje // Senovės baltų simboliai. - V., 1992. - P. 137.
9. The Principal UpanLads. - P. 834.
10. Keith A. B. The Religion and Philosophy of the Veda and
Upanishads. - Delhi, 1989. - P 67. Taip pat žr.: Meauoe
B.B. Ko;icco// Mn<į>bi napoAOB Miipa. - MocKBa, 1994 —
T. 1. - P. 664 ir kitur.
11. Filosofijos... - Ten pat.
12. Pokorny J. Min. veik. - T. 1. - P. 866; Sabaliauskas A. Iš kur
jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę. - V., 1994. - P. 285.
13. Dundulienė P. Pagonybė Lietuvoje. - V., 1989. - P. 123.
14. Gimbutienė M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. V., 1994. - P. 14, 15. Latvių rota, rotat remiasi ide. šaknimi
*er- / *r- ‘judėti, judinti’ (Karulis K Min. veik. - T 2. - P.
130-131), taigi yra giminiškas lietuviškajamrarifa) - žr. toliau.
15. B ojioukclh 3 . M. S jicmgutbi KocMoca b cĮ)o;ibK/iopnoH
moac/ ih MHpa // Mcc^cAOBaiiHH no CTpyicrype tokera. MocKBa, 1987. - P. 257.
16. Astramskaitė D. Vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje
// Baltos lankos. - Nr. 3. - V., 1993. - P. 145.
17. O acM ep M. Min. veik. - T. L - P. 361.
18. Fraenkel E. Min. veik. - P. 739; Karulis K. Min. veik. - T. 2.
- P. 121, 125-126; Pokorny J. Min. veik. - T. 1. - P. 330-331;
O acM ep M. Min. veik. - T. 3. - P. 464. Beje, kalbamų daly
kų atodairoje liet. rato, vok. Rad ‘ratas’, šen. vok. žem .rath
‘ratas’ bei kt. plg. su angį. rath ‘ankstus, rytinis’, nors pasta
rasis žodis aiškinamas kitaip.
19. Fraenkel E. Ten pat; Keith A. Min. veik. - P. 83; Ejiu'scipeuK06CI T. B. 5l3bII< H CTHJIb BCA,HHCKMX pHIIIII. ~ MūCKBa,
1993. - P. 14, 34; PnrBCAa. MaiiAa^bi I-IV
Pla/taiiHC
noAroTOBHJia T. B. Ejiu3apeuK06a. - MocKBa, 1989. P. 513, 759; Konepzuna B. A. CancKpnTCKO-pyccKHH
CJioBapb. - MocKBa, 1996. - P. 135; Tonopoe B. H. O
pMTyajie. B bcaciihc b npo6;ieMaTHKy // ApxaMHccKiin
pHTyaJi b cį)OJibKAopiibix pi paimcjiMTcpaTypiibix naiMBTinii<ax. - MocKBa, 1988. - P. 26; ir kt. K. Karulio žo
džiais, „neaiškus yra ide. *er- santykis su *ar- ‘apjungti,
(su)derinti’“, su kuria irgi siejamas ved.rto (Pokorny J. Min.
veik. - T 1. - P. 56). Šį santykį nurodytame darbe išsamiai
nagrinėjo V. Toporovas. Manytume, kad besiritančio rato kaip judėjimo ir rimties darnos, jungties - įvaizdis visų čia
aptartų sąsajų atodairoje gan įtikinamai papildo šio santy
kio aiškinimus.
20. Ejiu3apeHK06d T. B. Min. veik. - P. 14.
21. PurBCAa ... - P. 633, 361, 725, 753.
22. Tonopoe B. H. Min. veik. - P. 50. - Past. 41.
23. Keith A. B. Min. veik. - P. 83.
24. PurBtvui ... - P. 680.
25. Tonopoe B. H. Min. veik. - P. 25, 26. Čia kartu matome
akivaizdų žodžių rdtha- ‘ratas’ bei rta- poetinį gretinimą
Vedose, kuris savo ruožtu leidžia iškelti klausimą ir apie
ide. šaknų *ret(h)- bei *rei- tarpusavio santykį, jau nė ne
kalbant apie gausias latvių (pvz., ritenis ‘ratas’) bei lietuvių
(pvz., ritinis ‘3. tekinis, ratas, skridinys’, ‘7. apskritimas, ra
tas, ratilas’ - LKŽ XI 746) kalbų užuominas.
26. Ten pat.
27. Tonopoe B. H. IIpocTpaiicTBO n tckct// T ckct: ccMaimiKa
h cTpyKTypa. - MocKBa, 1983. - P. 264, 266.

28. „Dažnai dainininkės atsistoja viena priešais kitą (t.y. kry
žiumi, ratu - D. R.) tam, kad balsai ‘susidurtų’, ‘susidaužtų’
/.../. Toks sustojimas turbūt padėdavo dainininkėms geriau
susidainuoti, ‘sudaužti’ sekundas“ (Račiūnaitė-Vyčinienė D.
Lietuvių sutartinių ir Bosnijos bei Hercogovinos daugiabal
sių dainų atlikimo paralelės // Liaudies kultūra. - 1994. Nr. 1. - R 20). Be to, „sutartinių giedotojų laikymas laumė
mis arba raganomis, t.y. tam tikromis mitinėmis būtybėmis,
savotiškomis kerėtojomis labai puikiai nusako tiek sutarti
nių esmę, tiek ir jų atlikėjų nepaprastą statusą“; kaip ir Ve
dų dainių rišių, „sutartinių giedojimo menas (kuris prieina
mas ne bet kam) buvo perduodamas iš kartos į kartą šei
mos rate. /.../ Spėjama, kad sutartinės kadaise buvusios tam
tikros elitinės kategorijos žmonių menas. Galbūt sutartinės
skambėjusios ir žymiai platesniame rate, tačiau jų prasmę,
matyt, žinojo (ir saugojo) tik nedaugelis. /.../ giedamų su
tartinių prasmę žinojo tik tam tikras moterų (žynių) sluoks
nis“, todėl „sutartinės - s a k r a l i n ė moterų sfera“ (.Ra
čiūnaitė-Vyčinienė D. Moterys - sutartinių atlikėjos // Liau
dies kultūra. - 1995. - Nr. L). Kitaip sakant, sutartinių gie
dojimas yra būtent ritualas.
29. Lebedys J. Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyveni
me. - V., 1976. - P. 211. - Cituojama pagal: Beresnevičius G.
Sielos fenomenologijos įvadas // Lietuvos kultūros tyrinėji
mai. - T 1. - V., 1995. - P. 113. Taip pat žr.: Astramskaitė D.
Min. veik. - P. 135.
30. Tonopoe B. H . O pHiyaJie ... - P. 27. Netiesiogiai, per liet.
rinda bei raidas, riedėti, vėlgi prisimenant ide. *er(ei)~ ‘te
kėti ir *ar(ėi)~ ‘apjungti, (su)derinti’ santykį19, apie tai žr.:
Fraenkel E. Min. veik. - P. 687-688, 712, 735; Karulis K.
Min. veik. - T. 2. - P. 123-124; PokornyJ. Min. veik. -T. 1. P. 60; OacMep M. Min. veik. - T. 3. - P. (480), 536.
31. Tonopoe B. H. Min. veik. - P. 25. Su tom pačiom išlygom30
žr.: Pokorny J. Min. veik. - T. 1. - P. 59.
32. Aurobindo, Šri. The Secret of the Veda. - 1971. - P. 68.
33. Jung C. G. Memories, Dreams, Reflections. - The Fontaną
Library, 1974. - P. 299.
34. Jung C. G. Aion. Researches into the Phenomenology of
the Self. - N. Y., 1978. - P. 148.
35. Toro H. D. Voldenas arba gyvenimas miške. - V., 1985. - P. 66.
36. Daukantas S. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių //
Rinktiniai raštai. - V., 1955. - P. 171-172, 198.
37. KeithA. B. Min. veik. - P. 83.
ABREVIATŪROS:
!U - įsa Upanisad
LKŽ - Lietuvių kalbos žodynas. - T. I-XVIII. - V., 1956-1997.
MU - Maitrl Upanisad
R V -R igV eda (Rg Veda)
TTŽ - Tarptautinių žodžių žodynas. - V., 1985.
P. S. Lietuvoje šia tema probėgšmiais tebuvo užsiminę:
1) Patackas A., Žarskus A. Modus imaginis // Saulė ir kryžius. Kaunas: Savilaida, 1983. - P. 50-51; // Ethos. Baltų kultūra
ir lietuviška savimonė. - Savilaida, 1984. - P. 109-110. Čia
rašoma: „Rytas. Rita - vedų arijo visuotinės darnos, sklin
dančios iš vieno centro, visuotinio gėrio dėsnis. Ypatingai
tą pajunti saulei tekant, kai viskas atbunda - pirmykščio,

tyro, vaikiško, vaižgantiško džiugesio žvilgsniu. / Graikų tylhmos - taktas, ritmas. Visuotinės darnos nuojauta jau stip
riau formalizuota, matematizuota. / Romėnų ritus - jau tik
ritualas, tikybinė apeiga. / Pasekime: rytas; rita; rythmos;
ritus“ ir 1.1. Graikų rhythmos etimologiškai šiai gretai šiaip
jau nepriklauso.5
2) VyžintasA. Sakralinės Vyčio herbo ištakos // Liaudies kultū
ra. - 1995. - Nr. 2. - P. 18. Čia rašoma: „Beje, ne tik Saulė
kaip ratas rieda dangumi, ne tik rieda ristais žirgais kinkyti
jos ar Perkūno ratai - visas Pasaulis lyg ratas sukasi ratu.
Neatsitiktinai su riedėjimo įvaizdžiu siejasi ir indų rta (rita)
- esminis universalus Visatos raidos dėsnis. Pasaulis tveria
mas rta dėka,rta suka Surjos, Indros, Ašvinų ratus (pats rta
neretai vadinamas dievų ratais)“. Tarp kitko, žodis rėdą, kaip
ir rėdąs ‘1. eilė, 2. tvarka’ ir 1.1. (LKŽ XI 350, 351), lietuvių
kalboje šiaipjau laikomas skoliniu iš brus .riad (Fraenkel E.
Min. veik. - P. 711-712) ir šia prasme tikrai susijęs su minė
tais rus. ob-riad, lot. ritus, ved. rta- bei kt.30

The rolling of the morning’s roll
Dainius RAZAUSKAS
In the article the wheel is looked upon as the sym
bol of synthesis of the motion and immobility: the
rine (Lith.tekinis) flows (lAXh.teka), and the hub (Lith.
stebulė) in the middle of the wheel remains stable (Lat.
stabilis).
It is characteristic of the wheel to roll, Lith. ristis.
This word, according to some linguists, can be refered to the Indo-European root *rei- meaning again
‘to flow’ (Lith. tekėti).
The reminding is made in the article that the wheel
is one of the most characteristic symbols of the Sun,
and the Sun rises (Lith. teka) in the morning. By the
way, the English word rise is refered to the same In
do-European root *rei- ‘to flow’. The Lithuanian word
rytas ‘morning’ is refered to the same root too, essen
tially thus meaning the rising (of the) sun. The same
root we also find in the Latvian nets ‘the sunset’ and
rietumi ‘the West’.
The Sun rolls round while it rises and sets. Such
rolling round of the Sun embodies the main law of
the Universe. Besides, in the ancient India this law
was called by the word rta-, which again refers to the
same Indo-European root. This word, furthermore,
means the ritual, which is the earthly human reflec
tion of the „Sun’s path“ and the symbolic repetition
of it. The Latin w o rd n to ‘the ritual’ is also etymolo
gically related to the old Indian rta-. In Lithuania the
ritual was also called ritimai, from risti ‘to roll’.
When the Sun rises, the morning (Lith. rytas) co
mes into the daylight. Similarly when the ritual (Lith.
ritimai) is performed on the Earth, the inner morning
enlightens the „spiritual heaven“ of the human being.
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Antropologiškai orientuotas
žvilgsnis į Dekalogą
Juozas Algimantas KRIKŠTOPAITIS

Atvertus Senojo Testamento (hebr. Thorah) - Išėji
mo knygos dvidešimtą skirsnį (Iš 2 0 ,1 -1 7 ), prieš mū
sų akis atsiveria tekstas, kuriame išdėstyti reikalavi
mai, privalomi izraeliečiams. Reikalavimai, atspindin
tys daug patyrusio etnoso išmintį, šiandien žinomi kaip
Dešimt Dievo įsakymų arba Dekalogas.1 Tas ant Sina
jaus kalno apreikštas Įstatymas, nusakydamas Dievo
sandorą su Jo išrinktąja žmonių gentimi, pateikė jai
privalomus gyvenimo, elgsenos principus.2
Semitų klajokliai, pakilę prie Tarpupį maitinančio
vandens ištakų ir iš Šiaurės aplenkdami tyrus (dabar
- Arabų dykumą), maždaug prieš 37 amžius pasiekė
žemes prie Negyvosios jūros. Čia semitų ateivius iš
Užeufratės (Ibri), įsiterpusius į žemdirbių kultūrą, imta
vadinti hebrajais. Dalis jų įsikūrė Egipto valdose. Po
beveik penkių šimtų metų vergovės faraonams Mozė
(Mošė) išvedė gentainius į Pažadėtąją žemę - Kanaa
ną (Izraelį), kurioje jiems buvo lemta tapti žemdirbiais
ir, anot Šventojo Rašto, svetimų dievų bei stabų su
gundomiems, nusidėti juos globojančiam Dievui (Jah
vei), kuris negailestingai baudė nukrypusius nuo San
doros priesakų.
Šiandien mums įdomu į Dekalogą, Dievo sando
ros su Mozės gentimi tekstą, pažvelgti šiek tiek atsito
linus nuo jo kanonizuoto turinio, traktuojant fiksuotą
žodį kaip vieną iš archajinių žmonijos paliudijimų, ku
riame slypi mokslui vertinga informacija. Analizei pa
naudosime išmėgintą metodą,3 kuris, pagrįstas struk
tūrinės antropologijos ir semiotikos principais, teikia
galimybių apčiuopti teksto sąrangos ypatybes, įdo
mias sociokultūrinės antropologijos požiūriu.
Akivaizdu, kad Dekalogo tekstas - nurodymų bei
reikalavimų rinkinys, neturintis siužeto. Todėl nėra rei
kalo jame ieškoti naratyvui būdingų bruožų - nuo
seklios sintagmų sekos. (Aptardami šį tekstą, kiekvie
no įsakymo formulavimą, t.y. frazę, vertinsime kaip pa
sakymo elementą - sintagmą.) Sintagmas sugrupavę
pagal jas suartinančias ypatybes, lentelėje (žiūr. pav.)
matom tris vertikalius paradigminius, vadinkim, takus
(1 ,2 ,3 ), apimančius visus ant Sinajaus kalno apreikš
tus įsakymus. Panagrinėkime jų elementus. Pirmosios
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trys dekalogemos (toliau taip vadinsime išskiriamus
sintagminius elementus)4 yra Įstatymo priesakai, tie
siogiai siejantys Sandorai paklūstančiuosius su jų Vieš
pačiu, su nežemiškąja sfera. Pagal dekalogemų turi
nį, pirmąjį vertikalų taką sąlyginai galima vadinti „San
tykių su sakraline sfera principais“. Visos kitos deka
logemos yra skirtos žmonių gyvensenai realioje kas
dienybėje reguliuoti -„Santykiai su žemiškuoju pasau
liu“. Iš šios sferos išsiskiria „Bendrieji principai“ ir „Mai
nų vertybėmis principai“. Nesunku pastebėti, kad Iasis ir 2-asis paradigminis takas apima reikalavimus,
nustatančius žmonių elgsenos etinį pobūdį, o 3-asis reguliuojančius jų komunikacinę veiklą, bendravimo
sritį, informacijos kaip vertybės perdavimo būdus.
Dekalogemos neturi tiesioginės raidos (nuoseklios
sekos). Tai suprantama, nes frazių paskirtis - ne pa
sakoti, bet nurodyti. Nors įsakmūs nurodymai Išėjimo
ir Pakartoto Įstatymo knygose aiškinami ir plėtojami
toliau, tačiau Dekalogo frazės siužeto nesuformuoja.
Dievo sandoros su žmonėmis nurodymai numato
akcijų programas, kurias įgyvendinus bus įvykdomos
sutarties sąlygos, žadančios sakralinės sferos globą.
Dekalogemų išdėstymo tvarka liudija apie likimo nuo
lat blaškomos genties vertybių hierarchiją. Kiekvieną
dekalogemą, matant ją kaip pasakojimo užuomazgą,
galima vertinti kaip tezę, žadinančią elgsenų grandi
nę. Semiotikų terminija, galima sakyti, kad kiekviena
dekalogema - visi Dešimt Dievo įsakymų - turi poten
cialią galimybę produkuoti naratyvą. Taip atsiranda vir
tualūs generatyviniai takai, galintys užpildyti horizon
talias sintagmų sekas.5 Dekalogemos - tai užuomaz
gos, bręstant naratyvui, tekstualizuoti šiuos takus.
Žmonijos istorija liudija, kad šventraščių diskurso užuo
mazgos vystėsi, kurdamos neaprėpiamą skaičių per
sipynusių - tarp savęs ir įvairiomis kryptimis - žmo
gaus egzistencijos siužetų. Teisus C. Lėvi-Straussas,
sakydamas, kad kultūrų įvairovė yra „ < ...> daug di
desnė ir turtingesnė nei visa tai, kas mums skirta ka
da nors pažinti“.6
Apibendrinę pirmųjų trijų dekalogemų raidos gali
mybes, pavadinkime šias kryptis „Pagarbos Dievui pro

kos, Harmonijos, Tobulumo siekį, konstruojantį platų
gramos“ realizavimo takais. Visų kitų horizontalių ta
siužetų spektrą, iš kurio formuojasi kultūros sandai.
kų perspektyvą galima sąlyginai nusakyti kaip „Pagar
Pastarieji per atbulinį ryšį projektuojasi tekstuose, ža
bos žemiškajam pasauliui programą“. Žemiau, aptar
dindami nuolatinius susitapatinimo ir atsiskyrimo ak
dami dekalogemas, jas charakterizuosime lentelės de
tus, prasmės ir reikšmės artikuliacijas.
šinėje - kraštinėje vertikalioje juostoje.
Trečioji dekalogem a,Atm ink, kad švęstumei šabaPirmosios frazės dekalogemos „Neturėsi svetimų
to dieną“ (Iš 20,8) įtvirtina gyvensenos ritmą, kurio pa
dievų mano akivaizdoje < . . . > “ eksplikacija (Iš 20, 3 skirtis, imituojant Pasaulio sukūrimo modelį, nustatyti
20, 6) atskleidžia tai, kad Viešpats yra kerštingas ir
privalomą ritualą kaip gyvensenos dviejų pusių - fizi
žiauriai baudžiantis neklusniuosius, bet globojantis ir
nės ir dvasinės - darnos garantą (Iš 34, 18-26; Įst 5,
gailestingas tiems, kurie jį myli bei klauso Jo įsaky
12-15). Tai ritualas, kuris, sutvirtindamas žmonių ryšį
mų. Aptinkamos ¡vairios frazių eksplikacijos (Iš 3 3 ,1 su sakraline sfera ir normalizuodamas etnoso arealo
34,1 -26; ¡st 5,6-6,25) atskleidžia įvaizdį Kūrėjo, susi
ritmą (palaikydamas jo pusiausvyrą), tapo tradicijų rai
tapatinusio su absoliutaus Valdovo figūra, kurioje ga
lima atpažinti Egipto faraonų prototipą. Viešpats, už
dos ašimi. Čia ritualo būtinybė išnyra tarsi neklaidin
drausdamas reikšti pagarbą svetimiems dievams bei
go žodžio (viską gimdančio, realybę konstruojančio)
stabams, reikalauja besąlygiškai pripažinti vienatinį
ir Tvėrimo akto vienovės amžina manifestacija. Archa
jiškiausias Dekalogo fragmentas (Iš 34, 14-26), ak
Dievą - amžiną, visažinį, Pasaulį sukūrusį ir išgelbėju
sį Izraelio protėvius nuo vergijos Egipto žemėje. Iš pir
centuodamas ritualo esminį m om entą-aukojim o Die
vui prievolę, nustato gyvulių augintojų (esančių aki
mosios frazės išplaukia dekalogemos semantika, liu
dijanti apie esminį pasaulėžiūros lūžį (priėmus mono
statoje su žemdirbystės kultūra) santykį su nežemiš
teistinę); ji gali būti nusakoma trumpai: Pasaulio es
kąja sfera.
mė - j o Kūrėjas.
Ketvirtoje informatyvioje frazėje „Gerbk savo tėvą
Antroji frazė, prasidedanti žodžiais „Neimsi Vieš
ir savo motiną, kad būtumei ilgaamžis žemėje, kurią
paties, tavo Dievo, vardo dovanai < . . . > “ (Iš 20, 7)
Viešpats, tavo Dievas, tau duos“ (Iš 20,12) sukoncen
reikalauja ypatingo atsargumo įvardijant Kūrėją ir truotas šeimos reikšmingumo patyrimas. Tai principas,
kuriuo vadovaujantis turi būti reguliuojami etnoso ląs
didžios pagarbos Jo vardui. Čia sureikšminamas sak
ralinis vardas, kuris jį žinančiam suteikia papildomų
telės vidiniai santykiai, laiduojantys genties tęstinumą.
galių. Vardas, apreikštas per tarpininką Mozę, tampa
Ekologinį ir etinį imperatyvą, nusakantį santykių gy
genties egzistencijos fundamentaliu simboliu ir žen
vajame pasaulyje principą, atskleidžia penktasis įsta
klu, galinčiu reikšti palaimą arba grėsmę. Tai taip pat
tymo žodis „Neužmuši“ (Iš 20,13). Čia išreiškiama pa
ir Didžioji Paslaptis, brėžianti ribą, kurios nevalia per
garba gyvybei žada bendruomenei tai, kas glūdi są
žengti nepašauktiesiems, lygiai taip, kaip buvo Sina
vokų gailestingumas, sauga, gausa, darna turinyje.8
jaus kalne iš degančio krūmo pasakyta Mozei, suda
Iškyla ir Vakarų kultūroje subrandintų sąvokų „ekolo
rant sandorą su jo gentainiais: „Nueik ir įspėk tautą,
gija“ (gr. oikos ‘gimtoji vieta, tėvynė’) ir „papročiai“ (gr.
kad kartais neperžengtų ribų, norėdami pamatyti
ethos) abipusio sąryšio reikšmė.
Viešpatį, ir kad tuo būdu nežūtų jų didžiausia daugy
Šeštasis nurodymas „Nesvetimausi“ (Iš 20, 14),
bė“ (Iš 19, 21).
kilęs iš ilgaamžio tarpgentinių mainų moterimis pa
Ta aplinkybė, kad Dievas, prabilęs gyvu žodžiu, per
tyrimo, skirtas stiprinti šeimos patvarumą, jos narių
davė Įstatymą, teikia pagrindą išrinktajai tautai (etno
darną; jame glūdi pagarbos ir ištikimybės šeimai rei
sui) patikėti hebrajų kalbos ir jų pačių ypatingumu, nes
kalavimai.
būtent jie yra sakralinės Toros tekstų kalbos, priarti
Žodis „Nevogsi“ (Iš 20, 15) skelbia tą mainų daik
nančios juos prie Dievo, vartotojai ir skleidėjai. Dar dau
tais principinį pobūdį, kuris lemia asmeninę sėkmę.
giau, Toros kalba yra ryšio tarp Dievo ir žmogaus prie
Čia išreiškiama būtinybė gerbti kito asmens nuosavy
monė. Matyt tai vienintelis būdas artėti prie sakralubę, jo teisę į nuosavybės neliečiamybę ir pasmerkia
mo, „pažinti Dievą kaip kalbantį partnerį“.7 Tačiau ky
ma apgaulė, suktumas.
lantį Izraelio vaikų pasididžiavimą numalšina įspėji
Paskelbus aštuntąjį įsakymą „Nekalbėk prieš sa
mas, kad nebūtų peržengta Paslapties riba. Pasirink
vo artimą neteisaus liudijim o“ (Iš 20,16), tiesos saky
damas tarpininką - Mozę, prisidengusį akis, kad ne
mas tampa bendravimo, komunikacijos (mainais žo
apaktų, Kūrėjas nustatė amžiną įtampą ir neįveikiamą
džiais - komunikatais) ir žmogaus orumo bei garbės
atstumą tarp sakralinės ir profaniškos sferų. Realiai ne
pagrindu.
apibrėžiama distancija materializuojasi kaip stiprus
Devintoji ir dešimtoji dekalogemos „Negeisi tavo
troškimas pažinti, suvokti Viešpatį, pasiekti sakraluartimo namų ir netrokši jo žmonos nei tarno, nei tar
mo paslaptį. Būtent šis atstumas nuolatos žadina Tvar
naitės, nei jaučio, nei asilo, nei jokių dalykų, kurie yra
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Frazių dekalogemų struktūrinė konfigūracija.

jo “ (Iš 20,17) susijungia ištęstoje fra

nei namų, nei dirvos, nei tarno, nei tar
naitės, nei jaučio, nei asilo, nei jokio
daikto, kuris jo yra“ (Įst 5,21). Toks fra
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kuris yra jo.
i
_ t _____________________
perpasakotojas) suvokia frazes deka< ---------------------------------------------1SANTYKIŲ D IM EN SIJA I-------- y
1 SEMANTINE DIMENSIJA
logemas kaip vertės objektus. Subjek
mui paklusniųjų geidžiamos globos šaltinis ir baus
to elgsena pagal dekalogemų priesakus tampa ver
mės už nepaklusnumą grėsmė (modalumas „norėti /
tingu (reikšmingu) jam ir visiems, pripažĮstantiems
nenorėti“). Antra vertus, objekto vertingumas kyla iš
Sandorą.
žemiškojo subjekto (etnoso) kompetencijos, kurią su
Dekalogas, kaip nežemiškos kilmės tekstas ir kaip
teikia įgyta istorinė patirtis (modalumas „žinoti“), už
etnoso esminis vertybinis objektas, deklaruodamas
fiksuota šventraštyje. Tačiau vertė įgyjama tuomet, kai
privalomą žm onėm s Įstatymą, nustato sutartiesįsikūnija du kiti modalumai: „privalėti“ ir „galėti“. Pir
reikalavimo santykį tarp sakralinės sferos (jos Valdo
masis susijęs su Įstatymo vykdymu, antrasis - su pa
vo) ir profaniškos sferos atstovų (Izraelio žmonių ir jų
lankių sąlygų sukūrimu ir savęs „įveikimu“, t.y. galėji
palikuonių). Tai dviejų subjektų - Kūrėjo ir jo kūrinių,
Įgijusių savarankiškumą ir pasirinkimo laisvę - sando
mu paklusti Įstatymo prievartai. Čia turime reikalą su
ros santykis, lemiantis lentelėje parodytas veiklos ir tuo, ką A. J. Greimas įvardijo kaip „modalinę egzis
tenciją“,8 kylančią iš žemiškųjų subjektų modalinės
gyvensenos programas. Šis santykis, išsiskleidęs Penkompetencijos. Be to, Įstatymą galima interpretuoti
kiaknygės diskurse, grindžia abiejų subjektų egzisten
ciją kaip nedalomą jungtį, kuri nusakoma sąvokų sakkaip žemiškąja gyvensena manipuliuojančią jėgą,
ralus / profaniškas binariškumu. Vertės objektas, tap sklindančią sociokultūrinėje erdvėje.
damas komunikatyviu substratu, sujungiančiu šias sfe
Įstatymo formuluočių figūratyvumas - tarsi perspė
ras, siūlo socialinio bei individualaus sambūvio prie
janti užuomina: kasdienybės vargų šešėlyje slypi pra
laidą. Vertė atsiskleidžia, iš vienos pusės, kaip Įstaty
smingesni dalykai, tiesiantys takus Dievopi. Po slys
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tančiu paviršiumi glūdi Viešpaties kūrinijos - Pasau
lio kaip diskurso - neaprėpiama turinio gelmė, Amži
nosios Paslapties viliojimas, atsiskleidžiantis per San
doros kodekso pripažinimą, tikėjimą juo ir pagal jį
harmoningai tvarkomą gyvenseną. Pasitikėjimas ir ti
kėjimas čia kyla iš neginčijamo sakralumo sferos do
minavimo ir jos susitapatinimo su Absoliučia Tiesa.
Šių dienų mokslinė refleksija tai perveda į interpreta
cijų lygmenį, apgaubtą kriticizmo ir abejonių tinklu,
kuriuo tikimasi „sugauti“ esančias, bet vis neapčiuo
piamas reikšmes, pažinimui metančias iššūkį: įrody
ti galėjimą veikti (pažinti), siekti artikuliuotų prieštarų
suderinamumo ir bent taip įprasminti individualią eg
zistenciją.

***
Užbaigdami antropologiškai orientuotą pokalbį su
pasiūlyto teksto skaitytojais, pamėginkime įsivaizduoti
situaciją, apie kurią byloja archajinių laikų aidas, įsi
amžinęs Penkiaknygės lapuose.
Semitų gentys, tolimos praeities įvykių blaškomos,
patiria nuolatinį sąlytį su kitais etnosais bei kultūro
mis. Jos migruoja gyvendamos nuolatinėje fizinių bei
psichologinių poveikių įtampoje, verčiančioje moky
tis iš kitų, prisitaikyti prie kintančių sąlygų, plėsti savo
patyrimo (išminties) intelektinį ir emocinį turinį, kurti
(arba skolintis iš kaimynų) žodinius bei rašytinius kul
tūros paminklus.
Sandora, įamžinta šventraščio tekste, suteikė dyk
ros klajokliams istorinės minties pagrindus. Remian
tis jais jiems buvo lemta atlikti du žingsnius,9 kardina
liai pakeitusius etnoso gyvenimo būdą ir socialinę
struktūrą: imtis žemdirbystės ir kurti monarchinio po
būdžio valdymo sistemą, ginančią Dievo (Jahvės) iš
rinktuosius nuo išorės priešų. Derinti žemdirbystės kul
tūrą, iš esmės, - politeistinę, su dvasiniu ir socialiniu
vienvaldiškumu buvo ypač sunku. Apie vingiuotą isto
rinį kelią, pilną sukrėtimų ir dramatiškų įvykių, byloja
Senojo Testamento tekstai.10
Dekalogas - turtingas patyrimo fragmentas, atlie
kantis elgsenos ir komunikacijos kodekso vaidmenį.
Šis Įstatymas, reguliuodamas individualią ir kolektyvi
nę gyvenseną, įgyja vertybinę žmogaus būties moty
vaciją. Apreikšto kodekso pagrindas - absoliutus pa
klusnumas Viešpačiui ir ištikimybė tradicijai. Meilė, pa
garba gyvybei, bendruomenei ir jos nariams iškyla čia
kaip pareiga ir atsakomybė, kaip koegzistencijos pa
grindas ir priesakas, netaikomas, deja, santykiams su
svetimaisiais - kitais etnosais. Sandora tarsi atspindi
ir Kūrėjo valią, ir iš žemiškosios prigimties kylančius
poreikius. “Anot tikėjimo įžvalgos, šiame poreikyje
vyksta nuostabus susitikimas Dievo ir žmogaus“.11

NUORODOS:
1. Dekalogas pažodžiui - dešimtukas teiginių (žodžių); grai
kiškai deka+logos (lotyniška transliteracija).
2. Naudojomės J. J. Skvirecko iš lotynų kalbos verstu teks
tu: Šventas raštas. - 3 leid. - V.: Vaga, 1990.
3. Metodas remiasi keliais teiginiais (pagal C. Lėvi-Straussą ir A. J. Greimą), kelis iš jų paminėsime: a) tekste išski
riami pasakojimo struktūriniai elementai (sintagmos), ku
rie suskirstomi pagal panašumus ir tam tikra tvarka (diachroniškai ir sinchroniškai) išdėliojami plokštumoje; b) pa
sakojimo variantuose išlieka teksto struktūra. Tuo būdu
analizės rezultatams nedaro įtakos netikslumai, atsiran
dantys šaltinius perrašant, verčiant iš archajinių kalbų. Ši
aplinkybė praplečia struktūrinės analizės galimybes „biblinės archeologijos“ baruose. Plačiau apie metodą ir jo
panaudojimą konkrečiais atvejais žiūr.:
Krikštopaitis J. A. Istorinio teksto antropologinės įžvalgos
(Lietuvos aneksija - iššūkis pilietinei sąmonei) // Filosofi
ja. Sociologija. - 1994. - Nr. 2. - R 56-64.
Krikštopaitis J. A. Archajinio teksto struktūriniai ir semanti
niai bruožai // Liaudies kūryba, t. 3. - V , 1996. - R 19-32.
4. Dekalogema - Dekalogo teksto ląstelė, kurią sudaro ele
mentari frazė (pasakymas).
5. Greimas A. J. Semiotika. Darbų rinktinė. - V: Mintis,
1989.
6. Lévi-Strauss C. Rasė ir istorija. - V: Baltos lankos, 1992.

- R 10.
7. Ochs Peter. Torah, language and philosophy: a Jevish
critique // International Journal for Philosophy of Religion
(Dortrecht). - 1985. - Nr. 18. - P. 116.
8. Greimas A. J. Semiotika... P. 227, 235.
9. RubšysA. Raktas į Senąjį Testamentą. Pirmoji dalis. San
dora ir Mesijas. - Fot. leid. - V: Katalikų pasaulis, 1955. P. 310.
10. Plačiau apie tai: Gaster T. H. Myth, Legend, and Custom
in the Old Testament. - New York, 1969.
11. Rubšys A. Raktas į ... P. 305.

Decalogue through the
anthropological directed insight
Juozas Algimantas KRIKSTOPAITIS
The analysis of the archaic fragment, known
as Decalogue, based on structural anthropology
and semiotic propositions, discloses the side of
the text which by declaring the code of human
conduct and communication regulates their indi
vidual and collective existence demanding the
absolute obedience to God and tradition, love and
respect towards the life, the community and their
members. This insight clarifies the structures which
by generating the significance of intercources
embrace the principles of the sacred and profane
spheres.
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Kultūrinio polilogo paieškos
šiuolaikiniame pasaulyje
Antanas ANDRIJAUSKAS

Kultūrinio pliuralizmo problematikos aktualėjimas tie
siogiai siejasi su XX a. pabaigoje išryškėjusiu civilizaci
niu lūžiu, kurio esmė - perėjimas nuo izoliuotų lokalinių
civilizacijų prie vieningos metacivilizacijos. Kol kas tai
daugiau projektas, ateities vizija nei tikrovė. Tačiau in
formacinė ir technogeninė revoliucija jau dabar rodo
žmonijos sociokultūrinės patirties universalizaciįą, arba
planetarizaciją, susidaro anksčiau neregėtos galimybės
žaibiškai skirtingų pasaulio regionų bei atitinkamų kul
tūros tradicijų sąveikai. Mums matant gimsta nauja metacivilizacija, integruojanti savyje įvairių kultūrų laimėji
mus. Neabejotina, kad trečiajame tūkstantmetyje skir
tingų civilizacijų bei kultūrinių tradicijų integracija stip
rės, todėl privalome mokytis mąstyti ekumeniškai. „Su
sivienijusiame pasaulyje, - rašo įtakingiausias XX a. kul
tūrologas A. Toynbee’s, - aštuoniolika nevakarietiškų ci
vilizacijų, keturios gyvos ir keturiolika užgesusių, neabe
jotinai primins apie save. Ir nelygu kokią naujame am
žiuje naujų kartų suvienytas pasaulis ilgainiui ras pu
siausvyrą tarp ¡vairių jj sudarančių kultūrų, atitinkamą
kuklią vietą jame užims ir vakarietiškoji, tokią, kokios ji
tėra verta šalia kitų gyvų ir beišnykstančių kultūrų“.1
Šio tūkstantmečio pabaigos postmoderno kultūra yra
būtent pereinamajam tarpsniui būdingas chaosas, ku
riame tik mėginama apčiuopti harmoningos pliuralisti
nės ateities metacivilizacijos kontūrus. Todėl ir nūdienis
kultūrinio pliuralizmo stiprėjimas yra neatsiejamas nuo

moderniojo europocentrizmo nuoseklios transformaci
jos į globalinį postmodernistinį policentrizmą, nuo europocentristinių ideologijų bankroto, naujo postkolonijinio
tarpkultūrinių komunikacijų modelio ryškėjimo. Neatsi
tiktinai kultūrinių tradicijų santykiuose tolydžio atsisako
ma pretenzijų j vienintelę tiesą, kultūrinio totalitarizmo,
orientuojamasi iš monologo į dialogą ir polilogą. Pripa
žįstant daugelio didžiųjų XX a. pirmosios pusės Vakarų
kultūrologų (W. Windelbando, H. Rickerto, G. Šimelio,
M. Weberio) mąstymo gelmę bei stiliaus įtaigumą, ten
ka konstatuoti, kad europocentrizmo, etnocentrizmo
dvasios kupinos jų koncepcijos nepajėgė aprėpti atei
ties kontūrų. „Pretenzingai kultūros filosofijai, viešpata
vusiai viena ar dvi kartos prieš mus, - taikliai pastebi A.
Pascuali’s, - dabar jau vieta tik muziejuje; apmąstant
mūsų audiovizualinių priemonių, palydovų ir mikropro
cesorių amžių, jai pristigo toliaregiškumo“.2
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Todėl skirtingų kultūrinių tradicijų sąveikos, jų poli
logo problemą būtina perkelti iš abstrakčių binarinių
opozicijų lygmens į konkrečios viename morfologinia
me lygmenyje funkcionuojančių, vienodai reikšmingų
kultūros reiškinių analizės plotmę, kuri teisingiau atspin
dėtų pliuralistinį šiuolaikinės civilizacijos paveikslą. Ne
atsitiktinai naujausioje Vakarų kultūrologijoje tolydžio at
sisakoma vakarietiškųjų kultūros vertybių universalumo,
pripažįstamas kiekvienos tautos nelygstamai reikšmin
gas įnašas į pasaulinės kultūros istoriją.
XX amžių sukrėtę du pasauliniai karai, be psicholo
ginių pasekmių, pakeitė ir kultūros polius bei įtakų kryp
tis. Kelis šimtmečius viešpatavusi, Pirmojo pasaulinio
karo sugriauta Vakarų Europa įžengė į „Europos saulė
lydžio“ fazę. Šio karo pasekmė - sustiprėjęs Šiaurės
Amerikos ir naujos Tarybų Rusijos potencialas. Po Ant
rojo pasaulinio karo dar labiau sunykusi Vakarų Euro
pa išvis nustumiama į antrąjį planą: atsiranda dviejų sa
telitais apsuptų supervalstybių - TSRS ir JAV - dvipolis
pasaulis. Vakarų civilizacijos centras pasistūmėją į va
karus trajektorija Viduržemio jūra - Atlanto vandeny
nas - Ramusis vandenynas. Kita svarbi šio karo pasek
mė - kolonializmo sistemos irimas ir brutualaus Vakarų
civilizacijos ekspansionizmo susilpnėjimas trečiojo pa
saulio šalyse. Beveik keturis dešimtmečius po Antrojo
pasaulinio karo besąlygiškai dominavusios dvi super
valstybės ilgainiui irgi praranda savo išskirtinę galią, kuri
devintajame dešimtmetyje išsisklaido tarp keleto kitų
polių. Sovietinės imperijos konvulsijos bei suirimas dar
nereiškia, kad mes gyvename „vienapolėmis“, t.y. vie
nos likusios supervalstybės politinio, ekonominio ir kul
tūrinio viešpatavimo sąlygomis, kadangi „šventa vieta
tuščia nebūna“. Kita vertus, visa civilizacijos raidos is
torija liudija, kad vieno poliaus iškilimas apskritai tėra
trumpalaikis, daugiau iliuzija, regimybė nei reali istori
jos ypatybė. O jeigu jis ir įmanomas, tai yra pavojingas
pačiai žmonijos raidai, kadangi silpnina tarpkultūrinių
įtakų lauką, jų konkurenciją ir taip sukelia stagnaciją,
regresą. Natūrali kultūrų konkurencija visuomet veda
žmoniją perspektyviausiu civilizacijos raidos keliu, at
skleidžia jai naujus horizontus. Įdėmiau pažvelgę į pas
taraisiais dešimtmečiais pasaulyje vykstančius ekono
minius ir kultūrinius procesus, greta JAV ir Kanados eko
nominės sąjungos išvysime atgimstant ir kitas kultūri

nės vienybės erdves, žaibiškai išsklaidančias vienpolio
pasaulio iliuziją. Vakarų Europos civilizacijos erdvėje tai
griaunanti sienas Europos sąjunga, Azijoje - intensy
viausiai besiplėtojantis galingas Tolimųjų Rytų konfucionistinės kultūros regionas, arabų musulmoniškosios
civilizacijos zonoje - kunkuliuojantis islamiškasis pa
saulis, taip pat bizantiškąją civilizaciją tęsiantis slavų
pasaulis, į kurio lyderio vaidmenį pretenduoja mutuo
janti, tarp totalitarizmo ir demokratijos besiblaškanti Ru
sija. Be minėtų, egzistuoja saviti Lotynų Amerikos ir Af
rikos civilizacijų pasauliai.
Kiekviena civilizacija, kiekvienas kultūros organizmas
tarsi koduoja savitą viršbiologinę raidos tendenciją, ap
imančią daugybę įvairiomis kryptimis veikiančių progra
mų, jėgų, srautų. Iš jų išskirtina 1) reliktų programa, ku
ri tiesiogiai siejasi su kultūros praeitimi ir kaskart atgims
ta joje j periferiją išstumtais archetipais, ženklais, sim
boliais. Greta reiškiasi ir artima pirmajai 2) rezervacinė
programa, kuri, neturėdama istorinės perspektyvos, tar
si pasmerkta rezervacijai ir galiausiai išnykimui. Unika
lų kultūros tipą modeliuoja 3) gyvybingoji, kuri siste
miškai organizuoja pamatinius kultūros procesus ir są
lygoja jų raidos pobūdį bei kryptis. Ir pagaliau 4) inova
cinė, kurios esmė-tarpkultūriniai procesai, išorinės įta
kos, skoliniai, gyvybingųjų paveldėtosios kultūros
sluoksnių turtinimas ir vaisingas plėtojimas. Šiuolaiki
nėje masinių komunikacijų eroje inovacinė programa
įgauna ypatingą reikšmę, kadangi ji ir sąlygoja aktyvė
jantį civilizacijų bei kultūrų polilogą, jų laipsnišką per
augimą į metacivilizacinį lygmenį.
Stiprėjant globalizacijai, integracijai, ekumenizmui
Vakaruose kartu pradedamas suvokti ir europocentristinės pasaulėžiūros ribotumas. Europocentristine ir ci
vilizuotų tautų „kultūrinės misijos“ ideologija neretai bu
vo pateisinami žiauriausi kolonializmo nusikaltimai. Ir
atvirkščiai, nepriklausomybę praradusių, pavergtų tau
tų nacionalinis pasipriešinimas, tautinių idealų, etninių
vertybių, identiteto gynimas pavergėjų dažniausiai bu
vo traktuojamas išimtinai neigiamai.
Tai, kad europocentrizmas, aziocentrizmas ar kita
agresyvi, kultūrinį pliuralizmą atmetanti ideologija nėra
tik nekaltas paklydimas, puikiai iliustruoja didžiai pa
mokanti kolonizatorius ispanus į Ameriką lydėjusio vie
nuolio Ramono Pane 1498 m. rašyta kronika. Joje pa
sakojama apie šešis pakrikštytus indėnus, kurie, norė
dami pamaloninti krikščionių Dievą ir ateinančiais me
tais sulaukti geresnio derliaus, remdamiesi savo kultū
ros tradicijomis, užkasė šventųjų atvaizdus laukuose ir
juos palaistė, tardami „Tebūnie tavo vaisiai geri ir gau
sūs“. Ispanai įžvelgė čia šventvagystę, indėnus nuteisė
ir viešai sudegino. Vadinasi, atiduodami, jų supratimu,
aukščiausią pagarbą krikščioniškoms relikvijoms, indė
nai nusikalto „vieninteliam teisingam požiūriui į Dievą“
ir užmokėjo už tai mirtimi. Šis pavyzdys puikiai iliust
ruoja kultūrų dialogo, pasaulėžiūrų pliuralizmo stokos

pasekmes. Kad minėtos problemos yra ne tik istorija,
bet ir aktuali nūdienos problema, puikiai iliustruoja Ti
beto, Ičkerijos, Bosnijos ir daugelio kitų tautų tragedi
jos. Vadinasi, vaisingas kultūrų polilogas įmanomas tik
atsisakant pasenusių mąstymo stereotipų, nepakantu
mo, konfrontacijos, tik pripažįstant ir gerbiant kitų tautų
tradicijas bei vertybes. Atvirumas kitai vertybių sistemai
ir dialogui yra būtina kultūrinio polilogo sąlyga.
Šiuolaikiniame pasaulyje įvairiuose lygmenyse, įvai
riomis kryptimis veikia daug įvairaus intensyvumo tarpkultūrinių procesų. Įjuos pažvelgę plačiausiu civilizaci
niu aspektu, technologijos, informacijos, masinių ko
munikacijų srityse išvysime pirmaujant Japoniją ir JAV,
o religijos ir etikos srityse, stiprėjant ekumenizmui, pa
lengva įsivyrauja tolerantiški indų civilizacijos išnešioti
mokymai bei idealai; postmodernistiniame mene - „ne
klasikiniai“ Tolimųjų Rytų pasaulėjautos bei raiškos prin
cipai; demografiškai gi dominuoja vadinamosios trečiojo
pasaulio šalys. Įvairiose planetos vietose tarsi susisie
kiančių indų principu sąveikaujančios ekonomikos,
technologijos, kultūros, meno bangos glaudžiai susiję
su rinkos dėsniais, efektyviausiu kapitalo, gamtinių, pi
gesnės darbo jėgos, intelektualinių bei kūrybinių resur
sų panaudojimu. Taip gimsta naujas, dinamiškas eko
nominių, kultūrinių, meno centrų pasiskirstymas pasau
lyje, kuriame JAV bei galingiausios Vakarų Europos ša
lys pamažu praranda savo pozicijas. Šiandien dauge
lio superurbanizuotų Azijos, Okeanijos, Lotynų Ameri
kos, postsovietinės imperijos, Rytų Europos miestų gy
ventojai gyvena turiningesnį intelektualinį ir meninį gy
venimą nei pagarsėjusiose Vakarų sostinėse.
Postmodernistinė kultūra ir menas neatsiejami nuo
XX a. pabaigoje išryškėjusios tradicinių Vakarų civiliza
cijos vertybių krizės, jos ideologijų bankroto, klasikinių
vakarietiškų mąstymo ir kūrybos principų išsekimo. Dar
vakar visa planeta buvo suvaržyta Vakarų diegiamos europocentristinės pasaulėžiūros korsetu, tačiau šiandien
korsetai nebe madoj. O Spengleris savo „Vakarų saulė
leidyje“ (Der Untergang dės Abendlandes) taikliai paste
bėjo, kad vakariečio mąstytojo skelbiamos „nekintamos
tiesos“ ir „amžini pasiekimai“ tėra teisingi jam pačiam,
tik žvelgiant pasaulin pro jo principų akinius. Todėl kiek
vieno sąžiningo, blaiviai mąstančio žmogaus pareiga įžvelgti už šių principų kitas, visų žmonijos civilizaciją
kūrusių tautų nemažiau įtikinamai išsakytas tiesas.3
Šiuolaikinio, metacivilizacinio kultūros lūžio e s m ė perėjimas nuo knyginės civilizacijos pagimdyto linijinio
vienakrypčio teksto prie naujo teleekranų ir kompiute
rių monitorių, virtualios realybės vaizdo.
Todėl klausimas, ar kompiuteris su vis sudėtingėjančiomis programomis artimiausioje ateityje liks tik neut
ralus žmogui pavaldus instrumentas, neturi paprasto ir
vienareikšmio atsakymo. Monitorių ir teleekranų įsiga
lėjimas technotroninėje masinių komunikacijų eroje liu
dija, kad mums matant gimsta iš principo nauja video,

11

arba vaizdo, kultūra, lemianti kartu ir iš esmės kitokį tarpkultūrinį bendravimą bei pasaulio, asmenybės, tautos,
kasdienybės, kultūros prioritetų suvokimą. Šis perėjimas
nuo teksto prie vaizdo paaiškina, kodėl, senkant klasiki
niams Vakarų mąstymo ir kūrybos šaltiniams, postmoderno kultūroje tokia stipri hieroglifinių kultūrų (Kinija,
Japonija) mąstymo ir kūrybos principų įtaka. Tolimųjų
Rytų civilizacijos iš tikrųjų subrandino stebėtinai šiuolai
kiškus ir didžiai įtaigius mąstymo bei kūrybos principus.
Be to, šios kultūros pagrindas - hieroglifas yra sintetine
vizualinė struktūra, vaizdinės kultūros modelis, idealiai
atitinkantis kompiuterinės epochos poreikius.
Tačiau ar iš tiesų šiuolaikinė Vakarų kultūra ir me
nas, įžengę į naują kompiuterinę ir masinės komunika
cijos priemonių erą, išgyvena globalinę krizę? Tai su
dėtingas klausimas, bet dėl pačių klasikinių Vakarų kul
tūros ir meno principų, tai į jį galime atsakyti teigiamai.
Nors, paradoksalus dalykas, nepaisant krizės, kartu
vyksta ir vystymasis, kurį krizė, apnuogindama skau
dulius, tik skatina. Net paviršutinišku žvilgsniu žvilgte
lėjus į naujausius Vakarų kultūros ir meno procesus
galima pastebėti, O. Spenglerio žodžiais, „gyvybinės
energijos išsekimą“ ir gyvos „kultūros“ surambėjimo į
technokratinę „civilizaciją“ simptomus. Tikrą kūrybą da
bar dažniausiai atstoja nepaliaujamos jau sukurtų da
lykų interpretacijos, autentiškų kūrinių pakaitalai, misti
fikacijos, kičas, surogatas, simuliacija. O juk lemiamos
revoliucijos, anot J. R Sartre’o, skleidžiasi visų pirma
meninės formos srityje.
Įsigalint postmodernizmui tolydžio aiškėja, jog tai ko
kybiškai nauja posteuropocentrinė, metacivilizacinė kul
tūros stadija, civilizacijos lūžis, nuo klasikinių europo-

centriškų mąstymo ir kūrybos principų, nekritiškai laiky
tų vieninteliais įmanomais ir teisingais, pereinant prie
kur kas universalesnių, „neklasikinių", atvirų, poli logiš
kų, apimančių visas žmoniją sudarančias tautas, jų kul
tūras ir aktualiausius simbolius bei kodus.
Skirtybes niveliuojančios informacinės revoliucijos
dėka įsigalint unifikuotam angliškajam kultūriniam im
perializmui, kaip atsakas savo ruožtu gimsta galingas
priešingos krypties judėjimas, kurio esm ė - sugrįžimas

prie tradicinės kultūros, nacionalinių vertybių, etnocen
trizmo, regionalizmo, vietinių kultūrinių vertybių. Pasekmė
-įvairiuose pasaulio kraštuose stiprėja pasididžiavimas
ir pasitikėjimas praeities tradicijomis. Šios tendencijos
ypač ryškios Vidurio Europoje, Rusijoje, Artimuosiuose
Rytuose, Afrikoje, Lotynų Amerikoje. Indostano pusiasa
lyje regimi „induizacijos“, arabų musulmoniškajame pa
saulyje - „islamizacijos“ procesai, nė nekalbant apie ga
lingas Tolimųjų Rytų kultūras, kur modernizacija labai
savitai susipina su tradicinėmis etninėmis vertybėmis.
Etnocentrizmo ir universalumo (t.y. kosmopolitizmo)
priešprieša šiandien aktuali įvairiuose pasaulio kraštuo
se. Ją gimdo spontaniškas pasipriešinimas kultūriniam
totalitarizmui. Šis nūdien reiškiasi įvairiais pavidalais:

12

1) plintant amerikonizuotam vakarietiškam gyvenimo
būdui, vertybėms, orientacijoms, kosmopolitiškiems
madų, meno stiliams, laikant juos universaliomis verty
bėmis, ignoruojant arba tiesiog slopinant vietines kul
tūras su jų vertybių sistemomis; 2) monopolizuojant in
formacijos srautus ir nukreipiant juos viena kryptimi iš
centro į periferiją (tarpkultūriniai ryšiai ir ypač galingos
masinės komunikacijos tampa šių tikslų įgyvendinimo
priemonėmis); 3) formuojant ekonomiškai priklausomo
se šalyse šiems siekiams atstovaujančius vietinius provakarietiškus elitus. Todėl / artėjančios metacivilizaci-

jos iššūkį reikia surasti savitą, nelauktą atsaką, laužantį
senus mąstysenos stereotipus bei ideologines klišes.
Nors įvairiuose pasaulio kraštuose vis dažniau pra
bylama apie vieningos žmonijos pankultūrą, pasauli
nės kultūros istorija in corpore (jei išvis galima apie
tokią kalbėti) vis dėlto nėra beveidė, ją sudaro konkre
čios įvairių tautų etninės tradicijos. Įžvalgusis R. Tagore pagrįstai teigė, kad kiekviena tauta turi įsisąmoninti
savo įnašo reikšmę. Jeigu ji neturi ką duoti pasauliui,
tai reikia vertinti kaip nacionalinį nusikaltimą, tai neišperkama nuodėmė žmonijos istorijai. O tuo, ką tauta
turi, jai dera pasidalinti su kitomis.
Klasikinė kultūros filosofija laikėsi Vakaruose vyra
vusios tiesinio progreso sampratos, tad atitinkamai ver
tino ir kultūrų dialogo galimybę. Jai, tiesą sakant, išvis
neatrodė svarbu, kaip konkrečios etninės tradicijos vei
kia žmonių sąmonę, juolab pasąmonę. Į šiuos sudėtin
gus klausimus atkreipė dėmesį M. Foucault, R. Rorthy’s
ir kiti postmodernistinės kultūrologijos atstovai. Jie ryž
tingai atsiribojo nuo klasikinėms evoliucionistinėms te
orijoms būdingų dogmatiškų schemų, teigdami, kad iš
tikrųjų kultūros procesai yra spontaniški, pasižymi į vie
ną schemą nesuvedama formų įvairove. Juos lemia skir
tingi, nuolat kintantys veiksniai. Kultūros procesai vyksta
šuoliais, įvairiomis kryptimis, per laikinus regresus bei
mutacijas. Taigi Vakarų civilizacijos kelio negalima lai
kyti universaliu, jis tėra vienas iš galimų. Neatsitiktinai J.
Lyotardas kalba apie būtinybę apmalšinti „totalitarinės
europietiškosios kultūros impulsus“.
Kritikuodami klasikinės Vakarų kultūros filosofijos universalistines pretenzijas M. Foucault, J. Derrida, J. Lyo
tardas, R. Rorthy’s pabrėžia kultūrinio polilogo, kultūrų
įvairovės pažinimo svarbą. Universalizmui čia priešprie

šinama lokalinė patirtis, regionalizmas, marginalizmas,
unikalumas ir jų lyginamoji analizė. Iš čia paaiškėja, ko
dėl postmodernistinėje civilizacijos teorijoje estetika pa
mažu išstumia epistemologiją, o komparatyvistinė kultūrologija tampa ašimi, sistemiškai organizuojančia te
orinį diskursą. Šios principinės antiuniversalistinės, komparatyvistinės nuostatos grąžina į mokslo akiratį tas ver
tybes, kurios europocentristinių teorijų buvo išstumtos.
Kalbėdami apie metacivilizacinę pankultūrą kartu turi
me nepamiršti, kad šiandien tik apie 4 proc. planetos
gyventojų priklauso informacinei ir technologinei visuo

menei, o apie 70 proc. tebegyvena lyg ir praeityje. Šiuo
laikinė civilizacija gali plėtotis skirtingomis kryptimis. Iš
daugybės tolesnės raidos galimybių galėčiau išskirti ke
lias pagrindines: 1) vaizdžiai kalbant, gali atsigauti dau
gybės kriaušės ar slyvos skiepų užslopinta obelis, t.y.
gali atsipeikėti įvairiais dirbtiniais antsluoksniais, negy
vais apvalkalais aptrauktos viduje tebegyvos kultūros;
2) įsivyrauti viena, amerikietiškoji, kiniškoji ar kita kultū
ra; 3) gimti ekumeninė, skirtingų tradicijų sąveikos ir kon
kurencijos kultūra; 4) pilnavertis kultūrinis pliuralizmas,
įvairialytis, daugiaspalvis skirtingų tradicijų audinys, ku
riame kiekviena tauta išsaugo savo nacionalinį raštą ir
spalvas. Tokiame kontekste reikia suvokti ir šiuolaikinę
Lietuvos kultūrą bei artimiausias jos raidos gaires.
Po penkiasdešimties metų totalitarizmo mums itin
svarbu atrodo „atsiverti“ pasauliui ir kuo sparčiau per
imti reikšmingiausius pasaulinės kultūros pasiekimus.
Tačiau šias tendencijas kartu lemia ir aptartas globali
nis civilizacijos lūžis. Kita vertus, mūsų kultūros ir me
no situacija nūdien paradoksali tuo, kad mes stengia
mės, patys to nepastebėdami, gaivinti pasenusius mąs
tymo stereotipus (nors ir su naujomis vėliavomis). Vėl
nusigręžiama nuo tūkstantmetės lietuvių etninės tradi
cijos, istorijos, kurpiama nauja lėkšta vesternizacijos mi
tologija. Keliaklupsčiavimas prieš Vakarų masinę kultū
rą, jos garbinimas, dievinimas teliudija mūsų visuome
nės nepilnavertiškumo kompleksus. Žmonės, kurie taip
elgiasi, nėra nei tikri europiečiai, nei apskritai kultūrin
gi. Alpdamas nuo ganėtinai seklios Vakarų masinės kul
tūros žmogus kartu išsiduoda, kad jis ne tik užmiršo
savo šaknis, bet ir prarado būties pagrindą apskritai.
Kita vertus, tautinė kultūra be „pasaulinės kultūros
ilgesio“ neturi perspektyvų. Pažintis su kitų civilizacijų,
kultūrų laimėjimais, raidos keliais, vertybių sistemomis
gali tautai tapti svarbia dingstimi pasirenkant savo kul
tūrinės raidos modelius. Kuo pajėgesnė kultūra perimti
kitų kultūrų vertybėms, tuo daugiau ji gauna impulsų
vystymuisi. Ir savo kultūrą giliau suvokti tegalima pa
žvelgus iš šalies, palyginus ją su kitomis. „Norint išvysti
daiktus objektyviai, - rašo C. G. Jungas, - visuomet
reikia pažvelgti į juos iš šalies. Juolab tai teisinga psi
chologijoje, kurios medžiaga pačia savo prigimtimi daug
subjektyvesnė nei kokioje kitoje pažinimo srityje. Kaip,
pavyzdžiui, galima suvokti tautinius ypatumus, nepajė
giant pažvelgti į tautą iš šalies? Pamatyti iš šalies - tai
išvysti kitos tautos akimis [...] Visa, kas mus erzina ki
tuose, padeda suprasti save.“4
Prasmingas dialogas su kita kultūra bei jos dvasinėmis
vertybėmis įmanomas tik tada, kai abi pusės gerbia viena
kitą irto dialogo nevengia. Atsainus požiūris į kitas kultū
ras ir perdėtas susižavėjimas savąja, aklas jos aukštini
mas irgi teliudija dvasinį nesubrendimą. Nesuvokus kitų
tautų vertybių neįmanoma įvertinti nė savosios galimo įna
šo į pasaulinę kultūrą. Be to, kitų kultūrų niekinimas daž
nai glaudžiai susijęs su panieka savajai etninei tradicijai.

Tradicija yra tai, kas perduodama. Ji yra tai, kas išlieka
pastovu nuolatinėse gyvenimo permainose. Tai autentiš
kas patikimų vertybių šaltinis, maitinantis visas kultūros
ląsteles. Jau nueito kelio patirtis kartu užtikrina ir ateitį.
Neatsitiktinai šiuolaikinės mūsų kultūros ir meno jė
ga, jos gyvybingumas ryškiausias kaip tik tose srityse,
kurios ir išsaugojo ryšį su etnine tradicija, ir neišsigan
do aktualiausių pasaulinės kultūros reiškinių. Etninė tra
dicija - tai praeities kultūrinio ir dvasinio gyvenimo tąsa
dabartyje, todėl ji yra ir gyvas ateities laidas. Pasimokę
iš dramatiškos mūsų tautos istorijos, pirmiausia tad de
ramai įvertinkime tai, ką turime, išlaikykime savo gaidą
pasaulinio koncerto polifonijoje. Kartu būkime atviri vis
kam, kas yra geriausia ne tik metaforomis jau tapusiuose
„Rytuose“ ar „Vakaruose“, bet ir visose kitose išnyku
sių ir tebegyvų tautų kultūrose.
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In search for cultural
communication in our times
Antanas ANDRIJAUSKAS
In the article professor Antanas Andrijauskas pays
his attention that to the entirely new situation that came
into being throughout the world the one that has never
existed. This new situation was predetermined, first of
all, by the highly developed communication. Neither
the distance nor the peculiarities of the earth’s surface
are an obstacle for the interaction of different cultures,
therefore, over the world since now there are no sepa
rate independent civilizations with their special world
outlook and their way of living. Since now the entire
world is only one metacivilization in its full extent in
which the furthest cultures are mixing and meeting in
various forms that had never had anything in common
by now. The Western civilization is only one of them,
with its qualities and shortcomings, however, it has no
special advantage in comparison with other cultures.
On the other hand, the possibility appears to have
a look as if from the side at one’s own national culture,
to see its peculiarities and to evaluate everything that
can give something special to the common.
The danger of the entire cultural merging is urging
to develop our own national culture. Therefore, the ques
tion of to-day’s cultures is combination and equilibrium
of the productive ethnocentrism and universality.
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Kalvio įvaizdis
lietuvių pasakose ir sakmėse
Dalia SENVAITYTĖ-KIETIENĖ

Šio darbo tikslas - išanalizuoti kalvio personažą lie
tuvių pasakose ir sakmėse. Daroma prielaida, kad kal
vio įvaizdis gali būti susijęs su kalvio funkcijas turėju
siu senosios lietuvių religijos panteono dievu. Tyrimo
metodas - istorinis tipologinis. Kalvio įvaizdis tebėra
problemiškas, m okslininkai dėl jo tebesiginčija. Šiame
darbe, išanalizavus pasakojam osios tautosakos kalvio
veiksmus, daroma išvada, kad šis personažas sietinas
tiek su velnija, tiek ir su dangiškąja sfera. Galbūt gali
ma kalbėti ir apie dievo, susijusio su kalvyste, dvilypu
mą - jo sąsajas su chtoniškąja ir dangiškąja sferomis.
Dievai kalviai yra žinomi daugelyje senųjų indo
europiečių (ir ne tik jų) mitologijų: hetitų Hašamili
- požemyje gyvenantis dievas kalvis, rom ėnų Volcanus - ugnies ir kalvystės dievas, šen. skandinavų Volundr - mitinis kalvis ir kt.
Senieji rašytiniai šaltiniai mini buvus su kalvyste
susijusį dievą ir lietuvių m itologijoje. Kalvis (šalti
niuose - Teliavelis) pradedam as m inėti X III a. greta
svarbiausių lietuvių dievų. Pirm ą kartą jis pam inim as
Ipatijaus m etraštyje. Čia ties 1252 m. data, kalbant
apie M indaugo krikštą, sakom a, kad ir apsikrikštijęs
Lietuvos karalius slapta aukojo savo dievams. Juos
įvardijant, antruoju - po N unadievio - m inimas Te
liavelis (M, p. 51).
Teliavelio statusą padeda nustatyti 1261 m. Malalos kronikos intarpas, kuriam e nurodom a, kad Te
liavelis esąs kalvis, nukalęs saulę ir įkėlęs ją į dangų
(M, p. 58-59). Tik čia Teliavelis jau m inimas dievų
sąrašo gale.
M alalos kronikos intarpe m inim ą Teliavelio žyg
darbį - saulės nukalim ą - patvirtintų lietuvių etiolo
ginė sakmė, teigianti, jog saulę nukalęs kalvis ir {svie
dęs ją į dangų (LTR 4239 (502): „Senais laikais gy
veno žmogus kalvis. Tada buvo visur tam su, naktis ir
naktis. Tai šis kalvis nutarė nukalti saulę. Paėmęs bliz
gančią geležį, kalė kalė ir nukalė p er šešerius m etus.

Tada, užlipęs ant aukščiausios trobos, įm etė ją į d an 
gų. Ir iki šios dienos ji ten tebestovi“.
Jeronim o Prahiškio pasakojim e, 1431 m. užrašy
tam e Enėjo Silvijaus Pikolom inio, m inim a lietuvių
gentis, kuri meldėsi saulei ir garbino reto didumo kūjį.
Šio kulto žyniai aiškino Jeronim ui, jog kadaise daug
m ėnesių nebuvę matyti saulės: kažkoks galingas ka
ralius laikęs ją kaip belaisvę uždarytą tvirtam e bokš
te. Z odiako ženklai šiuo didingu kūju sudaužė bokš
tą, išvadavo saulę ir grąžino ją žm onėm s (KŽ, p. 44).
Kūjo nukalim o motyvas žinom as germ anų-skandinavų bei finougrų m itologijose (12, p. 21).
Taigi apie kalvio funkcijas turinčios dievybės svar
bą lietuvių panteone galim a spręsti jau vien iš to, kad
jį mini net du senieji šaltiniai, o vienas jų - net iškart
po Nunadievio, todėl kūjo kultas vargu ar galėjo funk
cionuoti daugiau ar m ažiau autonom iškai nuo jos.
Tos pačios dievybės pam inėjim u greičiausiai gali
ma laikyti ir Dlugošo m inimą lietuvių garbintą „Vulcanum in igne“. Čia kalvio funkcijas turėjusi lietuvių die
vybė yra vadinam a rom ėnišku atitikm eniu (M, p. 133).
N ors ir turim e liudijimų šaltiniuose, lietuvių p a n 
teono dievo, atlikusio kalvio funkcijas (Teliavelio),
įvaizdis iki šiol yra labai problem iškas. Jo funkcijos
bei vieta tarp kitų dievų tebėra neaiški. N ors apie jį
savo darbuose užsim ena įvairūs autoriai, tačiau išsa
ko labai skirtingas, neretai viena kitai p rieštaraujan
čias nuom ones. Skirtingai interpretuojam a net Te
liavelio vardo etim ologija, ką jau sakyti apie jo funk
cijas bei paskirtį. Specialios studijos, skirtos lietuvių
m itinio kalvio problem atikai, taip p at nėra. Pirm ieji
tyrinėtojai tesinaudojo Ipatijaus m etraščiu ir Telia
velio vardą aiškino labai įvairiai. A. Brūckneris jį lai
kė kelio dievu, kelio velniu (jo vardą m anė esant su
darytą iš žodžių kelias ir velnias (M, p. 54), V M annhardtas - bandos dievu (vardas esąs sudarytas iš te
itas + velis ‘valdytojas’) (M, p. 53). A. Mierzynskis,
m anydamas, kad Teliavelis - iškreiptas žodis tėvelis
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(M, p. 53), gretino jį su Jono Lasickio m inimu Tawalu. Tačiau šie autoriai, siūlydami savo paaiškinim us,
dar nežinojo M alalos kronikos intarpo, paaiškinan
čio Teliavelio funkcijas, arba nekreipė į jį dėmesio.
Rem dam asis M alalos kronika, E. Volteris teigė, kad
Teliavelis yra ne kas kitas kaip kalvis (žodis Teliavelis
esąs iškreiptas lietuviškas žodis kalvelis), atitinkantis
graikų H efaistą (M, p. 67). K. Būga taip pat Teliave
lio vardą aiškino kaip deform uotai užrašytą Kalvelį,
pavirtusį į Kelevelį (1, p. 188). V. Toporovas Teliavelį
laikė Telviu, skoliniu iš skandinavų (Tialfi), siejo jį
tiek su požem iniu pasauliu, tiek su griaustinio dievu
Toru (kalvį m anė buvus pastarojo pagalbininku) (12,
p. 499). N. Vėlius Teliavelį m anė buvus žem ės die
vu, žemės velniu (šaknis tel- reiškia ‘žem ę’, vėl- reiš
kia ‘valdytoją, velnią’). N. Vėlius taip pat spėjo, kad
jam (t.y. Teliaveliui) buvo būdingos m aginė ir eko
nom inė funkcijos (kaip kad ir lietuvių tautosakiniam
velniui) (BRM Š, p. 258). A. J. G reim as priėm ė B ū
gos siūlytą Teliavelio vardo etim ologiją ir daugeliu
atvejų siejo Teliavelį su velniu. Velnio sąsajas su kal
vyste ir kalvio su velnija G reim as m anė esant neabe
jotinom is, o patį Teliavelio pasirodym ą X III a. kro
nikose laikė gana suprantam u dalyku: Teliavelis iš
velnio paveldi kalvystę tuo m etu, kai keičiasi ginkla
vimosi technologija, kai didėja geležies vaidm uo, bet
jam , kaip karių luom o atstovui, lem ta greitai išnykti
lietuviams priėm us krikščionybę (5, p. 419-420).
M. G im butienė, kaip ir Greim as, m anė Teliavelį
buvus dievu kariu, bet artim u ne velniui, o, kaip kad
indų Indra, Perkūnui (2, p. 4). Teliavelio kilmę ji sie
jo su senuoju geležies apdorojim o laikotarpiu.
Taigi tyrinėtojai neabejoja dėl to, kad Teliavelį rei
kia laikyti dievu kalviu, bet, kaip m atom e, vieningos
nuom onės dėl jo įvaizdžio nėra.
Šiuo straipsniu nepretenduojam a į įvairiapusę die
vo kalvio įvaizdžio analizę. D arom a prielaida, kad
Teliavelis (dievas kalvis) lietuvių tautosakoje turėtų
būti atm enam as kaip herojus kalvis. Tautosaka ne
abejotinai išlaikė tam tikrą sakralinį m atm enį. Taigi,
analizuojant kalvio įvaizdį pasakojam ojoje tautosa
koje (pasakose ir sakm ėse), galbūt būtų galima ban
dyti rekonstruoti pagrindinius (ar bent jau kai ku
riuos) dieviškojo kalvio įvaizdžio bruožus bei funk
cijas. D rauge nepam irštam a, kad folkloro kūriniai tu 
ri savo m eninę specifiką ir m itiniai vaizdiniai juose
yra sm arkiai transform uoti, pritaikyti m eninės siste
mos reikalavimam s, todėl tiksli jų rekonstrukcija yra
negalima. Vien pasakų ir sakmių nagrinėjim as nelei
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džia išsamiai aprėpti kalvio įvaizdžio visumos - jis
sudėtingas ir reikalaujantis gilių studijų, parem tų kitų
tautosakos žanrų bei kitų kraštų duom enų analize.

Kalvis ir velniai
D augum oje pasakojam osios tautosakos kūrinių,
kuriuose m inim as kalvis, kalbam a apie kalvio ir vel
nio santykius. Čia galime įžvelgti dvi siužetines linijas.
V ienur aiškiai teigiam a, kad kalvis bendradarbiauja
su velniais arba n et kad kalvis ir yra velnias, o kitur
kalbam a apie kalvio ir velnio nesantaiką. Pradėkim e
nuo pirm ojo teiginio. Sakm ėse sakoma, kad senovė
je kalviais tebuvo vien pragaro kipšai, o žmonės te 
m okėjo vien šį tą padaryti iš geležies, bet suvirinti
jos negalėjo (D, p. 335; LD , p. 117).
Kalvystės paslaptis iš velnių išgaunama gudrumu.
Pasisamdžius už gizelį ir akylai stebint kalvio-velnio
darbą, herojui paslapties išgauti nepavyksta, todėl jis
m eta kalvę, o velniui pasako, kad toliau dirbsiąs vienas
pats ir sugebėsiąs geležį suvirinti. Po kurio laiko vel
nias pasiteiravo, kaip sekasi darbas. Herojus atsakė,
kad kuo puikiausiai, o paklaustas, ar smiltis barstąs
ant geležies, atsakė, kad apsieinąs ir be jų, bet supra
to, kad šios yra būtinos geležiai suvirinti: „Galvoja že
maitis: kad išsitarė apie smiltis, turbūt jos yra reika
lingos geležiai suvirinti. Eina, m ėgina - tikrai geležį
jos sutraukia: du gabalai kaip vienas pasidaro. /.../ pri
siėmė gizelių, išmokė tuoj amato. Ir velniai, darbo ne
betekę, gavo pragaran išsikraustyti - kas prie anų beis,
kad jau žmonės to am ato pram oko“ (DPSO, p. 345).
Y ra ir sakmė, kurioje pasakojam a, kad velnias pats
draugiškai parodo, kaip geležis suvirinama: „Gyve
no kitąkart kalvis prie kelio. V ienąkart ateina koks
panašus į žmogų, atsineša drebnų gabaliukų geležies
ir prašo: - Padaryk m an reples. Tai tas kalvis jam sa
ko: - Tai ką tu čia atsinešei? Čia tik į mėšlyną išmesti
tokie drebnučiai kąsneliai. - A, tai, - velnias atsako,
- reikia juos suvirinti. - Tai kaip, - sako, - aš juos
suvirinsiu? - Reikia, - sako, - tik smėlio sausaus. Kai
pradeda geležis virt, tai tada reikia b ert sausu sm ė
liu, tai tada ana ir sulim pa. Kalvis pam ėgino, bet jam
nieko iš to neišėjo, o velnias paėm ė, sako: - Doukš
m an, pam ėginsiu aš. Kai paėm ė velnias, kalvis žiūri,
kaip m atant ir suvirino tą geležį ir smėlį vis bėrė. Nu
ir nuo to laiko visi kalviai taip pradėjo daryti ir geležį
suvirino“ (D, p. 335).
Velnio ryšiai su kalvyste neabejotini. Velnią bu
vus kalviu rodo ir pasakų užuom inos apie jo požem i
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nę kalvę, kurioje kalvis velnias m uša kūju j priekalą.
Kai kada tokiu būdu velniukai nukalam i: „Eina M eš
kiukas toliau. R ado kalvę. Įėjo į tą kalvę, kalvis kala.
Kai kalvis su kūju m uša j priekalą, taip vokietukas
pasirodo (nusikala). Pasižiūrėjo M eškiukas ir sako:
- Tei čia m andras svietas!“ (DSPSO, p. 97).
Tačiau dažniausias pasakose kalvio ir velnio ne
santaikos motyvas.
Vienas iš tokių siužetų - tai pasakos, kuriose kal
vis tyčiojasi iš velnio atvaizdo, kurį turi pasidaręs. Pa
vyzdžiui, pasakoje „Žm onių jaunintojai“ (TD, p. 75)
„kavolis nusinešė velnio fotografiją j kalvę ir p asta
tęs ėmė visaip iš jos čėkotis: karštą geležį panosėn
kyšteli ar piršteli jam sakydamas „va tau velne“. Tai
atėjusiems kalvėn padarydavo daug juoko“. Kitoje
pasakoje: „Kalvis buvo nusipiešęs velnią. Išsitraukęs
iš krosnies įkaitintą geležį kišdavo jam panosėn ir sa
kydavo: - Pauostyk kuom kvepi“ (TD, p. 76).
Čia galima daryti tokią prielaidą: jeigu kalvis turi
pasidaręs velnio atvaizdą, tai jis turi gerai žinoti, kaip
velnias atrodo. O žinoti tegali su juo bendraudam as.
Gal reikėtų prisiminti, kad dėl šios priežasties įvai
riose Vakarų Afrikos vietovėse būtent kalviui suteikta
privilegija drožti iš m edžio kaukes - m itinių būtybių
atvaizdus (10, p. 61). Galim as dalykas, jog m anyta,
kad ir lietuvių kalvis, nuolat besiliesdam as prie že
mės (rūda juk kasam a iš žem ės), palaiko ryšį ir su
chtoniškosiom is būtybėmis.
Šiose pasakose velnio kerštas baigiasi vien reika
lavimu daugiau iš jo atvaizdo nebesišaipyti. Velniai
čia prisistato kalviui į pagalbą ir pasiūlo užsiimti žm o
nių atjauninim u (atkreiptinas dėmesys į tai, kad bū
tent kalvis priim a velnią pagalbininku, o ne velnias
kalvį, tačiau vis tiek kalbam a apie kalvio ir velnio ben
dradarbiavim ą, bendrą jų veiklos sritį). Senas žm o
gus dedam as ant žaizdrės ir kepinam as, paskui svie
džiamas į kubilą su vandeniu ir tam pa jaunu (TD, p.
75). Kitam e šios pasakos variante atjauninam os tik
tai senos moterys: „Pasodino ant arnos ir ėm ė sm ar
kiai dumti. Ugnis tuoj pasidarė didelė, boba rėkė,
bet jos nenukėlė, ir ji ten nuo karščio num irė. Paskui
gizelis ją vandeniu trissyk palaistė, ir ji atgijo, ir buvo
kaip dvidešimties m etų m ergaitė“ .
Kol kalvis dirba su velniu, jiem s viskas sekasi kuo
puikiausiai, tačiau kai bando tęsti šį darbą vienas, jam
nebesiseka - tik num arina žmones, už ką yra nutei
siamas pakarti arba kalėti iki m irties (TD, p. 75; LD,
p. 76). Nuo bausm ės kalvį išgelbsti velnias, išgavęs
pažadą, kad iš jo atvaizdo daugiau nebesišaipys. Tai

gi m atom e, kad šios velnio galybės paslapties (žm o
nių atjauninim o) kalviui taip ir nepavyksta sužinoti,
nors ir pavyko įspėti geležies suvirinimo paslaptį. Vel
nias išsaugo atskirą savo galybės sritį, ir nors dauge
liu atvejų kalvis velniam s turi galią, tačiau kai kuriais
atžvilgiais ta galia yra ribota.
Šis kalvio ir velnio siejimas su žm onių atjaunini
mu galbūt leistų tarti esant kalvės ir kalimo ryšį su
tapsm u-virsm u (tai šiuo atveju išreiškiama kaip naujo
darymas iš seno), o galbūt ir su perėjim u iš vieno žm o
gaus gyvenimo tarpsnio į kitą. A tkreiptinas dėmesys
ir į tai, kad šiam virtim o procese panaudojam i pir
miniai pasaulio elem entai - vanduo, ugnis ir geležis
(kaip žem ės dalis, neatsiejam ai su ja susijusi).
Y ra ir kitoks aptartos pasakos variantas, kuriam e
velnias kitais būdais keršija kalviui už jo atvaizdo nie
kinim ą (TD, p. 77). Jis privagia bažnyčioje įvairių
daiktų ir suneša kalvėn, o kalvis apkaltinam as juos
pavogęs. Tačiau ši pasaka galbūt yra anų pasakų vėlyvesnis variantas, kur likusi užuom ina apie kalvio
šaipymąsi iš velnio atvaizdų.
Siužetą apie žm onių atjauninim ą prim ena ir p a
saka apie kalvį gydytoją (MT, T. IX, p. 41). Šiuo atve
ju kalviui padeda ne velnias, o senelis elgeta (D ie
vas). Jo padedam as kalvis išgydo žmones, bet gydyti
be pagalbos jam nepavyksta.
Galim as dalykas, kad geležiai, o drauge ir kalviui,
buvo skiriam a magiška galia gydyti ligonius. G albūt
kalvė kaip tik ir buvo ta vieta, kur vykdavo gydom o
sios apeigos. Taip buvo įvairiose Afrikos vietovėse,
Kaukaze ir kitur. Pavyzdžiui, A frikoje tikėta, kad iš
dum plių išeinantis oras gali išvalyti blogį ir ilgam iš
saugoti sveikatą (10, p. 67) arba išgydyti m oteris nuo
nevaisingumo (10, p. 60). G eležiai čia buvo teikiam a
ypatinga reikšmė: ji atsiranda kalvio žaizdre veikiant
dangiškos ir žemiškos kilmės jėgom s (rūdai ir ugniai),
todėl turi didelės galios. D ėl tos pačios priežasties ir
kalviai buvo laikomi artim ais tiek dangiškosioms, tiek
požem io m itinėm s jėgom s, m anyta juos turint m a
giškų jėgų.
Kalvio sugebėjim ą pataisyti senus daiktus galbūt
rodo ir daugelyje įvairių pasakų labai populiarus m o
tyvas, kur kalvis įvairiems herojam s paplonina liežu
vį. Pavyzdžiui: „Vilkas nuėjo pas kalvį ir prašo: - Kalvi
kalvi, paplok m an liežuvį, kad plonai galėčiau pašaukt
ožiukus. Kalvis suplojo, padėjęs ant priekalo liežu
vį“ (SZ, p. 193). Paploti liežuvį gali prašyti ne tik vil
kas, bet ir laum ė (GV, p. 14), ragana (GV, p. 93) ar
kiti personažai. Kalvis gali ne tik suploti jiem s liežu
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veju - Dievas ir šv. Petras). Tai galbūt rodytų kalvio
vį, bet ir ištraukti dantį ar pašalinti kurią nors kitą
kūno dalį. Pavyzdžiui, raganos paprašytas, jis nuker ryšius (kad ir silpnus) su dangiškąja sfera.
Tik vienam e pasakos variante pats velnias apdova
ta jai koją, vėliau išduria akį, paploja liežuvį ir ga
noja kalvį stebuklingom is dovanomis (krėslu, obelimi
liausiai nukerta jai galvą (GV, p. 93).
ir ugoliais), kad tik šis jį paliktų ram ybėje (SZ, p. 163):
Tačiau grįžkime prie kalvio ir velnio nesantaikos.
„M edy (miške - Red. past.) tokia kūdra buvo Ryškus kalvio ir velnio varžybų pavyzdys - popu
liarus pasakų siužetas apie kalvio ir velnio sutartį (LP, eis ton kūdron pasiskandinti. Niekai. Jis prisiplėšė
karnų ir veja virvę. Prieina kažkoks ponaitis.
T. II, p. 20; LP, T. II, p. 24; MT, T. IX, p. 181 ir kt.).
- Ką tu čia, - sako, - darai?
Nuskurdęs kalvis, nebegalėdam as toliau pragyventi,
sudaro sutartį su velniu, už ką šis pažada kalviui turto,
Sako:
- Va virves veju.
duonos ar pinigų. Po sutarties kalvis grįžta namo ir
laimingai gyvena. Kalvės reikalai klostosi kuo puikiau
- O kam tau tos virvės?
- O, - sako, - apjuosiu virvėm va šitą kūdrą ir
siai. Po kurio laiko pas jį į kalvę užsuka trys ponai pa
tįsiu ant kalno.
sikaustyti žirgų. Vienas jų neretai būna įvardintas šv.
- Tu pasiutai ar ką? Taigi mes tenai, - sako tas
Petru (LPY, T. I, p. 80), kitas - Dievu (LP, T. II, p. 26).
ponaitis, - gyvename. Perstok su savo tais darbais.
Dažnai užsuka tik šv. Petras (MT, T. IX, p. 41) arba
Ko nori, mes tau duosim , tik tu perstok, nedaryk to.“
vien Dievas (LP, T. II, p. 24). Kartais svečiai prašosi
Toliau šios pasakos veiksmas vystosi analogiškai
ne žirgų pakaustyti, o nakvynės (MT, T. IX, p. 248).
Už atliktą darbą kalvis gali prašyti trijų dalykų. K ar kaip kad ir kitose šios pasakos variantuose.
Y ra dar vienas šio tipo pasakų variantas, kur kalvis
tais tai jam duodam a tik griežtai pareikalavus (LP, T.
II, p. 24). Kalvis visada prašo kėdės (krėslo), ant ku įveikia ne velnius, bet giltinę (MT, T. IX, p. 392). Čia
pas kalvį užsukę Dievas ir šv. Petras apsinakvoja, pra
rios kas atsisėdęs negalėtų atsistoti, pakol jis (kalvis)
nepanorės, krepšio vinių (ar ugolių), į kurį kas įkišęs šo kalvio atnešti jiem s pavalgyti ir duoda tam reikalui
tris kapeikas. Tačiau kalvis jas prageria ir maisto ne
ranką negalėtų jos ištraukti, pakol jis nepanorės, bei
obels, į kurią kas įlipęs negalėtų išlipti jam nepanorė parneša. Tada Dievas ir šv. Petras vėl duoda jam tris
jus. Kartais dovanų už atliktą darbą paprašyti kalvį kapeikas, kad parneštų maisto. Kalvis parnešė jiems
paragina pats velnias (LP, T. II, p. 24): „Atėjo velnias
duonos ir buvo apdovanotas trimis stebuklingais da
ir sako kalviui, ar tas prašęs kokios nors m alonės iš lykais: gavo obelį, m aišą ir įgijo sugebėjimą lošiant iš
Dievo. Prašyk, sako, ko nori, tą gausi“.
lošti. G autos dovanos padeda kalviui įveikti atėjusią
G autos dovanos padeda kalviui įveikti velnius, a t giltinę. Giltinė šiame variante yra analogiška velniui.
ėjusius jo pasiim ti pasibaigus sutarties term inui:
Po m irties kalvis ilgai klajoja tarp dangaus ir p ra
„Po m etų atsiunčia velnias vieną velniuką Jokū garo, nes nei ten, nei ten jo priim ti nenori. Į pragarą
bo dūšios paim ti. O Jokūbas turėjo visas Dievo do velniai neįsileidžia, nes bijo jo . Jie nori šeim ininkau
ti nors čia. O į dangų kalvio priim ti nenori dėl jo ry
vanas sustatytas. Sėsk, sako velniui, ant tos kėdės,
kol aš arklius pakaustysiu. Velnias atsisėdo, bet atsi šių su velnija. N eįsileidim as pasakose motyvuojamas
kelti negali. G alop su kėde sugrįžo į peklą. Tada a t įvairiai: buvo pardavęs velniam s dūšią (LP, T. II, p.
ėjo kitas velniukas paim ti kalvio dūšios. Kalvis sako,
24), nesiprašė priim am as į dangų vardydam as savo
kad tuojau eisiąs, bet pirm tegu velnias paduodąs jam
norus (LPY, T. I, p. 80), apgavo šv. Petrą kaustyda
vinį iš tarbos. Velnias įkišo ranką į tarbą ir nebegali
m as jo žirgą: ne visas vinis įkalė (LT, p. 601).
ištraukti. N ulakė į peklą su tarba. A teina tada tre 
K artais kalviui į pragarą pavyksta įsibrauti, bet ta 
čias velniukas ir sako kalviui:
da išsigandę velniai iš ten išlaksto (LT, p. 601): „Pa
- Eiva, nelauksiu, gana jau to apgaudinėjim o.
m atę kalvį, velniai duris užrakino. Vienas velnias p a 
Tada Jokūbas prašo jo pasiskinti obuolių kelio norėjo pažiūrėti kalvio ir iškišo galvą pro rakto sky
nei. U žlipo velnias ant pat viršūnės ir nebegali nulip lę. Kalvis, išsiėmęs vinį, pykšt ir prikalė. Velnias kad
ti. Spardės spardės, kol su obelimi į pragarą n u d ar šoks ir išlupo duris. Kalvis įėjo į peklą, o velniai išsi
dėjo“ (LP, T. II, p. 24).
gando ir išlakstė po svietą. Dievas tada priėm ė kalvį
Reikia atkreipti dėm esį į tai, kad šio tipo pasako į dangų, o velnius vėl į peklą suvarė.“
se kalviui įveikti velnius padeda (t.y. suteikia jam prie
Kartais patekęs pragaran kalvis aplošia velnius iš
m ones) dangiškos dievybės (šiuo sukrikščionintu a t spirgų (MT, T. IX, p. 392): „Paskui išėjo jis iš pragaro,
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nuėjo ant šieno kupetos ir atsigulė, o tuos maišelius
spirgių pasidėjo šalia savęs. Iš ryto nubudęs pam atė
didžiausią avelių būrį. Paėm ė ir nuvarė visas aveles į
dangų.“
G alutinė kalvio vieta šiose pasakose yra dangus.
Čia jis nors ir sunkiai, bet galiausiai patenka. Tik vie
nam e pasakos variante (SŽ, p. 163) kalvis taip ir lie
ka vaikščioti tarp dangaus ir požem io, nepriim tas nei
ten, nei ten.

Kalvis danguje
D anguje kalviui paskiriam a vieta toli nuo Dievo
sosto (LP, T. II, p. 24). V ienam e šios pasakos varian
te sakoma, kad kalvis guli danguje ant savo šikšninio
žurštoko netoli dangaus vartų, teigdam as, jog neuž
ima dangaus žemės, bet guli ant savosios (LPY, T I,
p. 80). Tai galbūt galima traktuoti kaip kalvio išskir
tinę padėtį danguje, kuri leidžia jam bet kada iš ten
išeiti, kadangi nėra tiesioginio kontakto su dangaus
„žem e“. G albūt per žurštoką (kad ir netiesiogiai) yra
palaikom as ryšys su žem iškuoju pasauliu.
Kitam e pasakos variante (MT, T. IX, p. 248) yra
toks motyvas: Dievas priim a kalvį už sargą, kad šis
saugotų nuo velnių, kurie neduoda ramybės. Tai grei
čiausiai rodytų, kad kalvis priim am as į dangų kaip
Perkūno pagalbininkas, nes būtent šis su velniais dau
giausia kovoja.
A pskritai toks kalvio priėm im as į dangų rodytų,
kad kalvis yra ir dangaus dievybė, tik retkarčiais nu
sileidžianti žemyn sutvarkyti bandančių atgauti jėgas
velnių. Kalvis, būdam as dangaus sferoje, retsykiais
galėdavo ją palikti ir nusileisti į kitas sferas (žemės ir
požem io). Taigi jis buvo tarpininkas tarp skirtingų
pasaulio sferų. Šią funkciją, pasak V. Toporovo (12,
p. 22), jam priskirti leistų ta aplinkybė, kad jis (kal
vis) buvo susijęs tiek su dangiškąja, tiek su požem io
ugnimi, taip pat drauge ir su dangiškuoju, ir su pože
miniu pasauliu.
Apie kalvio buvimą danguje ir tai, kad velniai bijo
kalvio, užsim enam a dar vienam e iki šiol nem inėta
me siužete - pasakose apie neįvardytų herojų kovą
su velniais (LP, T. II, p. 71; LP, T. II, p. 76; LT, p. 588).
Besivaržydamas su velniu, herojus išgąsdina jį, pa
sakydamas, kad turi danguje gyvenantį brolį kalvį,
kuriam užmes kūjį, nes anam šis labai reikalingas:
„Velnias atnešė geležinį kūjį, išm etė taip aukštai, kad
tik po pusvalandžio nukrito. Po to liepė m esti kvai
liui. Kvailys paėm ė už galo koto - nė pajudinti nega

li. Velnias jam sako, mesk, ko lauki. Kvailys atsako:
- Palauk, tegu anas debesiukas ateina - ten m ano
brolis kalvėje kala, tai aš jam kūjį dovanų užm esiu“
(LP, T. II, p. 76).
K artais užsim enam a ir apie tris brolius kalvius,
danguje gyvenančius (LP, T. II, p. 71):
„D a vienas velnias senis išėja, išsinešė kūjį labai
didelį ir parodė Klimui:
- K atras tą kūjį aukščiau išmes, tam ir ta pana.
Velnias m etė lig debesų. Klimas laiko ir nem eta.
Velnias klausia, ko tas nem etąs.
Klimas atsakė:
- Ten danguje yra trys m ano broliai kalviai - kai
ateis anie debesėliai, jiem s ir įm esiu“.
K artais velnias ir herojus varžosi m esdam i ne kū
jį, bet laužtuvą (LT, p. 588):
„Velnias klausia:
- Ko tu nesviedi laužtuvo, dėl ko veizi į dangų?
D urnasis atsakė:
- Danguj gyvena m ano brolis kalvis. Lauksiu, kol
pareis tas debesėlis, užm esiu laužtuvą jam . Galvoju,
kad iš jo m ano brolis daug padargų padirbs.“
Tokių herojaus žodžių velnias labai išsigąsta ir, pa
griebęs kūjį (ar laužtuvą), nebeleidęs herojui jo m es
ti, pabėga į pragarą.
Taigi šio tipo pasakose teigiam a, kad kalvis gyve
na danguje ir yra pavojingas velniam s - velniai labai
jo bijo. Čia galim a įžiūrėti analogiją tarp kalvio ir
Perkūno, nes, kaip žinom a, Perkūnas yra velniams
pavojingas. Pasakos apie kalvio ir velnio nesantaiką
greičiausiai yra transform uotas m ito apie Perkūno ir
velnio nesantaiką variantas, kur kalvis atlieka P er
kūno funkciją (12, p. 499). G alim as dalykas, kad kal
vis galėjo būti sutapatintas su Perkūnu, tuo labiau,
kad pats Perkūnas kartais esti pavadinam as kalviu.
Kai griaudžia, kartais sakom a, kad Kalvis Brūzgulis
iš patrankų velnius šaudo (6, p. 53). Perkūnas - tai
senas kalvis. Jam Dievas pavedė daryti šovinius ir šau
dyti velnius (LTR 1001/462). Perkūno trenksm as ky
la iš kalvio, danguje kaustančio arklius (LTR 832/99).
Latvių dainose žinom as dangaus kalvio vaizdinys, ku
ris siejamas ar net identifikuojam as su griausmavaldžiu. Kai kurie latvių folkloristai m ano, kad tasai dai
nose apdainuojam as dangaus kalvis yra būtent Per
kūnas (6, p. 53). Su pačiu Perkūnu kalvį galbūt leistų
tapatinti ir ta aplinkybė, jog niekur tautosakoje nėra
minimi kalvio ir Perkūno tarpusavio santykiai.
Be jau m inėtų pasakų, kuriose kalbam a apie kal
vio keliones tarp dangaus ir pragaro, yra ir tokių, kur
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kalvis keliauja iš žem ės į požem inį pasaulį ir atgal.
Tai pasakos apie kalvį, kriaučių ir kurpių (LPY, T
IV, p. 244) bei pasakos apie Joną M eškaausį (LRSPS,
p. 44) variantai. Kalvis čia pro skylę patenka iš že
mės į požem inį pasaulį, iš kurio atgal jį pargabena
gripas (LPY, T. IV, p. 244), arba leidžiasi į požem inį
pasaulį lopšiu drauge su Jonu M eškaausiu ir grįžta iš
ten per m arias (LRSPS, p. 44).
Tai dar k artą patvirtintų, kad m anyta, jog kalvis
bendrauja su visom is pasaulio sferom is (požem iu,
žem e, dangum i), o drauge su tų sferų m itinėm is b ū 
tybėmis.

Kalvis - neeilinių sugebėjimų
herojus
Y ra pasakų, kur kalvis varžosi ne su velniais, bet
su milžinais (LPY, T IV, p. 139; LPY, T. IV, p. 149).
Tačiau tai greičiausiai yra tos pačios velnio ir kalvio
kovos transform uoti variantai. Galim a prisiminti, kad
germ anų m itologijoje griausm o dievas Toras kovoja
būtent su milžinais (arba su M idgardo gyvate).
Milžinas ir kalvis bando jėgas, kas stipriau suspaus
akmenį. Naktį, kai kalvis užmiega, milžinas kėsinasi
jį papjauti, tačiau kalvis, tai num atydam as, savo vie
toje paguldo negyvėlį, o pats pasislepia. Kitą kartą
milžinas bando nužudyti kalvį ant specialaus varinio
tilto, tačiau kalvis vėl gudriai išsigelbsti ir pats milži
ną ant to tilto nužudo (LPY, T. IV, p. 149).
K artais šiose pasakose milžinas net nebūna įvar
dytas. Tai šiaip sau ponas, kuriam kalvis turi atlikti
tris antgam tiškus darbus (LPY, T. III, p. 192): per
vieną naktį nukalti bažnyčią ant vištos kojos, p er kitą
naktį iškulti pilnus kluonus javų, o trečią naktį p a d a 
ryti tokį vaiką, kuris „galėtų visokiais liežuviais skai
tyti ir rašyti“.
Tokie kalviui keliam i antgam tiški reikalavimai ro
do jo sugebėjim us bei nepaprastas galias.
Atlikęs užduotą darbą, kalvis išsigelbsti ir nuo ra 
ganos, tuo tarpu kriaučius ir šiaučius žūva (TD, p.
116). Taip atsitinka ir kitoje pasakoje: kalvis išsigelbsti
nuo senio, o kriaučiui ir šiaučiui tai nepavyksta (LT,
p. 252). Senis šioje pasakoje greičiausiai yra velnias,
kuriam ir pačiam nesvetimi kalvystės sugebėjimai.
Y patingi kalvio sugebėjim ai akcentuojam i d a u 
gelyje pasakų. N eretai pats kalvis vaizduojam as m il
žinu. Išėjęs į svietą, jis dirba dvaruose: aria žem ę,
rauna kelm us, ran d a pakaruoklį su pinigais. Jis va
žiuoja į velnių valdom ą m alūną viduryje ežero, su
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m ala ten m iltus ir prim uša velnius (LPY, T. II, p.
27; LT, p. 615).
Pasakose „Raginis Jo n as“ (BLP, p. 132) bei „Titnagis“ (LPY, T II, p. 154) kalvis vaizduojam as toks
stiprus, kad kalvystės am atas jam per lengvas. Be jo 
kio vargo jis įveikia devyngalvį slibiną, o po to išsi
m audo nuo to slibino kraujo paraudusiam e upelyje.
Išsim audęs „gi žiūri - visas jo kūnas tarsi apaugo ra
gu, pasidarė kietas kaip plienas. Bandė įdurti sau pei
liu - peilis sutrupėjo ir nė kiek neįdūrė. Besimaudy
dam as nesušlapo tik vienos pažasties, tik ten liko
m inkšta vieta“ (BLP, p. 132). Vėliau jis pas kitą kalvį
pasidaro ilgą kartį ir padeda kautis savo karaliaus
kariuom enei, tačiau galiausiai žūva įdurtas į tą nesukietėjusią pažastį.
Analogiška yra ir pasaka „Titnagis“ . Čia neįvei
kiam asis kalvis žūva taip pat atsitiktinai pataikius į
pažeidžiam ą vietą: „Kai jis užmigo, badė badė jį, bet
nenužudė. Pagaliau rado dvi m inkštas vietas po lo
petėlėm is, kurių nebuvo palietęs ano upelio vanduo,
ir taip jį n u d ū rė “.
Kalvis šiose pasakose, be kita ko, atlieka ir hero
jaus funkciją: p ad ed a saviesiems kovoti su priešais.
A tkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kalvis nesužei
džiam as pasidarė išsim audęs nukirsto smako krau
juose - taip jis įgijo ryšį su anuo pasauliu. Negalima
čia neįžvelgti ir analogijų su senovės graikų m itolo
giniu didvyriu Achilu.
Y patingi kalvio sugebėjim ai p aro d o m i ir p asa
koje „Trys bro liai a m a tin in k a i“ (T D , p. 65), kur
tėvas išbando savo sūnų - fech tu o to jo , batsiuvio ir
kalvio - sugebėjim us. Kalvis čia p ak au sto šuo liu o 
ja n tį arklį.
Taigi kalvis čia n e a p sirib o ja vien įp ra sta kalvys
te ir p asiro d o kaip d augelio sričių m eistras apskri
tai. L ietuvių p asakojam ojoje tau to sak o je n e ra n d a 
m e tik užuom inų apie jo sugebėjim ą tap ti n e m a 
tom u, kas n e re ta i yra būdinga kalviui kitų kraštų
m itologijose.
Kadangi kalvio darbas reikalauja iš tiesų didelių
sugebėjim ų, šis am atas yra sunkiai įgyjamas. Tai pa
brėžia ir dažna pasaka. Jei mokysiesi šio am ato vien
težiūrėdam as, tai tik „piš“ teišeis (SŽ, p. 291).
D ažniausiai kalvystės am atas esti paveldimas. Tik
pagal įgimtus sugebėjim us atskiriam i sumaišyti ka
raliaus ir kalvio sūnūs (LPY, T III, p. 166). Pasitaiko
ir pasakų, kuriose sakom a, kad kalvystės am ato m o
kom asi (SLP, p. 200), bet tai greičiausiai yra sąlygota
tų laikų, kai kalvių profesija jau nebuvo uždara.
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K alv is - s te b u k lin g ų d a ik tų k a lė ja s
Įvairiose pasakose užsim enam a dar apie vieną
kalvio veiklos sritį - sugebėjim ą nukalti ypatingus
daiktus. Tie daiktai dažniausiai praktiški, tokie, ko
kius kalviai realiai kaldavo, tačiau n eretai akcen
tuojam as ir tų daiktų išskirtinum as. Pavyzdžiui, kal
vis nukala tokią kum elę, kuri, pakol linų sauja su
dega, visą svietą apjoja (ŠLP, p. 145). G ali jis nukal
ti bažnyčią (ŠLP, p. 146), geležinius čebatus ir k rep 
šį (GV, p. 145), labai didelę stiprią lazdą (LPY, T.
IV, p. 244; LP, T. II, p. 86), septynių sieksnių kartį,
sveriančią penkiasdešim tį pūdų (LPY, T. II, p. 154)
ir pan. Pasakose kalvis kausto ne tik žirgus, bet gali
apkaustyti ir herojaus rankas bei kojas (ŠLP, p. 145;
LPY, T. IV, p. 244).
Tarp kitų kalvio nukaltų daiktų yra ir saulė. Apie
tai kalba viena sakm ė (KAZ, p. 15).
Čia kalviui vėl priskiriam a kultūrinio herojaus
funkcija. Panašių sakmių apie dangaus kūnų arba ste
buklingų ginklų įvairiems herojam s nukalim ą gali
ma rasti daugelio kraštų folklore.
Stebuklingų nukalim ų pavyzdžiais galima laikyti
ir jau m ūsų m inėtą kalvio m okėjim ą paploninti įvai
riems herojam s liežuvį, pataisyti kitas kūno dalis ar
apskritai atjauninti žmones.
K a lv ė b e i k a lv io d a r b o p r ie m o n ė s
ir įra n k ia i
Apie pačią kalvę pasakose dažniausiai nekalba
ma. Tenurodom a jos vieta, jeigu ta kalvė yra ne že
mėje. Sakoma, kad kalvė yra danguje arba po žeme
(žr. jau aptartas pasakas). U žsim enam a arba iš kon
teksto būna aišku, kad tose kalvėse kalvis dirba vie
nas arba su padėjėjais (gizeliais). K artais kalbam a
apie du (LP, T. II, p. 76) arba tris kalvius, danguje
esančius (LP, T. II, p. 71).
Tik vienoje pasakoje (ŠLP, p. 145) m inim a didelė
kalvė, kurioje buvę net dvylika zelnių (padėjėjų, gi
zelių). Toje kalvėje pasislepia herojus, bėgdam as nuo
didžiulės kiaulės. Ši pasaka įdom i dar ir tuo, kad p e r
sekiojamas herojus, ieškodam as išsigelbėjimo, slepia
si ne kur kitur, o kalvėje, ir kad būtent kalviai p a d e 
da jam išsigelbėti. Šio siužeto atitikmenys nereti įvai
rių kraštų pasakose.
Apie kalvio darbo įrankius ir priem ones ran d a
ma užuom inų dažnoje pasakoje. M inimi realiai kal
vių vartoti darbo įrankiai bei priem onės (dumplės,

replės, kūjis, krosnis, kirvis, geležis ir kt.). D augeliui
jų, kaip ir pačiam kalviui, suteikta antgam tiška galia
(todėl, kad dažniausiai p erju o s kalvis galėjo bendrau
ti su požem io, o iš dalies ir su dangaus sferom is).
Vienoje pasakoje sakom a, kad kūjį ir reples dėjo kal
viui į karstą (LPY, T. IV, p. 244). G reičiausiai ir iš
tiesų kalvio darbo įrankiai būdavo dedam i į karstą
šiam mirus, kaip kad kitiem s am atininkam s dėti jų
darbo įrankiai.
* * *
Tokia būtų lietuvių pasakų ir sakmių, kuriose m i
nimas kalvis, pražvalga. Taigi pasakojam ojoje tau to 
sakoje galima skirti tokius personažo kalvio atlieka
mus veiksmus:
1. nukala stebuklingus daiktus;
2. rungiasi su velniais (kartais ir milžinais, ragana,
giltine);
3. keliauja į požem inį pasaulį;
4. gyvena danguje;
5. užsiima žm onių atjauninim u;
6. bendradarbiauja su velniais;
7. šaiposi iš velnio atvaizdo;
8. sudaro sutartį su velniu;
9. kovoja su priešais;
10. paplonina įvairiems herojam s liežuvį.
Šie veiksmai sieja kalvį tiek su velnija, tiek su dan
giška sfera, kalba tiek apie specifines kalvio kaip am a
tininko atliekam as funkcijas, tiek apie antgam tines
jo galias. Aišku, visų pirm a pabrėžtina tai, kad kalvis
bendradarbiauja su velniais. N etgi jų nesantaika gali
būti aiškinam a atliekam ų funkcijų sutapim u.
Rem dam iesi šia apžvalga, galim e kalbėti apie kal
vio įvaizdžio dvilypumą. Tai gali būti aiškinam a bent
jau dvejopai:
1) kaip m itologinės opozicijos inversijos atvejis,
kai ta pati dievybė gali būti siejam a tiek su požem i
niu pasauliu ir laikom a chtoniška, tiek drauge su dan
gumi, dangiškosios sferos dievybėmis. (Sunkiau šiuo
atveju būtų paaiškinti nebent kalvio ir Perkūno san
tykį bei jų funkcijų susiliejimo m om entus).
2) istoriškai: šis kalvio įvaizdžio ambivalentiškumas galėjo susiform uoti skirtingais laikotarpiais. Tar
kime, pirm iniu etapu, kai geležies apdirbim as dar ne
buvo pakankam ai ištobulėjęs, neegzistavo atskiros
kalvystės dievybės, o kalvystės globa galėjo būti ski
riam a chtoniškojo pasaulio valdovui - t.y. velniui: juk
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rūda, iš kurios gaunam a geležis, glūdėjo būtent že
mėje, velnio „įtakos“ zonoje. M etalų apdirbim ui to 
bulėjant, kalvystės funkcija galėjo atsiskirti nuo kitų
velnio funkcijų, ir drauge galėjo atsirasti suverenus
kalvystės globėjas - dievas kalvis, kuris, norint p a
brėžti jo suverenitetą, ilgainiui galėjo būti perkeltas
į dangiškąją sferą ir „apgyvendintas“ danguje. Juk
religijų istorijoje neretai pasitaiko atvejų, kai „kylan
tis“ dievas perim a kitų dievų funkcijas, o sm unkantis
savąsias „dalija“ kitiems. K artais tuom et dievai p ra 
randa ne tik savo funkcijas, bet ir „vietas“.
N orint geriau ir tiksliau išsiaiškinti kalvio įvaizdį
lietuvių m itologijoje, reikėtų nuodugnesnių studijų,
visų pirm a reikėtų nagrinėti kalvio įvaizdį dainose,
palyginti jį su kalvio įvaizdžiu latvių, kitų indoeuro
piečių tautų mitologijose. Aiškiau būtų ir išnagrinė
jus kalvio vietą kulte bei rituale.
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The image of the blacksmith in Lithuanian
fairy-tales and legends
Dalia SENVAITYTĖ-KIETIENĖ
The image of the blacksmith in Lithuanian fairy tales and legends is under study in the article. It is
supposed that such analysis can contribute much to
the knowledge of the Blacksmith God which existed
in the tradition of the ancient Lithuanian mythology
and who was mentioned in the old written sources by
the name of Teliavelis. It is no doubt that the folklore
has retained a certain ecclestiastic dimension. At
tempts are made to reconstruct the main (or some of
them) features and functions of the image of the di
vine blacksmith and the sphere of his activity through
the analysis of its image in the narrative folklore. The
actions performed by the personage of the blacksmith
are pointed out and they are grouped. The attention
is paid to the double origin of the image of the black
smith. His relations with the chthonic and heavenly
spheres are shown.
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Lietuvių choreografinės
liaudies kūrybos savitumas
Kazys POŠKAITIS
Straipsnio tikslas - išryškinti lietuvių liaudies choreo
grafijos visuminį vaizdą, jos savitumą. Pagrindu imamas vie
no žymiausių pasaulio šokių istorijos tyrinėtojų C. Sachso
šokių skirstymas į dvi pagrindines grupes: siauro judėjimo,
būdingus žemdirbių kultūroms, ir plataus judėjimo, būdin
gus gyvulių augintojų kultūroms. Stokojant istorinio lietu
vių šokių aprašymų palikimo, pasitelkiama papročių me
džiaga, praeities mokslininkų ir istorikų paliudijimai, šokius
ir ratelius lydėjusi muzika. Istoriškai palyginus turimus duo
menis su pastaraisiais dešimtmečiais surinkta choreografinės
lietuvių kūrybos medžiaga, daroma išvada, kad lietuvių liau
dies choreografija priklauso siauro judėjimo grupei, yra san
tūri, joje nėra sudėtingų žingsnių, didesnių šuolių, aukšto
kojų kilojimo. Vyraujantį vaidmenį šokio kūrimui ir raidai
turėjo moteris.
Ar verta kalbėti apie lietuvių choreografinės liaudies
kūrybos savitumą? Ar tai turi praktinės reikšmės šiandie
ninės sceninių šokių kūrybos raidai? Manau, kad abiem
požiūriais apie tai kalbėti ne tik verta, bet ir reikia. Juk
liaudies kūryba - ne tik kultūrinė atmintis, tai - šaknys,
maitinusios daugiašakį meno medį, ir reikia ne tik pamąs
tyti, bet ir pasižiūrėti, ar į šį medį neskiepijami kitos „kli
matinės juostos“ ūgliai, ar šios atžalos neveda kitos at
mainos vaisių.
Gilinantis į lietuvių choreografinę liaudies kūrybą, rei
kėtų apžvelgti ir jos raidą, bet tai ne šio straipsnio tikslas,
pasitenkinsime vienu kitu aspektu žvilgterėję į klausimus,
padedančius geriau suvokti būdingus lietuvių liaudies cho
reografijos elementus, stilistines priemones, kieno įtako
je jos formavosi ir kiek tai turėjo įtakos nacionaliniam sa
vitumui susidaryti.
Prieš pradėdami kalbėti apie lietuvių liaudies choreo
grafiją, susipažinkime su vieno žymiausių pasaulio šokio
istorijos tyrinėtojo C. Sachso išvadomis, nes tai padės
mums geriau suvokti ir vertinti ir savąjį šokį. Remdama
sis daugybe faktų iš viso pasaulio ir juos apibendrinęs, C.
Sachsas šokius pagal jų kilmę ir raidą skiria į dvi pagrin
dines grupes: siauro judėjimo (intravertinį) ir plataus ju
dėjimo (ekstravertinį); pirmąją sieja su javų augintojais
(arba žemdirbiais), antrąją - su gyvulių augintojais.1Kar
tu jis pažymi, kad toks skirstymas liečia ne tik šokio sritį,
bet ir dvasinės, visuomeninės ir ūkinės veiklos visumą, net
gi šeimos santykius, nes tarp javų augintojų ryškiau išreikš
ta motinos teisė, o tarp gyvulių augintojų - tėvo teisė.2
Kas būdinga vienai ir kitai grupei?

Siauro judėjimo šokius (javų augintojai arba žemdir
biai) formavo ne tiek tikrovė, kiek atitrūkimas nuo jos,
ramybės ieškantis intravertinis pagrindas, jį kuria mote
riškai pabrėžta kultūra; natūralistiško vaizdavimo čia ma
ža, šokio ornamentika abstrakti, ryški simetrija. Brėžiny
je vyrauja ratai, koncentriniai ratai, atskiros lyčių eilės,
yra ir gyvatėlių, ir kuo daugiau tauta apibūdinama kaip
augalų kultūros tauta, tuo ramesnis jos šokis. Muzikos rit
mas tvirtas, pastovus, pirmenybė teikiama lyginiam met
rui, melodijoje nėra intervalinių šuolių, ryškių dinaminių
svyravimų, visa melodija ir ritmas skatina ramų dainavi
mą. Muzikos motyvas dažniausiai dviejų taktų, bet nere
tas ir keturių, forma kvadratinė; rateliuose dažniausiai dai
nuojama antifoniškai, neretai kaip klausimai ir atsakymai.
Plataus judėjimo šokius (gyvulių augintojai) formavo
daugiausia išorinio pasaulio stebėjimas, vedąs į stebimų
gyvūnų judesių, gyvenimo bei medžioklės pamėgdžiojimą,
dėl to vadinamas ekstravertiniu, t.y. išoriniu arba natūra
listišku šokiu. Šoka dažniau vyrai, šokiai medžioklės, ka
ro, saulės, jaunuolių brandos ir pan., žingsniai platūs, ne
maža šuolių, turtingų judesių. Vyrauja ratas, pusratis, ei
lės - retos. Muzikoje gana ryški ritminė laisvė, vyrauja
trijų, penkių, septynių ir pan. kirčių taktai, dažni interva
liniai šuoliai nuo kvartos iki nonos, o melodijoje - iki dviejų
oktavų. Muzika taip pat remiasi dinamika, afektų keitimusi nuo stipraus iki silpno, dainuojama tai fortissimo,
aukštose natose kartais išsiliejant į šaukimą, tai pereina
ma į pianissimo, forma dažnai laisva, asimetriška.
Suprantama, šie skirtingumai ne visada ryškūs, kai ku
rių motyvų rasime abiejose grupėse, ir skirstymo absoliu
tinti nereikėtų, tačiau tai padeda mums susidaryti bendrą
vaizdą, į raidą žvelgti istoriškai ir geriau suprasti šios rai
dos tendencijas.
Nekelia abejonių, kad šie choreografinės liaudies kū
rybos skirtingumai palaipsniui didėjo arba niveliavosi pri
klausomai nuo tautos ar etninės grupės gyvenimo ir dar
bo būdo, geografinės aplinkos, tikėjimo, kultūros lygio,
juos sąlygojo ir kaimyninių kultūrų įtaka, arba konserva
vo etninis, nacionalinis uždarumas. Visa tai labai svarbu
nacionaliniam liaudies kūrybos savitumui suvokti. Kadangi
bet koks liaudies kūrinys atsiranda tik žmonių bendruo
menėje, todėl į šią kūrybą reikia žiūrėti kūrėjo, o ne „var
totojo“ aspektu.
Atkreipkime dėmesį į C. Sachso teiginį, kad siauro ju
dėjimo šokį kuria „moteriškai pabrėžta kultūra“. Kiek tai
tinka lietuvių liaudies kūrybai?
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Pažiūrėkime, kokia moters padėtis buvo Lietuvoje.
Žinoma, kad Rytų tautose, o ypač ten, kur vyrauja isla
mas, moteris yra tarsi vyro nuosavybė, daiktas. Krikščiony
bė taip pat labai ilgai moterį laikė beveik vyro nuosavybe,
nes moteris užtraukė pirmapradę nuodėmę ir todėl yra „ne
švari“, taigi žemesnė. O štai kaip XVI amžiuje rašė Myko
las Lietuvis: „Totoriai visuomet laiko savo žmonas uždary
tas, o mūsiškės, nieko neveikdamos, vaikščioja iš namų į
namus, dalyvauja vyrų sueigose ir dėvi vyriškus drabužius.“3
Lietuvos Statutas (XVI a.) už moters užmušimą arba sužei
dimą skyrė dvigubai didesnę bausmę negu už vyro užmuši
mą arba sužeidimą.4-Moteris ne tik rūpinosi šeimyna ir ją
prižiūrėjo, bet tvarkė ir namų ūkį, jos žinioje buvo raktai
nuo visų atsargų, ji buvo vadinama rykūne. Raktas buvo ne
tik savotiškas moters šeimininkės ženklas, bet ir papuošalas,
raktų randama net įkapėse.5 Tokia moters padėtis buvo ne
tik viduramžiais, feodalizmo laikais, bet visą laiką. Pavyz
džiui, E. Gizevijus „Prūsų lietuvininkų liaudies gyvenimo
scenose“ iš XIX a. rašo, kad, kai jis išeidamas padėkojo
šeimininkei, ši „...paliko bestovinti lyg susimąsčiusi, pasirė
mus smakrą smilium, o kitoj rankoj žaisdama susvertais ant
žiedo ir dirželio raktais...“6 Vadinasi, lietuvė moteris iš is
torijos žinomais laikais nebuvo vyro vergė, šeimoje jos pa
dėtis buvo tvirta ir užtikrinta. Ji turėjo teises net į turtą, o
tam metui tai labai retas reiškinys. Pagaliau moters padėtis
ir reikšmė patvirtinama ir patarlėse: „Mama gali devynis
vaikus išpenėti adata, o tėvas nė šešiais žirgais vieną“; „Bo
ba laiko tris kerčias trobos, o vyras - vos vieną“ ir pan.
P. Dundulienė teigia, kad moterys buvo žemdirbystės
pradininkės, kad jų rūpestis buvo derlius ir jo nuėmimas,
kad joms teko ir svarbiausias vaidmuo šių darbų pabaig
tuvių apeigose.7
O kam priklauso pirmenybė kuriant dvasines vertybes?
Leiskime kalbėti tiems, kas vienu ar kitu metu iš arti stebėjo
lietuvių gyvenimą arba rėmėsi kitų stebėjimais, lyginimu.
T. Lepneris XVII a. rašo, kad lietuviai yra muzikalūs
iš prigimties, jie visi kompozitoriai, nes dainoms patys sa
vo būdu natą duoda. Vaikinai nelabai domisi dainomis,
bet merginos ir moterys dainuoja visą laiką - nuo gaid
gystės, kol išaušta, prie malimo ir t.t. Dainuoja apie tai,
ką mato, kas rūpi.8
Lietuvių, ypač lietuvaičių meilę dainai pabrėžia Fr.
Kuršaitis. Jos dainuoja grįždamos iš darbo laukuose, pa
silinksminimuose, vestuvėse, krikštynose, talkoje ir kitur.
Dainos nuoširdžios, švelnios, žavios, jose nėra grubumo
ir laukinio linksmumo pėdsakų.9
G. Lesingas, susipažinęs tik su keliom lietuvių dainom,
štai kaip atsiliepė: „Tai kelios lietuviškos dainos, arba dai
nelės, kokias ten dainuoja paprastos mergaitės. Koks nai
vus sąmojis, koks žavingas paprastumas! Iš jų matyti, kad
po kiekvienu dangaus skliautu gimsta poetai ir kad gyvi
jausmai nėra tik išprususių tautų privilegija.“10
O Ch. Barčas apie lietuvių dainas, jų turinį kalba: „...
tai merginų ir moterų poetiškai apdainuotas valstiečių gy
venimas, kuriame moteriškas jausmingumas vidiniai su
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silieja su supančia gamta ir išraiškos priemonėse vyrauja
betarpiškumas ir naivumas, kas poezijoje kiekvienai lyri
kai keliama kaip aukščiausias siekimas ir kurio tik retai
pasiekia genialiausi poetai.“11
Lietuviškų dainų švelnumą, nuoširdumą, intymų toną
ir kitas lyriškas ypatybes pabrėžė ir L. Rėza. 12
Būtų galima parinkti ir daugiau pavyzdžių, bet leiskime
apibendrinti D. Saukai: „Tačiau liaudies lyrika visuose kraš
tuose laikoma tiktai moterų kūrybos vaisiumi, jų išpuose
lėtu, su būdingu moteriai akiračiu - namų gyvenimu, bui
timi ir ypač pačios moters dalia. Ji nenusileidžia vyriškajai
kūrybos galiai, jos tokios pat nepaliečiamos teisės - kit
kuo ji nepakeičiama, neatsveriama, o mūsuose net vienin
telė, vyraujanti, epo nekonkuruojama... lygiateisiškas ir vie
nodai svarbus moters dalyvavimas dvasinėje poetinėje kū
ryboje yra vienas pačių reikšmingiausių tautosakos princi
pų, pakeičia įprastą visais laikais vyriškąją veiklos ir kūry
bos hegemoniją.“13
Taigi moterų vyravimas lietuvių liaudies kūryboje - ne
ginčijamas faktas. Kai kas gali papriekaištauti, kad čia pa
teikiami pasisakymai liečia dainą, o pradėjome kalbėti apie
šokius, liaudies choreografiją. Betgi žinome, kad šokis at
sirado anksčiau negu daina, kad pagrindinis akompanimen
tas šokiams ilgą laiką ir buvo daina, o instrumentinė muzi
ka atsirado vėliau. Todėl natūralu, kad dainos atspindi ir
šokių pobūdį, o liaudies ratelio, kaip sinkretinio meno, be
dainos apskritai negali būti. Bet apie tai truputį vėliau.
Gali kilti abejonių dėl šokių kūrėjų prioriteto, nes kul
tūros aušroje šokis buvo beveik vien vyrų hegemonija. Bet
istorijos raida daro savo pataisas, keičia akcentus, ir mes
galime remtis tik tuo, ką paliko istorija. Nors choreografinis
lietuvių folkloras paliko nedidelį kraitį, o ir tas pats tik iš
XIX ir XX amžių, bet ir jo išlikimą, tikriausiai, galima sieti
su tam tikru moterų konservatyvumu, nes jos sugeba geriau
išlaikyti senas tradicijas ir su jomis susijusius kūrinius, o
vyrai tam skiria mažiau dėmesio. Be to, moterų interesai
ir darbų, rūpesčių ratas per amžius kito žymiai mažiau negu
vyrų, nes jiems priklauso gamybos pažangos raida. Supran
tama, kad nauji darbo įrankiai, priemonės keitė ne tik darbo
pobūdį bei sąlygas, bet ir bendravimą, o tai, savo ruožtu,
keitė ir pažiūras. Todėl nereikėtų stebėtis, jeigu seni, pras
mę praradę vyrų šokti šokiai pasikeitus aplinkybėms buvo
jų pačių pamiršti. Kartu reikia priminti, kad mišrūs pori
niai šokiai poroje pasisukus vienas į kitą yra gana vėlyvas
reiškinys (beje, stipriai uitas bažnyčios). Kad tokia prielai
da ne be pagrindo, rodo ir E. Gizevijaus XIX a. viduryje
Prūsuose stebėtų lietuvininkų pasilinksminimų įspūdžiai.
Jis pasakoja, kad iniciatyvą rodė merginos, kad vyrai šokti
ėjo nenoriai, bet kai pašokus muzika nutilo ir buvo užtrauk
ta daina, „... kai kurie vaikinai, nusižiūrėję miestuose grei
tąjį valsą ir galopą, sumanė pademonstruoti tuos šokius,
juokingai liuoksėdami, tik jie veikiai paliko be šokėjų, nes
šitas ekstravagantiškumas nėmaž nesiderino su ramiuoju
lietuvininkų moderato.“14 Ar šitai nerodo moterų tam tik
ro tradiciškumo, o vyrų didesnio imlumo naujam?

Kazys Poškaitis. AR REIKIA KALBĖTI APIE LIETUVIŲ CHOREOGRAFINES LIAUDIES KŪRYBOS SAVITUMĄ?

O. Glagau apie 1867 metus Klaipėdos krašte buvo jau
nimo vakare ir užrašė tokius įspūdžius: „Kepurinis yra lyg
kadrilis, jį šoka vienos merginos. Keturios poros, pusė šo
kėjų su skrybėlėmis, grakščiai šokio žingsniais atlieka įvai
riausias figūras...“15, ir toliau pamini vieną kitą šokio fi
gūrą. Tokį patį Kepurinio šokį Tilžės apylinkėse stebėjusį
E. Gizevijų „... sužavėjo pasisveikinimas kepurėmis, lydi
mas dainos ir gracingų mostų.“16
Laikoma, kad patys seniausi išlikę lietuvių liaudies šo
kiai yra sutartinių šokiai. Ir šokama net trečdalis visų už
rašytųjų sutartinių, kai kitų dainų - vos kas penkiašimtoji.17 Bet vėlgi: sutartinių šokius dažniausiai šoko moterys,
jos šiuos šokius mums ir išlaikė. Sutartinių šokiai savo for
ma yra kontrdansiniai, tik labai paprastučiai, nesudėtingi,
šokiai. Žinome, kad pas mus paplito ir plačiai buvo šoka
mi kadriliai bei jų atmaina - jonkeliai. Kadriliai yra atei
viai, tačiau greitas jų paplitimas paaiškinamas ne vien jų
naujumu, bet ir formos panašumu, nes sutartinių šokių
pavidalas buvo artimas kadriliams. Be to, tai vaikščiojimo
šokiai, kurie visiškai atitiko lietuviškas šokimo tradicijas.
Be kadrilių, yra nemaža ir kitų perimtų šokių - Aleksandruška, Korobočka, Kazačiokas, Vengierka, Krakovia
kas, Angelčikas, Lansajiedas, Greišpolkė, Šocas ir kiti, jų
„tautybę“ nustatyti nesunku. Bet yra šokių, apie kuriuos
sunku pasakyti, skoliniai tai ar bendrumai. Minėtini No
riu miego, Paduškėlė, Mikita, Taukačikas, Siaučiukas,
Klumpakojis ir kiti. Viena aišku, kad perimdama šokius
iš kitų, liaudis prisitaikė juos savo šokimo manierai sti
chiškai, intuityviai, remdamasi susiklosčiusia tradicija.
Ratelių - šimtai, bet savų šokių negausu, o ne vieno jų
dainuojamas tekstas rodo, kad jie bus išriedėję iš ratelių.
Tai ypač ryšku šokiuose, kurių viena muzikos dalis yra lėtes
nė, kita - greitesnė. Be to, sunku pasakyti, kada Lietuvoje
pradėjo šokti mišrios poros, nes M. Pretorijus tokių žinių
dar nepateikia. Matyti, XVII a. merginos ir vyrai šoko dar
atskirai, o mišriai, tikriausiai, eidavo tik ratelius. Apie poro
mis šokamus šokius Lietuvoje turime žinių tik iš J. Pabrėžos
pamokslų, sakytų Žemaitijoje, Salantuose, 1822 metais.18
Mums trūksta choreografinių duomenų - žingsnių, ju
desių - tikresnėms išvadoms padaryti, bet turime neblogą
liudytoją - muziką. Joje atsispindi ir šokio charakteris, ir
šokimo būdas, nes žinoma, kad savo laiku muziką, jos ap
imtį, dinamiką, ritmiką, melodinius vingius formavo kaip
tik šokis. Taip jau buvo, kad muzika atsirado kaip šokio
palydovė ir tarnaitė, ir tik vėliau atsiskyrė nuo šokio, o prieš
porą šimtmečių jau pati pradėjo diktuoti šokiui. Taigi liau
dies muzika, palydinti liaudies choreografiją, gali mums
duoti visai neblogos medžiagos spręsti apie šokio pobūdį,
kai kurias stilistines jo ypatybes. Tuo labiau tai patikima,
kad šokis kinta daugiau ir greičiau negu muzika, melodija.
Sutartinių dainų melodija nesudėtinga, pulsavimas motoriškas. Ritmika ryškiai akcentuota, griežtai organizuo
ta, sinkopinė, dažnai kartojasi vienodos ritminės figūros.
Sinkopės ir ritmikos įvairumas išgaunamas polifoniškai
derinant balsus. Metras dažniausiai lyginis, retai trejinis.

Melodija neilga - nuo keturių iki aštuonių taktų, interva
lai - dažniausiai tercija, retai iki kvintos.19 Na, o šokama,
nežiūrint ritminio muzikos įvairumo, paprastuoju žings
niu, dažnokai lyg ir šlubčiojant, kaip pabrėžia Z. Slaviū
nas, užrašęs nemaža sutartinių šokių.
Apie lietuvių dainų, taigi ir ratelių bei šokių, muziką
nemaža liudijimų mums paliko žmonės, kurie ja domėjo
si. Fr. Kuršaitis rašė: „Lietuvių liaudies dainų tempas, nors
kartu sąlygojamas ir turinio, apskritai ir beveik visada ra
mus ir tęsiamas, maždaug andantinio pobūdžio. Niekada
nepasitaiko forsuoto allegro.“20
Ch. Barčas nurodo, kad lietuvių muzikos ritmas ir tak
tas yra beveik toks kaip slavų, tik ramesnis, nėra akcentų
ant silpnos takto dalies, kaip kad būna lenkų ir slovakų
dainose ir šokiuose. Apie senesnius šokius nesprendžia,
nes labai mažai aprašymų ir melodijų, bet nemaža dainų,
atrodo, yra šokio charakterio.21
O. Glagau rašo, kad „...moderato vyrauja visose lietu
vininkų dainose, o ...įgimtas flegmatiškumas ir rezignaci
jos nuotaika, išliekanti netgi išgėrus, neduoda pasireikšti
trankioms scenoms.“22
Štai kaip apie šokių dainas rašė M. K. Čiurlionis: „Dai
nuojamos jos gyvai, ritmas dažnai lygus, linksmas arba šo
kantis, primena polką, tai vėl eina trejiniame ritme. ...Aiš
ku, kad tos šokių dainos irgi savotiškos, dailios ir turi visai
atskiras savo ypatybes. Jų ritmas nors ir greitas, bet daž
niausiai lygus, daro tai, kad jos ramios, o ne karštos, kaip
kitų tautų šokių dainos (vengrų, ispanų arba ir lenkų).“23
J. Čiurlionytė, nagrinėdama lietuvių liaudies dainas, pa
stebi, kad ne visos jos pasižymi ritmo laisve ir įvairumu: „Pa
vyzdžiui, šokių ir daugelio kitų šokiui artimų melodijų rit
mas yra kur kas vienodesnis ir monotoniškesnis. Be to, juo
melodijos artimesnės griežtai išbaigtų formų ir daugiabal
siškumo epochai, tuoju ritmas ir metras simetriškesnis.“24
Taigi šokių muzika, kurioje atsispindi ir pats šokis, yra
gana rami, lygi, ir remdamiesi C. Sachso apibendrinimu,
galime konstatuoti, kad ir pagal muzikos požymius lietu
vių liaudies choreografija neabejotinai priklauso siauro
judėjimo grupei.
Galima dar pateikti nežinomo autoriaus iš Prūsų Lie
tuvos vestuvių pastebėjimų, kurie parodo šokimo būdą:
„Dėl šokio, tai jis mums pasirodė gero takto, tiktai nelanks
tus. Jų šokimo būdas - pakaitomis šokant ir vaikščiojant išpultų neblogai, jei šokėjai stengtųsi įdėti į judesius dau
giau gracijos, o mažiau aplaidumo.“25 Iš vertinimo matyti,
kad straipsnio autorius stebėjo ratelius, bet jeigu jis tarsi
apibendrina šokimo būdą, tai aišku, kad ratelis ir vyravo.
Iš pateiktosios medžiagos galima susidaryti lietuvių
liaudies choreografijos visuminį vaizdą. Tik reikia pabrėž
ti, kad tai apibendrintas vaizdas, jame nėra detalių. Aišku,
kad visiškai natūralu manyti, jog buvo ir smagių, ir valiū
kiškų, ir išdaigiškų šokių, žaidimų. Ypač tai liečia vaikus ir
paauglius, nes jie savo energiją, džiaugsmą turi išreikšti ir
tai daro daugiausia visokiu lakstymu, šokinėjimu, galynėjimusi ir pan. Bet suaugusiųjų šokiams, matyti, savotiškais
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varžtais buvo tradicija: tas dera, o tas ne. Na, o kadangi
pagrindinės kūrėjos ir tradicijų saugotojos buvo moterys,
tai ši kūryba ir formavo visuomenės pažiūrą į šokimo bū
dą, o tai, savo ruožtu, grįžtamai veikė ir patį šokį.
Beje, negalima užmiršti ir dar vieno faktoriaus, turėju
sio įtakos šokimo būdo, arba stiliaus, susidarymui. Tai ap
ranga. Vyrų apranga iš esmės tik detalėmis daugiau skyrėsi
nuo dabartinės. Gal tik jų apavas būdavo minkštesnis; ne
retai linksmindavosi gamtoje, ir tai sulaikė nuo ištrepsėjimų atsiradimo - vis tiek trepsėjimas neryškus. Moterys ir
merginos nešiojo ilgus rūbus. Ilgas rūbas kojas paslepia,
jis trukdo kojas aukščiau kilnoti, todėl natūralu, kad kojų
judesiai menkai tesivystė, žingsniai liko paprasti, nes su
dėtingesnių vis tiek nesimatytų. Taigi greta muzikos paliu
dijimo, dar ir ilgi rūbai rodo kliūtis, trukdžiusias sudėtin
gesniems kojų judesiams, žingsniams atsirasti.
Apibendrinant išdėstytas mintis galima teigti, kad lie
tuvių liaudies choreografija priklauso siauro judėjimo gru
pei, yra santūri, paprasta, joje nėra didesnių šuolių, sudė
tingų žingsnių, aukšto kojų kilojimo.
Bet gyvenimas nestovi vietoje, atsiranda naujų reiškinių,
idėjų, jie reikalauja savo teisių ir mene. Mūsų dienomis
kinta liaudies choreografijos paskirtis ir kūrybos pobūdis,
principai. Šokis virsta ne pačių žmonių, bet jiems skiriamu
menu, ir ne buičiai, bet scenai. Šokis scenoje - kokybiškai
naujas reiškinys, kitoks negu pačių žmonių kurtas. Šokis
liaudyje kinta pamažu, nežymiai, o scenoje jis turi kisti
net ne dešimtmečiais, bet metais, nes žiūrovui reikia vis
naujo, nematyto. Šokio meninės išraiškos priemonės tur
tėja, bet pačios kūrybos visuotinumo, be kurio negali būti
kalbos apie liaudies kūrybą, nebelieka. Šokis scenoje įgyja
individo mąstymą ir vertinimus su jo individualiu braižu ir
išraiškos priemonėmis. Ir kiek šioje kūryboje išlaikomas
lietuvių liaudies choreografijai būdingas savitumas, išski
riantis ją iš kitų tautų kūrybos, - atskira kalba.
Čia nenagrinėjant lietuvių sceninio šokio raidos ten
dencijų, galime pagrįstai tvirtinti, kad judesys - ne šiaip
sau gražus ar negražus kojos pakėlimas, rankos mostas,
kūno pasukimas ar pasilenkimas, tai - išraiška, tai - „žo
dis“, kuris būtinai turi priklausyti kokiai nors „kalbai“; jis
bendras, visuotinas, tarptautinis tik savo prigimtimi, kaip
garsas, o savo reikšme, kaip žodis, - jis savitas, nacionalus
ir net neišverčiamas į svetimą kalbą. Kvietimas pažinti ir
gilintis į savo istoriją, kultūrinę praeitį, tradicijas, papro
čius - ne dairymasis atgal, ne raidos stabdis. Tai - toles
nio kultūros ugdymo klausimas, jos nacionalumo, savitu
mo klausimas. Liaudies kūryba, menas - dvasinė tautos
kalba, o tauta, praradusi savo kalbą, nustoja ja būti. Nuo
latos skolindamasi ji skurdėja, darosi priklausoma, o iš
laikytinis jau tik ima, pats nieko negalėdamas duoti.
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The originality of the Lithuanian
folk choreography
Kazys POŠKAITIS
In order to know better the features and the originality
of the Lithuanian folk choreography the classification of
dances into two main groups according to Sachs is presented.
One group is that of the narrow movement (Engbewegte) of the cultures of agriculturists, with the female pre-emi
nence and the other one is that of the broad movement - of
the breeders, with the male pre-eminence. On the basis of
the investigative works of the Lithuanian people’s art made
by various foreign scholars at different times and Lithua
nian folklorists as well there is an evidence that the primal
role belongs to the woman in Lithuanian folk art as well as
in choreography. The motions in the Lithuanian folk chore
ography are very simple. There are not complicated steps or
leaps. The content of it is usually related to earthwork and
housekeeping. Ring dances accompanied by songs have
dominated for a long time. The songs were of the even metre,
most of all; the rhythm was simple, the tempo was between
andantino and moderato with a short melody phrase and
with the intervals up to the quint, and with a moderate way
of dancing. Over the last decades the destination of the folk
choreography and the manner of the creative work has
changed. The dance is dominating and it is directed to the
stage but not to the public in the hall.
The problem how to preserve the originality has arisen
for the motion is the „word“ and it belongs to some „lan
guage“; it is common and international by its origin as well as
the sound, however, by the meaning as a word it is peculiar,
national and it can not be translated into the foreign language.
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Dvaro sodybų architektūra
XVI-XIX a. teoriniuose darbuose
Dalė PUODŽIUKIENĖ

X V I-X IX a. Lenkijos ir Lietuvos bibliografijoje gausu
informacinio ir architektūrinio pobūdžio leidinių, apra
šančių dvarų sodybų architektūrą. Lietuvoje jie iki šiol
plačiau nenagrinėti, mokslinei ir plačiajai visuomenei
menkai žinomi.
Straipsniu atkreipiamas dėmesys į tokių leidinių eg
zistavimą, jų pateikiamos informacijos svarbą bajorų kul
tūros pažinimui. Pateikiama nagrinėjamų leidinių sudė
tis, plačiau analizuojamos jų dalys, aprašančios dvaro
sodybos urbanistinę struktūrą, jos pastatų architektūrą
ir statybą. Remiantis šia medžiaga, pateikiama archi
tektūrinių idėjų raida.
XV-XVI a. sandūroje, prasidėjus Naujiesiems am
žiams, sparčiai augantiems Vakarų Europos miestams
reikėjo vis daugiau maisto ir statybinių medžiagų. Jung
tinė LDK ir Lenkijos valstybė - intensyvaus palivarkinio lažinio ūkio šalis - tapo potencialiu Europos aruo
du. Bajoras iš kario virto žemvaldžiu. Jo turtus ir iš da
lies vietą feodalinėje visuomenėje lėmė jau ne karo gro
bis, o rentabilus palivarkinis ūkis. Už žemės ūkio pro
dukciją gautas pelnas stambiems žemvaldžiams suteikė
prabangą, smulkesniems - palyginti pasiturintį gyveni
mą. Tolydžio gyvenimas dvare tapo bajorijos egzisten
cijos simboliu, o dvaras - papročių, tradicijų, skonių ir
idealų atspindžiu.
Keičiantis bajorijos gyvenimo būdui, bajorams žem
valdžiams prireikė žinių, kaip tvarkyti dvaro ūkį, kaip
gražiai ir patogiai gyventi. XV I-X VII a. pasirodė pir
mieji šiuos klausimus gvildenantys leidiniai. Leidinių bū
ta dvejopų: specialiai skirtų architektūrai bei statybai ir
informacinio pobūdžio (lenkų istoriografijoje vadina
mų enciklopediniais /l; 3-4/), kuriuose rašant apie dva
rų ūkį, minima ir statyba, architektūra.
1588 m. Krokuvoje išėjo dvarų valdytojo ir savininko Anzelmo Gostomskio (Gostomski, 1509-1588) knyga
„Ūkininkystė“ /2/. Siame informacinio pobūdžio leidi
nyje tarp daugybės patarimų, kaip tvarkyti dvaro ūkį,
randame ir patarimų apie pastatų priežiūrą, statybinių
medžiagų paruošimą. Knygoje taip pat pateikiamas, au

toriaus manymu, idealios vidutinio bajoro dvaro sody
bos aprašas. Siūlomąją įkurti vaizdingoje vietoje, iš dvie
jų pusių ją turėtų supti miškeliai, iš trečios - tvenkiniai,
iš ketvirtos - geros pievos. Sodybos centre turėtų stovė
ti kruopščiai suręstas, gerai matomas ponų namas. Ja
me kambariai ponui, žmonai ir vaikams - žiemą šilti,
vasarą - šalti, taip pat svečiams ir šeimynai (šeimyna tai patarnaujantys žmonės). Prie namo - virtuvė, prie
tvenkinio - pirtis. Pro sodybą turėtų tekėti skaidrus, grei
tas upelis. Už jo - taisyklingos konfigūracijos daržas,
dar toliau - ne mažiau kaip 20 vaismedžių eilių sodas.
Autorius siūlo įsirengti paukštidę ir namelį, kuriame lai
komos užpiltos degtine žolelės, dvare turėtų būti tiks
lus laikrodis... Sodybos aprašymas chaotiškas, pamini
mi tik keli pastatai, nurodant jų, želdinių ir vandenų
dislokacijos vietą, tačiau tai bene pirmasis leidinys, pa
teikiąs to meto supratimą apie dvaro planavimą, sody
bos architektūrai keliamus reikalavimus.
Pirmasis žinomas architektūrinio pobūdžio leidinys
yra 1659 m. Krokuvoje išspausdinta knyga „Trumpas sta
tybos mokslas... “121. Autorystė priskiriamaLukašui Opalinskiui (Opalinski, 1612-1662) - politikui, satyrikui ir
rašytojui /1; 91. Knygoje autorius aprašo tik gyvenamuo
sius pastatus - ponų namus, ir renesanso teoretikų pa
vyzdžiu pirmą kartą Lietuvos ir Lenkijos Respublikos
literatūroje suformuluoja svarbiausius reikalavimus gy
venamajam pastatui. Tai tvirtumas (ilgaamžiškumas),
patogumas (naudingumas) ir grožis. Šie reikalavimai ki
tų teoretikų taikyti ir plėtoti iki pat XIX a. pabaigos.
Šių reikalavimų interpretacija ar kurio nors vieno svar
ba kitų dviejų atžvilgiu vėlesnių autorių darbuose kito.
Gostomskis laikė svarbiais pirmuosius du reikalavimus
(tvirtumą ir patogumą), o trečiojo (grožio) siūlė laiky
tis kiek leidžia sąlygos.
Renesanso pasaulėžiūros įtakoje autorius puikiai su
vokia savojo krašto savitumus (valstybė - žemės ūkio
šalis, kur tauta, t.y. šlėkta, „mažais dvareliais gyvena“)
ir skirtumus nuo daug labiau urbanizuotos Europos (kur
gyvenama tankiai, miestuose ir visai kitaip negu kaime).
Jis pabrėžia, kad kiekvienos šalies pastatai turi būti saviti,
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atitinkantys gyvenimo būdą ir klimatą, o tie, „kurie nori
statyti pagal kitų tautų tradicijas, turi ir gyventi pagal jų
tradicijas“. Pastato planą ir vidaus struktūrą autorius pri
taiko savam gyvenimo būdui, išorės formų architektū
rai, konstrukcijai siūlo laikytis italų meistrų Alberčio ir
Paladijaus kanonų, o komponavimo taisykles stengiasi
pritaikyti vietos sąlygoms.
Pagal Gostomskio ponų namų klasifikaciją galime
pažinti to meto pastatų tipus. Knygoje ponų namai skirs
tomi į dvarus, rūmus ir pilis. Dvarais jis vadina vieno
aukšto medinius ir mūrinius pastatus, rūmais - dviejų ir
daugiau aukštų mūrinius pastatus, pilimis - statinius su
uždaru kiemu. Dviejų aukštų mūriniai rūmai, autoriaus
nuomone, daug geriau tinka atviram bajorijos gyveni
mo būdui negu įtvirtintos pilys, kurios nebent nera
miame pasienyje tiktų. Dvarus rekomenduojama staty
ti iš medžio. Namo dydis ir patalpų gausa priklauso nuo
pono „dydžio“ (t.y. turtingumo). Siūloma pastatą staty
ti pailgo stačiakampio formos. Pagal autorių, didelis ir
gražus pastatas turi turėti ir dideles gražias patalpas, o
kambariai neturį būti vienodo dydžio ir formos „kaip
vienuolyno celės“. Užsimenama apie anfiladą, iš Itali
jos atklydusią patalpų jungimo sistemą, kuri, anot auto
riaus, mums netinka, nes padeda skersvėjams susidary
ti, nėra kur baldų statyti, viskas atvira pašaliečio akiai,
sunku saugoti. Taip pat reikalaujama, kad virtuvės po
tuo pačiu stogu nebūtų (dėl triukšmo ir kvapų). Pasku
tiniosios dvi autoriaus nuostatos liudija, kad iki tol vy
ravo kitokios pastatų planavimo tradicijos. Vėliau anfiladinė patalpų jungimo sistema tapo būdingiausiu po
nų namų bruožu.
1675 m. pasirodė žymiausias to meto informacinio
pobūdžio leidinys apie dvarų ūkį - magnatų dvarų tvarkytojo Jokūbo Kazimiero Hauro (Haur, 1632-1709) „Eko
nomija žemėvaldos generalinė... “ /4/.
Jokūbas Kazimieras Hauras turėjo būti labai gabus
ir veiklus žmogus. Jo tėvas buvo paprastas Varšuvos
miestietis krautuvininkas, motina tarnavo karalienei. Sū
nus studijavo Krokuvos akademijoje ir per seserį, ište
kėjusią už dvarininko iš Lvovo, suartėjo su aukštuome
ne. Tapo Lvovo dvarininkų Marikonių, vėliau - kitų dva
rų tvarkytoju. Apsišvietęs, apsiskaitęs, daug keliavęs
(manom ąjį buvus Italijoj, Anglijoj, Olandijoj). Visą gy
venimą rašė. Kai turėjo apie 35 metus, buvo nobiliuotas, tai yra, pakeltas į bajorus, gavo herbą.
Knyga „Ekonomija žemėvaldos generalinė... “buvo la
bai populiari ir, matyt, aktuali, nes 1678 m. karalius Jo
nas III Sobieskis specialiu raštu kreipėsi į Krokuvos aka
demiją dėl naujo jos leidimo (išspausdinto 1679 m.) /5/.
Aukštos poligrafinės kultūros knygos struktūra ir for
ma labai įdomi (1 ii.). Ją sudaro dvi dalys apie dvaro
sodybos sudėtį, darbus, valdymą ir įvairūs priedai - ma-
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Podlug ktorych Gofpodarz kàldy y
Vrzçdnik, maic> üç fprawowàd
I.
[ O S P O D A R Z kazdy âbo N amiestnik povit nicn byc naprzocî bogoboynym, a potym czulym ^Cj°eud.
»y dozornym Goipodârftvie ; byc nie zimnym, K*cbch*.
I nie zbye rez gorqcym; âby Czeladkà y Poddani di"‘
nie tylko ex timoré, aie cez y ex amore, dofyc /Voiey czynili
ku dobremu Pânflciemu povinnosci- Czeladkç zâs miec flero- Dtfgru.
mn^ y wierna, ktorym defêruitammercedcm ,co im nalezyfbo
wtym ieft ofobllwa pomftà Boza,y Bfogoflavienftwo, iak yJjjf/L'"
dla inneypevrney confiderâcycy^ oddâcy zâprâcidpocrzebâ. pucie,

II.
J ^ A lendarz albo M fnvcye miec przy kàsdey Mâiçrno- jikoit/t
sci, ràk dla obferwowânia Swiat,iâko rez y dla doflvonate-potr3tbnj
go vGofpodarftwievpârrowania czafigy dla ràchunkow; ràk, Kaled*rî'
aby porzonnie od czdfu y wcdlug czàfu byfy czynione.
Ephemcridcm Faterfamiiixs habeat^ cjuidy quo^,
tenpore facicndurru. Florentin.

III.
N i edzi elç, y inné Vroczyfte Swiçrà, wedftjg FgJJ.
Bofldego y KoscieJncgo obrzçdu, y przykazània, àby
czeie y obièrwoupàc, ràk, zeby y bydio iVoy miàto od- ¿¡vnuA
poezy-

1 il. J. K. Hauro knygos “Ekonomija žemėvaldos
generalinė ...“ (1.675 m.) titulinis lapas.

tematinės lentelės, kalendoriai, sąskaitų vedimo, inven
toriaus sudarymo pavyzdžiai, patarimai, kulinarijos re
ceptai ir 1.1. (1675 m. leidime - 122 lapai teksto, 1679
m. - dvigubai daugiau). Knyga gana didelio formato,
iliustruota grafika; teksto paraštėse surašytos pastrai
pose dėstomų dalykų anotacijos. Gale alfabeto tvarka
pateikiamas turinys, todėl ja patogu naudotis.
Knygoje yra specialus skyrius apie pastatus („O budynkach“). Jame kalbama apie pastatų priežiūrą, medžia
gų paruošimą, statybos organizavimą. Kita informacija
apie dvaro statinius įterpiama aprašant ūkio darbus.
Daug žinių apie sodybos ir pastatų struktūrą yra inven
toriaus sudarymo pavyzdyje. Patardamas, kokia tvarka
surašyti dvaro turtą, autorius trumpai charakterizuoja
sodybos pastatus, želdinius, vandens telkinius ir 1.1. Pa
vyzdžiui, aprašydamas pagrindinį pastatą savininkas tu
rėtų nurodyti, iš ko pastatytos sienos (sumūrytos ar su
ręstos), kuo dengtas stogas (gontais, lentelėmis, skied
romis, šiaudais), kokios patalpos yra pastate (menės,
kambariai, kamaros, kamarėlės, špižarnės, priemenės,
prieangiai...), kokie langai ir durys (vyriai, spynos, lan
ginės...), kaip įrengtos vidaus patalpos (grindys, lubos...)
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2 ir 3 ii. J. K. Hauro knygos „Ekonomija
žemėvaldos generalinė...“ 1679 metų leidime pateiktas bajoro
dvaro sodybos ponų namo pagrindinis fasadas ir planas.

ir 1.1. Aprašant šulinį reikalaujama nurodyti jo konstruk
ciją (akmens ar medžio), turįs svirtį ar volą (su lynu ar
grandine). Taip pat reikalaujama nepamiršti nurodyti
versmes, rezervuarą vandeniui laikyti ir pompą, jei to
kie sodyboje yra, ir 1.1. 1679 m. papildytame leidime 15/
pirmą kartą tokio tipo literatūroje pateikiamas viduti
nio bajoro dvaro sodybos ponų namo planas su sužymė
tomis patalpomis ir pagrindinio fasado schema (2 ii.)
J. K. Hauro knyga neanalizuoja architektūros este
tinių problemų. Apie tai tik užsimenama („gerbtinas tas,
kuris nors kukliai, bet gražiai ir patogiai gyvena“). Be
je, labai daug informacijos duoda, atrodytų, šalutiniai
dalykai: pavyzdžiui, skaitydami aprašymą, kaip prižiū
rėti įvairias gėles, galime atkurti to meto gėlyno vaizdą.
XVIII a. pradžios karai smarkiai nuniokojo kraštą.
Taigi vėl prireikė leidinių apie dvarų sodybų statybą ir
architektūrą. Patobulėjus poligrafijai, sumažėjo spau
dinių kainos, knygos tapo prieinamos žemesnio rango
bajorijai. Apie XVIII a. vidurį pasirodė pirmieji peri
odiniai leidiniai, pavyzdžiui, „Lenkų ir prūsų kalendo
rius...“ 16/, kuriuose, tarp įvairaus pobūdžio šviečiamų
jų straipsnių, buvo žinių apie dvarų sodybų statybą.
1747 m. kunigas jėzuitas Vojcechas Bystžonovskis
(Bystrzonowski) išleido knygą „Matematinė informaci

ja..." /I/. Lenkų tyrinėtojai ją priskiria architektūrinio
pobūdžio traktatams /l; 13/, tačiau knyga aprėpia pla
čiau. Tai greičiau informacinis leidinys su labai išplėsta
architektūros ir statybos dalimi. Jame supažindinama
su geografijos, astronomijos, astrologijos, chronologijos,
karo meno, matematikos mokslais, yra įvairių įdomybių.
Knygoje architektūra jau klasifikuojama - išskiria
ma civilinė ir karinė, jos nagrinėjamos dviejuose vieno
do svarbumo skyriuose - „Architektūrinė informacija“
ir „Karinė architektūra“. Skyriuje „Architektūrinė in
formacija“ aprašomos statybinės medžiagos, jų parin
kimo, paruošimo būdai, nagrinėjama bažnyčių ir „na
mų“ architektūra. Skyriuje „Karinė architektūra“ - įvai
rūs fortifikacijos klausimai. Dvaro sodybos gyvenamie
ji ir ūkiniai pastatai priskirti „namų“ architektūrai. Tur
būt „namų“ įvaizdis autoriui visų pirma siejasi su gyve
nimu dvaro sodyboje.
Reikalavimai ponų namui išlieka tie patys - tvirtu
mas, naudingumas (patogumas), grožis. Informacija la
bai konkreti ir išsami; remiamasi Vitruvijaus, Volfo, Al
berčio, Hartm ano darbais. Tvirtumas - tai geros m e
džiagos, kruopšti statyba. Patariama, kaip medžiagas pa
rinkti ir paruošti, kada statyti, kaip pamatus kloti, sie
nas mūryti ir 1.1. Pavyzdžiui, minima, kad pušis tinka
sienoms, alksnis ir ąžuolas - pamatiniams cokoliniams
darbams, topolis, liepa, gluosnis - stalių darbams. Sta
tyti reikia vasarą, kai maži tem peratūros svyravimai; pa
matus kasti iki nejudinto grunto, sienas mūryti tiesias,
vertikalias, jei reikia, ankeruoti ir t.t. Daug dėmesio ski
riama planavimui, jis turi atitikti tradicinį gyvenimo bū
dą, nes „kokia vertė iš tvirto ilgaamžio pastato, jei jis
nepatogus“. Pastato dalis - reprezentacinę (šeiminin
kams ir svečiams) ir gyvenamąją (kambariai, bibliote
ka, kabinetai, vaistinėlė) siūloma išdėstyti taip, kad jos
gerai atliktų savo funkcijas, patalpas teisingai orientuo
ti pasaulio šalių atžvilgiu. Autorius siūlo pono, ponios
miegamuosius ir biblioteką įrengti patalpose į rytus ne
tik tam, kad jie anksčiau keltųsi, bet ir kad kandžių ma
žiau būtų (drėgni vakarų vėjai padeda joms daugintis,
ypač bibliotekos knygose). Knygoje teigiama, kad gro
žis - ne mechaninis klasikinių elementų kopijavimas, o
visų pastato dalių proporcinga visuma. Mokoma mo
duliuoti portikus (pateikiamos jų dalių modulinės len
telės), parinkti patalpų įrangą ir apdailą (grindis, lubas,
krosnis, židinius), gerus pastato elementų parametrus.
Pavyzdžiui, laiptai turi būti tokie, kad du žmonės prasi
lenki galėtų, pakopa - patogi lipti (aukštis - iki 17, plo
tis - 15 pirštų), siūlomas mažiausias durų plotis - 5 pė
dos, langų - 3 pėdos ir t.t.
Pirmą kartą daugiau dėmesio skiriama sodybos ūki
niams trobesiams, trumpai apibūdinant vietą, planavi
mo ypatumus, medžiagas: lobynai, autoriaus manymu,
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turį būti mūriniai, grotuotais langais, svirnai - sausoje
vietoje, jų grindys pakeltos nuo žemės, arklidės - tokio
pločio, kad prie sienų stovintys arkliai galėtų būti išves
ti po vieną ir 1.1. Atkreiptas dėmesys į patogių pastatų
tarnams - oficinų - statybą (tuomet tarnai „geriau tar
nauja, gerą šeimininką šlovina“).
Skyriuje „Architektūrinė informacija“ aiškinama, ko
kie mokslai reikalingi projektuojantiems ir statantiems
pastatą (aritm etika, geometrija, astronomija, optika,
hidraulika, grafika), pabrėžiamas statybinės sąmatos bū
tinumas. Autorius jėzuitas apie sąmatos svarbą kalba
paties Jėzaus Kristaus žodžiais iš Evangelijos pagal Lu
ką: „Kas nori bokštą statyti, turi pirmiausia paskaičiuo
ti, kiek tai kainuos. Kitaip suklos pamatus, o pabaigti
negalės. Visi juoksis. Bus kaip tam žmogui, kuris pra
dėjo statyti, bet pabaigti negalėjo...“
Leidinyje pirmą kartą bandoma sudaryti užsakovo
ir architekto bendravimo taisykles: fundatoriui siūloma
mažiau kištis į statybą, leisti architektui pačiam parink
ti medžiagas ir prižiūrėti jų paruošimą. Architektas turi
pateikti pastato planą („ichnografija“), fasadus („orto
grafija“), įvairius atskirų pastato dalių „abrisus“, pagal
kuriuos pastatas bus statomas.
V. Bystžonovskio knygoje randame daug naujų iki
tol neminėtų statybinės praktikos teiginių, naujos ir ver
tingos informacijos apie to meto statybos techniką ir
architektūros estetiką. Visi praktiniai patarimai išsamiai
paaiškinami loginiais apmąstymais (kodėl taip daroma,
kodėl būtina daryti). Šis leidinys daug tobulesnis ir išsa
mesnis už XVII a. pirmtakus.
1749 m. Lvove išėjo Kajetono Zdzanskio (Zdzahski)
knyga „Namų architektūros elementai... 78/, sudaryta pa
gal Faustino Grodzickio (Grodzicki) paskaitas, išverstas
iš lotynų kalbos. Knyga buvo skirta jėzuitų mokykloms
ir architektams profesionalams. Joje nagrinėjama gyvena
mųjų pastatų architektūra, yra skyrius apie bažnyčių ir
vienuolynų komponavimo principus. Knyga taip pat iliust
ruoja aukštesniųjų jėzuitų mokyklų dėstymo metodiką.
„Architektūra yra mokėjimas pastatyti pastatus tvir
tus, patogius ir gražius“, - ši pratarm ėje deklaruojama
programa yra tradicinė, nesiskiria nuo pirmtakių. Pagal
šiuos tris kriterijus knyga suskirstyta į tris dalis, dalys į skyrius. Skyriai parašyti klausimų ir atsakymų forma
su išvestinėmis teoremomis, definicijomis, įsidėmėtinais
dalykais („scolion“) ir pastebėjimais („karol“). Mažiau
siai dėmesio skirta namų stiprumui, daugiausia - gro
žiui. Nors propaguojama barokinė architektūros mokyk
la (dėstomi to meto orderinių sistemų komponavimo
principai), tačiau nuostata, kad architektūra graži tik
kaip visuma, kuomet ir stiprumas, ir funkcija tai visu
mai paklūsta, turi artėjančio klasicizmo požymių. Kny
goje pateikiamos portikų, arkadų ir kt. elementų pa-
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vyzdžių lentelės, dviaukščio mūrinio rūmo plano ir pa
grindinio fasado duomenų lentelės.
Gana savita autoriaus siūloma pastato komponavi
mo metodika. Svarbiausiu elementu laikomas langas.
Išsiaiškinus, kiek maždaug langų užsakovas nori fasade
matyti, galima nustatyti, kiek ir kokių patalpų pastate
bus. Kambariuose turi būti vienas du langai, salėse trys penki, nes kuo didesnis pastatas, tuo daugiau lan
gų, kuriuos būtina simetriškai išdėstyti. Pagal lango dy
dį projektuojamas tarplangių plotis, patalpos aukštis, o
pagal aukštį - gylis.
XVIII a. antroje pusėje iš Prancūzijos ėmė veržtis
Švietimo epochos idėjos. Buvo kritikuojama sustingusi
feodalinės visuomenės luominė struktūra, scholastika,
fanatizmas, iškeliama švietimo reikšmė. Bajorija - la
biausiai apsišvietusi visuomenės dalis - neliko abejin
ga pasaulietinei orientacijai, į dvarą veržėsi politinės,
estetinės ir techninės naujovės. Dvarai tapo įvairių eks
perimentų vieta (šios idėjos 1769 m. inspiravo Pavlovo
respublikos įkūrimą Bžostovskio valdomame Merkinės
dvare). Pasirodė leidinių, propaguojančių naujas idėjas
ir statybinės technikos pasiekimus dvarų sodybų archi
tektūroje. Į architektūrą imta žiūrėti kaip į visuotinai
prieinamą ir suprantamą kultūros dalį (kaip į literatūrą
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4 ir 5 ii. P. Švitkovskio knygoje „Statyba kaime...“ (1798 m.)
pateikti pavyzdiniai ponų namų projektai.

ir istoriją), kurią pažinti privalu kiekvienam ir kurios
kūrėju gali būti kiekvienas.
1782 m. kunigas publicistas Petras Švitkovskis (Switkowskiy 1744-1783) pagal 1779 m. Budapešte lotynų kal
ba išspausdintą Pranciškaus Rauscho traktatą išleido
knygą „Statyba kaime...“ /9/. 1798 m. išėjo knyga ,¡Kai
mo architektūra su iliustracijomis “ (pažodinis vertimas
būtų „Kaimo architektas su figūromis“) /10/. Knygos au
torius nenurodytas, bet sprendžiant iš struktūros, turi
nio, ji būtų lyg ir sutrumpintas pirmosios Petro Svitkovskio knygos variantas. Panašūs leidinių formatai, pateik
tos tos pačios iliustracijos.
Minėtos knygos labai išsamios, skirtos plačiam skai
tytojų ratui - tiek stambiems dvarininkams, norintiems
susipažinti su statybos darbais, tiek smulkesniems bajo
rams, kurie patys statosi namus ar ūkinius statinius („ma
žesnį namą savininkas pats pasistatys“). Dvaro sodyba
nagrinėjama kompleksiškai. Jos pastatai klasifikuojami
pagal funkcijas (t.y. skirstomi į gyvenamuosius ir ūki
nius), aprašomi, pateikiami jų planai, ponų namams planai ir fasadai. Pirmą kartą itin didelė reikšmė skiria
ma ūkiniams pastatams, jų aprašymai beveik lygiaver
čiai gyvenamųjų pastatų aprašymams.

Gyvenamojo pastato idėjinė programa iš
liko ta pati (namas turi būti tvirtas, patogus,
gražus), tik kiek pakito interpretacija ir jų tar
pusavio santykis. Daugiausia dėmesio skiria
ma stiprumui, po to patogumui, na, o grožis
tarsi savaime išplaukia iš pateiktų elementų
komponavimo normų ir taisyklių. Stiprumas
- tai visų pirma smarkiai pažengusi statybos
__
technika, technologija, medžiagų paruošimas.
_dd
Pavyzdžiui, detaliai aprašoma, kaip rūsį ap— '
saugoti nuo gruntinio vandens, kaip paruošti
cementą, stiklinti langus, plūkti aslą, ręsti sie
nas, jungti sijas, impregnuoti medį ir 1.1. Tik
gerai suplanuotas namas yra patogus. Auto
rius kritikuoja būdingą šlėktos dvarelių po
nų namų planavimą ir pateikia pavyzdį, kaip
turėtų būti. „Blogojo“ namo plano struktūra
tapati XVII a. viduryje Hauro pateikto namo
plano struktūrai, kuri tuomet buvo pažangi
ir sektina. G reta autorius pateikia dviejų, jo
nuomone, daug patogesnių namų planus ir
fasadus, siūlydamas patiem s skaitytojams
palyginti ir nuspręsti, kurie tobulesni (4, 5 ii).
Pastato dalys ir elementai (patalpos, įrangos
detalės) klasifikuojami ir tik tuomet aprašo
mi. Pavyzdžiui, laiptai skirstomi į atvirus, deng
tus, pagrindinius, šalutinius. Skirtingiems laip
tų tipams siūlomi skirtingi matmenys.
Tokia pat tvarka nagrinėjama ir ūkinių pa
statų statyba. Ūkiniai pastatai skirstomi į tipus. Pavyzdžiui,
tvartai klasifikuojami pagal gyvulių rūšis: raguočiams,
kiaulėms, avims ir t.t. Raguočių tvartai - melžiamoms kar
vėms, prieaugliui, veršeliams, jaučiams. Pateikiami deta
lūs planai, specifikacijoje įvardijant jų elementus (patal
pas, durų paskirtį). Ūkinių pastatų projektavimui taip pat
jau siūlomos normos. Pavyzdžiui, tvarte karvei reikia nu
matyti 4-4,5 pėdų pločio ir 8,5 pėdų ilgio plotą.
Autoriui labai svarbu darbo organizavimas: leidiniuo
se apie tai rašoma bene pirmiausia. Didesniems pasta
tams primygtinai siūloma samdyti architektą ir pataria
ma, kaip tai daryti, mažesniesiems - gerą meistrą. Au
toriaus teigimu, architektas architektui nelygu, labai ne
daug tokių, kurie verti šio vardo, nepatariama klausyti
ponų, o ypač damų rekomendacijų, siūloma pasirinkti
garbingą žmogų, kuris turi statybinę patirtį, o ne tik gra
žius paveikslėlius piešia.
Pirmą kartą literatūroje atkreiptas dėmesys į vals
tiečių gyvenimo sąlygas: išsakomi pagrindiniai kaimo
projektavimo principai, pateikiamas jo planas. Kuriant
naują kaimą reikia žiūrėti, kad būtų geras gruntas, svei
ka, švari, prapučiama vieta, šalia pratekančio vandens
ir kelio, kad vandens šuliniams pakaktų, numatyti pa-
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6 ii. B. Podčašinskio projektuotos dvaro sodybos planas. (S. Stronbskio kalendorius, 1851 m.)
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kankamus atstumus tarp kaimynų, žemę daržams; ne
toli kaimo - pasėliams ir t.t.
P Švitkovskio knyga buvo labai populiari, daug kar
tų cituojama kitų autorių. Šiandien ji ypač vertinga, nes
gana detaliai supažindina su to meto statybos darbų
technologijomis, pastatų tipais, jų įrangos lygiu.
XIX a. - didelių pokyčių metas. Augo miestai, plė
tėsi gamyba, diferencijavosi dvarai. Didžiųjų dvarų sa
vininkai steigė manufaktūras, gamyklas ir tapo žemval
džiais buržua, smulkesnieji - toliau tobulino žemės ūkį.
Vystėsi architektūros teorija, estetikos mokslas. Archi
tektai profesionalai pralobusiems iš verslo ir prekybos
žemvaldžiams kūrė aukštos meninės kultūros ansam
blius, teoretikai nagrinėjo bendras estetines problemas.
X V II-X V III amžių dvarų sodybų tradicijas tęsė
smulkioji ir vidutinioji bajorija. Jiems dažniausiai perio

diniuose leidiniuose (tuo metu populiariuose kalendo
riuose) publikuojami šviečiamojo pobūdžio straipsniai,
supažindinantys su kaimo statybos ir architektūros nau
jovėmis. Straipsnių autoriai (A. Idžkovskis, K. M arti
nas, B. Podčašinskis, F. K. Kovalskis ir kiti /l 1/) - archi
tektai profesionalai, teoretikai - buvo bajorijos atsto
vai. Jiems kaimo statybos tema dažnai siejosi su gimtai
siais namais.
Publikacijų daug. Visi veikalų autoriai ypač akcentuo
ja praktiškumą. Pirmiausia buvo siekiama sukurti funk
cionalią, patogią gyventi sodybą su gerai sutvarkytu ūki
niu sektoriumi. Todėl daugiausia dėmesio skirta sody
bos, pastatų planavimui, po to - medžiagų parinkimui.
Estetinė pastatų išraiška priklausė nuo jų funkcijos.
Daugiausia dėmesio, kaip ir anksčiau, teikta gyvena
mojo namo išvaizdai. Jo architektūra sekė tradicijomis
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7 ii. B. Podčašinskio projektuoti ponų namai. (S. Stronbskio kalendorius, 1851 m.)
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- projektuoti simetriški vienaaukščiai mediniai pasta
tai, centre turintys prieangį. Prieangis, priklausomai nuo
laikmečio, buvo įvairus - klasicistinių ar romantinių for
mų. Labai daug dėmesio skirta ūkiniams pastatams. Pir
miausia - planui, kuris privalėjo atitikti pasikeitusias
technologines schemas (pradėta naudoti mašinas), bet
stengtasi sukurti ir lakonišką, išvaizdų eksterjerą.
Visų straipsnių struktūra gana panaši: įžangoje pa
brėžiama, kad valstybė yra žemės ūkio kraštas, kad dva
rų sodybos labai svarbios tautos gyvenimui ir 1.1. Dės
tant pirmiausia nagrinėjama visos sodybos struktūra, po
to - atskiri pastatai, sodybos planas, pastatų planai ir
fasadai.
Šių sodybų planavimo naujų teorinių nuostatų auto
riai neiškėlė. Aptariamas jau susiformavęs sodybos ti
pas, aprašomos ir klasifikuojamos jo dalys. Ūkinio sek
toriaus ir pastatų įrangos statybinės ir techninės naujo
vės kiek ryškesnės.
Tokių publikacijų pavyzdys yra architekto Boleslovo
Podčašinskio (B. Podczaszynski, 1822-1876), Karolio
Podšašinskio sūnaus, straipsnis „Kaimo statyba“, pa
skelbtas dalimis Stronbskio kalendoriuje 1851, 1854 ir
1855 metais /12/.
Jau pratarm ėje autorius pabrėžia, kad sodyba visų
pirma turi būti sveika ir patogi. Todėl daug vietos ski
riama vietos parinkimui, kaimo ir sodybos ryšiui. Visi
pastatai skirstomi į gyvenamuosius, „gyvulinius“, sau
gojimo ir gamybinius. Juos išdėstant ir grupuojant rei
kalaujama atsižvelgti į funkciją, gamtines vietovės sąly
gas, siūloma teisingai orientuoti pasaulio šalių atžvil
giu, žiūrėti tvarkos (lygiagretumo ir statmenumo). Ap
tariamas apželdinimas ir kelių tinklas - išorinis ir vidi
nis. Pateikiamas vidutinio bajoro dvaro sodybos planas
(6 ii.). Sodyboje pastatus siūloma statyti ilgaisiais fasa
dais į vakarus ir rytus, kad saulė vienodai apšviestų, nuo
stogų sniegą tirpdytų ir sienas džiovintų; medžiai, pro
tingai pasodinti, apsaugo pastatus nuo vėjų, tačiau vie
nus pastatus galima apželdinti (pavyzdžiui, ledainę, pie
ninę, rūsį), kitų - ne (klojimo, daržinės), pagrindiniai
keliai per sodybos vidurį eiti negali ir 1.1.
Aprašant pastatus daugiausia dėmesio skiriama po
nų namui (7 ii.). Jo tipas, anot autoriaus, susiformavo
bėgant amžiams pagal tautos gyvenimo būdą. Tik pagal
tradicijas pastatytas pastatas yra patogus. Visos patalpų
charakteristikos siejamos ne tik su funkcija, bet ir su
tradicija. Štai prieangis: jame šeimininkas svečius, ves
tuvininkus sutinka, pirmo derliaus vainiką priima. Pa
grindinė patalpa - salė - ir visi kiti kambariai turi būti
sujungti, kad šokių metu galima būtų už rankų susika
binus aplink namus apeiti... Aprašius detaliai visas pa
talpas, jų paskirtį, įrangą, gale vos keliais sakiniais užsi
menama apie statybos medžiagas ir technologiją.
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Toliau pateikiami ponų namą aptarnaujančių (virtu
vės, rūsio, šeimynos namo) pastatų aprašai nurodant jų
architektūrinius sprendimus, vidaus įrangos elementus,
būdingą inventorių. Pateikiami jų planai ir aplinkos su
tvarkymo projektai. Po to tvartai, jų planai, fasadai, pjū
viai. Galiausiai daržinės su aprašais ir konstrukciniais
sprendimais.
Nuo XIX a. vidurio savininkams buvo siūlomi eklektinių krypčių įtakoje sukurti vilų, pilaičių tipo gyvenamieji
namai (F. K. Kovalskio „Dvarai kaime“ 1854 m., S. Šafarkevičiaus „Kaimo dvarelių statyba“ 1882 m. /13/).
XIX a. pabaigoje plintant socialdemokratinėms idė
joms atkreipta daugiau dėmesio į samdomų žmonių gy
venimo sąlygas: pateikiami ir nagrinėjami kumečių na
mų projektai. K. Langė straipsnyje „Apie statybos ry
šius su dabartine mūsų ekonomika“ (1856 m.) /14/ ra
šo: kiekviena kumečių šeima turi turėti nors keletą pa
talpų - mažą priemenę, erdvią trobą, vieną dvi kama
ras, virtuvėlę ir rūsį. Trobos ir kamarų patalpose priva
lo būti grindys.
XV I-X IX a. leidiniai apie dvaro sodybų statybą ir
architektūrą, ūkio tvarkymą sudaro bajoriškosios kul
tūros dalį. Jie visada buvo populiarūs tarp bajorų. Tai
rodo ir jų gausa, ir dažni pakartotiniai tiražai. Beveik
visus aptartuosius spaudinius (net po kelis jų egzem
pliorius) turi Vilniaus universiteto biblioteka, nors dau
guma išspausdinta Krokuvoje, Varšuvoje, Lvove. Šios
knygos buvo itin vertinama dovana dvarų savininkams
sukakčių ir švenčių proga. Tai rodo ranka rašytos dedi
kacijos pirmuose puslapiuose.
Tiesioginę šių leidinių įtaką dvarų sodybų statybai
patvirtina ir kai kurie žinomi XIX a. sodybų planinės
struktūros pavyzdžiai. Štai 1860 m. Karolio Martino
straipsnyje „Bajorijos statyba“, išspausdintame tuo me
tu populiariame Javorskio kalendoriuje /15/ pateikia
mas sodybos planas. Jame pagrindinis ponų namas su
jungtas su virtuve ir oficina dengtais koridoriais - gale
rijomis. Ši idėja pritaikyta Šiaulėnų dvare (Radviliškio
raj.), kur medinis ponų namas mūrine dengta galerija
buvo sujungtas su vėliau statyta mūrine oficina.
Leidinių autoriai - šviesuomenė, teoretikai, dažnai
architektai profesionalai - buvo gerai susipažinę su įvai
rių laikotarpių teoriniais darbais, praktika, kitų tautų ir
kraštų pasiekimais. Jie perimdavo jau sukauptą patyri
mą, papildydavo jį naujomis pažangiomis idėjomis ir
perteikdavo to meto visuomenei, tobulindami architek
tūros suvokimą, statybos techniką. Tolydžio šias idėjas
perimdavo vis žemesni visuomenės sluoksniai, galiau
siai - valstietija. Darbai padėjo plėtoti elitarinę (gro
žio, proporcijų) ir taikomąją (klasifikaciją, diferencia
ciją, terminiją) architektūros teoriją. Dar XVI a. vidu
ryje suformuota idėjinė ponų namo statybos programa
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(pastatas turi būti tvirtas, patogus ir gražus) įvairių au
torių buvo deklaruojama iki pat XIX a. pabaigos. Smul
kiųjų ir vidutiniųjų bajorų dvaro sodyba darė įtaką XIX
а. pab. - XX a. pr. stambaus ūkininko sodybos - žemės
ūkio fermos - architektūrai.
Kita vertus, XV I-X IX a. leidiniai labai svarbūs įvai
rių laikotarpių architektūrai ir statybos technikai pažinti.
Pagal juos galima rekonstruoti principines sodybų ir pa
statų struktūras, jų evoliuciją. Kadangi architektūrinė
statybinė informacija apipinta kitų sričių faktais ir ko
mentarais, šie darbai reikšmingi bendram bajorijos kul
tūros suvokimui. Leidiniai taip pat parodo architektū
rinių spaudinių poligrafinės kultūros raidą.
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A good architecture of the manors was one of the
prerequisites for a successful farming in the 16th—19th c.
Publications on the architecture and construction of the
manors were very popular among the nobles. The au
thors of these publications were well acquainted with
the tractates of the Italian Renaissance and with the
achievements of their own and other nations. They mas
tered the experience available, enriched it with new pro
gressive ideas and conveyed their knowledge to the so
ciety of that time, thus, developing their architectural
thinking and understanding of the construction tech
niques. In this way the publications were of a great as
sistance for the development of the theory and practice
of the architecture.
In the 16th century the architecture of manors was
written of by Gostomski, in the 17th century by Opalinski
and Haur, in the 18th century by Bystrzonowski, Zdzahski
and Switkowski. In the 19th century a great many of spe
cial articles were published in the periodicals. There
were articles of Idžkowski, Martin and Podczasynski
among them. In the 16th—17th centuries the great atten
tion was paid to the architecture and construction of
the houses of landowners. The standards for the house
of the landowner were stability, comfort and beauty. The
„beauty“ was understood as the canons of art dominat
ing at that times. In the 18th century more attention was
paid to the farm building, and in the 19th century - to
the architecture and construction of the buildings for
hired labourers.
In our days these works are also important for a
general perception of the noble’s culture. The material
presented in these architectural works enables us to re
construct the fundamental structures of the manors and
buildings of the 16th—19th c. as well as their evolution.

Architektūros ir statybos institutas,
Tunelio 60, 3035 Kaunas
G auta 1997 11 25
Įteikta spaudai 1998 05 23
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Musų buvimas.

„Raskila“
Liudvikas GIEDRAITIS

Ant darbo stalo vieną rytą radau voką: „Liaudies
kultūros“ redakcijai... „Kviečiame Jus dalyvauti I-ame
Lietuvos folkloro klubų subuvime, kuris įvyks 1996
m. birželio 8 -9 dienomis Kernavėje... Rengėjai: Liau
dies dainos klubas „Raskila“. Nagi, labai ačiū. Jei
jau „liaudies dainos“, - važiuojam!
Vilniaus autobusų stoty, kaip ir turi būti stotyse, sumaištis bei nejaukus, neužpildantis tavęs buvimas
laukiant: visada svetimokas, visada truputį šiukšli
nas... Bet kodėl žmonės ima muzikos instrumentą,
glaudžia prie savęs, trokšta išgauti darnų garsą muziką - kas per am žinybė prabėgančiame garse,
kas per paguoda jų byrančioj sekoj, kas tai per pa
guoda mūsų buvimui?.. Netoliese - du jaunikliukai:
taip pat laukiantys autobuso j Kernavę. Net gražu dar visai geltonukai: Jis ir Ji. Vienodai juostuotais
marškinėliais. Jis - su didžiule kuprine, kupina, at
rodo, buities rakandų, Ji - su muzikos instrumentu
(matyt, kanklėmis) įdėkle. Laukiam. Jau beveik pus
valandis, kaip autobusas turėjo mus iš čia išvežt,
bet prabyla garsiakalbis: autobuso dvylika keturias
dešimt penkios į Kernavę nebus. Nei ačiū, nei su
die, nei atsiprašom. Nebus! Pasiuskit. Jaunikliukai,
lyg sužeisti, pasiblaškė po stotį. Kitas autobusas į
Kernavę po keturių valandų: Gražiausioji Daina, aiš
ku, jau bus nuskambėjus, ir jų gyvenimas gal liks
pilkesnis... Ogi man tas pats, guodžiausi: ištarsiu
dar vieną žodį ar neištarsiu, man vis tiek - nebylu ir
neišsakoma... Et, gyvenimėlis. Bet nakčiai tai jau ne
verta kur nors bruktis... O rytojaus rytą - gal ir va
žiavo tie autobusai, tik kuo jie gali pagelbėt, jei tu,
žmogau, leki daiktų paviršiais, iki galo neįsisąmo
nindamas nei jų formos, nei paskirties, nei laiko, ka
da kuriam iš jų paskirta tau patarnauti: žiūri į tvarka
raštį, o tematai po pasaulį žioplinėjantį ir besimuis
tantį save: štai įsėdai ne į tą autobusą ir nuvažia
vai... iki Dūkštų, nuo kur ligi Kernavės - dar keturio
lika kilometrų. Kaukšt kaukšt, kaukšt kaukšt... Kito
kios transporto priemonės ir neišgalvosi, jei, atro
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do, visai padoriai „atlieki savo darbo pareigą,“ kar
tais net ir „dūšią“ atlapodamas ir gyslas patampy
damas, o atlyginimo tegauni... Vos neišniekinau žo
džio „atlyginimas“. Kultūros ministras vadovauja tur
būt bejėgiškiausiems ubagams: nei jie mokytojai, nei
gydytojai, nei troleibusų vairuotojai, kurių nepasirodymas darbe kelia sumaištį. Čia, kam nepatinka prašom - niekas nelaiko, visi keliai atviri: kaukšt
kaukšt, kaukšt kaukšt... „Gera“ buvotarybmečiu, kai
už tautosakos, kraštotyros darbą nė kalbų nebuvo
apie atlygį. Džiaugeisi galimybe dalyvaut, ir širdis
buvo lengva. O dabar: „užm oka“ persišviečiantį va
rioką ir dar gi... Et. - „Kas ten miške trinktelė, net
girelė sudundė...“ Eitum kepyklon maišų nešiot. Bet
šitai jau buvo „gerais“ laikais. Negi mes tokie ne
naudingi nė šiai Lietuvai... Kaukšt kaukšt... Iki Ker
navės... Airėnų nebesimato - dar aštuoni devyni ki
lometrai. Paleistas sau vasaros vieškeliais vienui vie
nas! Švari galimybė niekam nematant persirgti tą
savo „suirzimo uždegim ą.“ Sensti, broliuk, ar ką: ne
bepajėgi džiaugsmingai ir lengvai neteisingumo naš
tą vilkti, pavargsti nuo muistymosi savo amžinai nesuduriamoj buityje. Bet kas pagaliau kaltas, kad taip
netobulai gimęs: niekur daugiau netinkąs - nebent
dainelių ir apie daineles žodžius gaudai. Kaukšt, tris
valandas kaukšt - ir Kernavė.
O čia pievutėj šalia kultūros namų ant žolės ap
link atsivežtiniais sumuštiniais nuklotą staltiesę - trejetos dešimčių raskiliečių „paskutinė vakarienė“: be
sidalijant savo įspūdžiais, iš to kas čia patirta vakar,
šiandien, išsakant rūpesčius, aptariant savojo klu
bo galimas veiklos kryptis, tikslus, bandant išsiaiš
kinti, kuo klubas skiriasi nuo folkloro ansamblio...
Prisistatykim. Jei leis, - prisiplakim. Leido. Mielai lei
do. Nagi, ačiū. Sėdam ant žolės nuošaly ir klauso
mės. O paskui, kas rūpės, gal ir patys ko pasiteirausim, pasiaiškinsim.
Tuo „subuvimu“ Kernavėje tada norėta supažin
dinti vienus su kitais visus Lietuvos liaudies dainų

Liaudies dainų klubas 1983 metais.
klubus. Tokių klubų esam a ne taip jau ir daug: apie
dešimtį. Pora Kaune: „Blezdinga“ (vadovai V. Povi
lionienė ir J. Butkus; tai esą beveik ansamblis) ir
„Liktužė“ (vad. D. Šam borskienė). Pora Klaipėdoj:
„Šeimyna“ (vad. D. Krakauskienė) ir „Žemaičių al
kierius“ (vad. J. Zvonkuvienė); tai kiek vyresnių ir
senyvų žmonių susibūrimai. Pora Šiauliuose: „Vai
guva“ (Pedagoginiam e institute, vad. D. Daunoraitė), „Patrimpas“ (vad. A. Martinaitis), Vilniaus uni
versiteto „Ramuva“ (kraštotyrinės pakraipos, vad.
V. M ačiekus), Pavilnio „Atžalynas“ (prie Jaunųjų
gamtininkų centro, vad. L. Augaitis). Gal dar kur
vienas kitas - atsirandantis, išnykstantis. Na, o
„Raskila“ atšventė jau ir pirmą sukaktį: 25!
Viskas esą prasidėjo, kai 7-ojo dešimtmečio pa
baigoje Lietuvoje atsirado du valdžiai nepageidauti
ni patriotiniai sambūriai, kuriems rūpėjo pirmiausia
tradicinių papročių išsaugojimas, tautinės kultūros,
lietuviškumo puoselėjimas. Vieni skelbėsi kraštoty
rininkais (Ramuva), kiti-turistais. Pastarieji, kad skir
tų save nuo paprastų bastūnų, J. Trinkūno pasiūly
mu, pasivadino žygeiviais: jų kiekvienas žygis turė

jo būti susietas su praktiniu patriotiniu darbu. Po su
sirinkimų, paskaitų, veiklos aptarimų ar bet kokių su
sibūrimų jie būtinai ir padainuodavo. Bene pirmasis
žygeivių „galvos iškėlimas“ buvo 1969 metais. Su
žinoję, kad Klaipėdos rajono vietinė valdžia melio
racijos priedanga sumanė išversti S. Dariaus tėviš
kės namų pamatus (pačius namus pokary saugu
miečiai sudegino). R. Matulis (vienas iš aktyviausių
jų žygeivystės pradininkų) gavo Universiteto blan
kų, pats pasirašė (už tai vos iš Universiteto neišlė
kė), išsiuntinėjo po Žemaitijos mokyklas su ragini
mu tą dieną atvažiuot j Dariaus tėviškę, Rubiškių
kaimą: bus Dariaus ir Girėno minėjimas, pilamas pil
kapis... Suvažiavo apie 500 žmonių! Prisimena R.
Matulis: „Supylėm pilkapį, sutvarkėm, sutvirtinom
namų pam atus...“ Papildo N. Balčiūnienė: „Tris die
nas sušalę saujomis pylėm milžinkapį tautos didvy
riams, o sekmadienio vakarą, Veronikai Povilionie
nei užvedus, šimtai dainavome „Lietuva brangi“ bei
kitas, valdžiai, aišku, nelabai mielas dainas, poetas
tremtinys J. Graičiūnas perskaitė eilėraštį, skirtą Da
riui ir Girėnui, parašytą tuoj po jų žūties...“ Netrukus
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partijos komitete buvo posėdis: uždraudė žygeivius
ir „Ramuvą“. Žygeivystės sekcija, pavadinta Gabi
jos vardu, išliko tik Vilniaus universiteto Gam tos
mokslų fakultete. Jos pirmąja pirmininke buvo išrink
ta N. Balčiūnienė. Kurį laiką atrodė, kad rimta žygeiviškoji veikla būsianti nebeįmanoma: liko tik daina
vimas. Šitaip ir atsirado Dainų klubas. Profsąjungų
rūmuose pavyko išsiprašyti vieną kambarėlį, kuria
me galima būtų rinktis pasidainuot. Rinktasi pradžioj
tris keturis kartus per savaitę. Dainavimu prisiden
gę ir vėl visi po truputį sugrįžo į būrį. Bet ir liaudies
dainų dainavimas tuometinei valdžiai atrodė prie
šiškas jai veiksmas, vertas saugumiečių dėmesio:
apie 80-uosius metus jų kantrybė „plyšo“, ir atkak
liesiems dainininkams buvo uždrausta pasirodyti
Profsąjungų rūmuose... Tiesą sakant, tai buvo ne
vien pasidainavimai, tuo pačiu - ir pasitarimai dėl
praktinės veiklos: kalendorinių švenčių šventimo (bū
tent šie žmonės prisidėjo ir prie įžymiųjų Kernavės
Joninių rengimo), dėl vakaronių, ekskursijų po isto
rines vietas, kraštotyrinės veiklos, dainų, giesmių už
rašymo, mitologinių akmenų surašymo, saugojimo,
paramos lietuviams už Lietuvos ribų ir visko, kas su
siję su lietuviškumo, etninės kultūros žymių išsau
gojimu. Atgimimo laikais dar prisidėjo grįžusiųjų iš
tremties, kalėjimų lankymas, jų prisiminimų užrašy
mas, o kartais ir pagalba jiems buityje, gyvenime.
Šioj srity ypač veikli buvus prieš kelerius metus mi
rusi Zita Vanagaitė... (Topt! Tai štai iš kur buvo tie
žmonės: Zita Vanagaitė, Jonas Kareniauskas, - ne
žinia nė kaip prieš šešetą metų suradę mane mano
varginančiose grumtynėse su švietimo valdžia: kad
ta jaustų pareigą atsiteisti už mokyklos statybai po
kary nugriautus tėvų namus, - kai buvom išblaškyti
iš jų po sibirus ir kalėjimus.) Tiedu žmonės ėjo pas
tuometinį švietimo ministrą H. Zabulį su raštu, pra
šančiu, kad Karaliaučiaus valdžia padėtų įsikurti į
sritį vykstantiems dirbti mokytojams iš Lietuvos: rei
kėjo ministro parašo... Bevaisis, kiek atsimenu, bu
vo tas ėjimas. Bet - buvo! Buvo tų žmonių kasdienis
pasiaukojantis triūsas, ir ne dėl asmeninių, o dėl tau
tinių, visuomeninių reikalų... Dalis klubiečių prisidė
jo prie draudžiamos literatūros platinimo. Šioj srity
tikrai išskirtine asm enybe esąs R Cidzikas. Prisime
na G. Jakubčionis, „Raskilos“ dainininkų siela: „Jam
rizikingiausios užduotys - prašom! Be to, kaip tikras
suvalkietis, - šventai žodžio laikydavosi ir buvo iki
skrupulų sąžiningas piniginiuose reikaluose, kruopš
čiausiai atsiskaitydavo už kiekvieną knygelę“. Pats
G. Jakubčionis už tų knygų (B. Brazdžionio eilėraš
čiai, A. Maceinos raštai, L. Ivinskio istorija...) platini
mą 1988 m. pateko į saugumo rūsius. „Mane buvo
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suėmęs baisus juokas, - prisimena žmogus, - Kau
ne saugumo naguose prieš tai atsidūrė A. Patac
kas. Ir štai atlekia M. Laurinkus: „Mėginkit kaip nors
išgelbėt Patacką!“ O mes čia sėdim, laukiam, kada
mus pačius pagriebs...“ Bet nuteist nebenuteisė nė
vieno: papūtė Atgimimo vėjai.
Daugiau nei pusę savo gyvavimo laiko klubas at
skiro pavadinimo neturėjo. Vienu metu trumpai va
dintas „Leliumai“, ir tik 1988 metais nubalsuota už
„Raskilą“. Klubo oficialiu „prezidentu“ iki Atgimimo
negalėjo būti tikrai aktyvus, veiklus žmogus, o kaip
juokauta - „bet kas, tik ne Matulis“. Suprask: ne tas,
kuris jau ir taip per žingsnį nuo kalėjimo slenksčio
gyvena. Tad oficialiu klubo vadovu „pasmerkdavo“
jokiu „antitarybiškumu“ neįtariamą žmogų, dažniau
siai moterį, kurią, aišku, tuoj „iškviesdavo“ saugu
mas, bet, dėl nieko negalėdam as prikibt, paleisda
vo. Ir tik sulaukus „šiltesnių“ laikų, prezidentaut bu
vo pasmerktas A. Jukavičius. Dabar jį pakeitus ak
tyvi žygeivė nuo pirmųjų šio judėjimo dienų N. Bal
čiūnienė. O vienas iš tarybiniais laikais išrinktųjų „pre
zidentu“ - ir visai dingo iš klubo: kai pradėjo tampyt
saugumiečiai, nutarė atsisakyt visko. Buvo tokia Eg
lutė, gležna mergytė: kai pradėjo lankyt klubą, vie
ną dieną jos darbavietėj, vaikų daržely, visa didybe
atsirado - saugumo majoras! - ar yra čia darželio
auklėtoja Eglutė. Bet toji pasirodė besanti gležna tik
kūnu: savo neatsisakė. Mokytojų namuose dirbo klubietė I. Borisevičienė: klubas ten surengė „vakarušką“ - ir jau kitą dieną Irena turėjo atsisveikinti su
Mokytojų namais. Atsiradus folkloro ansambliams,
jų žmonės, vadovai pradžioj esą vengdavo su k u 
biečiais bendraut: kad jiems nepakenktų, kad sau
gumui nekristų į akį. „Mes tai supratom“ (G. Jakub
čionis). Todėl, jeigu reikėjo rengti kokį renginį, už
kurį paskui galėjo tam pyt saugumas, - tai buvo klu
biečių darbas. Nuolatinė trintis su minėta visarege
„instancija“, be abejo, sekino, blaškė žmones. Vie
nu metu (apie 8 0 -8 1 -uosius) klube liko vos šeši na
riai ir - juokingiausia - beveik visi nedainingi. Žm o
nės ėm ė įkalbinėt R. Matulį, kad nebeitų į klubą, nes
pirmiausia dėl jo klubas vaikomas. „O aš, kaip įkū
rėjas, - prisimena R. Matulis, - jaučiau pareigą, nes
aiškiai supratau: jei būčiau nebėjęs, likusieji būtų
stipriau pagąsdinti - ir išsiskirstytų. Ant plaukelio kabėjom “. Šitokio pasunkėjimo laikai užplūsdavo esą
lyg bangom: suaktyvėja saugumiečiai, ima tampyt,
terorizuot žmones, daug kas nubyra, bet praeina
kokie metai, ir klubas, žiūrėk, vėl po truputį ima atsi
gauti, augti, o tada ir vėl - užgriūva... 80-ųjų išblaš
kymas prasidėjo nuo Vytauto Didžiojo minėjimo Tra
kuose. Baisus įvykis buvęs! Saugumiečių prilėkė
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kaip varnų, išardė tiltą į salą, filmavo atvykusius,
R. Matulis prieš tas dienas „nei iš šio, nei iš to“ tuo
metinėje savo darbavietėje (Istorijos ir etnografijos
muziejuje) gavo „komandiruotę“ į Palangą: dink ir
nebandyk esą šeštadienį, sekmadienį pasirodyt Vil
niuje ar Trakuose... Paskutinis, trumpas, bet stipro
kas spaudimas buvęs 1988 m. A. Jukavičius: „Jau
buvo visiškai gi „šilta“. Pasikvietėm iš Kauno dra
mos teatro spektaklį „Yra šalis“. Tai kad iškvietė m a
ne į Vykdomąjį, kad išrašė velnių! Ką jūs, sako, ten
organizuojat! Visas Pabaltijys - ekstremistai! Vos ne
revoliuciją mes ten darom. Atšaukė tą spektaklį...“
Klubo žmonės jau savaip ir įgudę buvo tame „žaidi
m e“ su galingaisiais. Štai, išvaikyti iš Profsąjungų
rūmų, apsidairę, kur čia galėtų vėl koją įkelt savo
pasidainavimams, netrukus rado vietą Statybininkų
namuose. „Bet aš (pasakoja G. Jakubčionis) ir dar
keli žmonės, tokie atpirkimo ožiai, ateidavom prie
Profsąjungų rūmų durų: tegul visi, kam „reikia“, ži
no, kad mes - tik už durų. Tuo tarpu jau du m ėne
siai mūsiškiai renkasi kitur“. Iš kur beišvaikyti, visa
da rinkdavosi prie paskutiniųjų užrakintų durų. Iš čia,
kai neturėjo pastovaus kambarėlio, skirstydavosi po
kelis ir susirinkdavo bute, pas ką susitarę. Tą patį
lankydavo ne daugiau kaip vieną vakarą. Būta ir iš
imčių. Iki šiol klubiečiai žavisi savo vienos daininin
kės, R. Linkevičiūtės, tėvais, kurie kokius du m ėne
sius priimdavo juos pavakarot, padainuot. Na, po to
- turėjo didelių nemalonumų... Dažnai gelbėdavo
garsi liaudies dainininkė Rožė Sabaliauskienė. O kai
ateidavo metas, kai jau atrodė, nebėr kur pasidėt, tekdavo eiti paštuos, kurių jau ir taip beviltiškai „blo
gas vardas“: Matulį, Jakubčionį...
Ką gi klubas „užgyveno“? Vėliavą, antspaudą,
vieną kitą knygą, kurių ir šiandien nėr kur sudėt: pri
vatizavimo pradžioj bandyta gauti pastovų kam ba
rėlį, kad nereikėtų likti amžinais benamiais, - nepa
vyko. Ir štai dabar kas antradienio pavakarį renkasi
žmonės ir toliau, šįkart - Vilniaus technikos univer
siteto (Aušros vartų 7a) vienoj iš auditorijų. Dabar
niekas nebepersekioja, nereikia slapstytis, bet ir veik
la - nebe ta, ir problemos kitos. Štai Kernavės vidu
ry ant žolės visai nejuokais buvo aptartas klausimas:
kas yra liaudies dainos klubas ir kuo jis skiriasi nuo
folkloro ansamblio, kur klubo veiklos barai dabarti
nėmis sąlygomis...
Esminis esą skirtumas tarp ansamblio ir klubo kad čia žm onės ateina ne tam, kad gerai padai
nuotų, o - kad „gerai ja u stų si“ (G. Jakubčionis).
Čia sueiną tikrai artimi dvasia žm onės. Ir ateina
ma ne ruoštis koncertui, o -p a b ū t. (Jeigu bus leis
ta, užbėgdam as už akių, noriu išpasakoti, ką m a
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čiau raskiliečių suėjimo vakare Technikos universi
teto „vienoj auditorijoj“. Ogi tokį vaizdą: kas nori ir
kada nori - ateina, kas nori, kada nori - išeina, kas
nori dainuoja, o kas nelinkęs - rymo sau ir tiek,
viena kita m ezga (mokiniai pasakytų - dviratį) - vi
sus apipila dainų lyg gaivaus lietaus gūsiai. Vieni
dainuoja atsidėję, te ir negarsiai (čia niekas nešau
kia), bet, matai, iš visos dvasios, net būtinai atsi
stodami iš auditorijos suolo, o kiti - tik lūpom orą
gaudo. Kaip toj puotoj: vieni šveičia net springdami ir akis žibindami prieš gausybę patiekalų ant sta
lo, kiti skanaudam i mėgaujasi viskuo po kąsnelį, o
tretiems malonu ir įdomu vien matyt puotaujančius.)
Čia - visiška laisvė. Ši laisvė didžiąja dalimi lemia
ir visa kita. Dvasinis komfortas - gerai, bet tada jokios drausmės, būtinos ko nors rimto išmokimui.
Dainų pam oko dažniausiai geresnės klubo daini
ninkės - R. Pakarnaitė, V. Jucytė, V. Merkytė... Vie
na - aukštaitiškų, kita dzūkiškų - kam kurios ge
riau sekasi. Klubas neturi meno vadovo, kurio rei
kėtų klausyt. Tai ir gerai, ir blogai. Gerai - nes dai
nuojam a savo malonumui, bet - nusikalstama etnografiškumui: čia nieko nereiškia žem aitišką dai
ną sudainuot dzūkiškai ir atvirkščiai. Klubas beveik
neturi jokių pinigų ir jokių apm okam ų etatų. Atro
dytų - blogai, bet, pagal Matulį, - „tai ir mūsų lai
mė: mes labai gerai jaučiam ės, nežinodami intrigų
dėl pinigų, nepažindam i darbo už pinigus“. Bet
G. Jakubčionis gina savo: „turėdami pinigų, galė
tum e nusisamdyti išmanantį muzikos vadovą, ku
ris apšviestų“, nes dainavimas vien „iš nuojautos“
- nepakankam as. Antra vertus, tradiciškai gal taip
esą ir būdavę: būry atsiranda vedantysis, o kiti
prie jo taikosi. Taip ir čia: taikomasi prie vedančio
jo... - „Kiekvienas čia atsineša savo krašto liau
dies dainos poeziją. Išeina lyg ir mišinys. Tačiau
šitaip mes galim e pajusti dainų poeziją, suneštą iš
visų Lietuvos kampelių. Tai mums labai brangu, tai
mūsų turtas. Klube labai mėgstamos kalendorinės
dainos. Jas dainuodam as žm ogus tarsi įsisuka į
metų ratą. Tarkim, artės Kalėdos - ir daugelis jau
sim: mūsų dvasiai jau reiks kalėdinių dainų. Taip
žm ogus ima gyventi gerokai kitokį nei įprastinis gy
venimą: per liaudies dainos poeziją pačia dvasia
jausdam as metų ritmą. Šis jausmas, poreikis mums
labai brangus. Čia yra žmonių, kurie nei balsą turi,
nei gaidą jaučia, bet jiems reikia mūsų dainų. Jie
nedainuoja, vien renginiuose, kuo gali ir moka, pa
deda... Mums liaudies daina - sakytum, įvesdinimas
į Lietuvą, į jos dvasinę, o ir medžiaginę istoriją. Štai
- skam ba darbo dainos - su rūgiapjūtėm, lino kan
čių keliais, arimais, skam ba vestuvių dainos - su

piršlybom, išlydėjimais, verkavimais, sugrąžtais - ir
mes giliau, mes tiesiogiai jaučiam būtent savo kraš
tą, Lietuvą. Išsiugdom pagarbą tėviškei, protėviams.
Ką gi mes turėtume, jei girdėtume vien rokenrolus.
O čia tu žinai: tavo. Būtent - tavo. Ir jautiesi pa
prasčiausiai - gerai. O dar geriau jautiesi, kai gali
ir kitiems bent kiek perduoti šito jausm o“. Tokia il
ga ištikimo raskiliečio G. Jakubčionio išpažintis - ir
ją trumpinti nekyla ranka. O štai ir kitos ne mažiau
ištikimos raskilietės (tai ta, kuri, mačiau, dainavo
vis atsistodama iš auditorijos suolo) - Vaivos Jucy
tės „išpažintis be pasiruošim o“: „...gera, kai žm o
nės dainuoja tą pačią dainą. Jauti, kaip visi įsiklau
so į ją, dainos virpesy sutampa: pajunti saugumą,
jėgą, ramybę. Per dainą lyg pakalbi su visais. La
bai gera... O kai daina skam ba gamtoj, manau, ji
ne tik mumyse atsišaukia, bet lieka ir medyje, ir
upelyje... Ir, kas žino, paskui iš m edžio gal pereina
į kankles... Daina ir su gam ta šnekiesi...“ Algio Jukavičiaus patirtimi, - „daina prašviesina žm ogui
akis, atneša visišką santarvę. Išeini į miestą pasi
dainavęs: liūtys ar sniegai, šalčiai ar darganos - iš
visko išgauni tik m alonumą, jauti tik gerum ą.... Ta
čiau šiandieninis dainavimas, senbuvių nuomone,
vis tik esą gerokai skiriasi nuo „tarybinio“. Pirmiau
sia - nuotaika. Ta nuotaika, kad ir keista, buvusi
geresnė. Tada jauteisi - tu išlaikai savo dainas, prie
šiniesi prievartai, gini savo tapatumą. Dabar to jaus
mo mažiau. Lieka dainavimas iš dalies - vien sau.
Tik gaila, kad tas saugum o jausm as - apgaulin
gas. Nes šiandien pavojus etninei kultūrai - nė
kiek nemenkesnis, tik įvyniotas j blizgantį popierė
lį. Visiškai aiškaus priešo akivaizdoje tam tikra pras
me buvo lengviau. O dabar „... net baisu, kai girdi,
kaip vaikai eina ir dainuoja lietuvišką dainą - spiri
čiuelio melodija. Tada jauti mūsų pražūtį“ (G. Ja
kubčionis). Turim esą šimtus tūkstančių savo dai
nų melodijų - ir štai atsisakom jų: net mokykloms,
vaikams kuriam dainas negriškom melodijom. Tai
jau tas pats kaip tėvo ir motinos atsisakytume. Štai
kur tikrasis mūsų nuskurdimas. Ir blogiausia, kad
veiksmingas to supratimas gali ateiti tada, kai jau
bus per vėlu. Ką daryti!? Prie šio klausimo šian
dien blaškosi ir pasim eta n etik „Raskilos“ žmonės.
Su Europa suartėti reikia, bet tuo pačiu privalu ap
saugoti daugybę nepakartojam ų savo vertybių, sa
vo kultūrą... Senos ir, atrodytų, visiems aiškios tie
sos, bet...
Bet mes pamiršom klausimą: klubas ir ansam
blis. Klube, raskiliečių nuomone, labai geros sąly
gos visiems prieinamu būdu (vakaronėmis, pasidai
navimais, bendru švenčių šventimu, pasiruošimu

joms) - tiesiogiai priartėti prie liaudies kultūros. Klu
be -jo k ių „kastų“, prieštaravimų dėl pažiūrų, visuo
meninių sąlyginumų, nesą čia jausmo „aš nesuge
bu“, negalimas joks kitų nepasitenkinimas tavimi,
„netobulesniu“... Šitai paperka. Klube pajuntamas
bendro dainavimo džiaugsmas, praeinamas lyg pra
džiamokslis, ir tie, kas pajunta galį daugiau, - išeina
į ansamblius. Taip klube esą pabuvojo gal pusė visų
folkloro ansamblių žmonių Vilniuje. Kita vertus, šian
dien pasigirsta balsų, kad ansambliai nebeįdomūs,
gal kiek išsikvėpę, pristinga dvasingumo, atsibosta
ten ruošimasis scenai, todėl pastebimas ir atvirkš
čias reiškinys: kai kas grįžta į klubus, kur dainuoja
ma nenupoliruotai, neprofesionaliai, užtat - nuo dū
šios. „Raskiloj“ per dvidešim tpenkm etį pabuvota
apie 1, 5 tūkst. žmonių. Po lyg ir išretėjimo, kai nuo
„Raskilos“ atskilo „Karunka“ (nem enka dalis Irenos
Borisevičienės „išsivestų“ žmonių, turinčių gerus bal
sus, siekiančių į šermenis grąžint savas tradicines
giesmes), pastaruoju laiku čia jaučiamas vėl paky
lėjimas: dalyvių pagausėjimu (į antradienio pasidai
navimus ateina iki penkiasdešimties žmonių), dai
navimo kokybe, patriotine veikla. Nes tada, Kerna
vėj, atrodo, atėjo supratimas: nebūtina važiuot į peterburgus, karaliaučius, kijevus, kaip kad neseniai
labai mėgta, nes štai panosėje, nutautintose Vilniaus
apylinkėse - neišsemiami darbų barai: būtina atnaujint Atgimimo laikų veiklą, kai važiuota ir važiuota į
netolimas ir tolimesnes nuo Vilniaus mokyklas, reng
ta ten vakarones, kalendorines šventes: ne koncer
tuojant iš scenos, o kartu su visais šokant, žaidžiant,
dainuojant...
Klausausi aš, klausausi tų žmonių - ir atkakliai
rūpi atsiprašyt už savo „ligą“ kelionėje.

Our existence.
„ R a s k ila “
Liudvikas GIEDRAITIS
The folk song club „Raskila“ is 25 years old.
The origin of the club is related to Romuva and
the participiants of walking trips, i. e. two Lithua
nian patriotic movements of the 7th decade. The
preservation of traditions, national culture, and the
fostering of Lithuanian spirit were characteristic of
the movements.
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Folkloro sąjūdžio pradžia. 1970-ieji. Algimanto KUNCIAUS nuotrauka.

Juozapas Miliauskas-Miglovara
lietuvių kultūroje
Bronius PRĖSKIEMS

Pirmajame Žem aitės apsakym e „Rudens vaka
ras“ eidam a gulti Milašių šeimyna, pagiedojusi „karunką ir prideramas prie jos giesm ikes“, užtraukė:
Prabrėkšk, aušrele, tekėk, saulele,
Spindėk, aušros žvaigždele!
Papūsk, vėjeli, varyk miglelę,
Pabudink vieversėlį!
Dainininkai „taip gražiai sutarė, taip puikiai dai
navo - malonu klausytis“. Apsakym e gėrimasi „taip
gražiai sudėta“ daina (10, 3 0 -3 1 ). Žem aitė iki šir
dies gilumos jaudindam asi skaitė šį J. Miliausko ei
lėraštį (3, 25). Eilėraščiu žavisi ne tik realistės Ž e 
maitės apsakym o „Rudens vakaras“, bet ir moder
nisto I. Šeiniaus romano „Kuprelis“ veikėjai Gervydis su dukra ir Olesis (beje, turįs daug autobiografi
nių bruožų). Gervydžiui šios eilės atrodo „nepapras
tai gražios“. Jis jas jausm ingai ir gražiai skaito duk
rai ir svečiui:
- O ką, ar ne gražu? - sušuko Gundė.
- Kaip tamstai patinka? - klausia Gervydis, o tuo
tarpu ašaros jam sužvilgo akyse.
- Neapsakytai! - jaučiau, ir man šilta krūtinėje
darėsi.
- Išmokim jas dainuoti! - pasiūlė Gundė.
- Kodėl neišmokti tokių gražių, - sutikau (7,79-80).
Šis 1863 m. sukilimo dalyvio, romantiko aušri
ninko J. M iliausko-M iglovaros* eilėraštis (pradžio
je autorius jį pavadino „Gera viltė“) XIX a. pabaigo
je buvo dainuojamas žinomos liaudies dainos „Oi
eisiu eisiu, aš čia nebūsiu“ melodija ne vienoje so
dyboje, ne vienam e žmonių susibūrime. Lietuvių li
teratūros ir tautosakos instituto rankraščių skyriuje
yra užrašyti šeši šios dainos variantai.
Šis eilėraštis - tai J. Miglovaros poetinio žodžio
credo. Jau vien dėl šito eilėraščio poetas neužmirš-

* J. Miliauskas pasirinko J. Miglovaros slapyvardį iš ką tik
cituoto posmo žodžių: „varyk miglelę“.

tarnas lietuvių poezijoje.1V. Daujotytė J. Miglovaros
„Prabrėkšk, aušrele“ ir A. Vištelio „Regėjim ą“ laiko
centriniais „Aušros“ lyrikos akcentais (4, 189). Pa
prastos, nuoširdžios, gamtiniais įvaizdžiais, kreipi
niais, mažybinėmis formomis išreikštos mintys apie
atbudimą, tautinį sąm oningumą, moralinius siekius,
vaikų šviesią ateitį, tėvų laimingą senatvę atitiko kai
mo žmogaus, pasiryžusio keltis iš tautinės priespau
dos, pasaulėjautą. Aiškus eilėraščio ryšys su tauto
saka. Jį rodo mažybinių, maloninių formų gausu
mas. Jos sutelktos pirm ajam e ir paskutiniame pos
muose. Tautosakiškas taip pat žm ogaus ir gamtos
ryšio traktavimas grožio aspektu, pakilioje, rom an
tinėje sferoje. Atrodo, kad „Prabrėkšk, aušrele“ tu
rėjo pasekėjų. Jovaro archyve esančiam e rankraš
tiniame eilėraštyje „Nors vėjai ūžia“ panašiai rašo
ma apie žiemos pabaigą ir atgimimą, tikima, kad
„Ore aukštybėj - / Laukų platybėj / Linksmai čiul
bės paukšteliai, / Giedos lakštutės, / Dainuos sesu
tės, / Žaliuos lankoj žolelės. / Visa gyvybė / Pareikš
linksmybes, / Skaisčiai žydės gėlelės“ (8, J - R 544).
J. Miglovara savo pirmuosius eilėraščius paskel
bė 1883 m. pradėjusiame eiti nelegaliam e žurnale
„Aušra“. Jam e bendradarbiavo daugiau kaip 20
poetų. Jie vadinami aušrininkais. Tai pirmasis mūsų
literatūrinis sąjūdis. Kai kurie aušrininkai paskelbė
vos vieną kitą eilėraštį. Kitokia J. Miglovaros vieta
„Aušroje“. Dar tarpukario metais J. Tumas, V. My
kolaitis-Putinas žym iausiais aušrininkais laikė J.
Miglovarą ir A. Vištelį. Tokios nuom onės yra ir da
bartiniai literatūros tyrinėtojai. Pirmasis „Aušroje“ pa
skelbė keturis, o antrasis - penkis eiliuotus kūrinius.
J. Miglovara pirmasis ir vienintelis aušrininkas, iš
leidęs „Aušros“ metais eilėraščių rinkinį. Tai 1884
m. Tilžėje išėjęs nedidelis rinkinėlis „Raštai. Įvairios
eilės“. Jis išleistas 2000 egzempliorių tiražu. Toks
tiražas atitiko bendrąsias XIX a. pabaigos knygų lei
dimo tendencijas.
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Raštuose yra 10 eiliuotų kūrinių, iš jų du buvo
spausdinti „Aušroje“. Rinkinyje, J. Tumo teigimu, yra
originalių, pusiau originalių eilėraščių, sekimų ir ver
timų. Iš lenkiškojo vertimo pateikta K. Anderseno
pasaka „Motina“. Tai ne tik pirmasis šio garsiojo da
nų pasakų rašytojo, bet ir danų literatūros kūrinio
apskritai vertimas j lietuvių kalbą. Pasakėčia „Gul
bė, vėžys ir lydeka“ - I. Krylovo pasakėčios seki
mas. J. Miglovara sukuria naujas situacijas, bem až
dvigubai padidindam as pasakėčios apimtį. Kūrinys
tam pa lyg koks trum pas vaizdelis.
J. Miglovara sukonkretino 1884 m. išėjusio rinki
nio pavadinim ą, nurodydam as, kad tai „pirmas
pluoštas“. Tai liudija, kad jau tada poetas buvo nu
matęs pateikti daugiau „pluoštų“. Mokslų akadem i
jos ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bib
liotekų rankraštynų skyriuose išlikę antro ir trečio
„pluoštų“ po vien ą egzem pliorių. Jie yra pirmo
„pluošto“ tęsinys. Abiejuose „pluoštuose“ yra 25 ne
vienodos apimties kūriniai. J. Miglovara 1914 m.
Šiauliuose savo lėšomis pradėjo spausdinti eilėraš
čių rinkinį „Giedmenys“ (poeto leksikone žodis giedmuo - jis rašė giedm o - reiškė: himnas, poezija, ei
lėraštis, daina). „Giedm enys“ nebaigti spausdinti.
Tai, poeto teigimu, sutrukdė dvi priežastys: prasidė
jęs karas ir spaustuvininko apgavystė. Jis, paėm ęs
pinigus, nespausdino J. Miglovaros eilėraščių (2 ,7 6 77). Nėra atiduoto spausdinti „Giedm enų“ rankraš
čio, todėl nežinoma, kiek jam e turėjo būti eilėraš
čių. Išėjusiame 32-jų puslapių rinkinyje yra 20 eiliuotų
kūrinių. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių
skyriuje yra „Giedmenų“ rankraštis, pažymėtas 1930
m. data. Tai 89 puslapių sąsiuvinio formato rinkinys,
kuriame yra 37 eilėraščiai (24 šio rankraščio eiliuoti
kūriniai buvo spausdinti J. Miglovaros rinkiniuose:
„Raštuose“, „Giedm enyse“, „Dainose“). „Dainos“ tai 1906 m. Šiauliuose išėjęs nedidelis J. Miglova
ros leidinėlis, kuriame yra tik vienas poeto eilėraštis
„Gentinės dainos“ ir devynios dainos (tiesa, dainos
„Ant marės krašto, Palangos miestely“ autorius yra
G. Viliūnas. Šis eilėraštis tada taip buvo paplitęs žm o
nėse, kad daugum a net nežinojo, kas dainos auto
rius. J. Miglovara taip pat nenurodo jo autorystės).
Neaišku, iš kur J. Miglovara ėm ė dainas: ar pats už
rašė iš žm onių lūpų, ar pasinaudojo kokiu rinkiniu.
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių sky

J. Miliauskas rašė eilėraščius ir lenkų kalba. Vil
niaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje
saugomi 1 8 7 1 -1 9 0 8 m. lenkų kalba parašyti jo kū
riniai. Tai didelio formato (prašymo lapo) 66 pusla
pių smulkia rašysena parašytas rinkinys, kuriame
yra 42 eiliuoti kūriniai. Daugiau kaip 3100 eilučių.
Atrodo, kad tuo metu nebuvo nė vieno lietuvių poe
to, parašiusio tiek daug poezijos lenkų kalba.
1872 m. J. Miglovara atvyksta į Rygą. Mieste bu
vo didžiausia lietuvių kolonija visoje Rusijoje. J. Mig
lovara dirbo policininku, tačiau jis rūpinosi Rygoje
gyvenančių lietuvių tautiniu sąmoningumu. Polici
ninkui kilo mintis įsteigti lietuvių „giedorių“ draugiją
„Aušra“. Jos paskirtis apsaugoti ir gelbėti lietuvius
nuo nutautėjimo. Draugija turėjusi apie 200 narių,
m aždaug kartą per mėnesį organizuodavo susirin
kimus, kurių metu dainuodavę ir giedodavę lietu
viškai, dalydavęs! ir skaitydavę lietuviškas knygas.
Buvo skaitomos paskaitos, rengiami vakarai su šo
kiais, lietuviškais žaidimais. „Aušra“ turėjo chorą,
biblioteką, kurioje buvo kaupiamos lietuviškos kny
gos. Didelio pasisekimo susilaukė lietuviškas spek
taklis. Nors draugija kaip lietuvybės židinys gyvavo
tik dvejus metus (1 8 8 1 -1 8 8 2 ), bet jos reikšmė bu
vo didelė. Rygos lietuviai, išgirdę apie „Aušrą“, nu
tarė tarp savęs lietuviškai kalbėti. Apie draugiją ži
nojo ir už Latvijos ribų gyvenantys lietuviai. „Aušra“
buvo numačiusi leisti savo laikraštį „Aušrinę“, bet
negavo valdžios leidimo.
Kalbant apie „Aušros“ žurnalo sumanytojus ir or
ganizatorius, įprasta minėti J. Basanavičių, J. Šliū
pą, A. Vištelį, J. Mikšą, M. Šernių ir dar vieną kitą
šviesuolį. O juk steigiant „Aušrą“ didelis vaidmuo
priklauso ir J. Miglovarai. A. Nezabitauskis tarpuka
rio metais rašė, kad J. Miglovara aktyviai prisidėjo
„prie mūsų pirmojo tautiškojo „Aušros“ laikraščio
įsteigim o ir palaikym o. J. M yliausko-M iglovaros
vaidmuo „Aušros“ genezėje yra ne pašalinės, bet
aiškiai iniciatyvinės ir gyvai kūrybinės reikšmės“ (6).
J. Miglovara laikomas vienu iš pagrindinių „Auš
ros“ ir jos kalendorių platintojų. „Ypatingai pačioje
pradžioje, - rašė „Aušros“ redaktorius J. Šliūpas, „Aušrai“ būtų labai sunku buvę užsilaikyti, jeigu ne
būtų jos palaikyti norėję R Kriaučiūnas, mokytojas
Marijampolės gimnazijoje, ir Juozas Miliauskas, po
licijos viršininkas (okolodočnyj) Rygoje. /.../ Miliaus
kas gi buvo poetas, rašinėjo eiles į „Aušrą“ po sla

riuje yra J. Miglovaros rankraštis „Dainos“, pažym ė
tas 1899 m. data. Ten 64 dainos, iš kurių 10 buvo
paskelbtos 1906 m. m inėtam e leidinėlyje „Dainos“.

pyvardžiu Miglovara ir užsisakydavo taip pat nuo
šimto iki pusantro šimto egzempliorių, kurių dalį pla

Kitame rankraštyje randam e 36 lenkų liaudies dai
nas, užrašytas lenkų kalba.

joje, ir per mokinius paskleisdavo Žem aitijoje“ (9,
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tino Rygoje, o per H. Alunaną, knygininką Mintau

307). Knygnešys, literatas M. Katkus taip pat labai
vertino J. Miglovaros nuopelnus platinant „Aušrą“.
„Kad ne šis Rygos policininkas, daug „Aušros“ bū
tų pelėję Bitėnų spaustuvėje“ (5, 365). J. Miglovara
gautus iš Mažosios Lietuvos „Aušros“ siuntinius
siųsdavo j Lietuvą. Žurnalas pasiekdavo Sibirą, Ki
jevą, Astrachanę, Tobolską. Jį platindavo ir tarp Ry
gos lietuvių.
Literatūroje nevienodai rašoma, kiek J. Miglova
ra išplatindavo „Aušros“ egzempliorių. Šio žurnalo
tiražas buvo 1000 egzempliorių. Vienur minima, jog
išplatindavo 1 0 0 -1 5 0 , jis pats teigia, kad 2 0 0 -2 5 0 .
Šį didesnį skaičių nurodo n e tik jis. M. Katkus rašo,
kad „du sykiu siunčiau į Rygą Juozui Myliauskui ko
ne visą „Aušros“ leidinį“ (5, 364).
J. M iglovara daug laiko skyrė lietuvių kalbos
klausimams. Vilniaus universiteto bibliotekos Ran
kraščių skyriuje lietuvių ir lenkų kalbomis yra 11 jo
darbų, turinčių apie 1700 puslapių. Tai įvairūs svars
tymai apie lietuvių kalbos ypatybes, jos istoriją, tar
mes, samprotavimai bendrinės lietuvių literatūrinės
kalbos kūrimo klausimais. Minėtini šie didesnės ap
imties darbai: „Žodis dėlei išdavimo lietuviškos gra
matikos“, „Žodis. Apie skaidrumą lietuviškosios kal
bos“, „Klaidos lietuviškosios kalbos ir rašto“ ir kt.
Be to, kai kurios kalbinės pažiūros išdėstytos pa
skelbtuose laiškuose, knygelėje „Viduklės kraštas“.
Rankraščiuose išlikę ir praktiniai darbai: du nedi
deli lenkų-lietuvių kalbų žodynėliai, didelio form a
to (38x25 cm) „Lietuvių kalbos žodynas“, turįs dau
giau kaip 1200 puslapių, gram atikos lenkų ir lietu
vių kalbomis. Berods nė vienas XIX a. Il-os pusės
lietuvių rašytojas negali pasigirti tokiu produktyvu
mu. Retas ir tuometinis kalbininkas buvo tiek daug
parašęs.
Minėtini J. M iglovaros istoriniai, etnografiniai
darbai. Be 1928 m. išleistos knygelės „Viduklės
kraštas“, kiti darbai liko rankraščiuose. N egalim a
pamiršti ir rankraščiuose esančių filosofinės, pe
dagoginės krypties svarstymų. Nors J. Miliausko
kalbiniai, istoriniai, filosofiniai nagrinėjimai neretai
mėgėjiški, naivoki, bet juose galim a surasti ir ver
tingų pastebėjim ų.
J. Miglovara žinom as ir kaip spaudos organi
zatorius, leidėjas. Jis, prisidėjęs prie „Aušros“ or
ganizavim o ir leidimo, siekė, kad pasirodytų dar
vienas kitas periodinis leidinys. 1883 m. J. Miglo
vara sum anė išleisti lietuvių ir lenkų kalbomis pir
mąjį lietuvių literatūrinį žurnalą „Poczta Litevvsko
Literacka“ („Raszliavos Pacztas“). Žinom as tik vie
nas jo numeris.

J. Miglovara yra „Žodžio“ - pirmojo lietuviško laik
raščio Šiauliuose - leidėjas. Jis 1884 m. Tilžėje per
spausdino pirmąjį A. Strazdo eilėraščių rinkinį.
Yra išlikusių J. Miglovaros laiškų rašytojams, kal
bininkams, spaudos darbuotojams A. Baranauskui,
K. Būgai, M. D avainiui-Silvestraičiui, M. Jankui,
A. Janulaičiui, M. Slančiauskui, J. Tumui, Rusijos imperatoriškajai geografų draugijai. Žinom a, kad jis
siuntė laiškus poetui S. Būdavui, J. Šliūpui, susitiki
nėjo, palaikė ryšius su kai kuriais čia minėtais žm o 
nėmis, taip pat su E. Volteriu, J. Mikšu. J. Miglova
ros laiškai turi ir platesnę prasmę: juose išryškėja
požiūris į kai kuriuos gyvenam ojo laikotarpio politi
nius, visuomeninius, kultūros klausimus.
Taigi J. Miglovaros nuopelnai lietuvių kultūrai yra
nemaži. Tačiau iki šiol jo darbai bem až netyrinėti.
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Juozapas Miliauskas - Miglovara
in Lithuanian literature
Bronius PRĖSKIENIS
Juozapas Miliauskas - Miglovara is a poet and
a cultural worker of the turn of the century who
contributed much to the Lithuanian national re
vival. Much attention is paid by the author to
Miglovara’s deserts in the propagation of the
Lithuanian newspaper „Aušra“ as well as to the
investigations of the Lithuanian language and to
the then popular his poetry. The author’s opin
ion is that the oblivion as far as this Lithuanian
cultural worker is concerned is undeserved.
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Krosnis.
Metafizinis aspektas
Dainius STRAZDAS

Besimokydamas vienoje mokykloje, gavau šį tą parašyti apie alchemiją. Nejučia susimąs
čiau, ar jau viską padariau, ką šiame pasauly turėjau nuveikti, ar dar liko kažkas nebaigta;
mano maldavimus išgirdo visa permatanti Izidė, mano norus atspėjo, ir taip radosi šis opusculum - tenebus jis rūsčiai teisiamas.

Atanoras. Iš: Fabricius J. Alchemy. - London, 1989.

Pagvildenti krosnies metafiziką mane pirmiausia pa
stūmėjo šildomoji ir keramikos degimo krosnis, taip pat
glazūros degimo krosnelė, paprastai vadinama fritavimo
krosnimi. Visas šias tris krosnis tarpusavy sieja egzekuci
nis ciklas: be antrosios nebūtų pirmosios, o be trečiosios
negalėtume išgauti glazūros. Atsakyti į klausimą, ar ši są
saja - tai dabartinis reiškinys, ar archajinis reliktas, gal
būt padėtų žvilgsnis į kultūrologinę erdvę, kurioje vyko
įvairių krosnies atmainų technologinė plėtotė. Šio kultū
rologinio erdvėlaikio laiko ribos driektųsi maždaug nuo
mūsų eros pradžios iki XVII a., o erdvė apimtų Siaurės
Afriką ir Vakarų bei Rytų Europą. Šiame išskirtame erd
vėlaikyje podraug su metalurgija, glazūrine keramika, me
dicina, stiklo gamyba išsirutuliojo ir alchemija, sofiologinis technologijos dėmuo.
Kalbamojo laikotarpio visuomenę, nors ir su išlygo
mis, laikyčiau tradicine. Ją būtų galima nusakyti kaip vi
suomenę, kuri, gyvendama kokybiškai hierarchizuotoje
erdvėje, savo būtį tvarkosi pagal sakralinės kosmologijos
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struktūras, atsispindinčias ne tik religiniame, bet ir socia
liniame laike bei erdvėje. Kitaip sakant, krašto valdymas,
karyba, mokslai, menai, remeslai etc. paklūsta metafizi
nio karkaso tvarkai ir, savaip ją atspindėdami, leidžia puo
selėti bei plėtoti idealų archetipinį modelį regimu pavi
dalu. Tradicinė visuomenė gyvuoja tol, kol įstengia vai
singai jungti visuotinio kosmo mikro ir makro dėmenis,
žodžiu, kol išsergėja gyvybingą ezoterinio kosmo tapaty
bę, besiskleidžiančią tiek asmenyje, tiek bendruomenėje.
Tradicinė visuomenė - tai ne tik visuomenė, kur galio
ja neginčijama ir daugumai savaime suprantama vertybių
sistema, bet ir tokia, kur tos vertybių sistemos grindžiamos
nuostatos, kaip antai (jei imsime vėlyvųjų viduramžių Eu
ropą) Dieviškasis Intelektas, angelų rangai, ptolemėjiškoji pasaulio sistema ir 1.1, yra ginčijamos arba neigiamos,
bet jų aktualumas išlaikomas neigimo būdu, kaip atspirties
orientyras. Kol tradicija ginčijama, jos svarba išlieka, kad
ir tokiu paradoksaliu pavidalu. Vėliau, persilaužus iš tra
dicinės visuomenės į netradicinę, minėtas vertybes ginčyti

nelieka prasmės, pats ginčas ima skambėti tik kaip pokš
tas. Šią ribą griežtai nubrėžti ne visai paprasta - nelygu
vieta ir laikas, bet sieti ją reikėtų su besiformuojančia gam
tos kaip panacėjos nuo visų negalių sąvoka.1

tinių paliudytą patirtį, bet ir gerokai ankstyvesnius klo
dus - tiek Mesopotamijos, tiek Egipto pasaulėžiūrinių sis
temų elementus, kuriuose prasikiša ta pati, kiekvienai tra
dicinei kultūrai būdinga tendencija harmoningai derinti
mikro ir makro kosmo struktūras. Alcheminė patirtis be
maž be išimties yra perduodama tiesioginiu būdu iš mo
kytojo mokiniui [11, 17]. Toks tiesioginis perdavimo bū
das, irgi nulemtas sofiologinės sampratos, leidžia suvokti,
kaip alcheminės perdavos grandinė, nekeisdama pagrin
dinio tikslo - iškopti iš linijinio laiko kaustomo priežas
tingumo rėmų, arba, jos pačios žodžiais, sutuokti dangų
su žeme, - apaugo vis naujais simboliais, kurie, atitikda
mi savo dienos kultūrinį sąvokyną, sykiu išsaugojo esmin
gus magisteriumo ciklus.

Atanoras. Iš: Buckhardt T. Alchemy. London, 1967.

Kodėl tiek dėmesio skiriu alchemijai? Tam turiu kelis
motyvus. Pirmiausia, siekiu išryškinti kiekvieną objektą
supančią kontekstualią visumą. Jei be tam tikro numany
mo pamatytume alcheminę įrangą, pvz., alcheminę kros
nį ar jos brėžinį, ne ką galėtume apie ją pasakyti, nebent
spėti, jog tai kažkoks ypatingas, kažkam kaitinti skirtas
agregatas. Štai čia, bakstelėtume pirštu, pakura, štai ten
aukštinis, o štai ten vieta įstatyti indui, taigi neliktų abe
jonių, kad prieš mus kaitinimo įrenginys. Bet pažvelgę į
atanorą2 alchemiko akimis, t.y. rekonstravę kontekstua
lią visumą, galime užčiuopti, kad mūsų ankstesnis apibrė
žimas gerokai netikslus: tai iš tikrųjų calcinatio įrenginys,
bet kaitinimas čia nėra tik empirinis veiksmas - jis įgauna
ir metafizinę dimensiją, o pats žodis calcinatio tampa ka
tegorija, nešančia keleriopo simbolio prasmę, tad atano
ras išplėšia stebėtoją iš linijinio laiko bei empirinės erd
vės ir pakylėja jį į simbolių pasaulį, kur laikas ir erdvė
išsivelka iš savo kaustančio šiapusiškumo. Galime tai pa
vadinti bendra psichologinio laiko ir erdvės, arba psicho
loginės perspektyvos, sąvoka. Arba uždaro konteksto per
spektyva, kur sąvokos aiškina viena kitą, bet neišsprūsta
iš kontekstualios visumos rėmų. Kitaip sakant, detalė įgy
ja prasmę tik visumoje, o paimta skyrium tampa kultūro
logine aberacija.
Antras motyvas, dėl kurio apsistojau ties alchemija, tai noras prisiliesti prie tradicinio remeslo ir alchemijos
akimis (jai atstovauja daug gausesni rašytiniai šaltiniai),
pažvelgti tiek į krosnį, tiek į keramiką, žodžiu, sugretinti
šiuodu lygia greta koegzistavusius reiškinius: sofiologinę
metafiziką ir sakralinę technologiją.
Ir paskiausioji priežastis, skatinusi išsirinkti alchemi
ją, yra ta, kad alchemija suėmė į save ne tik rašytinių šal

Atanoras. Iš: Holmyard E. J. Alchemy. Penquin Books, 1957.

Pirmieji alcheminės raštijos paminklai siekia mūsų
eros pradžią [11, 16, 22] ar užpraeito tūkstantmečio pa
baigą [1, 11], jų kilmės vieta - heleniškoji Aleksandrija.
Vėliau jie ima plisti Europoje - iš pradžių per Bizantiją
[1,19], kiek vėliau - per arabiškąją Ispaniją, o Renesan
so laikais - vėl per Bizantiją. Iš žymesnių alchemikų ga
lėtume paminėti kad ir Zosimą iš Panopolio (III a.), Kleo
patrą [7, 373], Mariją Judėjietę [11, 22], Geberą (VIII
a.), Razijų (825 - 924), Aviceną (980-1036), Albertą Di
dįjį (1207-1280), Rodžerį Bekoną (1220-1292) [11, 16],
Arnoldą Vilanovietį (1240-1311), Raimundą Lullijų
(1235-1316), J. Dee (1527-1607), Edv. Kelley (15551595) [11, 37]. Reiktų paminėti ir vadinamuosius al
cheminius monarchus - Anglijos karalių Karolį II, Bi
zantijos imperatorių Heraklijų I, Škotų karalių Jokūbą
IV, imperatorių Rudolfą II [6, 13]. Neabejingi alchemi
jai buvo ir LDK vadovai, finansavę alchemikų veiklą Žygimantas Augustas, Steponas Batoras, Zigmantas II
Vaza [2; 66].
Teorinę alchemijos bazę sudaro iš Mesopotamijos per
imta astrologija,3 pto*lemėjiška kosmologija, Mesopota
mijoj ir ypač Egipte (bendros šių šalių istorijos atkarpos
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nesipriešina abipus papildančiai sintezei) išplėtota remeslo - auksakalystės, dažų gamybos, parfumerijos, smilkalų
pramonės ir kitų technologijų - metafizika, Aristotelio me
tafizikos ir ypač meteorologijos kosmologiniai elementai.
M etalai ir m ineralai atsirandą iš dvejopų žemės garų,
sausų ir drėgnų, kurie susidaro jos gelmėse. M ineralai sausi ir degūs, o m etalai - lydūs ir kalūs [6, 22], Ir vienus,
ir kitus sudaro keturi elementai, bet mineraluose domi
nuoja ugnis, o metaluose - vanduo. Sausi garai yra vyriš
kos prigimties - čia dominuoja Siera (S u lp h u r ), drėgni ga
rai - moteriškos, čia kaip metalų išnešiotojas reiškiasi Gyv
sidabris ( M ercu riu s ). Alcheminio darbo fazėse šiedu ele
mentai patiria transmutacijas, išsiskaido į Dvasią ir m e
džiagą, auksą ir sidabrą, formą ir materiją, Dvasią ir sielą,
sielą ir kūną. M etalai yra gyvi, turi lytį, gali virsti vienas
kitu. Transformuodamiesi jie įgauna skystą, karštą, sausą
bei šaltą pavidalą, šitaip pereidam i pagrindines elem entų
hipostatinės raiškos būkles. Tiesioginis virsmas negalimas,
metalas pirmiausia numiršta, kitaip sakant, grįžta į nedi
ferencijuotą m ateriją (m a te r ia p r im a ), o tada vėl prisike
lia gyventi nauju pavidalu.

Atanoras. Iš: Holmyard E. J. Alchemy. Penquin Books, 1957.
Alchemijoje m etalai yra ne tik elementiniai principai,
kaip Aristotelio meteorologijoje, bet ir vidiniai mikrokos
mo sandai. N atūraliu pavidalu, nesvarbu, išorėje ar vidu
je, esama tik sergančių, užterštų metalų. Alchemiko dar
bas -ju o s išgryninti, sutaurinti, imituojant Gamtą, kuri ir
pati žemės vidurių rūdynuose nenuilstamai vykdo tauri
nimo darbą. Sielos m aterija turi išsivaduoti iš netaurintos
koaguliacijos, ‘išsiskirti’ tam, kad vėl galėtų tuoktis, t.y.
koaguliuoti su grynos dvasios pavidalu [1,72]. Jungtis ga
li tik tapatūs dalykai, todėl išgrynintas gyvsidabris (m e r
curius, m ateria, a rtim a ), jungdamasis su siera (Spiritus, f o r 
m a ), pasilieja ugnimi ar tam pa ugniniu vandeniu [1, 74].
M agisteriumo tikslas - tai siekis viską patalpinti visa
me kame, siekis, realizuojamas naudojant eliksyrą, uni
versalųjį tirpiklį, kaip kitą kartą esti vadinamas ir pats fi
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losofinis akmuo. Galima išskirti tokius pagrindinius ma
gisteriumo tarpsnius:
a) juodinimą (melanosis, nigredo),
b) balinimą (leukosis, albedo),
c) rausvinimą (iosis, rubedo) - jie buvo perimti iš metalurginių procesų [1, 182]. Tarpsnių kartais priskaičiuo
jama net septyni ar dvyliką, bet pagrindinės fazės išlieka
tos pačios - tai:
I) puvimas - trūnijimas (putrefactio) ,
II) išskyrimas - taurinimas (separatio, rectificatio),
III) jungimas - fiksavimas (coagulatio, fbcatio), kurias
vainikuoja regeneravimas ir plėtra (projektio).
Kas yra tas alchemikas, kokia jo socialinė priklauso
mybė: gal jis valkata ar vienuolis, gal remeslininkas ar iž
dininkas, o gal poetas? Ir tas, ir kitas, ir trečias. Alchemi
kas - ne profesija, juo gali būti ir Albertas Didysis ar Ro
džeris Bekonas, ir Micigna ar Goethe arba, kaip anoje
dainoje, - ir barzdaskutys, ir sena boba, ir virėjas [12; 107].
Alchemijos esmę sudaro pats alcheminis vyksmas, o ne ją
praktikuojantis adeptas. Jis tik priima alchemijos metafi
zinius principus ir tampa jų raiškos įrankiu. Palyginimui
tiktų sufijų brolijų, savo laiku smarkiai įtakojusių alche
miją, pavyzdys [9], kurių nariai savo socialinio vaidmens
nepainioja su priklausymu brolijai, o kiekvienas darbuo
jasi savo pasirinktoj srity, užsiima remeslais, verčiasi pre
kyba arba klajoja kaip pamaldus dervišas.
Kaip perduodama alcheminė patirtis? Čia būtini du
sandai. Visų pirma mokytojas, Karališkojo Meno adep
tas, išmanantis naratyvą. Jam kosmologijos siužetas nėra
vien ekstensyvi iliustracija, šis naratyvas jam podraug yra
ir kelionė, kelionė ir grįžimas. Keliaudamas jis tolydžio
transformuojasi - ir dvasia, ir siela, ir protas, ir gyvybinės
galios, ir juslės, ir galop kūnas, kitaip sakant, visa šiapusinio žmogaus pilnatis pasuka kenotinio apofatiškumo ke
liu ir, šitaip sudilusi, leidžia išbrėkšti atmainančiosios
Transcendencijos saulei.
Tai galėtume nusakyti ir kaip pastangas įminti makro
ir mikro kosmo paslaptį pačiame savy, nes šioje intros
pekcijoje kaip tik išryškėja tie dieviškieji archetipai, ku
rie, spindėdami iš Voluntas Divina ir Causa Prima valdų
anapus laiko ir erdvės, laipsniškos projekcijos būdu išplė
toja regimąją visatą.
Antrasis sandas - tai mokinys. Iš pradžių jis bergždžiai
stengiasi įminti rebusų pynę, tačiau, padedamas mokytojo,
ją pagaliau atspėja ir tampa adoptuotu (įvaikintu) jo mo
kiniu, Meistro sūnumi - įgyja tradicijos nešėjo autoritetą.
Alcheminis darbas nėra vien imaginacinis - tai kartu
ir visiškai apčiuopiamos empirinės procedūros, dažniau
siai atliekamos ciklinio veikimo aparatais, įstatomais į
krosnį. Kiekviena mokykla paprastai turi tik sau būdin
gus įrankius, kaip ir juose naudojamas medžiagas. Vienos
jų - tai garinami skysčiai, kiti - tai lydomi metalai, tačiau
čia mums rūpi ne patys aparatai ir juose vykstantys proce
sai, bet jais išreiškiama metafizinė simbolika.

Imdamasis alchemiko darbo, mokinys visų pirma turi
perprasti teorinę dalį, tai yra įsisąmoninti keturių elemen
tų sąveiką, iš kurios susidaro visa regimoji išreikštis. Šią
fazę atitiktų protinių konstruktų tirpdymas - jiems tirps
tant, grimztama į pirminę medžiagą. Šia prasme m a te ria
p rim a a titik tų m a ssa co n fu sa , kur ekstensyvaus kosmo są
vokos išnyksta ir išryškėja žemutinė kosmogoninio akto
padala - keturi elementai. Dabar mokinys mato, pavyz
džiui, stalą jau ne kaip buitinio pasaulio daiktą, o kaip

Atanoras. Iš: Fabricius J. Alchemy. London, 1989.

keturių elementų sąveikos padarinį, t.y. pereinama į in
tensyvų mikrokosmą, kuriame apibrėžtos sąvokos išskys
ta prasminius kontūrus savy ištirpdančioj e m a te ria p r im a .
Tai paruošiamoji dirva būsimai naujai darnai - naujo kos
mo steigimui, kuriame ankstesnė mokinio persona, pa
gimdyta regimojo pasaulio sąvokų, nebedalyvauja. Šitaip
nužudomas liūtas. Liūtas, kurį vėliau teks atgaivinti. Šis
etapas žymi pagrindinių elementų išskyrimo pradžią. Sie
ra ir gyvsidabris išskiriami ir gryninami, nes jungtis iš naujo
ir gimdyti naujas kokybes jie gali tik būdami gryni.
Jungtuvės žymėtų antrąją darbo pakopą - tai veiks
mas, vykstantis stikliniame karste. Alchemikas šioje fazė
je tėra krosnies kūrikas, palaikantis tolydų karštį, o pa
grindiniai veikėjai - išskirti gryni pradai, jo priežiūroje
patys atliekantys reikiamus veiksmus. Čia gyvsidabris ir
siera virsta sidabru ir auksu - siela ir Dvasia. Jųdviejų su
siliejimas - tai mirties bei prisikėlimo kelias. Čia prisike
lia ne tas, kuris numirė, o Vienatinė Dvasia, kuri pripildo
bemaž skeletu virtusį mirusiojo kūną ir „ant to, kuris mi
rė, palieja palaimos vandens“ [7, 375]. Anot Kleopatros,
„ir pamatysite jų išskirtinį grožį, sulydyti jie bus dievybėn,
nes glostomi ugnies jie saugiai augo lyg įsčių lepinamas
kūdikėlis. Ateis skirtasis mėnuo, ir išvys jis dienos šviesą.
(...) Juos slėgė karstas, supo Hado bangos, bet karsto ant
vožui nukritus, jie prisikels iš Hado it naujagimis, palikę

nesvetingas įsčias“ [7, 375]. Kaip tik čia alchemikas, lyg
tas Kuziečio iliustracijos herojus, iškišęs galvą pro dan
gaus skliautą ir išvydęs plytint krištolinius debesis, išgau
na filosofinį akmenį ir, fiksuodamas metalus eteriniame
būvyje, paverčia juos dvasios auksu. Taigi gamtiškasis auk
sas iš esmės yra tapatus filosofiniam auksui, dar daugiau
- dvasios auksui tapati ir gamtiškoji geležis, net švinas...
Vadinasi, Makrokosmas yra tarsi gyvas alcheminio darbo
dalyvis, žvaigždynais ir planetomis nutiesęs tapatybių til
tus sugrįžimui.
Galutinėje apraiškoje įžvelgdamas pirmutinę priežas
tį, taip pat kiekvieną atskirą operacijos frakciją, alchemi
kas regi dekoduotą pasaulį, gyvena lyg krištolinių veidro
džių karalystėje, kurie, išlikdami šio pasaulio medžiagi
niais daiktais, tik tarsi „nulipdytais iš kito molio“, įvai
riais atžvilgiais atspindi jį patį.
Tam tikra prasme galima sakyti, kad filosofinio akmens
yra daugiau nei m a te ria p r im a substancijos, kitaip sakant,
ji telpa tame akmeny, kaip visa išreikšties pilnatis kad plū
duriuoja Dieviškojo Intelekto vandenyse. Vandenyse, ku
rių tarsi nėra, tačiau kurie viską persunkia ir laiko.
Tuomet nebelieka konflikto, nes kiekvienas konfliktas
tėra menamas, t.y. priklausantis nuo suvokėjo kriterijų, ir
alchemikas, išvydęs V olun tas D iv in a sravint pirmyn ir at
gal - t.y. iš dviejų pirmovinių elementų išsiskleidžiant ir
vėl į juos susiskliaudžiant daugio visatą, o iš jos kertinių
dėmenų skirtingo santykio esant sudarytą kiekvieną tva
rinį, - kelia neskaidų Vienį į patį Daugio margumyną, t.y.
sulieja Auksą ir Sidabrą, buvusiuosius Sierą ir Merkurijų
(Gyvsidabrį).
Įžvelgdamas elementų sąveikoje ne tik elementarių sti
chijų šėlsmą, ne tik sieros ir gyvsidabrio, t.y. Dvasios ir
Gamtos aistringas glamones, pagimdančias šią margą vi
satą, o galiausiai ir patį šiapusinį stebėtoją, bet ir Kūrėją,
šiomis menamomis priešybėmis atkartojantį savo paties
imanentinį pavidalą, O p u s M a g n u m atlikėjas pranoksta
reiškinių pasaulio primestą priežastingumą, nes jo veiks
mus jau lemia nebe šėlstančios stichijos, nebe elementai
(ne metalai, ne žvaigždynai), bet Dievo Valios nuojauta.
Kitaip sakant, daiktai įgauna ontologinę reikšmę ir nuo
šiol yra nelyginant Didžiojo Veiksmo, O p u s M a g n u m , prie
monės Kūrėjo rankose.
Norint gauti naują Vaisių, visų pirma tenka sunaikinti
senąją personą (m a te r ia p r im a lygmuo). Kad individas ga
lėtų atgimti - praradęs save buvusį, atsiskleisti aukštes
niu, aukštesnės valios kuriamu pavidalu.
Alcheminis Didysis Veiksmas ir apima šias personos
tirpdymo, liejimo ir jungimo fazes. Čia pateikta schema
yra principinė, abstrakti, bet jos konkretus, individualus
pasireiškimas pareina nuo mokyklos - kaip epochos kul
tūrinių aberacijų konglomerato.
Paimkime konkretų alcheminį traktatą. Kaip jis suda
rytas? Dažnas pradedamas kreipiniu į malonųjį skaityto
ją - dažnai brolį ar draugą, mielą pasekėją ar Doktrinos
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nyje vykdomos terminės procedūros.9 Čia herojus pirmu
adeptą, kuriam dėstysimas turinys nėra tuščio smalsumo
dalykas, o pagalba, ilgai triūsus, apčiuopti pagaliau ar tie asmeniu pasakoja apie savo nuotykius girioje, kuriuos pa
tyrė, kol, niurnėdamas ant pirmųjų tėvų, įstūmusių mus į
siog atskleisti išsiilgtąją Tiesą. Tai tėviškas pasidalijimas
patirtimi, instrukcija. Toliau paminimi autoritetai, papras dabartinę apgailėtiną būklę, priėjo Laimės pievą [14, 41].
Keletą žodžių tarsiu apie alchemijos ir scholastikos san
tai ir pacituojami. Tai Triskartdidis Hermis, Marija Judėjietė,4 galime čia sutikti ir Mozę, Saliamoną, graikų filo tykį viduramžiais. Ar mes imsime tolydžio krikščionėj an
čių Europą, ar Islamo pasaulį, kurio metafizinės spekulia
sofus - Herodotą, Platoną, Aristotelį, taip pat ir artesnio
cijos smarkiai paveikė tiek alchemiją, tiek pačią viduram
laiko mokytojus, mokytojų mokytojus, amžininkus, antai
vieno traktato autorius sako Sendivogijų5 tebesant gyvą. žių metafiziką (graikų filosofų vertimai ir komentarai), tiek
Autoritetų įvairovė, jų priklausymas skirtingiems kultūri remeslus bei mediciną (Avicena, Geberas), visų pirma tu
rėsime konstatuoti metafizinę giminystę: visata buvo svars
niams arealams ar net skirtingoms tikyboms alchemiko
netrikdo - jis visur įžvelgia sapientia prisca atšvaitus; ir toma kaip metafizinė vertikalė, užpildyta skirtingo „klam
gausiai pateikiamos kosmologijų citatos - nesvarbu, grai pumo“ laiku. Antra, šią giminystę grindė ir bendra aristokiškų ar žydiškų - be vargo įsiterpia į jo pasaulėvokos iš telinė terminija. Pagaliau, nors scholastinės metafizikos
metodas buvo gryna protausena, grindžiama silogizmų
klotinę, virsdamos struktūrinių darinių simboliniu kodu.
konstravimo menu, o alcheminė spekuliacija rėmėsi sim
Kartais dėstomi esminiai adepto siekiai bei priemonės
jiems įgyvendinti, t.y. būdas nuopuolio ištiktam žmogui boline bei imaginacine hermeneutika, vadinasi, skyrėsi me
grįžti rojaus būklėn arba filosofinio akmens nauda bei pri todologiniu atžvilgiu, šiodvi metafizikos sutapo formuluotaikymas. Toliau seka paties Opus Magnum atlikimo ap damos galutinį tikslą, kitaip sakant, krikščioniškoji escha
tologija alchemijoje įgavo apčiuopiamas jutimines formas.
rašas. Pagrindiniai veiksmo aspektai gali būti pateikiami
gana įvairių simbolių arsenalu. Viename traktate visas
Opus Magnum pateikiamas remiantis pasaulio kūrimu su
lig Pradžios knyga [14, 315]; kitame - interpretuojant Sa
liamono Giesmių giesmės posmus: „Esu juodbruvė, bet
graži, - saulėj įdegusi“ [14, 63]; trečiame - emblemiškais
drakonų, liūtų ir erelių veiksmais gvildenant Sieros ir Gyv
sidabrio santykius; ketvirtame - aprašant Penktosios Esen
cijos6 išgavimo būdą: sudeginus medį, iš pelenų šarminio
tirpalo pavidalu ištraukiama jo esmė, po to, šią tirpalo
esmę garinant, gaunama „druska“, kurią, siekiant galuti
nio vaisiaus, reikia kaitinti ant lėtos ugnies; penktame terminį smėlio, maišomo su potašu,7 apdirbimą, taip gau
nant stiklo masę, medžiagą, pranokstančią abiejų kom
ponentų savybes. Be to, ši stiklo masė dar yra balinama,
primaišant alavo oksido, kuris šiuo atveju atitinka filoso
finį akmenį. Opus Magnum gali būti taip pat nusakomas
Atanoras. Iš: Fabricius J. Alchemy. - London, 1989.
antikinėmis aliuzijomis, antai mitu apie karalių Egėją, ku
ris nusiskandino jūroje, išvydęs sūnaus laivą grįžtant į tėvy
Keliais pavyzdžiais pailiustruosiu viduramžių mikronę su iškeltomis juodomis burėmis, sakme apie argonau
tus, ieškančius aukso vilnos, arba padavimu apie Trojos makro mąstysenos ypatumus. Pirmasis pavyzdys liestų
transsubstanciaciją, t.y. konsekruojamos duonos ir vyno
paėmimą [4, 7].
Opuso sklaidą užbaigia malda dėl amžinojo pasaulio virsmą Kristaus kūnu ir krauju - esmėkaitą, kurioje gam
ta virsta ant-gamte. Antrasis - scholastinį fiziologinio ly
ir Kūrėjo šlovės. Kai kurie traktatai turi dar vieną dalį,
alegorinę pasaką ne pasaką, lyg pasakojamą giesmę.8 Gies čių skirtumo motyvavimą. Materialios duonos ir materia
mės siužetą sudaro pasakotojo (giedotojo) ištverti išban laus vyno perkeitimas į dvasinę substanciją ir dvasinį pe
dymai, įveikti sunkumai (į kuriuos, norėdamas paakstin- ną (net į išvemtą obliatą buvo žvelgiama su pamaldžia pa
ti, mokytojas dažnai pats pastūmėja mokinį), pastangos garba [15]) atitiko alcheminę perkaltą, o menamas vyro ir
įspėti kliautį ir jos sprendimo būdai, t.y. metafizinę per moters kūno skirtingumas, atsiradęs skylant ir šakoj antis
spektyvą keitusios įžvalgos. Šios metafizinių vaizdinių pri Vieniui, buvo atperkamas alcheminėmis Sieros ir Gyvsi
sodrintos pasakos, būtent jų siužetinis naratyvas, kuria de dabrio vestuvėmis bei jų vaisiumi - androginu. Taip pat
talius imaginacinius pasaulius, kur kiekviena fabulos po buvo svarstoma ir moters kaip vaisiaus išnešiotojos, gim
sūkio linija žymi vis tolesnį etapą kelionės, savaip atlieka dytojos bei maitintojos kūno fiziologija. Su tuo susiję pro
mos alchemiko ugniakure. Kitaip sakant, tai viena iš via cesai - kraujo virsmas vaisiumi, o jam gimus, pienu - įgy
imaginativa formų, kurios empirinis atitikmuo yra ir kros ja daug gilesnę eschatologinę prasmę svarstoma moteri
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mi pasirinkus švenčiausiąją Mergelę, Dievo Motiną. Fi
ziologinės spekuliacijos čia sutinka su alchemijos proce
sais, o Filosofiniam akmeniui prilygsta pats Kristus kaip
fiziologinės transsubstanciacijos vaisius.

Keramikos degimo krosnis. Iš: Rhodes D.
A Kiln book. - New York, 1968.

Vos pažvelgę į alchemiko dirbtuvę matome, kad vie
nas pagrindinių jo darbo įrankių yra krosnis [6, 42]. Visi
procesai, visos transformacijos vyksta krosnyje - arba jo
je pačioje, arba jon įstatomame distiliavimo aparate {ambix} alembix, tribikos ir 1.1.). Todėl krosnis alchemijoj, sa
vaime aišku, ne tik ugniakuras, bet ir pati transformacijos
proceso vieta, buveinė, tarpininkas, keičiamąją medžiagą
sujungiantis sujos keitikliu - ugnimi. Kaitos procesas keliapakopis, todėl ir pačią krosnį galima nusakyti kelerio
pai: 1) kaip žmogaus kūną, kuriame siela kyla Dvasios link
(plg. alcheminę kūno, sielos ir Dvasios triadą); 2) kaip
kūną, kuris, būdamas kraštutine Dvasios emanacijos ri
ba, kartu įgalina leistis Josp savimi pačiu; 3) kaip kūną,
esantį tiesiog Dvasios atspindžiu, kuriame tad medžiagos
ir Dvasios skirtumas suvis neberyškus. Čia krosnis - tai
pačios ugnies namai, o keičiamoji medžiaga tiesiog su
tampa su keitikliu. Galiausiai, pasiekus tikslą, krosnis ap
skritai išnyksta, t.y., ištirpus krosnies elementiškajam as
pektui, lieka tik pats jos archetipas. Koks šios krosnies
santykis su kitomis krosnimis?
I. Maisto ruošimo krosnis irgi pasižymi transformuo
jamąja galia. Ar maistas ruošiamas žmonėms (duonke
pė), ar dievybei (aukuras), židinys-krosnis vis vien išlieka
ugnies vieta, kur profaniškieji elementai jos transformuo
jami į savo sakralius atitikmenis.

II. Ne kažin kiek atitolęs nuo šios semantikos ir „lai
dojimo židinys“ - laužas,10 įgalinantis žemiškąją kelionę
tęsti anapusiniame pasaulyje. Jis, galime sakyti, - tai ar
chetipų pasaulio vartai.
III. Šildomoji krosnis - židinys. Židinys - tai ankstes
nė šildomosios krosnies atmaina, anksčiau jis buvo stato
mas patalpos centre, bet vėliau atsidūrė kiekvienos iš ke
turių ją kryžium padalinusių mažesnių patalpų kertėje. De
ganti jame ugnis - tai archetipinės Ugnies regimas pavi
dalas, individuali dieviškojo karščio korpuskula, dievybės
atstovas žemėje. Kad ir tenkindama profanines reikmes šildomoji krosnis ir apšviesdavo patalpas, ir žinoma, šil
dė, - j i sykiu formavo ir šių reikmių simbolinį kontekstą,
kuriame per profaniškus aspektus galėjo reikštis ir kita,
šventa archetipinės Ugnies funkcija. Kaip tik šitaip gali
ma suprasti sakinius: „Ugnis, kaip ir pastatas, kuriame ji
degė (...), buvo supami ypatingu kultu“; „Statant namą,
ugnies buveinę, buvo atliekamos apeigos“ [5, 20].
IV. Bendruomeninė krosnis-židinys. Ši krosnies atmai
na iš dalies sutampa su židiniu myruoliams deginti. Tai
profesionalių kūrentojų nuolat aptarnaujamas įrenginys,
amžinos ugnies vieta. Amžinumas čia - tai antlaikio ar
chetipo reikšlas, kuriame bendruomenė įžvelgia jos būtį
palaikančią besireiškiančią galią.
Apžvelgę šias keturias krosnies atmainas matome, kad
alcheminė krosnis ne itin skiriasi nuo šių irgi archetipinę
ugnį gaubiančių ir transformuojamąją galią turinčių krosnių.
Kokius bendrumus su aukščiau paminėtomis krosni
mis, taip pat su alcheminiu atanoru galėtų turėti kerami
kos degimo krosnis?
Keramikos degimo krosnis už alcheminę yra gerokai
ankstesnė, kitaip sakant, yra jos pranokėja.11 Alcheminės
krosnies atsiradimas sietinas su metalurgijos plėtra bei
stiklo gavyba,12 taip pat ir su glazūros darymu.13
Taigi alcheminė krosnis sietina ir su keramikos degi
mo krosnimi. Čia reikėtų paminėti ir kitus alcheminio me
no ir keramikos amato giminiškus bruožus: ir viename, ir
kitame krenta į akis tos pačios naudojamos žaliavos, pa
našūs jų cheminio ir terminio apdorojimo procesai. Antai
ruošiant keramikos glazūrą, kaip tirpikliai yra naudojami
švino oksidai, būtent geltonšvinis (PbO) bei raudonšvinis
(Pb30 4), kurie alchemijos operacijose irgi vaidina svarbų
vaidmenį ir yra vadinami Žaliuoju bei Raudonuoju liūtu.
Svarbų vaidmenį vaidina ir kalio karbonatas (K2C 0 3), va
dinamasis potašas, keramikoje naudojamas kaip tirpiklis
glazūrai gaminti, o alchemijoje įmaišomas siekiant gauti
stiklo masę.14 Galiausiai, nors ir ne paskutinėje vietoje,
paminėtume alavo oksidą (S n02), keramikoje naudoja
mą kaip glazūros dažiklis-balintojas, o alchemijos tech
nologiniuose procesuose tapatinamą su filosofiniu akme
niu, suteikiančiu naują kokybę. Šie ir kiti bendrumai bei
aprašytos metafizinės dimensijos, manau, leidžia manyti,
kad keramikos procesas tiek prieš alchemijos suklestėji
mą, tiek lygia greta su ja galėjo turėti savitą, atkartojančią
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kosmologinius visatos kūrimo tarpsnius metafizinę siste
mą, tad ir keramikos krosnį - kaip ugnies buveinę, šitą
„perkaltos uostą“ - būtų galima drąsiai gretinti su įvai
riomis aukščiau aptartomis krosnies atmainomis.
PASTABOS:
1. Prie šio naujo, tradicijos požiūriu iškreipto pasaulėvaizdžio
išplitimo prisidėjo ir alchemija. Scholastinės aristotelinės sis
temos postuluojamą natūrą pakeitusi pozityvia gamtos kaip
tikslinio manipuliavimo objekto samprata, ji savuoju solve
et coagula metodu persvėrė andainį ora et labora ir, pasibai
gus scientia sacra dominavimui, sudarė sąlygas atsirasti profaniniams eksperimentiniams mokslams, ėmusiems plisti sekuliarioje visuomenėje.
2. Alcheminės krosnies pavadinimas, kurį priimta kildinti iš
arabiško žodžio al-tannurf reiškiančio krosnį [6, 271].
3. Čia turima omeny planetų ir metalų atitikmenys, kurie iš
Mesopotamijos per Egiptą atkeliavo į Graikiją bei Romą ir
ilgainiui tapo europinės kultūros savastimi. Saulę atitinka
auksas, Mėnesį - sidabras, Marsą - geležis, Merkurijų - gyv
sidabris, Venerą - varis, Jupiterį - alavas, Saturną - švinas.
4. Su jos vardu siejamas indo tolydžiam kaitinimui, vadinamo
Marijos Judėjietės, ar tiesiog Marijos, vonele, atsiradimas.
Manoma ją buvus mūsų eros pradžios Aleksandrijos žydų
diasporos atstove [7, 364].
5. Pasaulinio garso lenkų alchemikas, žinomas dar kaip Sedziwoj (1556-1636) [2].
6. Quinta essentia - alchemijoje dažnai sutinkamas filosofinio
akmens sinonimas.
7. Potašas [angį. potash<pot „puotas“+ash(es) „pelenai“] kalio karbonato techninis pavadinimas [13, 610]. Egipte ir
Mesopotamijoje nuo XV a. pr. Kr. pradėtas naudoti stiklui
gaminti. Kaip vienas iš komponentų gaminant stiklą bei ke
ramikos glazūras naudojamas ir šiandien [10, 14].
8. Tai žanras, primenantis tantros adeptų dohas, giedamas ar
timų mokinių rate (paprastai įspėjama negarsinti jų pašalie
čiams) ir „sutemų kalba“ perduodančias mokytojo patirtį.
9. Šį imaginacinį raundus galima įžvelgti ir vėlesnėse, jau ba
rokinių emblematiškų piešinių serijose [14, 307].
10. „Lavonų deginimas Europoje, kartu ir Lietuvoje, tęsėsi apie
2000 metų. Šiam papročiui išnykus, pagal senovinę tradici
ją, laidojant ar mirusių minėjimo dienomis prie kapo ar virš
kapo buvo kūrenama ugnis“ [5,62]. „Tačiau galėjo būti ugnis
kūrenama ir pačiame kape“ [5, 59]. „Prie Pilkapio aptikti
devyni židiniai“ [5, 60].
11. Pirmoji, dabartinės Palestinos teritorijoje surasta keramikos
degimo krosnis, anot archeologų, buvo pastatyta 2900 m. pr.
Kr. Šio tipo krosnys vėliau išplito Mesopotamijoje bei Egipte.
12. Stiklo masę pradėta lydyti maždaug 2000 m. pr. Kr. Meso
potamijoje, 1450 m. pr. Kr. - Egipte. Stiklo gamyba ypač
suklestėjo pirmo amžiaus pr. Kr. viduryje, pradėjus stiklo
masę kaitinti geležies lydymo krosnyse.
13. XVII a. pr. Kr. Mesopotamijos dantiraščio lentelėje pateik
tas švininės glazūros su vario priedu receptas [2] [8, 23],
kurį autorius apibūdina kaip very cryptic.
14. Čia galėtume paminėti dar vieną įdomų sutapimą. Anot Šei
cho Achmado Achsadži, smėlis, maišomas su potašu, yra
tapatus gyvsidabrio ir sieros junginiui [3, 203].
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The stove and
its metaphysical aspect
Dainius STRAZDAS
The author who is a professional worker in ceram
ics discusses the ancient metaphysical symbolics of the
stove, as such, and, in a certain case, of the ceramic
stove. Such symbolic metaphysical attitude towards the
stove, first of all, is testified by the medieval alchemic
tradition. So, we are introduced by the author to the
terminology and the purposes, of the stove. In the arti
cle the remarks are made that in Lithuania Zygimantas
Augustas, Steponas Batoras and Zigmantas II Vaza
were also interested in alchemy as well as the majority
of the European monarchs.
The true essence of the alchemic work is the trans
formation of the alchemist himself that is the transfor
mation of human and spiritual person the characteris
tic features, stages, items and means of production of
which are symbolically reflected by the stages of the
work and the peculiarities of the alchemic and, in a
certain case, of the ceramic stove. The completely physi
cal work with the stove which is done by the alchemist,
handicraftsman and artist becomes full of metaphysi
cal refined symbolics. It is interesting to have this in
mind. If we have in mind the inner spiritual symbolics
of the things and phenomena of the material and out
ward world we make, unwittingly, something more while
we do the most ordinary everyday work.

KITOS KULTŪROS

NORMANAI
H. A. GUERBER
Kūrimo mitai
Nors arijų kilmės Šiaurės Europos gyventojai, kai kurių
autoritetų manymu, esą atėję iš Irano plynaukštės, t.y. iš
pačios Azijos širdies, tų kraštų, kur jie galiausiai apsistojo,
klimatas bei aplinka padarė didžiulę įtaką tiek ankstyvie
siems jų religiniams vaizdiniams, tiek gyvenimo būdui.
Didingas bei rūstus Šiaurės Europos peizažas, polia
rinės naktys, žėruojančios šiaurės pašvaistės, didžiules uo
las bei poliarinio rato ledkalnius be paliovos įnirtingai pla
kantis vandenynas negalėjo nepadaryti žmonėms įspūdžio,
kaip ir kone stebuklinga augalija, negęstanti šviesa bei
trumpučių vasarų jūros bei dangaus mėlynė. Todėl nenuos
tabu, kad, pavyzdžiui, islandai, kuriems esame dėkingi už
tiksliausius šio tikėjimo liudijimus, įsivaizdavo aplinkinį
pasaulį esant sukurtą iš keisto ugnies ir ledo mišinio.
Šiauriečių mitologija - didinga ir tragiška. Pagrindinė
jos tema - amžina gerųjų gamtos jėgų kova su piktosiomis,
iš čia ir toli gražu ne maloningas ar idiliškas jos pobūdis,
priešingai šiltųjų Pietų religijoms, kur žmonės galėjo nuolat
mėgautis saule, o žemės vaisiai augo tiesiai jiems į rankas.
Suprantama, medžioklės bei žvejybos po šia atšiauria
padange pavojai, taip pat ilgų žvarbių žiemų kankynė pri
vertė mūsų protėvius šaltį ir ledą suvokti kaip piktąsias
dvasias; savo ruožtu, suprantama, kad šilumos ir šviesos
malonės jie šaukėsi su ypatingu užsidegimu.
Paklausti apie pasaulio sukūrimą, normanų skaldai, ar
ba dainiai, kurių dainos išliko edose bei sagose, skelbė,
jog pradžioje, kai dar nebuvo nei žemės, nei jūros, nei
oro, kai viską tegaubė tamsa, būta galingos būtybės vardu
Visa Ko Tėvas, kurį jie įsivaizdavo esant nesukurtą ir ne
matomą, ir išsipildydavę viskas, ko tik jis panorėdavo.
Laikų aušroje erdvės vidury plyšėjo didžioji praraja var
du Ginnunga, bedugnių bedugnė, išsižiojęs pravaras, ku
rio gelmės, amžinoj prieblandoj skendinčios, jokia akis ne
įžiūrėtų. Į šiaurę nuo šitos pragarmės plytėjo pasaulis var
du Niflheim, miglų ir sutemų buveinė, kurios centre tryš
ko neišsenkantisHvergelmiro šaltinis, kunkuliuojantis verdenis, savo vandeniu maitinęs dvylika upių, vadinamų Elivagomis (Elivagar). Šiems srautams sparčiai bėgant tolyn
nuo ištakų ir susiduriant su speigo gūsiais iš žiojėjančio
pravaro, vanduo staiga sustingsta į milžiniškas ledo lytis,

kurios, nelyginant griaustinis be paliovos dundėdamos,
garma neužmatomon didžiojon prarajon.
Į pietus nuo juodojo pravaro, tiesiai prieš Niflheimą,
tą miglų karalystę, tvyrojo kitas pasaulis,Muspellsheimas,
pirmapradės ugnies buveinė, karšta ir spindinti, kurios ri
bas be paliovos sergėjo ugninis milžinas Surtas (,Surtr).
Milžinas aršiai mojavo savo liepsnojančiu kalaviju, švais
tydamas ištisus kibirkščių spiečius, kurios šnypšdamos kri
to ant ledo luitų pragarmės dugne, juos savo karščiu ge
rokai aptirpdydamos.
Didysis Surtas degančiu kalaviju
Muspelio vartuose sargybą ėjo,
Ir dangiškosios liepsnos iš pietų,
Ugnies valdų, gyvybę sėjo.
Jonės J. C.

V alhalla

Imiras ir Audhumla
Garui debesimis kylant aukštyn, jis vėl patekdavo į spei
go gniaužtus ir virsdavo šerkšnu, kuris šitaip, sluoksnis
po sluoksnio, nugulė visą didžiąją centrinę erdvę. Nuola
tiniame šalčio ir karščio poveikyje, o kartu, ko gero, ir
Nesukurtojo Nematomojo valia, iš ledo luitų bedugnėje
atsirado milžiniška būtybė vardu Imiras (Ymir), arba Orgelmiras (Verdantis molis), užšalusio vandenyno įsikūni
jimas. O kadangi jis gimė iš šerkšno, tai dar tapo vadina
mas Hrimthursu, t.y. ledo milžinu.
Anais senais laikais Imiro
Nebuvo dar nei smėlio, jūros,
Nei atgaivinančios bangos,
Nei žemės apačioj tvirtumo,
Nei viršuje dangaus,
Nebuvo nei žolės žalios,
Tik vienas dumpis visa buvo.
Saemundo ėda

Aklai grabaliodamas niūrioje tamsoje, ar neras ko val
gomo, Imiras užtiko milžinišką karvę vardu Audhumla
(Maitintoja), sukurtą tų pačių jėgų ir iš tos pačios me
džiagos, kaip ir jis pats. Atskubėjęs prie jos, Imiras su
džiaugsmu aptiko, kad jai iš tešmenų teka keturi didžiu
liai pieno srautai, kurių prasimaitinti užteko į valias.
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Visi jo poreikiai tad buvo patenkinti. Tuo tarpu karvė,
savo ruožtu ieškodama ėdesio, šiurkščiu savo liežuviu nuo
gretimo ledo luito ėmė laižyti druską. Taip ji laižė ir laižė,
kol visų pirma pasirodė plaukai, o po to ir visa dievo gal
va išniro iš savo ledinio apvalkalo, ir galiausiai pats Buri*s
(Kūrėjas) stojo priešais laisvas.
Kol karvė įsijautusi laižė, milžinas Imiras užmigo, ir
jam bemiegant iš prakaito pažastyje gimė sūnus ir duktė,
o iš jo pėdos atsirado šešiagalvis milžinas Thrudgelmiras,
kuris, vos gimęs, pats savo ruožtu pagimdė milžiną Bergelmirą, iš kurio kilo piktieji speigo milžinai.
Apie Hrimthursą sakoma,
Esą jo pažasty
Augo berniukas ir mergaitė;
O pėdą trindamas į pėdą
Pagimdė Jotuną,
Išminčių šešiagalvį.
Saemundo ėda

Odinas, Vilis ir Ve
Vos šie milžinai sužinojo apie dievą Būrį ir jo netru
kus gimusį sūnų Borą (Gimusįjį), iškart paskelbė jiems
karą, nes dievai ir milžinai atstovauja priešingoms gėrio
ir blogio jėgoms. Beviltiška tikėtis juos sugyvensiant tai
kiai. Kova truko amžius, nė vienai pusei taip ir neįgyjant
lemtingos persvaros, kol Bioras galiausiai vedė milžinę
Bestlą (.Bestla), Bolthorno (Blogio dyglio) dukrą, kuri pa
gimdė jam tris galingus sūnus: Odiną (Dvasią), Vilį (Vili
'Valia’) ir Ve (Šventa). Trys sūnūs bemat stojo tėvo pusėn
jo kovoje prieš piktuosius speigo milžinus ir galų gale pri
baigė mirtiną savo priešą - didįjį Imirą. Jam negyvam su
smukus, tiek kraujo plūstelėjo iš žaizdų, kad sukėlė baisų
tvaną, kuriame žuvo visa jo padermė, išskyrus Bergelmirą su žmona, valtimi išplaukusius į pasaulio pakraštį ir
šitaip išsigelbėjusius.
Visa Imiro padermė prigėrė,
Išskyrus vieną - Bergelmirą:
Laivelyje jis potvynį ištvėrė.
Iš jo tad milžinai ir kilo.
Matthew A.

Iš mėsos jie sukūrėMidgardą (Vidurio sodžių), kaip kad
buvo pavadinta žemė. Jis buvo įkurtas pačiame erdvės pla
tybių vidury ir aptvertas Imiro antakiais lyg pylimais ar vo
lais. Didžiąją Midgardo dalį supo milžino kraujo ir prakaito
vandenynas, kaulai sudarė kalvas, plokštieji dantys - stačias
uolas, o plaukų garbanos - medžius ir kitokius augalus.
Patenkinti savo kūriniu, dievai ėmėsi milžino kauko
lės ir veikiai pakabino ją kaip dangaus skliautą virš žemės
ir jūros. Tada, drabstydami smegenis po susidariusią erd
vę, jie sukūrė debesis.
Iš Imiro mėsos sukurta žemė,
Iš kraujo - jūra, iš kaulų - kalvos,
Iš plaukų - medžiai ir augalai,
Iš kaukolės - dangus,
O iš jo antakių dievai gerieji
Sukūrė Midgardą žmonėms.
Iš smegenų gi debesys
Sunkieji tapo sukurti.
Anderson R. B. N o rs e

B a ld e r D e a d

M yth ology’

Dangaus skliautui paremti dievai pastatė stipriuosius
nykštukus - Nordį (.Nordri 'Šiaurys’), Sudį {Sūdri 'Pietys’),
Austį {Austri 'Rytys’) ir Vestį {Vestri 'Vakaris’) - keturiuo
se skliauto kampuose, liepę laikyti jį ant savo pečių. Iš čia
ir šiuolaikiniai pasaulio šalių pavadinimai: Šiaurė (angį.
North), Pietūs (angį. South), Rytai (angį. East) bei Vaka
rai (angį. West). Idant šitaip sukurtame pasaulyje būtų švie
siau, dievai nusagstė dangaus skliautą kibirkštimis iš Muspelsheimo, šviesos taškeliais, spindinčiais sutemose kaip
žvaigždės. O ryškiausios kibirkštys tapo surinktos į saulę
ir mėnulį, sėdinčius prašmatniuose aukso ratuose.
O iš liepsnų pasaulio, Muspelio valdų,
Tu šovei šviesulius ugnies Saulę ir mėnesį, ir dar žvaigždes pakabinai danguj,
Aiškiai atskyręs dieną nuo nakties.
Arnold M.

Ten jie ir apsigyveno, tą vietą pramin ęJdtunheimu (Mil
žinų namais), ir kaip tik iš ten kilo speigo milžinų pader
mė, paveldėjusi protėvio neapykantą, tęsusi jo vaidus ir
visad pasirengusi leistis iš savo nykiosios tėviškės į žygį
prieš dievų valdas.
Dievai, šiauriečių mitologijoje vadinami asais (AesiVpasaulio stulpai ir ramsčiai’), nugalėję šit savo priešus ir atsi
kratę nuolatinio karo, ėmė žiūrėti, kaip čia atitaisius, kas
nuniokota, ir įkūrus gyventi tinkamą pasaulį. Kiek pasvarstę,
Bioro sūnūs nurideno didžiulį Imiro lavoną žiojėjančian
pravaran ir ėmėsi kurti pasaulį iš įvairių jo kūno dalių.
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B a ld e r D e a d

Kai visi šie pasiruošimai buvo baigti, o žirgai Arvakas
(zlraz/cr'Ankstibuda’) irAlsvinas (Visus pralenkiantis) tapo
pakinkyti į Saulės ratus, dievai, nenorėdami, kad gyvūnai
kentėtų taip arti liepsnojančio skliauto, pridengė jų papil
ves oro bei kitų vėsių medžiagų pripildytomis odomis. Jie
dar padirbo skydą Svaliną (Vėsintoją) ir patalpino jį prie
šais ratus, kad užstotų nuo tiesioginių saulės spindulių, ant
raip supleškinsiančių ir žirgus, ir žemę į anglį. Mėnesiui irgi
buvo parūpintas žirgasAlsvideris (Visų greičiausias), tačiau
nuo švelnaus mėnulio spindesio jokio skydo jam nereikėjo.

Manis ir Sol
Ratai stovėjo parengti, žirgai jau pakinkyti nekantra
vo pradėti kasdienine jiems tapsiančią kelionę, tik kas juos
vadelios teisingu keliu? Dievai apsižvalgė, ir jų dėmesį

patraukė du žavūs milžino Mundilfari’o vaikai. Milžinas
labai didžiavosi jais, todėl praminė ką tik sukurtųjų dan
gaus šviesulių vardais: Mani (Mėnuo) ir Sol (Saulė). Mer
gelė Saulė buvo Glauro (Spindesio) sužadėtinė, kurio, re
gis, būta vieno iš Surto sūnų.
Vardai pasirodė parinkti itin taikliai, mat broliui su
seseria buvo patikėta vadelioti jų dangiškųjų bendravar
džių žirgus. Gavę atitinkamus nurodymus iš dievų, jiedu
tapo perkelti į dangų ir diena iš dienos vykdė jiedviem
uždėtą pareigą - vadeliojo savo žirgus dangaus takais.
Mundilfaris, nepamiršk, vardu
Tėvas Mėnesio ir Saulės;
Amžiai nuriedės, o jie kartu
Vis žymės dienas ir mėnesius pasaulio.
H dvam al

Tada dievai pasikvietė Notę (Nott 'Naktis’), milžino
Norvi’o dukrą, ir patikėjo jai tamsos ratus, traukiamus juo
džio Hrimfaksio (HrimfaxiiSpeigakartis’), kurio karčiams
plaikstantis, žemėn krito rasa ir šerkšnas.
Speigakartis juodis iš rytų
Atgabena naktį meilės pilną
Ir džiaugsmais jos apdalina:
Nenustygsta, trypia, o iš jo putų
Rasos žemėn plačiai drimba
Ir jos slėnius apvaisina.
V a flh r u d n i’s -m a l

Nakties deivė ir pati jau trissyk buvo ištekėjusi. Su sa
vo pirmuoju vyru Naglfari’u ji susilaukė sūnaus Audo, su
antruoju, Annaru, - dukters/ord (Žemės), o nuo trečiojo,
dievaičioDellinger’io (Aušrio), jai dabar gimė dar vienas,
švytinčio veido sūnus, pramintas Dagu (Dieniu).
Vos tik sužinoję apie šį gražuolį, dievai jam irgi pado
vanojo ratus, traukiamus tviskančio balto žirgo Skinfaksio (,Skinfcud ‘Skaisčiakartis’), iš kurio karčių visomis kryp
timis žiro akinančios šviesos spinduliai, nušviesdami pa
saulį ir džiugindami širdis.
Iš rytų aukštyn dangaus skliautu
Varo Dienis savo skaisčiakartį žirgą.
Arnold M. B a ld e r D e a d

sielas, Hioiniras davė galią judėti bei justi, o Lokis pripil
dė kraujo ir taip suteikė žydinčią išvaizdą.
Apdovanoti žodžiu ir mintimi, meile ir viltimis, ir jėga
dirbti, taip pat gyvybe ir mirtimi, ką tik sukurtieji vyras ir
moteris tad buvo palikti valdyti Midgardą savo nuožiūra.
Ilgainiui jiedu apgyvendino jį savo palikuonimis, o dievai,
atmindami patys prikėlę juos gyvenimui, savo ruožtu do
mėjosi viskuo, ką jie darė, neišleido jų iš akių, o neretai
teikdavosi net patys jiems pagelbėti bei juos apginti.

Medis Igdrasilas
Tada Visa Ko Tėvas sukūrė milžinišką uosį vardu Igdrasilas (Yggdrasil), visatos, laiko ir gyvybės medį, kuris
persmelkė visą pasaulį, įsišaknijo ne tik atkampiose Niflheimo gelmėse prie Hvergelmiro šaltinio, bet ir Midgarde ties Mimiro šuliniu (t.y. vandenynu), ir Asgarde (dievų
sodžiuje), šalia Urdų (Urdan) versmės.
Atsirėmęs į tris galingas savo šaknis medis užaugo į
tokį aukštį, kad jo viršūnė vardu Lerad (Taikdarė) metė
šešėlį ant Odino menės, o plačiai iškerojusios šakos išsi
driekė virš visų kitų pasaulių. Ant Lerados tupėjo erelis,
o jo tarpuaky - sakalas Vedfolniras, savo skvarbiu žvilgs
niu varpydamas dangų, žemę bei Niflheimą ir pranešda
mas apie viską, ką pamatė.
Kadangi Igdrasilas buvo amžinai žalias medis niekad
nedžiūstančiais lapais, jame ganėsi ir Odino ožkaHeidruna, milžusi dangiškuoju midumi, dievų gėrimu, ir elniai
Dainas, Dvalinas, Duneiuras (Duneyr) beiDurathoras, ku
riems nuo ragų krito medaus rasa, aprūpindavusi vande
niu visas pasaulio upes.
Prie pat didžiojo medžio kunkuliuojančiame Hvergel
miro katile baisus slibinas Nidhugas be atvangos graužė
jo šaknis, negana to, padedamas savo pragaištingame dar
be galybės kirmėlių, kurių vienintelis tikslas buvo pražu
dyti medį. Mat jie žinojo, kad medžio žūtis kartu bus ir
dievų žlugimo ženklas.
Visą gyvenimą tyko mūs nelabas gundytojas,
Piktas Nidhugas iš požemių apačioje.
Jis asų nekenčia ir tos jų šviesos, kuri siunčia
Žvilgesį didvyrio žvilgsniui ir kardui jo kovoje.
Anderson R. B. Viking Talės ofihe North

Žmogaus sukūrimas
Nors dievai iš pat pradžių paskyrė Midgardą, arba tiesiogManaheimą (Žmonių buveinę), būtent žmonėms, ta
čiau pačių žmonių jame kol kas dar nebuvo. Kartą Odinas, Vilis ir Ve, pasak vienų šaltinių, arba Odinas, Hoeniras (Ryškusis) ir Loki’s, pasak kitų, išsiruošė drauge pasi
vaikščioti pajūriu ir aptiko ten du medžius, uos[Aską su
vinkšną Embla, arba du medžio stuobrius, aptašytus taip,
kad iš tolo priminė žmones. Dievai visų pirma su tylia nuo
staba pažvelgė į bedvasę medieną, o tada, sumojus, kokia
iš to gali išeiti nauda, Odinas įkvėpė šiedviem stuobriams

O vover¿Ratatoska (Šakazulė), tikra nenuorama ir paskalūnė, laiką leido be paliovos zuidama medžio šakomis,
kamienu aukštyn bei žemyn ir slibinui apačioje perdavinėdama erelio viršuje pastabas, ir atvirkščiai, tikėdamasi
sukelti tarp jų vaidus.

Versta iš: Guerber H.A. The Norsemen.
- London, 1994. - P. 1-8, 12-13.
Iš anglų kalbos vertė Ugnius MIKUČIONIS
(Eiliuotus intarpus vertė Dainius RAZAUSKAS)
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LIBIDO VIRSMAI
Carl Gustav JUNG

U
Abraham ui1 turime būti dėkingi už tai, kad jis at
kreipė dėmesį į gręžimo ir ugnies išgavimo etnologi
nes sąsajas. Šią tem ą vėliau visapusiškai tyrinėjo Adal
bertas Kuhnas.2 Iš jo tyrinėjimų paaiškėja, kad ugnianešys Prometėjas greičiausiai buvo indiškojopramant
ha-, vyriškojo ugnies pagaliuko, brolis. Indų ugnianešys vadintas Matarišvan-, o patį ugnies išgavimo veiks
mą sakralinių tekstų autoriai paprastai nusakydavo
veiksmažodžiu manthami 'purtau, trinu, išgaunu try
nimu’.3 Siedamas šį žodį su graikų kalbos veiksmažo
džiu manthano 'm okausi’, Kuhnas mėgina apibūdinti
jungiantį šiuos giminingus žodžius konceptualų ryšį. Pa
sak jo, tertium comparationis galėtų būti būtent ritmas,
judėjimo pirmyn ir atgal vaizdinys. Anot Kuhno, žo
džių manthano (mathema, mathesis) irpro-metheomai
šaknį manth-, arba math-, galima sieti su Prometheys,
garsiuoju Graikijos ugnies pagrobėju. Jis kartu paste
bi, kad asmenvardis Pro-metheys, kaip ir analogiškas
Turijos Dzeuso vardas Pro-mantheys, gali būti ir ne in
doeuropietiškos kilmės žodis, susijęs su sanskrito žo
džiu pramantha-, o tik asmenvardis. Tokį spėjimą lyg
ir patvirtina Hesichijaus glosa, aiškinanti, kad ho ton
titanon keryx Prometheys 'visų titanų šauklys Prom etė
jas’ buvo vadinamas vardu Ithas. Kitoje glosoje Hesichijus teigia, kad žodis ithainomai 'deginu, tirpdau’ reiš
kia thermainomai 'kaitinu’, vadinasi, asmenvardį Ithas,
kaip ir Aithon ar Phlegyas, galime versti žodžiu „Lieps
ningasis''.4 Todėl Prometėjų sieti su žodžiu pramant
ha- nesą itin pagrįsta. Kita vertus, asmenvardis Pro
metheys visiškai prasmingai papildo vardo Ithas reikš
mę, kadangi „Liepsningasis" pasirodo dar esąs ir „Pirmamintis“.5 (Agnis irgi apibūdinamas žodžiupramati'išmonė, pram anas’, nors šio sanskritiško žodžio kil
mė yra kita.) Vis dėlto reikia pastebėti, kad Prom etė
jas kildinamas iš flegijų giminės, Kuhno įtikinamai su
sietos su Indijos kunigų dinastija, kurią savo ruožtu pra
deda Bhrgu-16 Bhrigai, kaip ir Matarišvanas ('tas, kuris
plusta m otinoje’), irgi buvo ugnianešiai. Kuhnas pa
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teikia ištrauką, kuri patvirtina, kad Bhrigus, kaip ir Ag
nis, pats kilo iš ugnies. („Bhrigus kilo iš ugnies liežu
vių; Bhrigus svilo ugnyje, bet nedegė.") Ši idėja leidžia
jį susieti su giminingos šaknies žodžiais skr.bhra- 'spin
dėti’, lot.fulgeo, gr.phlego 'spindžiu’ (plg. skr. bhargas
'spindesys’, lot.įulgur). Vadinasi, galėtume sakyti, kad
Bhrgu- yra 'Spindintysis’. Žodis gr.phlegyas - geltonas
žarijas prim enančios spalvos erelio pavadinimas. Są
saja su žodžiuphlegein 'degti’ peršasi savaime. Flegijai
irgi buvo „ugnies ereliai".7 Iš jų tarpo ir kilo Prom etė
jas. Žodis skr.pramantha- su Prometėjumi siejasi jei ir
ne etimologiškai, tai tikrai bendra idėja ar įvaizdžiu,
taigi galų gale vis dėlto įmanoma, kad Prometėjas ir
pramantha- yra vienas ir tas pats.8Turime pabrėžti, kad
siekėme atskleisti ne tiek šių žodžių kalbines sąsajas,
kiek išryškinti archetipinį tapatum ą.
Kurį laiką buvo m anoma, kad Prom etėją imta sim
boliškai aiškinti kaip „Pirmamintį" (plg. asmenvardį
Epimetėjas) gan vėlai, kad pats vardas, neturėdam as
nieko bendra su žodžiais prometheom ai, mathema,
m anthano, savo kilme siejasi būtent su skr. pramant
ha-, manthami bei manthyati. Kita vertus, buvo ginči
jam as ir žodžio skr.pramati- 'išm onė’, taikomo Agniui,
ryšys su veiksmažodžiu manthami. Šiaip ar taip, galiau
siai Prom etėją imta sieti su gr. manthano.9 Mėgindami
atsakyti į šį tikrai keblų klausimą tvirtai tegalime nu
spręsti tik tiek, kad mąstymas, išmonė ir ugnies išgavi
mas gręžiant, jeigu jų ryšys ir nebūtų parem tas atitin
kamų žodžių etimologija, vis dėlto yra glaudžiai susiję.
Be to, gilindamiesi į etimologiją irgi turėtum e ne tik
išaiškinti vienos ar kitos šaknies keliones, bet pasido
mėti ir kai kurių pirm apradžių vaizdinių savaiminio at
gimimo galimybe. Pramantha-, sakralinis rykas, nau
dojamas manthana (aukojimo ugniai) apeigose, Indi
joje pasižymi atvira lytine simbolika: ugnies pagaliu
kas laikomas falu arba vyru, o gręžiamoji pliauska vulva arba moterimi. Gręžimu išgaunama ugnis - tai
kūdikis, Dievo sūnus Agnis. Abi medžio dalys apei
giniuose tekstuose vadinamos terminais purūravas- ir

urvas i-', ir jas įasmenina atitinkamai vyro ir moters įvaiz
džiai. Ugnis gimsta moters genitalijose.10 Ugnies išga
vimo apeigos, Weberio žodžiais, vyksta taip: „Apeigi
nė ugnis įžiebiama trinant du ugnies pagalius. Im da
mas vieną pagaliuką, aukotojas taria: T u esi ugnies gim
dytojas (janitram )’, o dėdamas ant jo du žolės stiebe
lius - 'Jūs esate dvi sėklidės’. Tada, dėdamas juos kar
tu ant adhararani- (apatinės pliauskos), toliau taria:
Tu esi Urvaši’, o tepdam as uttararani- (viršutinį paga
liuką) lydytu sviestu - T u esi galia’ (sėkla). Pateptą
pagaliuką įremdamas [adhararani-, aukotojas taria: T u
esi Purūravas’. Trissyk patrindam as vieną į kitą, toliau
taria: Trinu tavtgayatrimetru, trinu tavztristubh- m et
ru, trinu tave jagati m etru".11
Šių ugnies išgavimo apeigų seksualinis simbolizmas
yra stačiai akivaizdus. Panaši sam prata bei simboliz
mas išryškėja ir Rig Vedos himne III, 29, 1-3: „Štai
rykas gręžti, štai pintis (penis), tuoj iššausianti kibirkš
tį. Paduok žmonių viešpatį,12 senoviniu būdu įtrinsime
Agnį. Abiejuose medžio gabaluose glūdi Džatavedas
Ųataveda-) tarsi palaimintas vaisius, plūstantis įsčio
se; tegu kiekvieną dieną Agnį garbina rūpestingi au
kotojai. Tegu įsiterpia (pagaliukas) į tą, kuri štai guli
išsižergus, o apdovanotieji išmone; bem atant ji pastos,
beregint pagimdys tą, kuris bus vaisingas; raudonu stul
pu pasišviesdamas kelią, iš brangaus medžio gimė įlos
(IĮa) sūnus".13
Reiktų pastebėti, kad šiame himne žodžiu pramantha- vadinamas pats Agnis, pagimdytasis sūnus: falas
tai ir yra sūnus, ir atvirkščiai. Šnekamoji mūsų dienų
vokiečių kalba išsaugojo šiokius tokius šio pirmykščio
simbolizmo atgarsius: stačiokiško būdo bernas kartais
pavadinamas žodžiu Bengei (pagaikštis, pagalys), o Heseno žemės gyventojų šnekta - žodžiu Stift (kaištis) ar
Bolzen (intarpas, pleištas).14 (Kad vulgariai kalbėda
mi žmonės penį kartais pavadina „bernu“, pastebėjo
jau broliai Grimmai.) Ugnies išgavimo apeigų nuotru
pos, virtusios prietarais, išliko Europoje iki pat XIX a.
Kuhnas mini vieną tokių apeigų atvejį, užfiksuotą Vo
kietijoje 1828 m. Šios tam tikru būdu atliekamos m a
ginės apeigos, vadinamos Nodfyr, „Bėdos ugnimi",15
kerais turėjo padėti apsiginti nuo gyvulius kam uojan
čių užkrečiamų ligų. Kuhnas pateikia Lanercosto kro
nikos ištrauką, mininčią 1268 m. įvykius, kurioje apra
šomas itin įdomus „Bėdos ugnies" apeigų atvejis, pasi
žymintis atviru seksualiniu simbolizmu: „Idant būtų iš
saugotas dieviškojo tikėjimo grynumas, skaitytojas tu
ri atminti, kad šiais metais, į Laodonijos gyvulių kai
menes įsimetus užkratui, vadinamam plaučių maru, kai
kurie kerdžiai - vien savo abitu, o ne dvasia, vienuoliai
- mokė vietinius tamsuolius mediniais pagaliukais iš
gauti ugnį, pastatyti Priapo stabą ir tokiomis priem o

nėmis apsaugoti gyvulius nuo ligos. Atlikęs šią apeigą
netoli Fentono stovinčių rūmų dvaro menėje, cistersas broliukas po to pam erkė šuns sėklides į šventintą
vandenį ir ėmė juo šlakstyti gyvulius...“ ir 1.1.16
Šie įvairių amžių ir tautų papročių liudijimai rodo,
kad ugnies išgavimą įprasta suprasti lytiškai. Apeigi
nis ar maginis šio senovės atradim o gajumas bylote by
loja, kad žmogaus dvasia visomis išgalėmis stengiasi
išlaikyti archajiškąsias formas, kad ugnies išgavimo gręžiant reminiscencijos vis dar tvylo žmogaus atminties
užkaboriuose. G alėtum e manyti, kad ugnies apeigų
seksualinis simbolizmas yra viso labo tik atsitiktinės
liturginės puošmenos. Kai kurios ugnies misterijų apei
ginės detalės greičiausiai tiek ir tereiškia, tačiau iš to
toli gražu negalima daryti išvados, esą ugnies išgavimo
seksualinės sąsajos niekad ir nėra buvę glaudesnės. Pa
našias apeigas, kaip žinome, atlieka Australijos abori
genų vačandžių gentis.17 Pavasario m etu jie užsiima to
kiais vaisingumo burtais: lygioje vietoje iškasama duo
bė, po to ta duobė iš šonų apkaišoma krūmokšniais,
tarsi vaizduojančiais m oters genitalijų gyvaplaukius.
Susirinkę genties vyrai iškelia ietis, imituojančias erek
cijos sužadintus lytinius organus, ir visą naktį aplink
šitą duobę šoka. Judėdam i ratu jie kaišo savo ietis duo
bėn ir šaukia: Pulli nira, pulli nira, wataka („Ne duobė,
ne duobė, bet vulva!“). Tokius „obsceniškus" šokius
atlieka ir daugelis kitų genčių.18
Šiomis maginėmis pavasario apeigom is19 atkuria
mas sakramentinis sangulavimas: žemėje iškasta duo
bė atstovauja moteriai, o ietis - vyrui. Tokio pobūdžio
hierosgamos, kaip esminė įvairiausių kultų sudedamoji
dalis, daugelio tikybų pasekėjams buvo itin reikšmin
ga apeiga.20
Nesunku suprasti, jog ketinimai hieros gamos ritu
alu susituokti su žeme yra glaudžiai susiję su ugnies
išgavimu trinant medį į medį. Tik šiuo atveju apeigi
nes sugultuves atlieka ne vyras ir moteris, bet jų sim u
lacra , t.y. Purūravas ir Urvaši - vyriškasis ir m oteriš
kasis ugnies pagaliukai.
U
Libido, susidūrusį su kliūtimi, ištinka regresyvi reversija, ir šitaip sužadinamos lig tol snūduriavusios in
divido potencijos. Uždarytas duris šuo nagais drasko
tol, kol jų kas nors neatidaro, o žmogus, neįstengda
mas išspręsti kokios problemos, paprastai ima trinti
nosį, timpčioti apatinę lūpą, krapštyti ausį ir 1.1. Nesi
tverdamas savo kailyje jis gali daryti ir visokius kito
kius ritmiškus judesius: barbenti pirštais, m ataruoti ko
jomis ir pan. Atliekant ritmiškus judesius, nevalingai
galima pradėti imituoti gestus, primenančius tam tik
rą seksualinį veiksmą, pavyzdžiui, masturbaciją. Kochas-Grunbergas aprašo įdomų Pietų Amerikos indėnų
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paprotį: laukdami, kol kanojos perplauks sraujymes,
jie susėda ant uolų ir aštriais akmenimis ima raižyti
jose brūkšnius.21 Amžiams slenkant, uolos tapo marginte išmargintos chaotiškais raižiniais ar brūkšniais,
kuriuos galima būtų palyginti su piešiniais ant suge
riamojo popieriaus. Šis paprotys leidžia geriau suvokti
tą M aeterlincko simboliškos dramos vietą, kur kalba
ma apie du vaikus, Tiltilį ir Mitilę, kurie, ieškodami
Ateities viešpatystėje Žydrosios paukštės, sutiko sto
rulį berniuką, be paliovos krapštantį nosį.22 Ten sako
ma, kad vieną dieną, kai Saulė atauš, jis turės išrasti
ugnį Žemei sušildyti. Spielrein pacientė gręžimą siejo
ir su ugnimi, ir su apvaisinimu.23 Pasak jos, „norint kiau
rai pragręžti žemę, reikia geležies. Geležimi iš akmens
galima iškalti senį besmegenį. Karšta geležimi galima
pragręžti kalną. G ręžiant akmenį, geležis įk a ista i
Libido, susidūręs su kliūtimi ir regresuodamas, ne
būtinai turi pasireikšti vien ankstyvojo seksualinio el
gesio formomis. Kur kas labiau tikėtina, kad jis pastū
mės žmogų vėl kartoti tuos ritmiškus vaikystės jude
sius, iš kurių, kaip iš bendro pirmapradžio modelio,
išsirutuliojo tiek maitinimosi, tiek seksualiniai judesiai.
Iš turimos medžiagos, rodos, būtų galima daryti išva
dą, kad ugnies išgavimo paslaptis buvo atskleista kaip
tik šitaip, t.y. regresyviu ritmiškai kartojam u judesiu.24
Psichologiniu požiūriu ši hipotetinė išvada mane pa
tenkina, tačiau nenorėčiau griežtai tvirtinti, kad ugnies
atradim ą lėmė būtent šis vienas veiksnys. Ugnis galėjo
būti išskelta ir titnagu. Čia man rūpi pats psichologi
nis šio įvykio simbolizmas, vis dėlto leidžiantis spėti,
kad ugnis buvo atrasta būtent taip.
Žinoma, šie ritmiški judesiai daug kuo prim ena žai
dimą, tačiau šio tariam o žaidimo primygtinumas ir
energija kelia pagrįstą nuostabą. Nereikia nė sakyti,
kad tokias apeigas (šiuos ritmiškus veiksmus ir derėtų
vadinti kaip tik taip) įmanoma atlikti tik itin susikau
pus ir išeikvojant nepaprastai daug jėgų. Tačiau šis fak
tas kirste kertasi su tuo tingaus pirmykščio žmogaus
įvaizdžiu, kurį esame susikūrę. Taigi galima tvirtinti,
kad šitaip „žaisti“ spiria visai kitos priežastys. Jeigu ko
kios nors genties nariai gali kiaurą naktį šokti pagal
monotonišką trijų gaidų melodiją, tai vargu ar galime
kalbėti apie užgaidą smagiai praleisti laiką: šokti iki
išsekimo verčia kažkoks kitas tikslas. Pernelyg spėlioti
čia nėra ko - pats ritmiškai judėdam as žmogus leng
viausiai išjudina savo mintis ir elgseną, kitaip sakant,
nukreipia libido impulsus nauja vaga. Pasibaigus mity
biniam tarpsniui, ritmiški judesiai, pranokdam i m aiti
nimosi veiksmus, ima reikštis ne tik seksualumu griež
ta šio žodžio prasme, bet sykiu ir „viliojimo mechaniz
mais“, t.y. muzikavimu bei šokiu, ir elem entaria darbi
ne veikla apskritai. Pirmykštėse visuomenėse darbas
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stulbinančiai glaudžiai susijęs su muzika, daina, šokiu,
būgno mušimu, galėtume sakyti, kad jis stačiai priklau
so nuo ritmo. Šis ryšys ir tam pa tiltu seksualinei ener
gijai, leidžia pirmykščiam žmogui nukreipti jos pervir
šį kitais latakais. Kadangi toks nukreipimas išties ne
retai pasireiškia įvairiose kultūros srityse, pradėta ma
nyti, kad apskritai bet koks išsiskiriantis kultūrinis pa
siekimas tėra vienoks ar kitoks seksualumo pakaita
las. Tokia pažiūra, mano įsitikinimu, yra klaidinga net
ir tuo atveju, kai pripažįstam a seksualinius instinktus
savaime esant išimtinai psichiškus. Aš ir pats maniau,
kad bet kokia kultūrinė veikla savo pirminėse pakopo
se, kurioms būdingas didesnis ar mažesnis instinkty
vumas, remiasi seksualumu. Neabejojau, kad įvairūs
poros viliojimo ir jauniklių gynimo būdai atsirado plė
tojantis pirm apradžiam seksualiniam libido, t.y. iš dau
ginimosi instinkto, suprantam o pačia bendriausia pras
me. Šią klaidingą išvadą spyrė daryti, vieną vertus, Freudo autoritetas, o kita vertus, pats ritmiškas šių funkci
jų pobūdis. Tik vėliau suvokiau, kad judesių ritmišku
mą lemia netgi ne ikiseksualinis mitybinis tarpsnis, bet
pačių emocinių procesų ypatybės. Žmogui susijaudi
nus, nepriklausom ai nuo amžiaus, jo saviraiška tampa
ritmiška. Ši ypatybė ypač krinta į akis analizuojant aso
ciacijų testų metu gautus atsakymus: kuo labiau juos
lėmė kompleksai, tuo daugiau juose sąskambių, alite
racijų bei pasikartojimų. Tvirtinti, kad funkcijos rit
miškumas savaime rodo būtent seksualinę jos prigim
tį, nėra pagrįsta.
Nuslysti į seksualumą regresijos metu išties nesun
ku, kadangi seksualumas atlieka svarbų psichologinį
vaidmenį, o įtikinamos seksualinės analogijos peršasi
pačios savaime. Visus nemalonumus, rodos, sukelia tik
nepagrįstai suvaržyti seksualiniai įgeidžiai. Tačiau taip
sam protauti gali tik neurotikas. Tokio nukrypimo pa
vojų pirmykštis žmogus, matyt, jautė instinktyviai: švęs
dami hieros gamos apeigas, Australijos aborigenai vačandžiai į m oterį nė nedirsteli. Vienos indėnų genties
kariai turėjo paprotį paskelbę karą ratu eiti apie nuogą
merginą. Jei kuriam iš karių įvykdavo erekcija, tai jis
prarasdavo teisę leistis į žygį. Nors ne visada, bet gan
dažnai nukrypimas į seksualumą tepadeda išsisukti nuo
tikrosios problemos sprendimo. Ir pats įtiki, ir kitus
įtikini, kad iškilusi problem a tėra grynai seksualinė ir
kamuoja jau seniai, vadinasi, jos priežasčių reikia ieško
ti praeityje. Šitaip, perkeldam as problem ą į kitą sritį ir
laiką, žmogus palaimingai išvengia skausmingos dabar
ties, tačiau, išmainęs tikrą sprendimą į nepelnytą pa
laimą, užsidirba neurozę.
Kaip jau užsiminėme, varžyti instinktus gali visai
realūs šio pasaulio pavojai. Tačiau instinktus varžan
čią baimę sukelia ne tik išorinis pasaulis. Pirmykštis

žmogus kur kas dažniau baiminasi „vidinės tikrovės“ sapnų, protėvių dvasių, demonų, kerėtojų bei raganų.
Tvirtindami, kad šis vidinis pasaulis yra nerealus, ra
cionaliai galime neigti jo keliamą baimę, tačiau vargu
ar yra tokių proto argumentų, kurie pajėgtų demistifikuoti šių psichinių reiškinių iracionaliąją prigimtį. G a
lima įtikinti pirmykštį žmogų atsižadėti kai kurių jo
prietarų, tačiau tada jokiais įtikinėjimais nepavyks jo
išgelbėti nuo girtavimo, moralinio nuosmukio ir nevil
ties. Esama ir psichinės tikrovės, tokios pat negailes
tingos bei neišjudinamos, kaip išorinis pasaulis, tačiau
sykiu ne mažiau vertingos ir net naudingos, jei tik ži
nai, kaip išvengti jos pavojų ir pasisemti jos gausių tu r
tų. Anot vieno įžymaus tyrinėtojo, „magija - tai džiun
glių mokslas“. Civilizuotas žmogus su panieka žvelgia
į pirmykščius prietarus, tačiau tokiu atveju ne mažes
nės paniekos nusipelno ir viduramžių šarvai bei ale
bardos, tvirtovės bei aukštyn šaunančios katedros. Pir
mykštės veikimo priemonės pirmykštėmis sąlygomis sa
vo veiksmingumu nenusileidžia šiuolaikiniam kulko
svaidžiui ar radijui dabartinėmis sąlygomis. Kita ver
tus, išganymą ir išsigelbėjimą žadančias mūsų religijas
bei politines ideologijas tiesiog galima palyginti su pir
mykšte magija. Vos tik apsilpsta šių représentations col
lectives vaidmuo, jų vietą bem atant užima įvairiausios
paikos, asmeninės idiosinkrazijos, įkyrios idėjos, fobi
jos ir kiti panašūs, savo primityviu idiotizmu atstumian
tys demonų apsėdimai, jau nė neminint tikrų šiuolai
kinių dvasinių epidemijų, prieš kurias nublanksta vi
sos XV a. raganų medžioklės.
Kad ir kaip stengtumės nuneigti psichinę tikrovę, ji
išlieka autentiška bent jau kaip baimės šaltinis, nuo
kurio nusigręžiant grėsmė tik auga. Taigi biologiniai
instinktai susiduria ne tik su išorinėmis, bet ir su vidi
nėmis kliūtimis. Kitaip sakant, psichiką sujos šėlstan
čių gaivališkų instinktų orgija kartu lemia ir priešingos
krypties galios, ir jos nė kiek nenusileidžia biologiniams
impulsams.
Valios išstumti ar užgniaužti prigimtinius instink
tus arba, tiksliau, nusimesti jų goslią išpuikusią valdžią
- kai ji nėra iššaukta kokios nors išorinės būtinybės šaltinis yra dvasia, kitaip sakant, numinoziniai vaizdi
niai. Šiuos vaizdinius, idėjas, įsitikinimus ar idealus ak
tualizuoja ypatinga asmens energija, kurios žmogus ne
gali naudoti savo nuožiūra, tačiau kurią jis gali suža
dinti savyje atitinkamais numinoziniais vaizdiniais. Net
gi tėvo autoritetas nėra toks galingas, kad pajėgtų be
galo ilgai tvardyti sūnaus dvasią. Tokią galią tėvas įgy
ja tik tada, kai jis remiasi įvaizdžiu, kurio numinoziškumas būdingas arba visai žmonijai, arba bent jau vie
šajai nuomonei (consensum omnium). Aplinkos suges
tyvumą lemia būtent įvaizdžio numinoziškumas, ir pas

tarojo poveikį savo ruožtu skatina sugestyvi aplinka.
Jeigu aplinka nėra pakankam ai sugestyvi, net ir itin
stiprus asmeninis vaizdinys kolektyvinei sąmonei ne
padaro įtakos, lieka bemaž nepastebimas. Šią aplinky
bę pabrėžiu todėl, kad vis dar nėra sutariama, ar ko
lektyviai vaizdiniai {représentations collectives) tėra sa
vaiminiai aplinkos sugestyvumo padariniai, ar kyla iš
autentiškų, spontaniškų atskiro žmogaus išgyvenimų.
Svarstant pirmąjį požiūrį, reikia turėti galvoje tai, kad
bet koks sugestyvus turinys vis dėlto turėjo būti kažka
da vienaip ar kitaip suformuluotas. Kadaise visos mi
tologinės ištarmės buvo dar negirdėtos, o jų pirm apra
dis numinoziškumas sukrėsdavo iki gelmių. Atkaklus
tyrinėtojas gali įsitikinti, jog tokie subjektyvūs išgyve
nimai ne išimtis ir mūsų dienomis. Kaip pavyzdį čia
būtų galima prisiminti jau aptartą soliarinio falo mitologemą, kurios idėja mūsų dienų niekaip negalėjo pa
siekti tiesioginės perdavos keliu. Pacientas, augęs Ciu
riche ir gavęs vos vidurinį išsilavinimą, tebuvo smul
kus komersantas. Net įtempęs visas vaizduotės jėgas,
negalėjau suprasti, kas paskatino jį sam protauti apie
soliarinį falą, apie judėjim o pirmyn atgal vaizdinį, apie
vėjo kilmę. Kas sieja visas šias idėjas, nebuvo aišku net
man, nors esu gavęs gana visapusišką išsilavinimą ir
galiu kur kas geriau spręsti apie panašius dalykus. Tik
ėmęs skaityti Dietericho veikalą Eines Mithrasliturgie
(Mitros liturgija), išspausdintą 1910 m., po keturių m e
tų galiausiai aptikau paralelę, atspindinčią šiuos sam
protavimus.
A ptartas atvejis nėra jokia išimtis: kalbėti čia rei
kia ne apie idėjų paveldimumą, o apie įgimtą polinkį
nepriklausomai kurti analogiškus vaizdinius, kitaip sa
kant, apie visiems žmonėms būdingas identiškas psichi
kos struktūras, kurias vėliau pavadinau kolektyvinės
pasąmonės archetipais. Biologijoje jie atitiktų pattern
o f behaviour, elgesio modelio, sampratą.
Žvilgterėję į religinių fenom enų istoriją, galime įsi
tikinti, kad archetipo, pasižyminčio num inozinėm is
savybėmis, turinį atspindi instinktai. Kita vertus, jau
pateikti pavyzdžiai įrodo, kad, skleisdamas savo numinozinę galią, archetipas gali instinktus suvaržyti ar net
palenkti sau.
Suvaržius ar nuslopinus instinktą, šis, neįveikdamas
užkardos, visad regresuoja; konkrečiai kalbant, nuslo
pinus seksualinius impulsus, įvyksta regresija, ir suvar
žytoji seksualinė energija ima reikštis kitur, kitu pavi
dalu. Vėl grįžkime prie m inėtų vačandžių apeigų: iš
kasta žemėje duobė greičiausiai yra motinos genitalijų
atitikmuo, nes žmogus, kuriam draudžiam a žvelgti į
moterį, savo erosą atgręžia į motiną. Tačiau privalėdamas išvengti incesto, jis išsikasa žemėje motiną pakei
čiantį duburį. A tliekant tokius apeiginius veiksmus,
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incestinis energijos dėmuo tarsi deseksualizuojamas,
sugrąžinamas į vaikišką tarpsnį, kuriame, apeigoms pa
vykus, jis įgyja kitą pavidalą, atitinkantį kitą funkciją.
Vis dėlto reikia pastebėti, kad sėkmingai atlikti apei
gas nėra lengva, kadangi pirminis instinktas, sudarytas
kartu iš endogaminių („incestinių“) bei egzogaminių
polinkių, nėra vienalytis ir skyla į dvi dalis. Šis skilimas
vyksta sąmonėje ir siejasi su sąmonės raida. Regresija
bet kuriuo atveju sunkiai pasiekiama todėl, kad ener
gija šiaip jau savaime krypsta į savo objektą, o ir po
virsmo nauju pavidalu tebeišsaugo kai kurias savo anks
tyvąsias ypatybes.25 Mūsų atveju, gautas naujas feno
menas būdingais lytinio akto bruožais nebėra tad joks
defacto lytinis aktas. Taip pat ir ugnies išgavimas gręžiant tėra lytinio akto analogija, kaip kad ir pats „lyti
nis aktas“ tėra kalbinė analogija, dažnai nusakanti vi
sai skirtingus veiksmus. Priešseksualinei, ankstyvos vai
kystės pakopai, į kurią regresuodamas sugrįžta libido,
būdingos įvairios apraiškos, kadangi infantilios regre
sijos atveju libido atgauna savo pirm apradį nediferen
cijuotą polivalentiškumą. Tad nenuostabu, jog libido,
regresijos būdu „įsikūręs“ šiame lygyje, įgyja įvairiau
sių apraiškų galimybę. Kadangi vačandžių apeigose li
bido seksualiai susijęs su savo objektu, bent jau kažko
kią šios funkcijos dalį jis gali perkelti ir į savo naują
apraišką. Tad įvykdant „įkurdinimą“, analoginis objek
tas gali virsti išstumtojo objekto pakaitalu. Idealus to
kio pakaitalo pavyzdys kaip tik būtų maitinančioji mo
tina žemė. Priešseksualinės psichologijos pakopa pa
verčia ją maitintoja, o seksualumas savo ruožtu pagrin
džia hieros gamos, pačias tipiškiausias jos garbinimo
apeigas. Iš čia kyla pirm apradžiai žemdirbystės sim
boliai. A riant ir sėjant, alkis sumišta su incestu. Archajinių motinos žemės kultūrų išpažinėjams šie veiks
mai reiškia motinos apvaisinimą. Tačiau žemės įdirbi
mas - ne būtent seksualinis, o greičiau maginis aktas,
kadangi juo siekiama užtikrinti gausų derlių. Šiuo at
veju regresija, nukreipdam a geismą į motiną, sužadina
ne seksualinį, bet maitintojos simbolį.
Būtų galima manyti, kad ugnies atradim ą taip pat
lėmė kažkokia regresija, grąžinusi žmogų į priešseksualinę pakopą su kitais atitinkamais ritmiškos veiklos
modeliais. Libido regresija, prasidėjusi suvaržius ins
tinktą, atgaivino infantilų gręžimo veiksmą ir nukrei
pė jį į m aterialų objektą - žodis „materija“, materia,
čia itin tikęs, nes veiksmo objektas yra būtent „moti
na“, mater. Kaip jau minėjome, gręžimu išgauti ugnį
gali tik stiprus, pajėgus vyras, turintis kokios nors de
gios medžiagos, vėlgi „materijos“. Pats ugnies išgavi
mo veiksmas pradžioje galėjo būti objektyvizuota pseudomasturbacija, panaši į jau minėtą masturbacinį grę
žimą. Savaime aišku, griežtai įrodyti čia nieko nepa
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vyks, tačiau kažkokie pirm ųjų pastangų išgauti ugnį
pėdsakai vis dėlto tebeturėtų būti aptinkami. Viena
me Indijos raštijos paminkle pavyko rasti ištrauką, ku
rioje kaip tik aprašomas ugnį išgaunant aktualizuoja
mas libido virsmas. Tai ištrauka išBrhadaranyaka Upa
nisad: „Jis (iaiman-26) buvo labai didelis, didelis kaip
vyras ir moteris apsikabinę.27 Savo kūną jis padalino į
dvi dalis. Iš jų kilo vyras ir žmona; taip atsirado žmo
nės. Ji pagalvojo: Kaip jis begali jungtis su manim po
to, kai pats sukūrė mane? Imsiu ir pasislėpsiu! Ji virto
karve, jis virto bulium, jie vėl susijungė, ir taip atsira
do galvijai. Ji virto kumele, jis eržilu; ji virto asile, jis
asilu, jie susijungė, ir taip atsirado kanopiniai. Ji tapo
ožka, jis ožiu; ji tapo avim, jis avinu, jie susijungė, ir
taip atsirado ožkos bei avys. Šitaip poruodamasis jis ir
sukūrė viską iki pat mažiausių skruzdėlių. Jis žinojo:
išties esu išreikštis, kadangi pats sukūriau visa. Todėl
Jis buvo pavadintas išreikštimi. Tas, kuris tai žino, tam 
pa šioje išreikšty pačiu savim. Po to, driūkuodamas ran
komis pirmyn ir atgal, Jis ėmė trinti ir išgavo ugnį iš
burnos, iš įsčių, iš rankų.“28
Man yra tekę stebėti vienerių metų vaiką, kuris da
rydavo itin stulbinantį veiksmą: pakėlęs rankas prie
burnos, jis trindavo delną į delną. Taip jis elgėsi kokius
porą mėnesių. Tokie atvejai rodo, kad minimą mitologemą pagrįstai galima sieti su ankstyvos vaikystės ges
tikuliacija.
Šio vaiko gestikuliacija kelia susidomėjimą dar vie
nu atžvilgiu: rankas jis laiko prie burnos, kuri tokioje
ankstyvoje vaikystėje pasižymi grynai mitybine funkci
ja. M alonumo ir pasitenkinimo šaltinis, sujaudinamas
valgant, glūdi burnoje, tačiau šis malonumas neturi nie
ko bendra su seksualumu. Maitinimasis - tai autentiš
ka veikla, teikianti nepriklausom ą malonumą. Gamta
maitinimąsi pavertė m alonumu kaip tik dėl jo gyvybi
nės būtinybės. Augant burna pradeda įgyti ir kitą reikš
mę: ji virsta kalbėjimo padargu. Ypatinga kalbos svar
ba burnos reikšmę vaikui padvigubina. Ritmiškus bur
nos raum enų judesius smarkiai veikia čia susitelkusios
emocinės, t.y. libido jėgos. Tad burna (kiek mažiau - ir
analinė anga) tam pa Pirm apradėmis Ištakomis. Pasak
Brhadaranyaka Upanisad, būtent burna įkvėpė pirmykš
tį žmogų išgauti ugnį, t.y. pastūm ėjo jį padaryti patį
reikšmingiausią senovės atradimą. Nenuostabu, kad archajiniuose tekstuose galima rasti vietų, kuriose ugnis
gretinam a su kalba. Aitareya Upanisad sako: „Iš van
dens jis išgriebė žmogų (purusa) ir sudėjo jo veidą. Mąs
lus karštis padvelkė veidan, ir jo burna skilo tarsi kiau
šinis. Iš burnos išėjo kalba, o iš kalbos išėjo ugnis.“29
Čia sakoma, kad ugnis radosi iš kalbos, o kiek to
liau - kad kalba randasi iš ugnies.Brhadaranyaka Upa
nisad nubrėžia panašias ugnies ir kalbos analogijas:

O Jadžniavalkjau (Yajnavalkya-), kas žmogui tei
kia šviesą?
- Saulės šviesa, o valdove, - atsakė jis, - saulės švie
soje žmogus sėdi, išeina, pluša ir grįžta.
- Sutinku, Jadžniavalkjau. Tačiau kai saulė nusilei
džia, kas tada žmogui teikia šviesą?
- Mėnulis teikia šviesą. M ėnesienoje žmogus sėdi,
išeina, pluša ir grįžta.
- Sutinku, Jadžniavalkjau. Tačiau kai nusileidžia ir
saulė, ir mėnuo, kas tada žmogui teikia šviesą?
- Ugnis teikia šviesą. Ugnies šviesoje žmogus sėdi,
išeina, pluša ir grįžta.
- Sutinku, Jadžniavalkjau. Tačiau kai nusileidžia
saulė su mėnesiu, ir ugnis užgęsta, kas tada žmogui tei
kia šviesą?
- Kalba teikia šviesą. Kalbos šviesoje žmogus sėdi,
išeina, pluša ir grįžta. Jei nematai rodančios rankos,
bet girdi kalbą, tai gali nueiti ir rasti.
- Sutinku, Jadžniavalkjau. Tačiau kai nusileidžia
saulė su mėnesiu, kai ugnis užgęsta ir kalba nutyla, kas
tada žmogui teikia šviesą?
- Patybė (atma) teikia šviesą. Patybės apšviečiamas
žmogus sėdi, išeina, pluša ir grįžta.“30
Šio iš pirmo žvilgsnio keistoko ryšio tarp burnos,
ugnies ir kalbos pėdsakų galime rasti ir dabartinėje šne
kamojoje kalboje: įprasta sakyti, kad žmogus kalba „už
sidegęs“, sako „liepsningus žodžius“. Senojo Testa
mento įkvėptieji autoriai irgi dažnai susieja burną ir
ugnį: „Pakilo dūmai iš jo nosių ir naikinanti ugnis iš jo
burnos“ (2 Sam 22, 9); „Štai Viešpaties vardas ateina
iš tolo; jo narsas dega it sunkus panešti; jo lūpos pilnos
užsidegimo ir jo liežuvis kaip ryjanti ugnis“ (Iz 30, 27);
„Viešpaties balsas išskelia ugnies liepsnas“ (Ps 29, 7);
„Argi mano žodžiai ne kaip ugnis“ (Jer 23, 29). A p
reiškimo knyga taip pat mini du pranašaujančius liu
dytojus, iš kurių burnos išsiveržia ugnis (Apr 11, 5).
Biblijos autoriai nuolat apibūdina ugnį epitetais „ry
janti“, „ėdanti“. Šiuos epitetus, liepsną siejančius su
burnos funkcijomis, galėtų pailiustruoti kad ir tokios
vietos: „Štai jis atiduodamas ugniai suėsti. Kai ugnis
suėdė abu jo galus, ir jo vidurys pavirto pelenais, gal
tuomet jis dar kam tiks?“ (Ez 15, 4); „Nes Viešpats,
tavo Dievas, yra sudeginanti ugnis ir Dievas pavydus“
(Įst 4, 24). Tačiau žinomiausią pavyzdį galime rasti
Apaštalų Darbų knygoje: „Jiems pasirodė tarsi ugnies
liežuviai („glosai“), kurie pasidaliję nusileido ant kiek
vieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir
pradėjo kalbėti kitomis kalbomis („glosomis“), kaip
Dvasia jiems davė prabilti“ (Apd 2, 3-4). Ugnies glossa sukėlė apaštalų glosolaliją. Neigiamą šios sąsajos va
riantą pateikia apaštalas Jokūbas: „Ir liežuvis yra ug
nis! Liežuvis tarsi blogio visetas glūdi tarp mūsų narių,

suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai
pragaro padegtas“ (Jok 3, 6). Panašią sąsają aptinka
me ir Patarlių knygoje: „Niekšas ieško, kaip padaryti
žalos kitiems, o jų kalba yra kaip svilinanti ugnis“ (Pat
16, 27). Apreiškimo knyga žirgų galvas lygina su liūtų
galvomis, iš kurių nasrų veržiasi ugnis, dūmai ir siera
(Apr 9, 17), o Jobo knyga, kalbėdam a apie Leviataną,
sako: „Iš jo nasrų išeina žiburiai kaip degantys ugnies
pluoštai“ (Job 41, 19).
Burnos sąsajos su ugnimi ir kalba nenuginčijamos.
Čia dar būtų galima prisiminti, kad etimologiniuose žo
dynuose ide. šaknis *bha- siejama su „švytėjimu“, „spin
dėjimu“. Graikų kalboje ide. *bha- atitinkaphao Avy
čių, spindžiu’, phaino 'šviečiu; nušviečiu, parodau; išgaunu ugn\\phaos 'šviesa’, senovės airių kalboje -b a n
'baltas’, o vokiečių kalboje - bohnen 'blizginti, svidinti’. Tačiau homonimiška šaknis * bha- reiškia taip pat
ir „kalbėjimą“. Šią šaknį savo ruožtu atitinka skr. bhan'kalbėti’, arm. ban 'žodis’, vok. Bahn 'apžavėjimas’, gr.
pha-mi 'sakau, kalbu, ištariu’, ephan 'sakoma’, phatis
'gandas, šneka, kalba’, lot. fa-ri 'tarti, sakyti, pranašau
ti’, fatum 'dievų žodis, pranašystė, likimas’.31
U
Keletą žodžių reiktų tarti apie pačios ugnies sim
boliką. Sanskrito kalboje ugnis vadinam a žodžiu agnis
(lot. ignis32). Ją įasmenina Agnis, ugnies dievas ir die
viškasis tarpininkas, kurio simbolizmas prim ena krikš
čioniškas idėjas.
Senovės iranėnų kalboje ugnis metaforiškai buvo
vadinama Nairyosagha, pažodžiui 'vyro žodis’. Šį ugniavardį iš dalies atitinka sanskrito sudurtinis žodis
narašarhsa ‘vyro noras’.33 M. Mūlleris pateikia tokią
Agnio (ugnies) charakteristiką: „Ugnį brahm anai lai
kė tiek aukojimo subjektu, tiek objektu. Ugnis sudegi
na aukas, todėl yra savotiškas kunigas; ji nuneša aukas
dievams, todėl atlieka dievų ir žmonių tarpininko funk
cijas. Tačiau ugnis simbolizuoja ir tam tikrą dievišką
ypatybę, taigi pati yra dievas, vertas garbinti. Kaip tik
todėl ji yra ir aukojimo subjektas, ir objektas. Iš čia
kyla idėja, kad Agnis aukoja pačiam sau, pats sau au
koja patį save“.34
Nesunku pastebėti, kad tokios mintys itin prim ena
krikščionišką simbolizmą. Panašią idėją Bhagavadgytoje išsako Šri Krišna (ŠriKrsna): „Amžinasis Kūrėjas
pats yra aukojimas ir pats auka, Kūrėjas ugnyje K ūrė
jo atnašaujamas. Kurs visiškai atsiduodamas Kūrėjui
veikia, pats aukoja save ir gyvėja Kūrėjuje“.35
Kitokią dieviškojo pasiuntinio ir tarpininko sampra
tą Platono „Puotoje“ dėsto išmintingoji Diotima. Ji sa
ko Sokratui, kad Erosas yra „kažkas vidurinio tarp
mirtingos ir nemirtingos būtybės“, kad jis yra “Didysis
daimonas, Sokratai; juk kiekvienas daimonas užima
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vidurį tarp dievybės ir mirtingojo.“ „Erosas“, toliau tę
sia Diotima, „yra tarpininkas ir aiškintojas to, kas da
rosi žmonėse, žmonėms - to, kas dedasi pas dievus.
Dievams jis perduoda žmonių maldas ir aukas, o žmo
nėms - dievų insakymus ir dovanas už aukas. Būda
mas viduryje tarp dievų ir žmonių, daimonas ir vienus,
ir antrus papildo, padaro, kad viskas jungiasi in vie
ną.“36 Diotima puikiai apibūdina Erosą: „... Iš kitos
vėl pusės, iš tėvo jis kupinas visokių gražių ir gerų su
manymų, drąsus, narsus, atkaklus, karštas m edžioto
jas, nuolat pina kokias nors pinkles, visą savo gyveni
mą filosofuoja, labai mėgsta apsisvarstymą ir inkvėpia
jį kitiems, baisus burtininkas, kerėtojas ir sofistas. Sa
vo prigimtimi jis nei žmogus, nei dievas; tą pačią die
ną, pertekliaus turėdamas, jis tai gyvena ir žydi, tai mirš
ta, tačiau dėl savo tėvo prigimties vėl prisikelia iš mi
rusiųjų; o tai, ką jis insigyja, nuolat išnyksta.“37
Avestos ir Vedų autoriai ugnį laiko dievų pasiunti
niu. Sąsajų su Agnio mitu galima rasti ir krikščioniš
koje mitologijoje. Danieliaus knygoje kalbama apie tris
vyrus, degančius iškūrentoje krosnyje: „Tuomet kara
lius Nabuhodonosoras nustebo; jis skubiai atsikėlė ir
tarė savo didikams: Argi ne tris vyrus įmetėme suriš
tus į ugnies vidurį? Jie atsakydami karaliui tarė: Taip,
tikrai, o karaliau! Jis atsiliepė ir tarė: Štai m atau ketu
ris vyrus palaidus; jie vaikščioja ugnies viduryje ir nėra
nė kiek pažeisti, o ketvirtojo išvaizda panaši į Dievo
sūnų“ (Dan 3, 91-92).
Biblia Pauperum, išleista 1471 m., šią ištrauką ko
mentuoja taip: „Trečiajame pranašo Danieliaus kny
gos skyriuje skaitome, kad Nabuhodonosoras, Babilo
no karalius, įsakė tris jaunuolius įmesti į žėruojančią
krosnį. Po to karalius, priėjęs prie krosnies, pažvelgė
vidun ir išvydo dar vieną, ketvirtą jaunuolį, kuris buvo
panašus į Dievo sūnų. Trys jaunuoliai simbolizuoja
Šventąją Trejybę, apimančią asmenis, o ketvirtasis jau 
nuolis - būties vienybę. Atsimainęs Kristus taip pat įkū
nija ir asmenų Trejybę, ir būties vienybę“.38
Šitaip interpretuojant legendą, trijų vyrų deginimas
krosnyje virsta magine procedūra, kurią atliekant gau
namas „ketvirtas“. Žėruojanti krosnis, panašiai kaip ir
G oethe’s „Fauste“ minimas žėruojantis trikojis žaiz
dras, simbolizuoja m otiną. Trikojame žaizdre buvo
išdegti Paris ir Elena, karališkoji alchemijos pora, o
liaudies padavimai sako, kad krosnyje kepami vaikai.
Alcheminis athanoras, lydymo krosnis, simbolizuoja
kūną, o distiliacijos kolba (alembicus arba cucurbita),
herm etinis indas (vas Hermeticus) - įsčias ar gimdą
(uterus). „Ketvirtasis“, degantis žėruojančioje krosny
je, apsireiškia kaip Dievo sūnus, išdegtas ugnies.39 Jah
vė pats yra ugnis. Izaijas šitaip apibūdina Izraelio išga
nytoją: „Izraelio šviesa pasidarys ugnis ir jo šventasis -
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liepsna, kuri padegs ir praris per vieną dieną jo erškė
čius ir dyglius“ (Iz 10,17). Efremas Sirietis himne, skir
tame Kristui, sako: „Tu, kuris visas esi ugnis, pasigailėk
m ūsų“. Ši sam prata pagrįsta apokrifiniu Jėzaus posa
kiu: „Kuris yra arti manęs, tas - arti ugnies“.40
Agnis - tai ir aukuro liepsna, ir aukotojas, ir auko
jam a auka. Panašiai, kaip Kristus savo išganingą krau
ją, tikrąjį pharmakon athanasias (nemirtingumo vais
tą), įsunkia į vyną, taip ir Agnis virsta soma, šventuoju
įkvėpimo gėrimu, nemirtingumo midumi.41 Vedų au
toriams ugnį įprasta tapatinti su soma. Senovės indams
ugnis simbolizavo ir visagalės Dievybės energiją, ir vi
dinį libido karštį, kurio psichinė dinamika it raugas miešia svaiginantį gėrimą (plg. „ugninio vandens“ ar So
mos ir Agnio kaip lietaus ir ugnies vaizdinius). Šį po
žiūrį patvirtina ir pačios Vedos, siejančios somą su „te
kančia sėkla“.42 Somiška Agnio prigimtis atitinka eu
charistinį kraują, kuris, pasak krikščionių autorių, ta
patus Kristaus kūnui.
Soma taip pat yra ir „maitinantis gėrimas“. Jo mi
tologinės ypatybės sutam pa su ugnies ypatybėmis, va
dinasi, galime tarti, kad Agnis į save suima abu mito
loginius pradus. Galėtum e dar pastebėti, kad nemir
tingumo gėrimą (amrta-) indų dievai išgavo panašiai
kaip ugnį.
Grįsdami savo analizę vienu ugnies apeigų kompo
nentu, pramantha-, lig šiol svarstėme tik vieną žodžio
m antham i, ar mathnami, reikšmę, tą, kuri mena tryni
mą. Tačiau, kaip įrodė Kuhnas, šis žodis taip pat gali
reikšti ‘plėšiu’ ar ‘plėšau’ bei ‘plėšiu, grobiu’.43 Pasak
jo, ši reikšmė išryškėja jau gan ankstyvuose Vedų teks
tuose. Šventi padavimai ugnies atradim ą visad traktuo
ja kaip pagrobim ą (šiuo požiūriu ugnies išgavimą būtų
galima sugretinti su visame pasaulyje žinomu „sunkiai
randam o lobio“ motyvu). Daugelis mitų ugnies įžiebi
mą laiko draudžiam u ir nusikalstamu veiksmu, įvyk
domu tik klasta ir prievarta (paprastai klasta).44 Apei
giniai senovės indų įstatymai num atė griežtas baus
mes tiems, kas bandytų išgauti ugnį nekanoniniu bū
du. Katalikų bažnyčia laikosi papročio per Velykas už
degti naują ugnį. Vadinasi, net Vakarų kraštuose ug
nies išgavimas sudaro apeiginių misterijų dalį, o tai dar
aiškiau rodo, kad šis veiksmas yra didžiai simboliškas
ir dviprasmiškas. N orint pasiekti maginį tikslą, reikia
nepriekaištingai laikytis visų apeiginių kanonų. Apeigos
paprastai atliekamos profilaktiniais ar apotropėjiniais
tikslais, dėl to nekanoniškas jų atlikimas gali sukelti
kaip tik tas pasekmes, nuo kurių siekiama apsisaugoti.
Kalba ir ugnies išgavimu pirmykštis žmogus nugalėjo
savo gyvulišką nesąmoningumą, todėl nenuostabu, kad
ilgainiui šiedu pasiekim ai virto galingais maginiais
ginklais prieš „dem oniškas“ jėgas, tik ir laukiančias

progos išsiveržti iš pasąmonės. Abi libido raiškos sritys
reikalauja atidumo, kitaip sakant, libido sutelkimo ir
drausmės, o šios pastangos savo ruožtu prisideda prie
tolesnio sąmonės augimo. A ntra vertus, neteisingai
atliekant apeigas, galima sukelti libido regresiją, kuri
grasintų mus vėl nustumti į ankstesnį, nesąmoningų
instinktų būvį. Pavojų kelia tie gerai žinomi perils o f
the soul, sielos pavojai, kurie, suskaldydami asmenybę
(„sielos praradimas“) ir aptemdydami sąmonę, savaime
sukuria terpę nesąmoningoms galioms įsiviešpatauti.
Šis regresyvus nuosmukis kelia pavojų ne tik pirmykš
čiam žmogui: psichinių negalių sutrikdytas ir apsėdimui
pasidavęs, psichinių epidemijų auka gali tapti ir vadi
namasis civilizuotas žmogus.
Suvaržius libido, gali paūmėti instinktyvūs impul
sai, grasinantys sukelti kuo įvairiausius nukrypimus bei
aberacijas. Kaip ir reikia tikėtis, ypač dažnai žmones
kamuoja seksualiniai sutrikimai. Šiuo atžvilgiu itin sva
rų pavyzdį pateikia piromanijos psichologija: šis liguis
tas polinkis padeginėti iš tikrųjų susijęs su regresyviu
„ugnies išgavimo“ veiksmu, kai kuriais atvejais net ly
dimu masturbacijos. H. Schmidas aprašo vieno jauno
silpnapročio valstiečio, apim to manijos padeginėti,
atvejį.45 Vieno gaisro metu jis pats sukėlė žmonių įta
rimą, nes, stovėdamas liepsnojančio namo prieangyje,
įsikišęs rankas į kelnių kišenes, su neslepiamu pasi
tenkinimu žiūrėjo į šėlstančią ugnį. Vėliau, apklausos
metu, vaikinas prisipažino, kad mėgaudamasis ugnimi,
kurią pats užkurdavo, jis visad masturbuodavosi.

U
Mūsų formuluojama psichologinė „libido regresi
jos“ problema pirmykščiam žmogui yra konkretus ir
tiesmukas gyvenimo faktas: gyvybės pulsas prislopsta,
daiktai netenka savo žavesio, augalai, gyvuliai ir žmo
nės vysta. Senovės Kinijos „Permainų knygoje“ (Yi jing)
galima rasti įstabių trigramų, puikiai atspindinčių to
kią padėtį. Šiuolaikinis žmogus tokią būklę išgyvena
kaip sąstingį (I am stuck), praranda gyvenimo džiaugs
mą („mane apleido libido“), puola į depresiją. Dažnai
esi priverstas aiškinti pacientui, kas su juo darosi, nes
šiuolaikinio žmogaus introspekciniai sugebėjimai toli
gražu nėra stulbinantys. Religinis paprotys įžiebti Ve
lykų metu naują ugnį tebeprim ena mums pirm apra
džio ugnies įkūrimo gręžiant atperkamąją, išganomąją
reikšmę. Šitaip žmogui pavyko išplėšti ar pagrobti gam
tos paslaptį (Prometėjo ugnies vagystė!). Neteisėtai api
plėšęs gamtą, žmogus nebegali jaustis saugus, jo sąmonėn įsirėžė pirmykščių amžių nesąmoningumo ske
veldros. Įvykdęs šią vagystę, jis įgijo neįkainojamą bran
genybę, tačiau įžeidė dievus. Žinant, kad pirmykštis
žmogus į bet kokią naujovę žvelgė su stačiai baimingu
nepasitikėjimu, nesunku suprasti, kokia trikdanti sąži

nės graužatis turėjo jį apnikti. Šio pirm apradžio išgy
venimo pėdsakus išsaugojo mitinis grobimo motyvas
apskritai (saulės galvijų nuvarymas, auksinių obuolių
iš Hesperidžių sodo vagystė, gyvybės žolelės nuskynimas). Galėtum e dar pridurti, kad Aricijos Dianos kuni
gu galėjo tapti tik tas iš pretendentų, kuris išdrįsdavo
deivės giraitėje nulaužti aukso šaką.
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'mėta’, deminutyvu. Antikoje mėta vadinta „Afroditės vaini
ku“ (Dioskoridas II, 154). Apulėjus šį augalą vadina mentha
veneria, nes jį buvo priimta laikyti afrodiziaku. Hipokrato po
žiūris skiriasi, anot jo, „dažnai vartojant mėtas, sėkla taip su
skystėja, kad nebeišeina sulaikyti jos išsiliejimo. Šis augalas
apsunkina erekciją ir silpnina kūną.“ Dioskoridas tvirtina, kad
mėta pasižymi kontraceptinėmis savybėmis (Aigremont. Volkserotik und Pflanzenwelt. - Halle, 1908-1909. - T. 1. - P. 127.).
Tačiau yra tarp senovės autorių ir tokia nuomonė: „Šis auga
las vadinamas žodžiu menta todėl, kad savo kvapu jis apsvai
gina protą (imentem)... Mėtos kvapas sužadina dvasią“. Ši nuo
monė žodį menta ‘mėta’ lygina su mens (kilm. mentis) ‘men
ta, protas’, taigi irpramantha- paraleliškumas nebeturėtų kelti
abejonių. Galima nebent pridurti, kad žodžiu mento, arba
mentum, dar buvo vadinamas tuklus smakras. Priapiškąjį ko
medijos dėl arte personažą Pulčinelą, kaip žinome, priimta
vaizduoti su didžiuliu smakru, kurio simbolika nedaug skiria
si nuo smailos barzdos (ir ausų), būdingos satyrams bei ki
tiems priapiškiems demonams. Apskritai galima tvirtinti, kad
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wan ‘ilgesys’, skr. van- ‘geisti, gosti’, vok. Wonne ‘ekstazė’,
visos atsikišusios kūno dalys atstovauja vyriškumui, o įdubu
šen. isl. vinr ‘mylimasis, draugužis’. /.../
sios - moteriškumui.
20. Senovinis paprotys, siekiant padidinti žemės derlingumą,
9. Kerėnyi K. Prometheus. - Zürich, 1945.
įrengti lauke „nuotakos gultą“ akivaizdžiai analogiškas: kaip
10. „Tai, ką vadiname guhya- ‘slapta vieta’, reiškiamom- ‘įsčias’,
apvaisinu moterį, taip apvaisinu ir žemę. Libido galias sim
kuriose dievas gimsta. Gimusi ugnis suteikia palaimą“
bolis nukreipia žemei įdirbti bei apvaisinti. Žr.: Mannhardt
(Kätyäyana. Karmapradlpa I, 7 - citata iš: Kuhn A. Min.
W. Wald- und Feldkulte. - 1904-1905. Šioje studijoje auto
veik. - P. 65). /.../
rius pateikia nemažai mūsų mintis patvirtinančių pavyzdžių.
11. Weber. Indische Studien I. - P. 197. Citata pagal: Kuhn A.
21. Koch-Grunberg Th. Südamerikanische Felszeichnungen. Min. veik. - P. 71.
Berlin, 1907.
12. Arba „žmonijos valdovą“. Višpatni - tai moteriškoji ugnies
22. Meterlinkas M. Žydroji paukštė. - V, 1978. (Kai kurių auto
išgavimo pliauska, o Višpatis, simbolizuojantis ir patį Agnį,
riaus minimų veikalų vietoje vertėjas nurodo vėlesnius jų
- vyriškasis pagaliukas.
leidimus arba lietuviškus vertimus. -Red. past.)
13. Kuhn A. Min. veik. - P. 64. Apie medienos sąsajas su moti
23. Spielrein S. Überden psychologischen Inhalt eines Falles von
na žr.: Freud S. Die Traumdeutung. - Leipzig und Wien,
Schizophrenie (Dementia praecox) //Jahrbuch für psychoa
1900. Minėtoji IĮa - tai Manaus, „indų Nojaus“, duktė. Ma
nalytische und psychopathologische Forschungen III. nus, žuvies išgelbėtas iš tvano, paskandinusio pasaulį, susi
Leipzig und Wien, 1912. - P. 371.
laukė dukters, su kuria ir pradėjo naująją žmonių padermę.
24. Plg., kaip šį klausimą sprendžia Bücheris. Žr. jo veikaląylr(Dėl medienos ir motinos sąsajų plg. dargi liet. medžiaga,
vienos šaknies su pirmuoju, ir tos pat reikšmės lot. materia,
beit und Rhythmus. - Leipzig, 1896.
giminingą antrajam. - Red. past.)
25. Senieji fizikai šį fenomeną vadino „ekstensyvumo faktoriu
mi“. Žr.: Hartmann E. von .Die Weltanschauung der moder
14. Hirt H. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. ner Physik. - Sachsa, 1909. - P. 5.
München, 1909. - P 348.
26. Pirmapradė visuotinė esybė, iš dalies atitinkanti psicholo
15. Karolio Didžiojo 742 m. kapituliarijus įsakmiai draudžia „tas
gijos postuluojamą libido.
šventvagiškas ugnis, kurios vdinamos niedfyru. Žr. taip pat:
27. Atmanąs buvo laikomas biseksualia, hermafroditiška esybe. /.../
Grimm J. Deutsche Mythologie. - Gütersloh, 1876-1877. - T.
28. Brhadäranyaka Upanisad. - Calcutta, 1988. - P. 64-69.
1. - P. 502. Čia galima rasti panašių ugnies apeigų aprašymų.
29. E°ight Upanisads. - Calcutta, 1990. - P. 23-24.
16. Kuhn A. Min. veik. - P 43.
17. Preuss K. Th. Der Ursprung der Religion und Kunst // Glo 30. Brhadäranyaka Upanisad. - P. 417-420.
31. Plg. atitinkamai liet. baltas, balsti ‘darytis baltam’, balsvas
bus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde
‘balzganas, apybaltis’, balsis ‘baltas gyvulys’ ir, kita vertus,
LXXXVI. - Braunschweig, 1904. - P 358.
balsis ‘visu balsu tariamas, balsingas garsas’, balsas bei pan.
18. Žr.: Schultze F. Psychologie der Naturvölker. - Leipzig, 1900.
19. Iš šių pirmykščių šokių išsirutuliojo falinis arklo simboliz
- Red. past.
mas. Graikų kalbos veiksmažodis aryon ‘arti’ poezijoje gali
32. Lotyniškasis žodis kilmės požiūriu siejasi su būdvardžiu agreikšti ir apvaisinimą. Lotyniškas atitikmuo aräre irgi reiš
ilis ‘judrus, greitas, guvus’, žr.: Müller M. Vorlesungen über
kia paprasčiausiai ‘arti’, tačiau posakisfundum alienum arare
den Ursprung und die Entwicklung der Religion. - Strassburg,
‘svetimą dirvą arti’ jau reiškia tą patį, ką vokiečių posakis
1980. - P. 237.
33. Spiegel F. Eränische Altertumskunde. - Leipzig, 1878. - T. 2.
die Kirschen in Nachbars Garten pflücken ‘skabyti vyšnias
kaimyno sode’. Florencijos archeologiniame muziejuje ga
- P. 49.
lima pamatyti vazą, ant kurios pavaizduotas įstabus falinis
34. Müller M. Einleitung in die vergleichende Religionswissens
arklas: šeši nuogi itifališki vyrai traukia milžinišką itifališką
chaft. - Strassburg, 1874. - P. 219.
arklą. Viduramžiais, minint pavasario šventes, arklu kar 35. Vydūnas. Bhagavad Gltä. - Detmol, 1947. - P. 49.
tais būdavo ženklinamas carus navalis, t.y. karnavalas. Ciu 36. Platonas. Puota / vertė M. Račkauskas. - Kaunas, 1935. - R
richo profesorius Emilis Abeggas atkreipė mano dėmesį į
54-55.
Meringerio Wörter und Sachen. Šioje studijoje tyrinėtojas
37. Ten pat. - P. 56.
įtikinamai parodo, kad libido simboliai yra itin persipynę
38. Biblia Pauperum / deutsche Ausgabe von 1471. - Weimar,
su išoriniais daiktais ir išoriniais veiksmais. Autoriaus išva
1906. - Lentelė XII.
dos tvirtai paremia tolesnes mano mintis. Savo prielaidas
39. Ši legenda žadino ir alchemikų susidomėjimą. Jie tvirtino,
Meringeris grindžia indoeuropietiška šaknimi *ųen- (plg.
kad „ketvirtasis“ - tai filius philosophorum. Žr.: Jung C. G.
ved. van-, vana- ‘medis’). Agnis apibūdinamas parafraze
Psychologie und Alchemie. - § 449.
garbhas variam ‘medžio (įsčių) gemalas’. Indoeuropiečių
40. Evangelija pagal Tomą 82 // Filosofijos istorijos chrestoma
*ueneti ‘jis aria’ nusako aštria medžio nuolauža plėšiamą ar
tija. Viduramžiai. - V, 1980. - P. 64.
riekiamą žemę. Visiškai tiksliai nustatyti, kokį veiksmą žymi
41. Ši Agnio ypatybė verčia prisiminti Dionisą, kuris turi pana
šis veiksmažodis, neįmanoma, nes juo vadinti žemės įdirbi
šumą tiek su krikščioniška, tiek su indų mitologija.
mo būdai jau senų senovėje išnyko. Ištobulinus efektyves 42. „Visa, kas skysta, jis išsunkė iš sėklos. Tai yra soma“
nius žemės įdirbimo metodus, žodžiais, nusakančiais pirmykš
{Brhadäranyaka Upanisad 1. 4. 6).
tį išartą lauką, pradėtos vadinti ganyklos (plg. got. vinja, sen.
43. Neaišku, ar pastaroji reikšmė pirminė, ar tik antrinė. Kuhnas,
isl. vin ‘ganykla’ arba ‘išgana’). Čia dar būtų galima paminėti
panašu, linkęs manyti taip: „Plėtojantis šakniesmanth- reikš
isl. Vanen, žemdirbystės dievo vardą, o kartu ir indoeuropie
mei, Vedų autoriai noromis nenoromis pradėjo sieti ją su
čių daiktavardį *ųenos ‘meilės malonumai’ bei lotynišką mei
draskymo ar plėšimo vaizdiniais“ (Kuhn A. Min. veik. - P. 18).
lės deivės Veneros vardą Venus. Iš atitinkamas emocines bū 44. Įvairių pavyzdžių pateikia Frobenius L. Das Zeitalter des
senas žyminčių *ųenos reikšmių išsirutulioja sen. vok. aukšt.
Sonnengottes. - Berlin, 1904.
vinnan ‘dūkti’. Panašios kilmės ir gotų vens, sen. vok. aukšt.
45. Schmid H. Zur Psychologie der Brandstifter. - Zürich, 1914.
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KNYGOS

Žemaičių etnologijos bibliografija
Žemaitija yra bene vienintelis Lietuvos regionas, ku
rio žmonės aktyviai teigia ir palaiko savo tapatum ą,
pabrėždami tarminį, kultūrinį savitumą, skirtingą nuo
Lietuvos istorinį likimą. Žemaičių saviraiška ypač su
stiprėjo Atgimimo metu, susikūrus Žemaičių kultūros
draugijai, o vėliau Žemaičių akademijai. Vis dėlto ne
organizacijos ar draugijos, o žmonės lemia tai, kad že
maičiai šiandien yra išskirtinė regioninė grupė. Ypač
svarbų vaidmenį vaidina žymūs kultūros ir mokslo vei
kėjai, kilę iš Žemaitijos, tačiau neužmiršę savo krašto
ir randantys laiko didesniais ar mažesniais darbais pri
sidėti prie Žemaitijos garsinimo. Vienas iš jų yra ir pro
fesorius Vacys Milius, savo gyvenimą skyręs etnologi
jai ir gimtajai Žemaitijai.
1997 m. Žemaičių kultūros draugija ir Žemaičių
akademija išleido Vacio Miliaus sudarytą „Žemaičių
etnologijos bibliografiją“. Joje, autoriaus teigimu, su
rinkta X IX -X X a. (iki 1995 m. imtinai) etnologinė li
teratūra įvairiomis žemaičių regioninės kultūros tem o
mis. V. Milius bibliografines pozicijas klasifikavo pa
gal „Tarptautinėje tautotyros bibliografijoje“ („Inter
nationale Volkskundliche Bibliographie“, Bonn) pri
imtą tvarką.
Bibliografijoje nurodyti darbai, nagrinėjantys kai
mo architektūrą, verslus, mitybą, tautodailę, bendruo
menę ir šeimą, socialinį, religinį gyvenimą. Leidinį su
daro atskiri skyreliai, apimantys konkrečias, kartais net
gana siauras temas. Galima manyti, kad šitokį sistemi
nimą lėmė turima bibliografinė medžiaga. Be to, leidi
niu, kuriame darbai sugrupuoti konkrečiomis temomis,
yra patogu naudotis. V. Milius, sistemindamas etnolo
gines temas, pirmumą teikia liaudiškiesiems verslams
ir materialinei aplinkai. Šios temos apima didžiausią
dalį bibliografinių pozicijų. Literatūros kiekiu išsiski
ria skyrelis „Tautodailė ir jos kūrėjai“.
V Miliaus „Žemaičių etnologijos bibliografijoje“ su
rinkta medžiaga ir apie žemaičių kultūros tyrinėjimus
etnografinių, kraštotyrinių ekspedicijų metu tiek XIX
a. pabaigoje, tiek ir XX a. antroje pusėje. Atskirame
skyrelyje pateikiama literatūra apie Žemaitiją tyrinė
jusius žmones, kurių dauguma yra kilę iš šio krašto.
Leidinyje taip pat pateikta bibliografija muziejų bei re
gioninės muziejininkystės tema.

VACYS MILIUS

ŽEMAIČIŲ
ETNOLOGIJOS
BIBLIOGRAFIJA

Leidinio pratarm ėje V. Milius skatina tyrinėtojus,
muziejininkus, tuos, kurie yra arčiau pagrindinių šalti
nių - rinkinių, etnografinės medžiagos rankraštynų, do
mėtis žemaičių kultūra ir gausinti šio regiono etnolo
ginių tyrinėjimų bibliografiją. Norėtųsi pritarti profe
soriaus mintims ir papildyti jas, kad ne tik Žemaitija,
bet ir kiti Lietuvos regionai laukia didesnio etninės kul
tūros tyrinėtojų dėmesio bei bibliografinio sistemini
mo. Norėtųsi, kad po kurio laiko būtų galima pasaky
ti, jog būtent V. Miliaus „Žemaičių etnologijos biblio
grafija“ paskatino tokio darbo imtis ir suvalkiečius, dzū
kus bei aukštaičius.
Auksuolė ČEPAITIENĖ
Milius V Žemaičių etnologijos bibliografija. Vilnius: Žemaičių kultūros draugija,
Žemaičių akademija, 1997. - 60 p.

BOOKS
„Bibliography of the Žemaičiai Ethnology“ is
compiled by the ethnologist Professor Vacys Milius.
The ethnological material (the 19th-20th c., till the year
of 1995, inclusive) on different subjects of the regional
culture of Žemaičiai is presented in the book.
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ŽMONĖS PASAKOJA

DIDIEJI DAUMILŲ KAIMO
GAISRAI
Šių įrašų istorija tokia. Kaip žinome, apie 1970 m etus veikė Vilniaus kraštotyrininkų
ramuva. Sovietų valdžia į kraštotyrą visada šnairavo, o ja u ramuvą laikė juodžiausia šio
sąjūdžio dėme, nacionalizm o įsikūnijim u, nors m ūsų veikla tikrai neperžengė lojalum o
ribų. Svarbiausias tikslas buvo rinkti, gaivinti senoviškąsias dainas. 1971 m etais ramuva
buvo sunaikinta. Iki tol suspėjom e surengti e kspediciją į Š venčionių rajono Daum ilų kai
mą. Čia lietuviai, gyvendam i baltarusių ir lenkų pašonėje, išsaugoję daug itin vertingos
tautosakos.
M ane ypač sudom ino pasakojim ai apie du didžiulius gaisrus, kurie nusiaubė kaimą
1944 ir 1963 metais. Tokia apokaliptiška nelaim ė kaim iečio atm intin įsirėžia ne vienai
d ešim čia i metų. B aisųjį įvykį kiekvienas atsim inė su visom sm ulkm enom , o pasakojim ai
buvo tokie ekspresyvūs, kad neužrašyti jų būtų buvusi nuodėm ė.
Naujesnė žaizda visada skaudesnė, tad beveik visi ka im ie čia i čia pasakoja apie tra
giškąją 1963 metų vasarą. į 1944 metus grįžtama tik vienu kitu sakiniu.
Dauguma pateikėjų dabar, žinoma, ja u yra mirę. Tad b ent jų žodžiai tenepražūnie.
Verta, kad ju o s išgirstų ir kiti, ypač tie, kas d om isi paprastų lietuvių p sich olo g ija , kultūra,
etika, n e tg i žodynu. D ėl to panorau ju o s p arod yti ir „L ia ud ie s ku ltū ro s“ skaitytojams.
Vladas MOTIEJŪNAS

Domas ŠEREIKA
Gaisras tas ir sveikatas paėm ė mūs.
Visa kas sudegė keturiasdešimt kecvirtais (tadu
jau gi vokietį buvo išspyrį in Berlynu). Žebrujom,
žmonės da bagoci buvo Lietuvoj. Kici mūs vardu žebrujo ir nedegj. Statėmės an tų pačių akmenų. Čia ne
varažba, bet gal dėl to vė degėm . Ne liosas - du
kartai. Velnias tokia vieta!
Kitukart kai sudegėm, jau žebruic neraikė. Davė
gosudarstva pamačį.
Iš ko tas gaisras? Neaiškus dalykas. Maž kas ir
padegė. O gal kas neužgesino lauki laužo - ir vėjas
inpūtė. Dzidelis gaisras buvo. Ir pircys degė, ir šiau
dai kolchozo, karvydė. Daug ir apgynėm. Traukinys
visu garsu rėkė, budzino visus. Gaisrinė net iš Pa
stovio, iš Baltarusijos, atvažiavo.
Liko juoda viskas. Žolė irgi nujuodavo. Va, lovos
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briauna viena juoda, spinta apdegus stovi. Šulnių
bitonai plyšo visi, razbyrėjo. Gyvuliai - kiek anys prisi
kankino! Paršiukėlį rugių kuopkoj radom tračioj paroj
- ir kojelės nudegį! Karvės nuvej, e kiaulės vis my
gąs in trobas, ugnėn bėga. Skūra apidegė, nusmu
ko. Rėksmas, Šurnas, ūžimas. Vištų niekas negel
bėjo, macyc, pačios išskrido. Medžiuose išsilaikė.
Paskiau kiaušinius dėc pradėj savam darži. E kacinas - aina per kaimų ir niauna, ieško savų. Pama
tėm per lungų, pasišaukėm, pažino šeimininkus!
Pergyveni žmogus viskų. Nėkokis gyvulys ciek
neperneša, kiek žmogus. Privargo visi, trauk perūnai. Visų gyvenimų mūčijomės, vis gyvinc ruošėmės,
o dabar - iš naujo gyvink, nuo šaukšto pradėk. Antrytojaus jei Šereikos Anelė nebūt atnešus šaukšto kuo gi valgį būtum?
Nukentėjj jau saugos ugnės. Mes ir visadu labai
atsargūs buvom.

Elena PILIPAVIČIENĖ-MASLIANIKAITĖ
Išvakarėj nuvejau avižų pjauc, labai išvargau. Bladas (vyras - V.M.) malkų skaldė. Užsidariau karves.
Do pusės dzvylikos, do aš neguliau. Matau - debe
sys auga juodas kap nuodėgulis, baisu. Atsiguliau
- ir neturiu daikto, kap man labai šilta. Svaidiaus,
svaidiaus - ir ažumigta. Girdžiu - langan pila Bie
liauskienė: „Bladuk, jūs degat!“ Girdžiu - ir negaliu
žodžio pasakyc. Šap tep išsikapurnojau iš lovos. Jau
tvartas užsiėmis! Aš - pro duris. Priemenėj daug kai
lių sukarta buvo. Cie kailiai - an manį su liepsnų!
Galas vietoj! Stojaus ir rėkiau gvoltu. Anas išmetė
patalus pro lungų, dukteras mašinkų. Nieko daugiau
nespėjom išsitraukė, nieko, nieko. Likom vienuos
baltiniuos. Mani išrovė pro lungų: „Sudegsi!“ Kuparki
turėjau labai daug audeklų, tų man jau niekas neiš
traukė, tų man buvo labiausiai gaila. Atanešė sarmėgų kokis vyras ir apivilkė mani. Vėjas dzidelis,
neša pelavinas nuo viršaus. Nei dangaus, nei že
mės. Apidegė visa krūcinė, kaklas, in veido buvo
ronos. Sakiau, galas svieto.
Ryto atajau savo tan daiktelin. G ena žmonės kar
ves. Mūs - nei karvių, nei nieko. Rėkiau, rėkiau. Sė
džiai kaip pirštai - nei valgyc, nei daryc ko. Net undenio išsimc negalim, svirtis sudegus. Karvės ragas
vienas apdegis - ir guli vargšė. Spritna buvo kap
briedzis. Kap aš jų sunkiai tvarti variau - maž jautė,
kad degs. Šuva - ir tas sudegis. Ažuriesta kojos - ir
sudegis. Po gaisro balta gėtė graži toj vietoj išaugo.
Kap padaryta! Visi ajo žiūrėc. Lig rudeni, kol bulbas
kasėm, toj gėtė stovėjo. Žm onės sakė: „Bladzenkos
Margio gėtė auga“.
Dzidziausį gailystų turėjom. Nemislijom išgyvinc.
Buvo sierpniaus mėnasis, rugpjūtis. Nakcys jau il
gesnės, šaltos. Aisiu rason šalton, maž pamirsiu...
Pusė vieko dzidesnio prigyvinta, turėjau visko, o dar
kadu jau ko ažgyvinsiu...
Kluoni gyvenom gal du mėnasiu. Tynai virėm val
gyc. Padariau iš blėkos tokį pečiukų. Jau po Visų
Švintei insiprašėm pas Zarem bų. Muši, peržiem gy
venom. Sasuo kaldrų atavežė, kailinių. Apvilko, apiruošė giminės. Sunkiai budujom namų. E pavasarį
jau paršiukų suspenėjom.

Viktoras SAKALAUSKAS
Sudegėm ir sudegėm. Kad ne lietus - būt visas
kaimas nuvejis. Pats be kepurės likau. Parbėgau iš
karvydės - jau nemožna vidun ineic. Valdžia padė
jo, kad ne ji - galalis būt būvis.

Adalia ANDRUKĖNIENĖ-PILIPAVIČIUTĖ
Mes du rozu degėm . Neduok Dzieve. Sirokas tai
strokas, baisu daboc buvo. Nežinai, ko stvercis - ko
neraikia, neši, ko raikia - ne. Gyvulių liko, išratujom.
Cik kiaulė apidegė, antrytojaus bazon nuvežėm. Viš
tų daug sudegė. Ne kas čia pirkioj yra, o tai vis ciek,
visas rūmas, visas namas. Prapuotėm gi suvis. Ir rū
bai, ir pasūdos, ir sodai prapuotė. Dzvi liko obelas,
išsikasėm, tai dar prigijo cianui. Žm onės nei keikė,
nei meldės, ciktai verkė visi, ir gatava. Dabar kap
suveinam, tai kituros ir paūturiam.
Kai sudegėm, tai mus pernešė Šutuosan. Neda
vė an to pačio daikto stacycis. Atajom an gryno lau
ko. Storojomės, aptvėrinėjom, sodus užvedzinėjom.
Po planu čia jau statėm.

Zosė VAICIUKEVIČIENĖ
Man išvaražijo varažbitka: nesistacyk an pelanų,
vė sudegsi. Ir sudegiau. Necikėjau - ir sudegiau. Kas
iš to, kad verksi? Cik pats savi ažmušinėsi.
Sako, nuo perkūnijos. Pilipavičius sakė: mani pa
degė! Ūlyčinis tai jau nepadaris šiteip. Tardymų bu
vo. Mani ir vilenski tardė!

Jadvyga BIELIAUSKIENĖ-PETRĖNAITĖ
Pro sa kaltybų pastaikė. Pirmukart tokis Andrukėnas šavo kluonan, sako - pagundzinsiu Daminių,
ir dokas ažsidegė. Tadu sudegė visas galas kaimo.
Devyniolika metų - ir vė baisus pažėrus. Karšta
vasara buvo. Tųdzien kūtėm, dzidelį dzidelį kūgį šiau
dų sukrovėm. Vakarienes žmonės virė lauki, an kluo
nienų. Muši, kas paliko ugniakurų - vėjas ir raspūtė.
Kai graudžia, labai bijau, su dukteria visadu aidavau pas kaimynus. Tį kap šilta pasdarė, aisiu oran
pažiūrėc, ar dzidelis debesys. An kluonienų bliskas
supas. Kas tį? Mašina? Mislinau, kas šnapsų varo.
Aisiu an ūlyčios. Matau - per tvorų ugnės liežuviai.
Pilipavičiaus namas dega! Aš - gvoltu rėkc. Ir pail
sau, ir rėkc negaliu. Mušu lungi: Bladuk, jūs degat!
Neatsišaukia. Vė budzinu. Rėkiau gvoltu.
Užej būrą dzidetė, kap davė žarijas nešč. Visi do
kai raudoni nuo žarijų. Baisus pažėrus. Sako, ir tu
jau degi! Vartai ažsidegė, karvės niekap neišvarėm,
uždariau duris, kad neinbėgt atgal. Kur apsisuksi,
apsdairysi - visur dega. Kluonas valdiškas. Ir karounikas. Visas laukas degė. Rugių kuopkos! Arklys po
Šereikų beržam - duodasi, žvingia, niekas neatriša...
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Kiek buvo ašarų! Do cielų savaitį do
niekap neužgisė, grūdų buvo likį. Nuveis
tai kasa, tai ieško ko. Cielų savaitį do čia
dojimo.
Dabar nakcį aina mašina su šviesom
širdzis jau tuk, tuk, tuk - jau kas dega!

vis degė,
žmonės buvo rau
- ir mano

Silvestras ŽEIMA
Čia buvo vidurys kaimo, dabar krašti likom. Treč
dalis kaimo sudegė. Kapinių pusėj - septyni namai,
kitoj - aštuoni ar devyni. Pirmusyk sudegė ar ne de
šimts, už kiek metų vė tas pats kaimo galas degė.
Aš tadu buvau išsiųstas prie miško. Tį degė dur
pynas, tai pirmininkas liepė: „Pasergėkit, kad ugnis
miškan neineit“. Sėdzim, matom - ir Daumilai dega!
Labai šviesa dzidetė paskėtė. Net Sariuose dzidziausia šviesa matės. Išbėgom iš miško - ažuimta Ug
nės viskas. Buvau su dviračiu, metiau jį miški, pėsci
bėgom.
Ažsidegė - ir viskas. Iš kur, iš kap - mes neži
nom. Vėjas susisuko, kibirkštis toli nešė, net vidurin
kaimo. Sutėkė gaisrinės - ir nieko nepadėj. Šulniuo
se mažai undenio buvo, ėm ė iš upės, iš Meros. Lie
tus padėjo. Gal pusvalandį lijo.

Elena VOINIŠIENĖ
Sausa buvo, labai ilgai lietaus laukėm. Kėtės de
besys, iš vakarų ajo, paskui apsisuko. Dogi perkū
no nebuvo, kai pradėjom degc. Mūs namas pats paskucinis degė. Iš drabužių išsinešėm biskį, gyvulius
visus išvarėm. Laukas degė. Rugiena degė. Rūbus
cik padedam - duoda vėjas, rugiena liepsnoja, to
liau nešam.
Viena boba paėm ė šventos Agotos abrozų - sa
ko, kur jį nuneša, ton pusėn vėjas susisuka. Pasta
tė, ale vėjas susisukę kiton pusėn, tos moteriškės
namai irgi sudegė.

Valdemaras BIELIAUSKAS
Matėm: jau vienas stogas ažsidegė, untras. Išsigundom, tvoras pradėjom laužyc. Jau ir mūs siena
buvo pradėjus degc, iš karščio langai visi sutruko.
Pytėm ir pytėm undenį. Namas liko, o pircis sudegė.

Domas VOINIŠIUS
Tarnavau tadu in gelažinkelio. Paėmiau algos, iš
gėrėm Geliadnioj, atajom gule an šieno. Girdžiu: „De
gam !“ Aš po degtinei visai sudurnau, nežinau, kas
daryc. Stvėrėm iš šėpos nešč kiek. Išsimetėm kokį
lakmonų, išmušį lungų išsisviedėm. Aš avelas, kar
ves, kiaulas išvariau. Kiautės an kapinių visųdzien
gutėjo. Per visus laukus gyvuliai vaikščiojo - avižos
ne avižos, jau niekas nieko nesakė. Avėtės grįžį ir
sudegį. Ieškojau visųdzien, atainu - akurat, sudegį,
cik žebrai guli.
Sudegė visa kas, visos trobetės sudegė. Turėjom
pirkių, pirkaitį, kluonų. Ir ratus turėjom sustaisį. Cik
paduškų išsinešėm. Ir kardijonas sūnaus sudegė.
Būt visas kaimas nuvejis, ale pagelba atvažiavo.
Ir būrą išej dzidetė, nigdi tokios nebuvo. Ladai kap
bulbos. Nuo gatvės undenį sėmė.
Po to sudegimo lauki nenaktavojom. Giminė pavadzino, kitam gati kaimo. Jei visas būt kaimas sudegis, tadu jau viskas būt. Iš rajono atavežė mėsos,
kruopų. Žmonės drabužių surinko - kas kokį turėjo.
Net mokytoja iš Viducinių - surinko ir atavežė.
Mislijom, m až pazvalys Daumiluose buduicis.
Nezvalijo. Ne savo valiu in Šutus atajom. Kaimas vie
nas, bet mes vis kokie kap ir atskyrus. Gal žemį ge
resnį užėmėm, čia jų sotkės buvo. Visi pasišaipyda
mi vadzina Kiškių gatvi. Teip ir liko: Kiškių gatvė.
PEOPLE NARRATE

THE GREAT FIRES
OF THE VILLAGE DAUMILAI
The people from the village of Daumilai, Šven

Romas VAICIUKEVIČIUS
Niekas jau tųnakc nemiegojo, visi laukė „svečio“,
kuris ažeis. Kiekvienas buvo pasruošis - daiktus iš
namų išnešinėjo, gyvulius išvarinėjo. Sustabdė ug
nį netoli kapų. Ir tį svilo sienos, gesinom, smėliu
pytėm. Gaisras kapinių nesiekė - jei kas, būt ir tos
išdegį.
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čionys district, tells us about two great fires that
happened in their street-like village. The stories are
very expressive. They are interesting to the psy
chologist, linguist and the worker of ethics. The sto
ries were recorded by Vladas Motiejūnas in 1971
during the expedition. It was organized by the
Vilnius R am uva regional workers the activity of
which was banished by the Soviet power because
of the so-called „nationalism“ in Ramuva's activity.

Sveikinimas
Vladimirui TOPOROVUI
Š. m. liepos 5 d. akademikas Vladimiras Toporovas
švenčia septyniasdešimtmetį. Kažin ar šiandien rasime
kitą užsienio filologą, kurio mokslinė veikla būtų taip
glaudžiai susijusi su Lietuva, kuris taip puikiai pažintų
gyvųjų
mirusiųjų baltų tautų kalbas ir kultūrą, kuris
sugebėtų tiek daug papasakoti apie senojo Vilniaus kie
mus, bažnyčias ir gatves, kaip tai gali padaryti šis reto
talento ir nepaprasto darbštum o mokslininkas.
V.
Toporovas pagrįstai laikomas vienu žymiausių mū
O kai kurių jo darbų, susijusių su Lietuva, popu
sų laikų baltistų. Tačiau baltistika, kaip ir slavistika, toli
liarumas tiesiog rekordinis. Štai jo drauge su mūsų
gražu nėra pagrindinė jo mokslinės veiklos sritis.
jau m inėtu Viačeslavu Ivanovu parašytas ir pir
„Kūrybinė Vladim iro Nikolajevičiaus Toporovo veik
mą kartą leidinyje „Pasaulio tautų mitai. Encik
la sudaro svarbų etapą XX amžiaus antrosios pusės ru 
lopedija“ (Mucįmi napoAOB Mupa. 3iin;HKJioriesų ir Europos kultūros bei mokslo raidoje. Savo cha
flira. I-II* ~ MocKBa, 1980-1982) paskelbtas
rakteriu V. N. Toporovas šliejasi prie tų didžiųjų rusų
straipsnis „Baltų m itologija“, mūsų ko gero dar
mąstytojų, kurie nesiribojo viena mokslo šaka, o pla
nepilnom is žiniomis, jau nukeliavo į Vokietiją,
čiai apėmė hum anitarinių ir su jais susijusių mokslų sritis
Lenkiją, Čekiją, Vengriją, Italiją. Lietuviškas jo
neišleisdami iš akių bendrosios perspektyvos“. Taip prieš
variantas paskelbtas ir „Tarybų Lietuvos enciklo
dešimt metų savo bičiulį labai teisingai apibūdino kitas
pedijoje“ (Vilnius, 1985, I t.).
didis rusų mokslininkas, taip pat daug nusipelnęs baltų
Lietuviai niekada neturėtų pam iršti ir publi
tautų mokslui ir kultūrai Viačeslavas Ivanovas.
cistinių V. Toporovo straipsnių, rusų ir lietuvių kal
V. Toporovas 1951 metais baigė Maskvos universite
bomis paskelbtų itin sunkiu ir lemtingu mūsų tau 
to slavistikos specialybę. Kai 1955 metais jis gynė kantos istorijos metu, kai šis rusų mokslininkas drą
ditatinę disertaciją apie slavų (iš dalies ir baltų) kalbų
siai stojo ginti lietuvių kalbos ir lietuvių tautos
lokatyvą, abu oponentai pareiškė nuom onę, kad diser
teisių. Juk jis po kruvinųjų sausio 13 d. įvykių at
tantui būtų galima suteikti ir filologijos daktaro laips
sisakė
jam paskirtos TSRS valstybinės premijos.
nį. Tai padaryti bene labiausiai sutrukdė jaunas diser
N uoširdžiausiai sveikindami jubiliatą, dėko
tanto amžius. Disertacijų rašymą ir gynimą V. Toporo
dami už viską, ką jis padarė mūsų mokslui ir kul
vas laikė paprastu laiko gaišinimu. Todėl toliau jis jokių
tūrai, prisim enam e ir vieną, sakytume, gal šiek
disertacijų nerašė ir negynė. Tačiau laipsniai ir garbės
tiek liūdnoką jo biografijos faktą. Penktasis, dar
vardai jam atėjo tartu m savaim e: tuom etinės TSRS
tik raidę / apėmęs „Prūsų kalbos žodyno“ (¡TlpycMokslų akademijos Kalbos ir literatūros skyrius 1988 m.
c k h h 5i3biK. CjioBapb) tom as buvo išleistas 1990
jam suteikė garbės daktaro laipsnį, 1994 m. jam šį laipsnį
metais. Kiti neatidėliotini, mokslininkui svarbes
suteikė Vilniaus universitetas, 1996 m. - Rusijos valsty
ni darbai atitraukė jį nuo šio baltų kalbotyros pa
binis hum anitarinis universitetas, 1990 m. jis buvo išrink
tas TSRS MA nariu, tais pačiais metais - Latvijos MA
minklo. Kaip būtų gera, kad likimas nepašykštė
tų Vladim irui Toporovui, nuostabiam žmogui ir
garbės nariu.
Jau prieš gerą dešim tm etį V. Toporovo publikacijų
mokslininkui, dar ilgų kūrybingų metų, tarp ku
rių atsirastų tarpelis baigti ir šiam taip baltistų lau
sąrašas peržengė tūkstantį. Jo straipsniai verčiami į įvai
kiamam veikalui.
rias kalbas, įvairiose šalyse išleidžiamos jo knygos. Mums
labai malonu, kad šiuose jo darbuose skaitytojai dažnai
randa mažesnę ar didesnę kruopelę ir mūsų Lietuvos.
A lg ird a s S A B A L IA U S K A S
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