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Š ių m etų rudenį su kan ka 85-eri m etai nuo talentingo ir labai savito d ro žė jo Liongino Š E P K O S

gimimo. Jau septinti metai nėra Jo tarp mūsų, tačiau liko neįkainojamos vertybės - Jo kori, įlal.

Trumpoje žinutėje
nenagrinėsiu L. Šepkos
kūrinių meniniu požiū
riu (tai puikiai padarė
menotyrininkė ? Že
maitytė), tik noriu paro
dyti, kaip Rokiškio krao mu
*e t no at
naujinama ir plečiama
meistro drožinių ekspo
zicija duris lankytojams
atvėrusi 1992 m. balan
džio 2 d. Mūsų muzieju
je yra sukaupta' gau
siausia L Šepkos skul
ptūrų kolekcija, prade
dant pirmaisiais, bai
giant
paskutiniaisiais
kūriniais.
Ekspozicija
buvo plečiama siekiant
atskleisti visą drožėjo
kūrybos įvairovę, visas
jo mėgtas temas. Šešio
se salėse išdėstyta dau
giau kaip 150 kūrinių.
Ekspozicija pradedama
didžiuoju
paminklu,
skirtu broliui Petrui. Tai
nepaprastai sudėtingos
struktūros, įspūdingas
daugiafigūris kūrinys.
Pirmajame ■kūrybos
etape (1950-1980 m.)
meistrą labai traukė šv.
Marijos ir Kristaus tema,
kurią jis atskleidė labai
originaliai, labai naujai,
kaip nebuvo dirbęs dai
Lionginas ŠEPKA. Didysis paminklas broliui. 1950 - 60 m. Ramūno V1RKUČIO nuotr.
nė vienas liaudies meni
ninkas. Eksponuojama
daugiau kaip 40 šiai te
mai skirtų skulptūrų.
žodžiai: "Už pinigus tokio darbo niekas nepadarys".
("Kristus alyvų darželyje", "Jėzų Kristų Pilotas teisė mirti", "Bėgimas
Penktąją s ; ^as!
me*
ėjc
tretir
kury
Ant
n
j Egiptą", "Kristus - mokytojas" ir k i).
kūrybos etape L, Šepka išdrožė motinos, tėvo, brolių, seserų, sene
Dėmesį patraukia didžiulės statulos tauriais, susimąsčiusiais
lių, istorinių asmenybių portretus.
veidais. Vieną iš jų - "Kristų" - menotyrininkė Zita Žemaitytė apibūdi
Paskutiniojoje salėje vėl grįžtame prie Kristaus temos, kur ir?&'
na kaip aukščiausią Šepkos kūrybos viršūnę. Statulas meistras
strą traukė visą kūrybos laikotarpį ir kurią antrajame etape jis spren
išpuošė turtingais neregėtais ornamentais, kurie dengia jas nuo
dė Sabai taupiomis išraiškos priemonėmis.
galvos iki kojų.
Eksponuojame ir paskutinįjį L. Šepkos darbų' "Kareivėliai . unn
Muziejaus lankytojas dabar jau turi galimybę susipažinti su an
liko nebaigtas, užklupus klastingai ligai. Šalia "Kareivėlių" padėt? ir
trojo kūrybos etapo (1981-1985 m.) skulptūromis. Kai kam kildavo
paprasti meistro darbo įrankiai, kuriuos padovanojo muziejui Jo
minčių, kad šio etapo kūriniai jau neprilygsta pirmiesiems. Tačiau
našlė Su ku | ikėti * 'J pa
sčiat peilis
kalt
adej
-i
ekspozicija paneigia Šią mintį. L. Šepka nuo pirmųjų dienų, kai
strui sukurti tokias puikias, kiekvieno j mogaus sielą jaudinančiai
paėmė kaltą ir peiliuką į rankas, buvo didis menininkas, toks jis ir
skulptūras. Savo kūriniais Lionginas Šepka v ūns laikams ■' r
liko iki pat mirties.
žino Ii į i ių Ii Jes r,> isi ' ųe„
Visą Jidžiulę
lę u
ant!
giafig> .ė koi ozic
Vau*
balius" ("Zitos darželis") atskleidžia beribę, neišsenkančią meistro
fantaziją. Montuojant šį kūrinį, ekspozicijos architektui išsprūdo tokie
Marijona MIEUAŲSKI NĖ

M arcelijus MARTINAITIS

DIEVŲ PAŠViESTIEJI
j W išskiriamas iš kaimiečių minios, kartais įgyja sutelktinių miti
Kaip apie pačios drožybos pradžią, taip mažai ką galima
nės pasaulėjautos bruožų. Jų gyvenamoji vieta lyg ir už kultūros:
pasakyti ir apie tuos, kurie šį meną sukūrė. Iš kur ir kas juos išleido
kaimo pakraštyje, mažoj keistoj trobelėj, o dar - neretas luošu
į Lietuvą? Šimtai, o gal ir tūkstančiai - taip ir liko nežinomi: tarsi
mas, keistas elgesys. Stebindavo artimas pamišimui dievdirbių
atėjo iš nebūties ir į ją išėjo, palikę į save panašius šventuosius.
noras kurti. Ėmę skaptuoti, rodos, viską užmiršdavo: artimuo
Gal lietuviškų dievų akimis į mus žvelgia patys dievdirbiai. Bet jų
sius, namus, imdavo gyventi kaip atsiskyrėliai tarp savo kuriamų,
gyveninio pėdsakai dažniausiai yra amžiams dingę kokiose nors
šnekinamų medinių dievų. Tbks stiprus kūrybinių galių įtikėjimas
apleistose, jau ir spartose kaimų kapinaitėse.
ramiam artojų krašte keldavo ir pagarbą, ir baimę. Lionginas
Nebuvo jokių mokyklų, dirbtuvių, cechų, medžio skulptūros
Šepka, jaunystėj buvęs gana smarkaus būdo, neatpažįstamai pa
meistrai nesiburdavo į draugijas, neretai mažai vienas kitą paži
sikeitė, kai, nuo visų atsiskyręs savo spęsto! žeminėj, ėmė dirbti
nojo, kitų darbais beveik nesidomėjo. Iki pavienių valstiečių,
medines figūras brolio paminklui, gulti ir kelti su ta mintimi.
smulkių kaimo amatininkų, miestelių žmonių, neturtingų ir ne
Miestelio žmonės jį ėmė laikyti pamišusiu, žiauriai su juo pasiel
retai gyvenimo nuskriaustų, kūryba. Savo sukurtomis šventeny
gė, nesupratę jame atgimusios senojo dievdirbio sielos. B. Burabėmis jie aprūpindavo kaimynus, artimesnius kaimus, vienas kitas
veždavo į turgus, darydavo pagal užsakymus. Tki daž
nai niekur nepritapę stiprios vaizduotės keistuoliai,
kilę iš daugiavaikių ar nusigyvenusių šeimų, iš kumety
nų, bažnytkaimių lūšnų. Ihutodailės tyrinėtojai ir pri
siminimų pateikėjai liudija buvus skurdų, nesutvarkytą
jų gyvenimą, kiti, apsėsti savo meno vizijų, nesirūpino
nei Savimi, nei namais, nei šeima, nei pinigais. Thrp jų
buvo plačiai pagarsėjusių, tokių kaip Augustinas Potockis Žemaitijoje, išgyvenęs net 101 metus, miręs
1945 metais. Štai kaip J. Petrulis ir Z. Žemaitytė
aprašo jo ūkelį (Kultūros barai. -1971. - Nr. 2): "Šiau
dais dengta troba ketvirtainiais langučiais glaudėsi prie
seno ąž uolo. Vienas gryčios skyrius atstojo klėtelę, tąsa
- tvartelį. Atokiau stovėjo daržinė ir kalvė. Tfobos
pašaliuos kvepėjo džiūstantį mediena. Sodelyje dūzgė
keli kelmai bičių. Jas kopinėti dievdirbys visada ruošda
vosi šventiškai nusiteikęs". Sako, prie jų eidavo dainuo
damas.
Buvo ir tokių meistrų, kurie neturėdavo nei namų,
nei šeimos - už pavalgymą, apavą, nakvynę dirbdavo
arba taisydavo apyvokos daiktus, išdroždavo užprašy
tą šventąjį. Ne vienas jų būdavo muzikalus, geras pa
sakotojas, dainininkas, šermenų giedotojas, pagarsėjęs
stalius. Dievas vieno gabumo nesuteikia, o suteikda
mas kartais atima turtus, šeimos ramybę. Dievdirbių
turėjo būti šimtai, kad kryžiais ir koplytėlėmis nustaty
tų visas Lietuvos pakeles, kapines, sodybas. JM ypatin
ga, dabar jau legendinė žmonių klasė, palikusi tautai
pasaulio ir kaimiečių Dievo viziją.
Jie buvo tarsi šalia kaimo bendruomenės, bet žmo
nės juos savaip gerbė, globojo kaip ir visus ne šio
pasaulio žmones, prar
kas yra anoj gyvenimo pusėj, toliau nuo dienos rūpe
sčių, kas neįžiūrima paprastomis akimis. Jie patys buvo
tos etninės kultūros reiškėjai ir personažai, užsiėmę
savo mažai kam suprantamomis mintimis, regėjimais
ir svajonėmis, įveikiantys ribą, kurios neperžengia
praktiškas protas. Jų ypatingą vietą etninėje kultūroje
patvirtina lietuvių literatūros veikėjai: M. Valančiaus
Juzė, Vaižganto Mykoliukas, V. Krėvės Lapinas, K.
Borutos Dovinė... Dievdirbys yra tarpininkas, per kurį
Lionginas ŠEPKA. Lionginas Beregis. 1972 m.
daroma sutartis su sakraliniu pasauliu. Pasakojimuose

čas savo tautodailės rinkėjo "Dienyne", 1929 metų vasarą užkly
dęs į Šiaulėnų valsčiaus Nirtaičių kaimą, taip rašė apie keistuolį
meistrą Gedminą: "Jis dirbo iš akmens veik visai te įrankių, tik su
kalteliu ir plaktuku iš akmens viską iškalinėjo. Tėko matyti iškaitą
paminklą, širdžių, grybų, paukščių, avinėlių, rankų, kojų, galvų,
rožančių, arbūzų ir įvairių kitų išdirbinių. Jis kapus labai mylėjo,
visaip juos puošė, gražino, meldės juose, ten ir miegojo. Giedo
davęs kapeliuos vos tik prašvitus rytui, o pareidavo namo šokda
mas linksmas". Toks artimas bendravimas su mirtimi, skaptuoja
mais šventaisiais artino dievdirbius prie lietuvio pasąmonėj išsau
gotų archainės pasaulėjautos vaizdinių, gamtos kulto atšvaitų.
Tačiau senasis dievdirbių menas nėra vienalytis. Ne iš visų
darbų trykšta ta intuityvi energija, artimesnė Dievo ir gamtos
pagarbinimui nei su išmanymu kuriamam menui. Kūrė nevieno
dų gabumų, skirtingų tradicijų veikiami dievdirbiai, kartais pasižymį stipria autorine raiška, charakteringa drožyba, lengvai atpa
žįstama tarp šimtų rūpintojėlių. Štai kad ir mano minėto A.
Potockio darbai. Figūrų galvos labai didelės, kaktos žemos, ap~
kritusibs plaukais, skruostikauliai išsišovę, veidai panašūs, galūnės
labai plonos, "išsukinėtos rankos" (taip rašo jau minėtam straip
sny J. Petrulis ir Z. Žemaitytė). Vis kuo nors išsiskiria ir kitų,
dažnai bevardžių meistrų darbai: liaudies meno rinkiniuose jie

Paukščių balius (Zitos darželis). 1970 - 72 m

tarsi sudaro atskiras šventųjų kolonijas Išraiškoje, susijusioje su
drožybos technika, lyg ir nėra visiems būdingų bendrumų, pagal
kuriuos galima būtų klasifikuoti visą dievdirbių palikimą, kaip
mes elgiamės, tarkim, su tautosaka. Motyvai nėra taip kolektyvi
nės sąmonės apšlifuoti, kaip tai yra kitose liaudies kūrybos sotyse.
Todėl kyla noras dievdirbių kūrybą pirmiausiai sieti su individą,lalia
raiška, o ne su bendraisiais etninės kultūros dėsningumais, veikusiais visoje gyvenimo erdvėje.
Apskritai sunku apibrėžti, kas yra tas tikrasis dievdirbių me
nas, koks bendras matas jam taikytinas. Šalia intuityviai kūrusių,
kuriuos būtų galima vadinti naiviaisiais, buvo ir tokių, kuriež Inoje
amato dalykus, kopijuodami profesionalų bažnyčių meną, perprato kai kuriuos figūrinio meno dėsnius, savaime laikėsi kanono
reikalavimų, pasisavindavo proporcijų supratimą bei išraiškos
būdus, norsjų darbams neretai stinga originalumo, gyvybės, žm o
giškos šilumos.
Manoma, kad medžio skulptūros pradžia sietina su poreikiu
kopijuoti, valstiečių įpročiu viskuo apsirūpinti patiems, sykiu ir
tikėjimo dalykais, kurie buvo ne taip lengvai įsigyjami Gal čia
reiškėsi dar ir senųjų tikėjimų atgarsiai: juk šventumas, priemo
nės mitinėms jėgoms paveikti visada būdavo čia pat, lengvai
pasiekiamos ir pasidaromos. Šventųjų paveikslai bei skulptūriniai
siužetai bažnyčiose bu
vo vienintelis žmogų
vaizduojantis menas,
. .. . no matyti vai*
jis buvo
garbinti
šventenybę, gelbstinčią gimimo, mir
ties ir įvairiuose kituose
reikaluose. Todėl ir kilo
noras ją dirbdintis ir
perkelti arčiau namą;
Atrodo, kad 18-19
amžiais tęsėsi toks baž
nytinio meno savin imą
sis, tolstant nuo pirmiiškų pavyzdž ių, vis daž niau kuriant
Iš atminties pagal vei
kiančią tradiciją, jau su
sijusią ne su reprezen
tacine bažnytinių apei
gų vieta, bet su etnizuota erdve, kaimo gyven
sena ir papročiais, l o 
kių liudijimų pasigirsta
iš praeities. Šiai 1752
metais Žemaitijos vy
skupas Antanas Tiške
vičius paskelbė d raudi
mą daryti šventuosius,
kadangi jie nepritinka
prie katalikiškos ikono
grafijos. Panašių drau
dimų pasitaiko ir vėliau,
kartais
atsisakoma
šventinti dievdirbių Kū
rinius, medinius šven 
tuosius, primenančius
neūžaugas, rachitikus.

apsigimusius monstrus, paraližiuotas pagoniškas būtybes, o kar
tais velnius, apvilktus šventųjų rūbais. Kaip jie turėjo atrodyti šalia
mielų barokinių angeliukų bažnyčiose, pagal visus meno dėsnius
nutapytų Dievo Motinos paveikslų, proporcingo, dailiai sudėto
Nukryžiuotojo kūno altoriuje. Tūčiau bažnyčia toli, o Dievas arti, Dievdirbių menas - Dievo priartinimas, jo sugrąžinimas į
gamtą, žmonių gyvenimą. Tose medinėse būtybėse visada yra
tikėjimo ir pasitikėjimo, visiško atsivėrimo, tarsi meldimosi Die
vui, nežinantžodžių. Tuo būdu etninė kultūra susiliejo su kaimie
čių katalikų tikėjimu, naiviu kaip ir tie mediniai šventieji. Gilus
tikėjimas savo darbo šventumu, išskirtinumu padėjo dievdirbiams įveikti technines kliūtis: darbai iš širdies visada būna geri.
„ Ir apie pačius dievdirbius neretai pasakojama kaip apie šventuo
sius ir kankinius.
Manyčiau, kad iš tokių kaimo kultūros erdvių ir sąmonės
užkaborių kilo tie, kurie buvo pavadinti dievdirbiais, lyg ir su
įgimta užduotimi ar atmintimi kurti. Jie nemokėjo paskaičiuoti,
susidaryti plano, kartais įsivaizduoti, kaip atrodys užbaigtas dar
bas, kur jį dės. Nes dirbdavo į nieką nežiūrėdami, apakę, pagauti
artimiesiems nesuprantamo pamišimo rodos, nieko než modami
apie proporcijas, simetriją, perspektyvą. Yra tokių be galo primityvių, bet su kvapą už gniaužiančia galia, su stipriu tikėjimu k
įsijautimu darytų dalykų, kad nežinai, ar čia genialumas, ar čia
savaime reiškiasi mums dar nesuvokiama energija.
Tik užmetęs akį, nesunkiai išskiri tuos meistrus, kurie turėjo
profesinių įgūdžių ar net buvo pasimokę, kai ką nusižiūrėję. Tokie
dažniausiai būdavo kviečiami taikinti bažnyčioms, dvarams, kurti

.

"stacijas". Jų darbuose- nesunkiai atpažįstami bažnytinio meno
stiliai, statiniuose- vieno ar kito Europos architektūros laikotar
pio kryptis, net ir šventųjų apsirengimo "mados". Čia yra tikrai
meniškų Nukryžiuotųjų, kitų šventųjų labai dailiais veidais, grak
ščiai palenktomis galvomis, švelniai sudėtomis rankomis, taisy
klingomis, maloniomis proporcijomis bei spalvomis, linksmų, pa
dykusių angeliukų, grakščių paukščių ir vešlių ne mūsų žemės
vaisių. Talentingieji, kopijuodami arba perkardami kanoniškus
siužetus, gotikos, baroko ar klasicizmo stilius, savo darbams su
teikė nepakartojamos'jėgos, dvasingumo, liaudies pasaulėjautai
būdingo širdingumo. Tarp jų būta ir didelių meistrų, tuose stiliuo
se suradusių savo raiškos priemonių, nepakartojamo architekto
nikos ir figūrų žavesio, tos kūrybos laisvės, kuri prašoka tiek
kanono, tiek tradicijos nubrėžtas ribas. Jie priklauso ir dievdirbiams, ir meno sričiai, kurioje jau reiškiasi savarankiška kūrybinė
individualybė. Plačiai garsėjo Vincas Svirskis savo galingais baro
kiniais iš vieno ąžuolo kamieno tašomais stogastulpiais bei kryž iais, lipte aplipusiais šventaisiais ir putliais angeliukų veidais, tarsi
medis būtų gyvas ir visa tai iš jo išauginta ar priauginta, lūs
džiugus barokinis šventumas, linksminimasis, išraižant vingiuo
tas rūbų klostes ir plaukų sruogas, katalikų kančios simboliui
kryžmai suteikiant prasiskleidusio žiedo pavidalą, V Svirskio
meną daro labai individualų, jau paliekantį etninės kultūros su
vokiamą erdvę ir jos veikmę. Mūsų dienomis Lionginas Šepka,
galbūt nusižiūrėjęs į Rokiškio bažnyčios medžio puošybą, kūrė
savo aukštyn besistiebiančią, dygstančią kaip augalas, tarsi ž iedais
aplipusią gotiką, taip staiga suartėjusią su lietuvio gamtine pasau
lėjauta. Apie šiuos ir kitus galingos
vaizduotės ir stiprios intuicijos meni
ninkus reikėtų kalbėti kaip apie pa
5 *
vienius,
unikalius lietuvių kultūros
i
reiškinius. Tokių talentų nepajėgė už
gniaužti bedievintojai, persekioję tra
dicinę dievdirbių kūrybą, prievartavę
L
>
liaudies
meną, diegę jam sovietinius
■ .f
t v,
' i* * '
kanonus bei siužetus. Tačiau atsitiko
taip, kad kelių stiprių medžio meistrų
v
? 4 ir
kūryba buvo gyvybės šaltinis net pro
’
N
T
^
fesionaliam menui, sausinamam pro
*
fesionalizmo bei ideologijos.
K 1
Lietuvių dievdirbius išskiria dar ir
1
kita savybė: medžiagos jutimas, jos
plastinių savybių panaudojimas. Ga
lima sakyti, kad vienintelė jų medžia
ga yra medis: alksnis, liepa, ąžuolas...
Nėra duomenų, kad būtų kuriami
šventieji iš keramikos, nors ji buvo
naudojama Lietuvai netolimuose
kraštuose. Metalas tiko tik kryž
moms bei įvairiai sakralinių statinių,
šventųjų atributikai: nimbams, karū
noms, Nukryžiuotojo vinims, iš skar
dos buvo iškerpamos žvaigždės, mė
nuliai, trimituojantys angelai ir kt
Krenta į akis skirtumas tarp medžio
ir akmens skulptūrų, kurių Lietuvoje
labai nedaug, ir jų tradicijos, galima
sakyti, nėra. Žinomas tik vienas kitas
meistras, tačiau juos tarpusavyje su
sieti bendra etninės kultūros idėja bū
tų labai sunku, juo labiau, kad ir ak
mens apdorojimo technika ribojo pro
i
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kultūros enciklopedija apie medį,
I ioaginas ŠEPKA. As ja su ..ai Ina
laikymo ir kūrybos galimybes. Akme
Paminklo broliui skulptūra, 1953 m.
ne, šiandien tos ,urnos ja,. beveik
ninių figūrų formos sunkesnės nei me
užmirštos. Žmogus gerai žinojo,
dinių, kūno dalys pažymimos kartais
Km, kadi* ir £OtS medis t n - .a, Kada,
vien įkalimais, veidai plokšti, masyvus
t
kokiam reikalui jį nukirsti, kur lai
siluetas, neapdorotos, lauko riedulį
kyti ii kaip pai nešti, Kad Lat^ lan
primenančios plokštumos. Matyti,
kstus arta kietas, kad neskilinėtų ir
kad medžiaga buvo sunkiai Įveikiama,
kad būtų lengvai dorojamas. Da~
mažiau pažįstamos jos savybės. Ta
i
bar, įsigalėjus industrinei technolo
čiau nepasakysi, kad akmeninės'figū
gijai, niekais nueina didelė medžio
ros nesukelia kažkokios keistos, pir
Jaus, nes jis jau'1negerbiamas kaip
mykštės nuotaikos, juo labiau, kad čia
vienas svarbiausių kultūros feno
ir temos kiek kitokios nei medžio mei
menų, turėjusių sakralinės, etinės ir
strų mene. Dažniau pasitaiko žvėrių,
ūkinės reikšmės. Kaip liudija darbo
roplių, gyvių, paukščių, augalų moty
damos, vyras, kuris nesugeba pasi
vų, architektūriškai jungiamų detalių,
rinkti ir apdoroti medž io, susitaisyti
o iš medžio skaptuojami vien šventieji,
žagrės, pasidaryti daigiu arba gre
sakralinė atributika ir ornamentika jų
blio - negerbiamas, netinka Į porą
"sodybėlei5' papuošti. JĄ skirtumą dik
kaip šeimos kūrėjas, neįrodo savo
tavo galbūt keli dalykai. TMant iš ak
y
vyriškumo. Ne pagal paskirtį, melaimens reikia plano, gerų įrankių bei
:
ku ar be reikalo nupjauti, nulaužti
specialių įgūdžių medžiagai apdoroti,
|i
medelį buvo toks pat nusižengipasimokymo pas meistrus. Be to, ak
§® mas, kaip ir keiksmas, nepagarba
muo lietuviui buvo nejauki medžiaga,
tėvams ar šventenybės išniekini
siejama su mitinėmis būtybėmis, įvai
riais tikėjimais, velnio veikla. Atrody
mas.
Medis - gyva medžiaga ir jau
davo, kad pavasariais iš žemės pašalo
savaime ką nors reiškia. Dievdirbiai
iškeliamus akmenis jau kažkas tašė ir
jo savybių dažnai neslėpdavo. Ingludino. Kai kurie jų turėdavo blogą
tuityviai kūrusiųjų drožyba bei rai
vardą ir būdavo baimingai apeinami.
žyba kartais atrodo nepreciziška,
Akmuo priklauso kitai mitinės pasau
rupi, kūno dalių santykiai atsitiktilėjautos sričiai, kartais esančiai už kul
ff
niai, "nesutilpę" pasirinktoje nuop
tūros ribų. lokį išankstinį medžiagos
jovoje, padiktuoti medžiagos nely
semantizavimą patvirtina tautosaka,
gumų, nepatogaus įrankio. Yra to
tikėjimai, liaudies amatų tradicijos.
kių "siaubukų", kurie primena iš
Lietuviui nuo amžių geriausiai bu
kelmų ir trūnijančių šaknų miškuo
vo pažįstamas medis. Jis pats tarsi pa
se gimusias dvasias, žmogaus pavi
sakinėdavo, kam, kokiam įrankiui ar
dalą {gaunančias mitines būtybes,
ba kokiam siužetui labiausiai tinka,
pirmykščių žmonių atvaizdus, ku
kaip pasukti rėž tuvą ar skaptą. Medie
na savaime yra figūrinė, vertikaliai
riems grakštumo dar nesuteikė
orientuota struktūra, reikia tik pajusti
‘gamta ir kultūra. Nors, rodos, krei
vai šleivai padaryta, bet gyva drąsu, įdėta daug širdies, o kai geriau
ar "pamatyti", kas ten jau yra. Todėl laiko sužalotos skulptūros,
įsižiūri, tai pajunti ir sumanumą, ir nepakartojamą prigimties
skirtingai nuo akmens, marmuro ar kitos medžiagos, nepraranda
dovaną - intuityvų formos išmanymą, jausmą, poreikį žaisti, o tai
figūrinės išraiškos, o kartais net sustiprina. Todėl dievdirbiai ne
neturi palyginimo ir savaime yra vertybė. Tokio intuityvaus išma
bet kokį medį ir ne bet kokią kamieno nuopjovą imdavo, o ilgai
nymo netrūko gaminant ir apyvokos daiktus, mes meniškai puo
rinkdavosi, įsižiūrėdavo, kol pamatydavo joje tai, ko reikia. Me
diena savaime pasižymi ekspresinėmis savybėmis, kurias suma
šiant, pritaikant savo rankai, suderinant s” savo įgūdžiais dirbti
nūs meistrai ir panaudodavo. Skulptūros originalumą, išraiškos
vieną ar kitą darbą.
vientisumą užtikrina tas nepaprastai glaudus medžiagos ir vaizdo
Dievdirbystė p b v tikras amatas kuris paprastai išmok
sutapimas, kuriam atsirasti, matyt, reikėjo amžių, kad atėję diev
tiksliai kartoti daiktų formą, mechaniškai juos puošti, laikytis tara
dirbiai rastų paruoštą dirvą kurti šį unikalų tautos meną, vienkar
tikros simetrijos. Sunku surasti apšlifuotų ir kitiems perduodamų
tinį, kaip visi šedevrai, ir galbūt prieš šimtą metų pasiekusį savo
drožybos technikos paslapčių. Medžiaga būna labai laisva, nesu
brandos valandą. (Vėliau pasirodo išmanantys, bet šedevro nebevaržyta tikslios, proporcingos architektonika. Apskritai defor
sukuria).
macija yra labai mį iir gas, dar f esiįprastas dalyka , s įsijęs ne m i
Kaip ir viskas valstiečio gyvenime, dievdirbių įrankiai buvo itin
su įgūdžių stoka. Kodėl dešimtys, šimtai meistrų "n 'm ± "! ibz 1
paprasti, dažnai pačių pasidaryti: peilis, kaltukas, skaptas. Jais
panašiai? Jie lyg kažką žinotų ir vaizdi )tų ,1as yra užmiršt a a
naudotis vaikas mokėsi nuo mažų dienų. Žaisdamas, drožinėda
1itiemf nem tomą Tt i slypi kažk )kie pirminiai i ūrybosš .lti iiai,
mas jis puikiai pažindavo medžio savybes, tinkamumą ne vien
prigimtyje įr Syti s* vertimai ar rhetipinės s: :u1tu ros, af iii ka uos
darbo įnagiams, bet ir meniškiems dirbiniams, pagražinimams.
olų piešiniuose, afrikiečių mene, Velykų salos figūrų veiduose,
Kaimo žmogus tai, kas iš medžio, gaminosi dažniausiai pats:
karnavalinių veikėjų išraiškoje, kaukėse, ritualiniuose vaidini
arklą, apavą, stakles, apyvokos reikmenis. Medis buvo labai meili
muose, vaikų kūryboje, mūsų liaudies dainose.
medžiaga, apdainuota, visaip apipasakota, Buvo ištisa etninės
Mėgst m as k) i,! :ad d; vdirbių ienas ne turi ryšio si kitor i
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tautos meno ir kultūros sritim, su tautosaka, ornamentika, kad tai
unikali išimtis..1TMp samprotauti skatina aiški medžio skulptūrų
autorystė, kartais stipri individuali raiška, kas nebūdinga kolekty
viniu būdu kuriamai ir atkuriamai kultūrai. Suvokę tam tikrą
bendrą ryšį su etnine kultūra, papročiais bei mitine pasaulėjauta,
galėtume paieškoti aiškesnių saitų net ir su tautosaka, jau nekal
bant apie kitus tautos menus bei amatus. Pirmiausiai tas ryšys
suvokiamas ne tiek atributikoje, ne motyvų iliustracijose, o vaiz
diny, kuriame ir sutelktos įvairios etninės kultūros bei pasaulėjau
tos reikšmės. Figūrų bei statinių architektoniką, būdingą defor
maciją be jokios abejonės galima sieti net ir su tautosaka, folklo
rine pasaulėjauta. Juk ir pasakų, sakmių, dainų pasaulis bei vei
kėjai neretai labai deformuoti, santykiai pakeisti, perspektyvos
suardytos. Štai dainuojama, kaip vidury lauko (pasaulio centre)
auga grūšeiė, joje žva
kelės dega, o kai nu
krenta viena kibirkštė
lė, pasidaro marios
mėlynos (pasaulio kū
rimo aktas, kosmogo
ninio mito fragmen
tas...) «
.Archainiam
mąstymui nereikia di 
delės erdvės* laukas,
kiemas, vestuvių "so
das5' talpina savyje visą
kosmosą, tad jų kuria
moji galia, proporcijos
neatitinka realių santy
kių Ar panašių neatiti
kimų nerandame ka
lendorinių apeigų tau
tosakoje, senose ru
giapjūtės arba arimo
dainose? Jose padidi
nama tai, kas svarbiau
sia, susiję su darbu, kū
rimu, žemės gyvybinių
galių atkūrimu: su sau
le gretinamas dainų
mergelės veidas, saulė ir veidas užpildo rytmečio erdvę; paukštis
apdainuojamo medžio viršūnėj turi būti labai didelis, nes pagal
šakas’ skaidomoje vertikalioje struktūroje (septynios, devynios
šakos) jis paprastai užima dešimtąją jos dalį - viršūnę (taip ir
vaizduojamas ant skrynių, audiniuose, įrankių raižiniuose): sode
kukuoja gegutė, ji tokia keista (ir, matyt, didelė), kad artimieji
niekaip negali sutarti, ar tai grįžus seselė, ar tai girios paukštelė,
kol jos neįleidžia į vidų ir kol ji nepaleidžia upelį gailių ašarų;
darbšti marti audžia taip, lyg jos būtų pilna ir ore, ir namuose:
staklės dūzgia, o šaudyklė šaudo, lyg pilna erdvė bičių, kurios taip
pat dūzgia ir šaudo. Vaižgantas išdidina ariantį Mykoliuką, kaip
tai daroma ir dainose: jose dominuoja artojas, mergelės veidas
arba ji pati staklėse, klėtelėje, prie audinio (kuris, beje, taip pat
išreiškia pasaulio kūrimo aktą), o dažnai - saulė. Visa kita pasi
traukia iš akiračio arba sumažėja, sunkiai įžiūrima. Todėl ir šv.
Izidoriui tiek nedaug tereikia žemės, kad tilptų ir jis pats, ir arklas,
ir angelas.
Būdinga, kad su saule gretinamas tik moters veidas - baltas,
skaistus. Paprastai saulė ir moteris dalyvauja folkloriniame rytme
čio vaizdinyje, o skulptūriniuose siužetuose labiausiai išryškina
mas Dievo Motinos veidas. Marijos galva rūpestingai apsupama
žvaigždžių nimbu, virš stogastulpio ar koplytėlės dar įtaisomas ir
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spinduliuotas kryžius, kuris kartais' vadinamas saulute. Ar tai
neprimena dainos struktūros, moters vaizdavimo būdo papro
čiuose ir tikėjimuose? Moteris, motina budina rytais šeimą, kie
mą, o šv. M.Marija yra ir Aušroš žvaigždė. Dievdirbių mene,
1tautosakoje turime pilną moters adoracijos vaizdą, patvirtintą ir
mūsų poetų kūryboje. Gražiausias paros metas, dangaus šviesu
liai dainoje ir koplytėlėje suteikia jai šviesiausio moteriškumo.
Staklėse dūzgianti mergelė ir iš pirštų spindulius skleidžianti
Maloningoji yra artimos pasaulėjautos, priklauso tai etninei kul
tūrai, kurioje aukščiau visko moteris motina, moteris gimdytoja,
stovinti šalia gyvybės medžio, o per katalikybę įgijusi Dievo Mo
tinos veidą.
Kai šitaip žvelgi, kryžiaus, stogastulpio, koplytėlės sąranga
neatrodo atsitiktinė, bet giliai semantizuota struktūra: kaip seno

v.

Lionginas ŠEPKA. Paskutinė vakarienė II. 1978 m.

se darbo ir kalendorinėse dainose, taip ir sakraliniame ansamblyje
panašiai hierarchiškai išdėstomi beveik tie patys simboliai ir vaiz
diniai. Ar ne daina, ar ne medinė giesmė - tas į rytų aušrą nukreip
tas sakralinis statinys, kaip ir rytmetinė artojo ar rugių pjovėjos
daina? Ir dainininkas savo balsą, intonaciją, ir dievdirbys architek
toniką derino su didžiosiomis pasaulio erdvėmis.
Siužetai, pavieniai architektūriniai fragmentai, pjaustiniai pa
klusdavo bendram siekiui, atmetama arba deformuojama kas
neesminga, nesusiję su svarbiausiu aktu. Ir žmogaus, jo figūros
suvokimas čia tebėra sinkretinis. Kaip ir visoje etninėje kultūroje,
tautosakoje, žmogus įsivaizduojamas ir vaizduojamas motyvuo
toje aplinkoje: su šviesuliais, augalais, su svarbiausiais jį apibūdi
nančiais atributais, todėl ir šventųjų siužetų aplinka tokia turtin
ga, nesusijusi su bažnytinio kanono reikalavimais (juos pranok
stanti). Kalbant naujoviškais terminais - siužetai ir patys sakrali
niai statiniai yra sudėtingos semiotinės struktūros, kurias galima
perskaityti etninės kultūros, katalikų tikėjimo bei senosios lietu
vių pasaulėjautos kontekste. Deja, kai kurių raidžių jau nepažį
stame.
Pati kultūra yra tam tikra deformavimų sistema: kad dalykas
būtų pažintas, jis yra išskiriamas, vadinasi, padidinamas, defor
muojamas, perkeliamas į kultūros prasmių lauką, motyvuotą

sistemą, Žmogus, dalyvaudamas universaliuose kultūros ir tikė
jimo aktuose, pakeisdamas savo išvaizdą (apeiginiai rūbai, persi 
rengimai, tiems tikslams tinkanti kalba ir k t), imdamasis tarpinin
ko, mitinės būtybės (karnavaliniai personažai), žemdirbystės kul
tūros herojaus (artojas, audėja, tėvas, motina) vaidmens, suardo
kasdieninių įvykių seką, įprastą daiktų tvarką, kitaip sakant, suku
ria gyvenimą pagal paveldėtus kultūros dėsnius. Todėl žmonių
kūryboje stebėtinai mažai vadinamo šiuolaikiškumo, kasdieninio
buitiškumo. Liaudies mene jo nepavyko įveisti net pastaraisiais
dešimtmečiais atkakliai diegiant realizmą.
Dievdirbys nesikrapštinėjo prie skulptūrėlės, siekdamas jos
buitinio, figūrinio bei psichologinio tikslumo, nes tai jam kartais
nedaug ką reiškė. Kūrybinė pastanga, plastinė energija sutelkia
ma visame figūros siluete arba atskirose kūno dalyse, atributikoje,
ornamentikoje, linijų raižyboje. Todėl, teikiant pirmenybę išrai
škai, liaudiškai šventumo sampratai, kas nors pabrėžiama, kei
čiant dalių santykius, skaptuojant ne vieno aukščio figūras; ana
tominis tikslumas, psichologinė išraiška dažnai yra antrinė ar net

žvilgsnį kaustydavo labai ryškios juodos, kaip rašė S. Geda, "sta
čios akys medinių dievukų", bauginančios ir pabrėž iančios Statikų,
figūros nejudrumą. Tie balti abejingi veidai su "stačiomis akimis"
keldavo nekasdienišką, nežemišką nuotaiką. Sakydavo, kad jie
kažkuo baugūs, lyg kiaurai vertų, hipnotizuotų. M. Čilvinaiiė
aprašo (Gimtasai kraštas. - 1938 - Nr. 3 4) Bazilionų- parapijos
Jogminų vienkiemy šalia Dubysos stovėjusią koplytėlę su šv. Jo
nu, kuris buvęs "į didelio vyro stuomenį". Esą nuo šv. Jono akių
niekur negali pasislėpti, "per priešakinį ar šoninį langus žiūrėsi,
rodos, šv. Jonas žiūri į tave tiesiai".
Spalvinimas, puošyba nebuvo banali, sentimentali ar pigi. Jai
šiandien negali prilygti kiču tampanti masinė kūryba, mėginanti
pakartoti nepakartojamą liaudies klasiką. Jos senosios figūros
"išsukinėtomis rankomis" nieko neimituoja, nesukelia atsitiktinu
mo įspūdžio, o priešingai - tarsi jos butų padarytos be Klaidų.
Vieningumo, vientisumo pasiekiama savaip jaučiant ritmų,
kuris apskritai yra viena svarbiausių liaudies meno, tautosakos bei
etninės kultūros dominančių, tam tikras būdas jausti pasaulį, jį
įsiminti ir. atkurti.
Man atrodo, š*ą
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Ritmas neretai
Šv. Jurgis,
yra svarbiausia siu
atsitiktinė.
žetų kompozicijos jungiamoji priemonė, jo valiai paklūsta figūrų
Daugiafigūriuose siužetuose naratyviniai ryšiai taip pat gana
aukščio santykiai, kūno dalių deformavimai, raižyba. Visa kom
silpni: pateikiama tiktai siužetinė schema, kaip to reikalauja ka
pozicija hierarchiškai-moiituojama aplink svarbiausią motyvą pa
nonas. Štai šv. Jurgis ramiu veidu nė nežiūri po žirgo kojomis į
gal vertikalią ir horizontalią ašis^Svarbiausias atributas, figūra ar
ietimi smeigiamą smaką, o šalia stovinti mergelė taip pat, rodos,
kūno dalis paprastai esti didc vfr j visa kita arba sumažinama,
tuo visai nesidomi. Subyrėjusiose kompozicijose to visai nepasb
arba neryškioama, tarsi paliekant šešėlyje. Pavienė figūra suvo
gendama. Marija Sopulingoji su septyniais kalavijais širdy pilna
kiama kaip vientisas siluetas su dominuojančiu, šventąjį charak
ramybės žvelgia pro mus į amžinąjį laiką. Pietos siužete kariais
terizuojančiu požymiu. Todėl nėra nuobodžių, neužpildytų ploknėra jokio psichologinio ryšio tarp Dievo Motinos ir nužudytojo
šturnųjjos paklūsta ne tiek anatominei, kiek ritminei dievdirbio
labai mažo barzdoto sūnaus, paguldyto ant kelių - lyg ji nežino,
idėjai), detalizavimo, smulkesnių veido bruožų, nesiekiama pa
kur jį padėti. Tos psichologiškai nemotyvuotos ir nesusietos figū
našumo bei tikroviškumo. Neretai tokios statulėlės būna monu
ros vis dėlto daro stiprų psichologinį įspūdį, kaip ir visas naivusis
mentalios, jas gailina didinti arba mažinti (Rūpintojėliai, kai kurie
menas, primenantis sapną ar pirmykštį figūrinį meną, žvelgiantį
šv. M.Marijos siužetai). Panašiu keliu ein ir nū t sž lipt ria
monstrų ar senųjų dievų akimis, Šventenybė suvokiama statiškai,
nemažai mokęsi iš dievdirbių meno, perėmę ju ritmo, figūros
o šventojo atliekamas veiksmas yra ir vienkartinis, ir nenutrūk
silueto supratimą, erdvės pojūtį. Turbūt pati dėkingiausia yra
stantis, amžinas, todėl ir nesustabdomas jokios vidinės pastangos.
Rūpintojėlio skulptūrinė figūra, teikianti neribotų galimybių pla
Šventieji būdavo dar ir polichromuojami. Baltuose veiduose ypač
stinei fantazijai, ypač kai paklūstama jos mįslingam, rodos, viduje
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Neretai vidinį susitelkimą perDildą siluetas, jšdrož tas taip, kad iš
karto, nedetalizuodami suvoktume
susirūpinimą ir kančią, visumos
nuotaiką. lodei Rūpintojėlio figūo* modeliuojama i* visų pusiu ir
neretai statoma atvirose koplytėlė
se Ryškesnio si už r to, kuriame bū
tų susiję ritmo pojūtis, plastinė rai
ši'a, drožybos technika ir dvasingumas, rodos, nėra.
Re ekspresyvių, buvo kuriamos
ir ramesnės, labiau apibendrintos,
geometriškai taisyklingos figūros.
Buitinio tikslumo, anatominio ti
kroviškumo jose dar mažiau, do
minuoja geometrinė raižyba: įrėžįami plaukai reido bruožai, sime
trijai paklusta sakralinė atributika, visas siluetas. Tai - Marijos ir
ai kurios šventosios. \ line ekspresija tuose darbuose kartais
išgaunama dekoratyvia raižyba, gana artima ornamentui. lūrkim,
plaukams, klostėm? pavaizduoti naudojam: įvairūs įrėžtai: rom
bai, linijos, eglutės (panašiai kaip įrankių puošyboje). Ritmiškai
išrėžiami Nukryžiuotojo arba Rūpintojėlio šonkauliai, Malonin
gosios apsiaustu krenta tiesios vertikalios arba banguotos linijos,
>veotųjų plaukai neretai pavaizduojami punktyrais, barokinėmis
linijomis ir pan.
Šiame dievdirbių mene nesunkiai, pastel imos dvi drožybos
kryptys: figūrinės ekspresijos ir dekoratyvumo, apibendrintume.
Bet ir formos ekspresija, ir dekoratyvumas neretai sugyvena vie
name siužete... Platesnių samprotavimų šia tema vengiu: tai jau
Pečiuliai pasiruošusių, dalyką išmanančių sritis, beje, tebesanti
mitologinėse bei romantinėse miglose, kuriose mėginau paklaidž *ji L .
^
Dievdirbių mene, be jokios abejonės, dominuoja Kristaus ir
Marijos gyvenimo siužetai, fš pastarųjų dažniausi - Pieta, Marija
Sopulingoji, Maloningoji, taip pat lietuviškos atšakos - šilinė,
mojava. Lietuva neretai vadinama Marijos žeme, nes čia, kaip
minėjau, motinystės garbinimas yra vienas svarbiausių etninės
Kultūros požymių. Motinos figūra kuriama taip, kad visas dėme
sys būtų sutelktas įjos veidą, kupiną ramios kančios bei statiško
skausmo, be psichologines įtampos ir ekspresijos. Apskritai mo
terys šventosios yra išraiškingesnės už Kristų kančios scenose,
veidai labiau tipizuoti, įsimenantys. Jos paperka savo emocine
įtaiga, žmogiškumu, moteriškumu, valstietiškais bruožais. Gi
liausias Marijos misijos suvokimas išreikštas Maironio giesmeje

Marija su <ara aminklo tė ms skulptūra.
1954 m. Ramūno VIRKUČIO nuotraukos.

"Marija Marija". Net partizanai dainose ir savo poezijoje pirmiau
siai neretai kreipiasi į motiną arba Mariją. Ir šiuolaikiniai mūsų
rašytojai savo autobiografijose pirmiausiai mini motinas, o tik po
to - mokytojus, mąstytojus...
Motinos vaizdinys toks gilus archetipinėje tautos ir kultūros
atmintyje, kad jo neištrynė nei ateistiniai dešimtmečiai, nei perse
kiojimai, nei prievarta diegiami ideologiniai vaizdiniai. Šv. M.Masiu
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MAMA, KAS GI TEN, ANT STOGO?
LIETUVIŲ NAMŲ DVASIOS IR JŲ SOCIALINĖS FUNKCIJOS
Manfred KLEIN
MANFREDAS KLEINAS (g. 1937 m.), Bielefeldo (Vo
kietija) universiteto profesorius, filosofijos daktaras,
1982-83 m. dėstė Vilniaus universitete. Išmokęs lietuvių
kalbą susidomėjo senojo (XIX a.) Lietuvos kaimo kultū
ra. Vokietijoje šia tema yra paskelbęs mokslinių darbų,
parengęs knygą.

Visose mums žinomose visuomenėse, kur žemės
gėrybės paskirstytos nevienodai, kur esama prie
špriešų "turtingas ir vargšas", "aukštai ir žemai", žmo
nės nuolat mąstydavo ir mąsto apie akivaizdžios nely
gybės priežastis. Jvairiųpasaulėžiūrų ir mokslinių siste
mų atstovai ieškojo ir ieško paaiškinimų ir, jei įmanoma,
randa. Krikščionybė skurdą gyrė kaip dorybę, bet
išaukštino ir turtą kaip dieviško lėmimo ženklą.
Klausimą "kodėl?" kėlė filosofai, teologai, visuome
nės tyrinėtojai. Nuo neatmenamų laikų jis rūpėjo ir
paprastiems žmonėms, kurie būtent ir yra labiausiai
pažeidžiami tos ekonominės, socialinės nelygybės.
Negalėdami paaiškinti moksliškai, žmonės atsakymu
rasdavo dažniausiai mitinėje, magijos erdvėje, t.y. už
žmogiškosios kompetencijos ribų.
Visoms tautoms geriausiai žinomas pagalbininkas
turto kaupimo reikaluose yra ne kas kitas kaip tik Jo
Didenybė Velnias su savo primesta pakto sistema. Bet,
kaip matome iš nesuskaičiuojamų sakmių, tai visada
susiję su didžiuliais sunkumais: jei protingam žmogui
nepavyksta velnio pergudrauti, tai po turto įsigijimo
ramybę ir palaimą jis praranda amžiams.
Lietuviai žinojo ir savąjį turto parūpintoją "aitvarą",
kuris tolimoje praeityje funkcijomis buvo tapatus "kau
kui^
Žodžio "aitvaras" kilmė jki galo dar neišaiškinta. Yra
net keletas tos pačios būtybės pavadinimų. Žodžio
“aitvaras" pirmoji dalis, manau, kilusi iš slaviškojo "jata"
- trobelė, pirkelė ir "pojata" - stogas, namas, tvartas.
Antroji žodžio dalis siejama su inaogermaniškąja šak
nimi "uer" arba "uor", turinčia "saugoti, sergėti" reikšmę.
"Aitvaras" tad būtu suprantams kaip savotiškas namų
saugotojas1. Kaukas - namų dvasia. Latvjų kalba
"kauks" taip ir suprantamas - * namų dvasia". Sis žodis
siejamas su baltiškaisiais kamienais, kurie reiškia visa,
kas ant žemės juda, knibžda, brazda2. Jis atitinka
prūsiškąjį velniopavadinimą "cawx", kuris XIV a. prad
žioje buvo užrašytas Elbingo žodyne3. Abu padarai,
matyt, yra senos prigimties. Jie paminėti ir Mažvydo
Katekizme 1547 m.
Mitologija apie šias baltiškąsias namų dvasias šįkart
mus mažiau jaudins nei jų paskirtis agrarinės Lietuvos
kaimo visuomenėje žmonėms, kurie, anot sakmių, šias
būtybes laikė realiai egzistuojančiomis net XIX ir XX
amžiuje. Apie tų mitinių būtybių prigimti tebūnie pasa
kyta tik tiek, kiek reikia jų socialinei funkcijai suprasti.
Abi jos, spėjama, ateina iš senojo baltiškojo pasaulė
vaizdžio, kuriame tarp dievų šios, atrodo, bus turėju
sios namų dievybių rangą. Kaukai daž niausiai veikia ne
po vieną, poromis, o aitvaras darbuojasi vienas. Abiem
būtybėms buvo aukojama: kaukams - drabužiai, alus
(kaip apeiginis gėrimas), duona, pienas; aitvarui - kep

tas jr virtas maistas, dažniausiai kiaušinienė ar košė.
Žemiškieji padarai (Greimas skirsto juos pagal ž e 
mės ir vandens sritis4) nuolat rūpinasi arkliais, prižiūri,
kad namuose būtų pakankamai grūdų, linų, šieno. Jų
nepriekaištinga veikla šitai garantuoja. Aitvaras, besi
glaudžiąs daržinės ar klėties pastogėje, esąs arčiau
oro ir ugnies, rūpinasi pieno produktais, miltais, žuvimi,
alumi - pagamintu maistu. Svarbią reikšmę aitvaro kil
mės aiškinimui galėjo turėti žmonių fantazijos jam pri
skiriamas sugebėjimas atnešti j namus aukso, sidabro
ar pinigų. Šis ryšys su brangiaisiais metalais, tuo pačiu
ir su maistu, pagamintu ant ugnies, įgalina numatyti,
kad turim reikalą su ankstesniuoju ugnies valdovu,
kuris vystymosi eigoje redukavosi (nam ų dvasią5.
Maži kaip nykštukai kaukai yra žmogaus pavidalo,
o aitvaras dažniausiai įsivaizduojamas kaip skraidanti,
kartais paukščio, dažnai gaidžio pavidalo, kartais pa
naši j drakoną ar gyvatę būtybė. Toks išvaizdos nevie
nodumas didele dalimi ir nulemia šių abiejų būtybių
skirtingas veiklos galimybes. Kaukai - greičiausiai bu
vusios solidžios dvasios, lemiančios savo darbštumu
sėkmę ir palaimą. Aitvaras, atskriedamas ugnies pavi
dalu, savo šeimininkui gabena turtus. Nieko tikslesnio
apie to turto kilmę dažniausiai ir nepasakoma. Jei tai
nėra kieno nors paslėpti turtai, kurie, beje, taip pat
būna ne be keistenybių, jis parūpina juos kito žmogaus
sąskaita: atgabena iš svetimų laukų ar kaimyninių daržinių. Aitvaras laikomas kerštingu ir pavojingu net savo
namams, kuriuos, susiklosčius aplinkybėms, galįs pa
degti. Atrodo, jis kadaise buvo laikomas net demoni
škai pikta būtybe.
Tiesa, negalima nepaminėti, kad taip aiškinant, kaip
čia glaustai buvo bandyta daryti, jaudžiant šiuos abu
su namais susijusius padarus į mitologinį pasaulio
vaizdą, iš esmės kalbama tik apie spėjamą rekonstruk
ciją, kurią Greimas grindžia dažniausiai lingvistine
medžiaga ir, beje, prieštaringais_ istoriniais šaltiniais.
Toji rekonstrukcija daugeliu požiūrių galutinė, bet joje
būtinai lieka ir hipotezių, nes istoriniai etnografiniai
šaltiniai mus pasiekia tik iš tų laikų, kai senoji baltų
religija, kad ir besipriešindama krikščionybės povei
kiui, vis tik palaipsniui nyko.
Ką mes dabar surandame, tyrinėdami kaukus ir
aitvarus, jau yra transformuota ir nors išlaikę senųjų
religinių vaizdinių elementų, bet įgavę naują kokybę.
Mums žinomuose šaltiniuose, ypač naujausiuose, iš
XVIII-XIX amžių, neretai sumaišytos kauko ir aitvaro
savybės, veiklos galimybės, arba - krikščioniškasis pa
saulėvaizdis nukeltas j senąją religiją: velnias atsiduria
senųjų namų dvasių vietoje ar suplakamas su jomis,
arba šios užsiima velniui būdingu sielų surašymu6. Tik
turint omeny visatai, galimapaaiškinti minėtą prūsiško
jo žodžio "cawx" vertimą j zodj "velnias" XIX amžiuje:
tuo metu prūąai beveik jau buvo prievarta paversti
krikščionimis. Šių pokyčių beveik nepaliesta liko, atro
do, tik pagrindinė abiejų būtybių funkcija. Aitvaras ir
kaukas nuo senovės kaimo žmonių vaizduotėje rūpi
nosi turtiniais santykiais (plačiausia prasme), tuo pačiu
buvo "atsakingi" ir už kai kuriuos nuostolius.
Be senesniųjų etnografinio aprašomojo pobūdžio
šaltinių7, apie aitvarą ir kauką žinome iš lietuvių tauto
sakos tekstų, ypač sakmių. Lietuvoje, kaip ir visoje
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Europoje, liaudies kūrybos tekstai pradėti užrašinėti
XIX a., nors šj darbą čia galima vaisingai tęsti ir šiandien8.
Abiejų aptariamųjų būtybių tyrinėjimas9 iki šiol iš
esmės remiasi atitinkama lietuvių sakmių, padavimų
medžiaga, tikslia jų turinio analize (esama užrašyta per
tūkstantį sakmių apie aitvarą; sakmės apie kaukus - tik
iš Rytų Prūsijos ir Žemaitijos). Aitvaro, kauko vaizdinio
aiškinimas lyginamosios mitologijos metodu veda prie
priešistorinio indoeuropietiškojo dvynių kulto10. Labai
pagarbus abiejų namų dvasių amžius natūraliai iškelia
papildomų klausimų tam, kas norėtų tyrinėti jų funkci
jas XVII|-ojo amžiaus pabaigos ir XIX a. pradžios lietu
vių kaimo visuomenėje. Kodėl vis dar pasakojamos
sakmės apie veiklą tokių būtybių - pagalbininkų, kurių
istorinis, kultūrinis fonas aiškiai nuėjęs j praeitj? Ar tuo
tik puoselėjamos mintys apie tolimąją mitinę praeitį?
Mes žinome, kad liaudies literatūrinė tradicija labai
atkakliai siekia išlaikyti senąją medžiagą, jos motyvus
net ir tada, kai jy šaknys pasakotojams ir klausytojams
jau seniai nebežinomos. Bet mes taip pat žinome, kad
sakmės nebesekamos, kai klausytojams jos nebeten
ka aktualios pažintinės paskirties.
Sakmė (ja, kaip sakyta, pagrįstos mūsų žinios apie
kauką, aitvarą), be abejonės, turi didžiulę informatyvią,
didaktinę vertę. Tai reiškia - sakme turi būti tikima11, ir
šiam tikslui pasitelkiamos visos įmanomos pasakojimo
technikos vingrybės. Pirmiausiai sakmei reikia geros
užuomazgos, kuri būtų aktuali klausytojui ir jj stebintų.
Šias pasakotojo pastangas aiškiai pastebime daž niausiaijs pirmųjų sakinių. Vienoje sakmių, užrašytų 1934
m. Cigopiškių kaime (Alytaus raj.), šitai atrodo taip:

Močiškėnuose vienas valstietis turėjo aitvarą. Žmo
gus veždavo gausybę grūdų į turgų, ir niekas nežinojo,
iš kur jis juos ima. Jis išleido už vyrų tris dukteris,
pasistatė naują namą, neturėjo nei skolų, nei ko.
Kartą nuėjo kaimynas pas tą valstietį ir rado jį klėtyje.
Kaimynas ten apsidairė - skrynios buvo tuščios, kaip
iššluotos'2...
Jau kitu sakiniu sužinome, kad lankytojas įsitikinęs
paslapties išaiškinimu.

Jam bekalbant su valstiečiu, sustaugė vėjas...13
Nes tuo vėju atskridęs aitvaras. Pasakojimo prad
žioje pateikiamas socialinis reiškinys, kuris palaiko išti
so liaudies tikėjimų komplekso gyvybingumą. Kažkas
veža j turgų gausybę grūdų (tai kaimynams atrodo
sunkiai paaiškinama), išleidžia tris dukteris už vyrų
(brangiai atsieinanti galimybė), pasistato namą ir, atro
do, dar gyvena prie pinigo. Net ir šiandieninis teksto
skaitytojas tiesiogiai susiduria su socialine aplinka,
kurioje toks pasakojimas gali atsirasti, nes vis išlieka
didžiai susidomėjusių klausytojų publika:"... ir niekas

nežinojo, iš kur jis tai ėmė".
Įtarios kaimyno akys, nuolatinė kaimo visuomenės,
kurioje visi vienas kitą pažjsta, kontrolė, čia tampa ir
pasakojimo objektu. Padėtis "niekas nežinojo“ netrun
ka labai ilgai, nes ji intriguoja klausytoją ir, turint omeny
pateiktą aitvaro vaizdinį verčia įvairiai galvoti. Pačiu
pirmuoju sakiniu skaitytojui pasiūloma intriga, vėliau
tariamai mačiusio ir girdėjusio liudininko ji dar labiau
sustiprinama ir pabaigoje, kur pranešama apie valstie
čio mirtį, vėl atnaujinama. Mirusiojo namuose esą buvo
girdimas bildesys, trukęs to l,"... kol aitvaras rado kitą

seimininką.14
Matoma visuomeninė gerovė aiškinta antgamtine
jėga, šiuo atveju - aitvaru, nes valstiečiai negalėjo arba
nenorėjo turtingumo priežasčių paaiškinti protu. Vi
suotinai akivaizdus socialinis-ekonominis faktas sieja
mas su demonišku fantazijos vaizdiniu. Tą patvirtina
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daugybė užrašytų pasakojimų. Visa tai iliustruoja ir
klausytojo interesų pobūdį. Tokio pobūdžio pasakoji
mų, kur aptariamųjų dalykų tiesioginis stebėjimas neį
manomas, socialinė funkcija dar aiškesnė is kito pa
vyzdžio:

Kartą buvo du valstiečiai: vienas turtingas, kitas var
gšas. Sis dirbo beveik tiek pat kaip pirmas, bet iš to
neturėjo pelno. Kartą jis nuėjo į savo jaują krosnies
pakurti. Ir čia pamatė: keista būtybė, nei katė, nei pauk
štis, skrenda artyn, lesa grūdą po grūdo, vis sakydama:
"Grūdeli, grūdeli..." Sočiai prisilesusi, nuskrido. Tada
žmogus suprato, kad tai buvo aitvaras.
Apstulbintas valstietis po to pergudrauja aitvarą,
apkaltina turtingąjį, kad šis turįs aitvarą.15
Pasakojime socialinis kontrastas yra kaip spekulia
tyvinio aiškinimo pretekstas. Abiejų žmonių darbas
neva vienodas, tačiau vienas turtingas, kitas vargšas.
Tokio neatitikimo priežasčių protu net nebandoma įž
velgti. Gerą darbo "našumą" pasakotojas vadina pa
prasčiausiai “darbu“, į gamybos priemonių technikos
lygį net neatsižvelgiama, j gamybos santykius - juo
labiau. Darbo laikas toks pat, o rezultatai aiškiai nevie
nodi, vadinasi - "reikalas nešvarus": aitvaras tuština
vieno žmogaus atsargas, nešdamas jas kitam.
Štai, atrodo, ir paaiškinimas, kodėl ten kažkur turtai
kaupiami, o man vis trūksta. Atsakymą gimdo labai
sena gyvenimiška patirtis, kuri mums ir šiandien aktua
li, matoma net globaliniu mastu: vienų turtai kaupiami
kitų sąskaita. Darbo faktorius čia dažniausiai ne itin
turimas omeny. Šitokio paprasto mitinio pasakojimo
apie ekonominę nelygybę reikšmę lietuvių kaimo ben
druomenėje galima suprasti tik tuomet, jei kas nors
žinoma apie pasakojamąjį laikotarpį, tiksliąu tariant, ar
tuomet žmonės dar iš tikrųjų tikėjo namų dvasia, apie
kokią pasakojo.
Autoritetingasis C. Cappellers, amžių sandūroje
kalbėdamas apie aitvarą Rytų Prūsijos Stalupėnų ap
skrityje, minėjo: "Tokius dalykus mūsų seni tėyai pasa
kojo vieni kitiems ir manė esant tikra tiesa. Šiandien
protingi žmonės tuo nebetiki, ir tai gerai“.16 Antra ver
tus, ir XX-ojo amžiaus 30-aisiais metais vienas krašto
tyrininkas pažymi: "Dar šiandien apie staiga praturtė
jusį valstietį Lietuvoje sakoma, kad jis turi aitvarą".17
Lietuviški sakmiųtekstai, tokiaforma, kokia mes juos
ž inom, suteikia tik nepatikimą informaciją apie šią pro
blemą. Visoje užrašymų įvairovėje pasigendama tikrų
pasakojimo situacijų, atsirandančių žmonėms ben
draujant. Sakmės tik perpasakojamos užrašytojui. O
realią informacijos vertę tegalima aiškinti žinant kon
krečią situaciją, pažįstant konkretų istorinį laikotarpį.
Žinome, kad bendraujančių žmonių pasitikėjimo vieni
kitais laipsnis, grupės santykiai, t.y. visa, ką mes vadi
name santykių lygmeniu, lemia pokalbių turinį ir tuo
pačiu jų būtinumą.18
Laimingo atsitiktinumo dėka vokiečių kalba daugiau
turime pasakojimų ciklų, išbaigtai užrašytų aplinkoje,
kuri buvo labai gerai pažįstama užrašytojui, buvusiam
to kaimo gyventojui.
Kalbama apie kažką "nežemiško“, apie gnomus,
kurie gyvena po sodybomis, atlieka tas pačias funkci
jas kaip ir lietuvių kaukai.19 Visi pasakotojai atkreipia
dėmesį į tai, kad jų istorijos apie nykštukų veiklą buvo
laikomos tikromis, klausytojai net pykdavosi, aiškinda
miesi, ar informacija yra tikra.20 Mūsų kontekste verta
pažymėti, kad šios sakmės, pasakojimai užrašyti
1929-1931 metais, taigi jau gerai XX-ame amžiuje Lio
ne (von Lohne), Rytų Vestfalijoje, t.y. jokiu būdu ne
tame rajone, kur esama daugiausia reliktų. 21 Atrodo,
kad liaudies tikėjimas dvasių pagalbininkių realiu egzi

stavimu išliko gana ilgai, kaip, beje, ir tikėjimas pikto
mis, blogj sėjančiomis raganomis. Užrašinėtojas Brinkmanas (Brinkmann) pastebi, kad papasakotu atsitiki
mu veikiau patiki kolektyvas nei pavieniai klausytojai.22
Tuo ir pasinaudojama esant tam tikrai turinio dvipra
smybei. jdomu būtų apžvelgti aitvaro vaizdinio atsira
dimo kelią, reikšmę Lietuvos sąlygomis, kaimo gyven
tojų aplinkoje.
Pradžioje aitvaras buvgs natūrinių produktų ir ap
skritai neaiškių "turtų' nešėjas. Vėliau, plečiantis pini
giniams santykiams, jis, kaip ir kaukas, pasidaręs ir
pinigų teikėju. Sitai patvirtinama net grynai statistiniais
duomenimis: pinigus nešantis aitvaras daug dažniau
buvo tapatinamas su velniu nei jo kolega, nešantis
grūdus ar pieno produktus.23
Krikščioniškajame pasaulėvaizdy velnias yra an
kstesnių mitinių būtybių "modernizantas" ir pasirodo
ten, kur tų būtybių paskirtis, vystantis piniginiams san
tykiams, turėjo būti aktualizuota.
Palyginti vėlai aitvaras įgijo ir dar vieną svarbią sa
vybę: latviškajam pukiui, lietuviškojo aitvaro atitikme
niui, kaip tvirtina Adamovičs, tolimoje praeityje buvo
būdinga plėšikiška veikla,24 kurią galėjo perimti ir ait
varas.25 Mums žinomuose tekstuose sis turto demo
nas gali nešti turtus iš kaimyno arba iš nežinia kur.
Vagiantis aitvaras funkciniu pož iūriu galėjo būti anksty
vesnis, o didėjant ekonominei kaimo visuomenės po
liarizacijai, akivaizdėjant žmonių socialiniams skirtu
mams, pritikti turtinės nelygybės priežasčių aiškinimui.
Norėtųsi užsiminti apie žmogaus santykį su abiem
namų dvasiomis. Nepaisant to, kad jos savo noru gali
apsigyventi žmogaus pastogėje, leidžiasi ir suranda
mos ar pagaunamos. Tikima, kad ž monės ž ino būdus,
kaip magiškais veiksmais laimėti jų palankumą. Aitvarą
galima išperinti, tarkim, iš septynmečio kuilio kiaušinio,
- be abejo, atliekant visus reikalingus magiškus veik
smus26. Akivaizdu, kad namų dvasių įsigijimas iš dalies
buvo patobulintas, perkant jas tolimose nuo savojo
kaimo vietovėse, didžiuosiuose miestuose - Karaliau
čiuje, Rygoje arba Klaipėdoje. Tas faktas įgalina kelti
klausime}, ar nebūta tam tikro ir vokiečių demonizavimo, jei iš jų pirklių buvo galima pirkti turtą bei jo mena
mą nešėją.
Minėtieji įsivaizdavimai, be abejo, galėjo atsirasti
vystantis prekiniams-piniginiams santykiams, o pir
miausiai - kai kaimo gyventojams (gal ir nedaugeliui)
pasidaro įmanomos tolimos kelionės j miestus. Manau,
nebus per daug suklysta, jei pagrindo šitokiems supra
timams ieškotume XVIII-ojo amžiaus Lietuvoje, kai
baudžiavos sistema ir visa, kas su ja susiję, pradeda
irti.27 Sakmių, kur aitvaras išperinamas - 15 %, dau
giausia, o kur įgyjamas perkant (N.Vėliaus tyrinėjimų
duomenimis -11% ), - mažiau.28
Tikra, kad tokia pasakojimo medžiaga kaip sakmės,
jei jos gali taip asimiliuoti visuomenės naujoves ir pa
skirtimi vėl atsinaujinti, turi ilgalaikę informacinę vertę.
Kasdienė tikrovė, kurioje vienų kaimų visuomenės
narių stebėtinas turtėjimas dažniausiai lemia kitų nu
skurdimą, natūralu, verčia ieškoti tokių reiškinių paai
škinimo. Akivaizdu, kad iki mūsų šimtmečio pradžios
toks aiškinimas buvo įmanomas senųjų tikėjimų ir liau
dies pasakojamosios tradicijos terpėje, kuri galėjo būti
aktualizuojama ištisus šimtmečius. Konkretizuotos mi
tinės būtybės aitvarai ir kaukai jų kūrėjams, žinoma,
turėjo visai kitą prasmę nei sakmių klausytojams, tar
kim XIX-ame amžiuje. "Universalių simbolių nėra, yra tik
kultūra pagrįstos simbolių sistemos”, - teigė Lutz Rohrich, kalbėdamas apie šitokj pasakojamosios tauto
sakos vyksmą.29

Taigi vaizdinių kompleksas, pavadintas "aitvaru", gal
net iki XX a. teikia galimybę "paaiškinti" socialinius-ekonominius kaimo fenomenus. Antra vertus, įvairių socia
linių sluoksnių išprusimas jau XIX a. kaime30 sąlygojo
ir kitas, įvairesnes, tikrovės aiškinimo galimybes. Kon
krečiai yra taip: kylant išsimokslinimo lygiui (ypač prakuntancios valstietijos), perpasakojamieji mitiniai pa
saulio vaizdiniai pradeda netekti savo gyvavimo ter
pės. Kas iki tol liaudies tikėjimu buvo laikyta neginčija
ma, pačių tą tikėjimą išpažįstančiųjų imama vadinti
"prietarais".3'' Vis dėlto tokia įdomi bei reikšminga pa
sakojimų medžiaga kaip sakmės apie aitvarą ir kauką
gan ilgai gali likti mėgstama vien pramoginės funkcijos
dėka, o aitvaro sąvoka gali virsti metafora: išsireiškimai
“lekia kaip aitvaras" arba “ greitas kaip aitvaras"32 vis
išlieka kalboje, kol toji mitinė būtybė bent kiek gyva
istorinėje atmintyje.
Kaip ilgai mitas gali būti laikomas tikrovės dalimi,
matome is vieno pasakojimo, sakmės, užrašytos 1926
m. Joje pateikiama ne tik tiksli data, tikri vietovardžiai
ir vardai* čia reikalaujama ir įvykių tikroviškumo.

Slabadkos kaime gyveno valstietis Bronislavas Kardzis. Jis turėjo tik keturias dešimtines žemės, bet buvo
turtingesnis už kitą, turintį didžiulį sklypą. Visoje para
pijoje jis garsėjo dievobaimingumu ir turtingumu. 1926
metų pavasarį Slabadkos žmonėms sunkiai sekėsi.
Neturėjo jie nei rugių, nei pinigų. Kiekvienas Kardziui
įsiskolino mažiausiai po penkis svarus rugių. Kardzis
kiekvieną pirmadienį veždavo rugius į Astravo turgų.
Visi stebėjosi, kaip žmogus, sėdėdamas ant keturių
dešimtinių blogos žemės, gali turėti tiek daug javų.
Vieną vakarą jo duktė Adelė melsdamasi žiūrėjo pro
langą. Staiga ant daržinės stogo ji pamatė raudoną
aitvarą ir ėmė šaukti motinai:
- Mama, mama, kas ten ant stogo?
- Kas tai - ne tavo reikalas.33
Šis pasakojimas buvo užrašytas minėtame Slabad
kos kaime, Astravo rajone, Baltarusijos lietuviškai šne
kančių žmonių srityje tais pačiais metais, kai atsitiki
mas, atrodo, tikrai įvyko. Mitinis reiškinys pateikiamas
tik išoriškai, per pasakotoją; veikiantys personažai,
motina ir duktė, netaria žodžio "aitvaras", bet galima ir
norima daryti atitinkamas išvadas. Iš konteksto numa
noma ir įtariama, kad aitvaras globoja savo poną, nu
skurdindamas kaimynus. Turint omeny visą Lietuvos
kultūrinių reliktų regioną, pasirodo, bent viename, ryti
niame, jo krašte dar po l-ojo pasaulinio karo visas musų
aptariamąją dievybę liečiantis vaizdinių kompleksas
buvo suvokiamas kaip ekonominio socialinio reiškinio
aiškinimas, net atsižvelgus į politinių įvykių nulemtus
socialinius sukrėtimus. Ir vis dėlto pastarosios sakmės
aitvaras jau praradęs beveik visus ryšius su savo mito
logine kilme. Kaimo bendruomenėje jis - nelyginant
senas atsiliekantis vežimas, dar tinkantis šiaip taip
vežti išankstinius nusistatymus, palaikyti prietarus, bet
tik pristabdantis, aptemdantis socialinių ekonominių
reiškinių aiškinimą. Vėlyviausioje savo raidos pakopo
je, mums prieinamoje turimos medžiagos dėka, namų
dvasios pasitarnavo ir juos laikiusių ž monių demonizavimui. (Šiuo metu kaukai, savo prigimtimi gerosios
namų dvasios, sakmėse buvo suplakti ir su aitvaru, ir
su velniu.)
Galima nesunkiai numanyti, ką siauroje socialinėje
kaimo terpėje galėjo reikšti aplinkinių nusistatymas
prieš kurį nors žmogų ar šeimą.
Iš vokiečių kalbos vertė Jolanta VIŽINIENĖ
Klein Manfred. Mama, was ist denn dar da auf dem
Dach// Baltisches Jahrbuch, 1987. -137 p.
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ARCHEOLOGŲ POŽIŪRIU

APIE AKMENS AMŽIAUS LIETUVOS
GYVENTOJŲ PASAULĖŽIŪRĄ
Rimutė RIMANTIENĖ

Akmens amž ia u s gyven t()j ų paša u lėž iūrą ir jos raidą geriausiai
atspindi naujojo akmens amžiaus (IV-III tūkstantm etis pr. Kr.)
gyvenviečių radiniai. Juo labiau, kad tai buvo ir ūkinio, ir socialinio
gyvenimo lūžio laikotarpis. Šio laikotarpio menas, jo raida gali
gerai pavaizduoti ir pasaulėžiūros raidą.
Pasaulėžiūros bei tikėjimo klausimai negali būti siaurai priski
riami kokiai nors kultūrai ar juo labiau etninei grupei - tautai.
Pasaulėžiūros raida vyksta pagal tuos pačius dėsnius, kaip ūkinė
ir visuomeninė raida. Tik jos išraiškos priemonės skirtingose kul
tūrose įvairios. Joje galima pastebėti ir prieštaringus, netolygios
raidos reiškinius: kai kurie reliktai išlieka neproporcingai ilgai, o
kai kurios naujovės prigyja nepaprastai greitai. Jie susiplaka, nes
dažnai senieji įvaizdžiai greitai įprasminami naujai. Visa tai kaip
tik ryškiai atsispindi neolito Lietuvos gyventojų pasaulėžiūroje.
Šiuo laikotarpiu įvyksta ūkinio gyvenimo lūžis: iš pasisavinamojo
(žūklės, medžioklės) pereinama prie gamybinio ūkio (žemdirby
stės, naminės gyvulininkystės). Lygiagrečiai vyksta ir meno raiškos
stilių lūžis: iš pirmykščio realizmo, paveldėto dar nuo senojo
akmens amžiaus, ateinama prie abstrakcijos.
Iš paleolito bei mezolito paveldėtieji įvaizdžiai atspindi totemistinę pasaulėžiūrą. Žmonių pasaulis buvo laikomas kilęs iš žvėrių
pasaulio, kurį tvarkė Žvėrių Viešpati - ž monių pramotė, leidž ianti
sumedžioti dalį savo bandos, kad išsimaitintų jos vaikai -žmonės.
Vakarų Lietuvoje tai, be abejo, buvo Briedžių briedė. Identifikuo
tos yra trys apeiginės lazdos. Dvi apie pusės metro ilgio apeiginės
lazdos su briedės galvute viršūnėje rastos Šventosios 3-oje gyven
vietėje. Prieš keletą metų Šventosios 4B gyvenvietėje rasta dar
viena lazdelė su briedės galvute, padaryta iš briedžio šonkaulio (1
pav. 13). Be visuomeniniam kultui vartotų atributų, buvo ir asme
ninių amuletų - tai kabučiai iš briedžių bei šernų priekinių dantų
su šėlutėm is (1 pav. 4,5), mažos kaulinės ar gintarinės briedžių
galvučių figūrėlės (1 pav. 9). Rytų Lietuvoje, kaip ir Latvijoje,
dažniau aptinkamos elnių figūrėlės. Matyt ten Žvėrių Viešpati
buvo elnė, ką rodo radiniai prie Kretuono ežero.
Tokios apeiginės lazdos nėra būdingos kokiai vienai kultūrai.
Neolito (o gal ir anksčiau) laikais jos žinomos visoje Vidurio
Europos šiaurėje. Tik šiek tiek skiriasi. Rytų Europoje jos dažnai
buvo sudėtinės: raginė galva ir medinis kotas. Tokios lazdos grei
čiausiai puošė žynio galvą apeigų metu, tuo būdu jį lyg paversda
mos pačia Briedžių briede. Thi liudija mezolitiniai Elnių salos
Onegos ežere kapai. Dviejuose turtinguose, be abejo, žynių ka
puose tokios apeiginės lazdos su briedžių galvutėmis rastos padė
tos šalia galvos (apie tai, kad čia palaidoti būtent žyniai, galima
spręsti iš gausybės amuletų ir kartu palaidotų moterų, kurioms į
kapą, be amuletų, įdėtos ir žalčių ar gyvačių kaulinės figūrėlės).
Vėlyvajame neolite briedės kultą pamažu ima keisti, matyt, iš
Rytų plintantis meškos-lokio kultas. O žalvario bei a n k s to jo
geležies amžiaus piliakalniuose amuletais beliko lokio iltys.
Bet neolito žmogus Žvėrių viešpatės vietoje jau kartais maty
davo ir save. Žvėrių (ar žuvų) viešpatį vaizdavo apeiginis beveik
2 m ilgio stulpas su ž mogaus galva viršūnėje, stovėjęs prie vandens
Šventosios 2B gyvenvietėje (1 pav. 1), rastas labai gerai išlikęs
buvusio ežerėlio dumble kartu su kitais iš gyvenvietės atplautais
dirbiniais. Jis - nuo IV-III tūkstantmečio pr. Kr. ribos (eksponuo
tas kartu su apeiginėmis lazdomis Etnografijos ir istorijos muzie
juje). Žvejų gyvenimo būdas, tuo pačiu ir pasaulėžiūra, kito labai
pamažu, todėl atokesnėse Šiaurės žvejų gyvenvietėse kai kurių
kulto reliktų galima buvo rasti iki XIX a. Tb amžiaus pradžioje,
kaip nurodo suomių etnografas K. Vilkuna, tokių stulpų su žm o
gaus galva stovėdavo prie Botnijos įlankos šiaurės ypač žuvingose
vietose. Jų negarbindavo, tačiau artindavosi prie jų su mistiniu

šiurpuliu. Kartais paaukodavo labai didelę lašišą, senovės papro
čiu suvyniotą į beržo tošį. XIX a. pabaigoje stulpus pakeitė
reljefinės lentos, kartais su įrašais iš Šventojo Rašto.
Žmogui pakeitus Žvėrių Viešpatę, atėjo ir žmogaus pavidalo
amuletų laikotarpis. Visiems gerai žinomos Juodkrantės gana
realistinės figūrėlės iš gintaro, be abejo, buvo tokie asmeniniai
amuletai (1 pav. 2). Iš to paties laikotarpio pasitaiko ir abstrakčių
ž mogaus atvaizdų. Pavyzdž iu gali būti kabučiai, kokių rasta Juod
krantėje ir Šventosios 23 gyvenvietėje (1 pav. 3), kuriuose taškiukais pavaizduotos žmogaus rankos, kojos ir net kaklo papuošalas.
Puodų sienelėse atsiranda abstrakčiai pavaizduotų žvėrių, žuvų
(1 pav. 10, ll).T b s figūros dažniausiai statiškos. Bet rago ir molio
dirbiniuose jau atsiranda ir dinamiškesnių taškiukais ar įraižomis
pavaizduotų žmogaus figūrų - kartais suabstraktintų iki orna
mento. Dauguma jų adoranto arba laimintojo poza. Labai aiškios
tokios figūrėlės Kretuono 1B ir Žemaitiškės 2-osios gyvenvietės
vidurinio neolito raginiuose antgaliuose (1 pav. 8) ir ant vėlyvojo
neolito (III tūkstantmečio antroji pusė) virvelinės keramikos kul

tūros Nidos puodų (1 pav. 6). Kitų kraštų archeologai panašias
figūrėles iškeltomis rankomis aiškina dvejopai. Vieni jas laiko
adorantais - garbintojais, t.y. žmonėmis, dėkojančiais dievybei už
lietų, derlių ar kitokias gėrybes. Kiti - laimintojais, vaizduojančiais
pačią dievybę, teikiančią žmonėms malones. Pastaroji nuomonė
mums atrodo priimtiniausia: viena Nidos figūrėlių yra su dviem
pirštais, o antroji - su keturiais. Tbks bruožas ne atsitiktinis. Šiais
pirštų skaičiais pasakoma, kad vaizduojamas ne žmogus, taigi dvasia. Pavyzdžiui, Skandinavijos žalvario amžiaus uolų raiži
niuose dievai (daug didesni už žmones) dažnai vaizduojami su
trimis pirštais, mūsų sakmių laumės kartais su vištų kojomis taigi, keturpirštės, kai kurių finougrų tautų mitologijoje dvasios
vaizduojamos irgi su keturiais pirštais.
Keramikoje aptinkama ir kitų simbolių: dangaus ir lietaus,
apdirbtos žemės. Žemė čia vaizduojama senu moters ženklu trikampiu (1 pav. 7). Todėl reikia manyti, kad dangus tuomet
buvo suprantamas vyrišku pavidalu. Greičiausiai šios figūrėlės jau
yra naujojo, dvasių, kulto tarpininkai tarp dangaus ir žemės.

13

PASLAPTINGIEJI ŽEMAIČIAI
Nežinomas misionierius, skelbęs krikščionių tikėjimą kara
slūgsojo ne tik žemaičių, bet ir kitų rytų baltų, pavyzdžiui, žiem 
liaus Mindaugo valdomoje Lietuvoje, paliko rankraštį, rašytą
galių ar sėlių, kultūros, lūigi archeologai, nepaisydami kronikinin
greičiausiai apie 1255 m.1, kuriame, be kita ko, aptariamos ir
kų užrašytų žinių, žemaičiams skiria tik dalį istorinės Žemaitijos
žemaičių apgyventos žemės. Pasak autoriaus, vakaruose tos že 
žemių: šiaurėje - Ventos aukštupio baseinas, šiaurės vakaruose
mės nesiekia jūros, nuo kurios jas skiria Kuršių kraštas, o rytuose
siekia Varduvą, vakaruose - Sedos, Telšių, Žarėnų apylinkes,
Žemaitija ribojasi su Rusijai kaimynine žem e Lietuva. Žemaičiai
Jūros pakrantes, pietuose - Tauragės, Eržvilko, Ariogalos apylin
Lietuvą vadina Aukštaitija, o save laiko tos pačios lietuvių tautos
kes, rytuose - Dubysos baseiną iki Šušvės.5 Žinia, su tokiu Žemai
žmonėmis. Šitaip Europos valdovams aiškinęs Vytautas Didysis,
tijos padalijimu ne visi archeologai (ką jau kalbėti apie kalbinin
tvirtindamas, kad Žemaitijos vardas lietuviškai reiškiąs "žemesnė
kus ar istorikus) sutinka. Juoba kad per paskutiniuosius kelerius
žemė"2 (1 pav.). Pridursime, kad taip Žemaitijos vardą į lotynų
metus minėtoji "Žemaitijos" ekspedicija sukaupė nenuginčijamų
ir vokiečių kalbas vertė ir viduramžių kronikininkai. Gaila, kad
argumentų, leidžiančių tvirtinti, jog žemaičių sąjungos susidary
kronikininkai žemaičius pradėjo minėti gana vėlai - tik XIII a.
mo išvakarėse (III-IV a.) bent jau Jūros ir Dubysos tarpupyje
pradžioje. Turime galvoje Volinijos kronikoje aprašytą 1219 m.
gyvenusios gentys mirusiuosius laidojo ne pilkapiuose, bet plok
sutartį, kurioje Žemaitija įvardijama kaip Lietuvos sritis ir sumi
štiniuose kapinynuose. Šiame regione tuomet buvo paprotys ka
nimi jos kunigaikščiai.3
pus apjuosti akmenų vainikais,panašiai kaip tai darė vakarų baltų
Kada ir kaip Nevėžio, Dubysos, Jūros pakrantėse gyvenusios
gentys, gyvenusios Baltijos pakrantėse. Istorinės Žemaitijos va
baltų gentys susibūrė į žemaičių sąjungą, koks buvo tų žmonių
karinėje dalyje iki šiol surasta 14 vietovių, kuriose išlikę kapinynai
gyvenimo būdas, kokių papročių laikėsi, kokios buvo pažiūros į
su kapais, apjuostais akmenų vainikais. Kai kurie šių paminklų yra
juos supantį pasaulį ir gyvenimą, kaip bendravo su kaimynais ir
kasinėti.
tolimesniais kraštais, kokią reikšmę turėjo lietuvių tautybės ir
Visų reikšmingiausi yra Žvilių kapinyno, Šilalės raj., tyrimų
valstybės susidarymo procese - tai vis mįslės, į kurias tegali ai sakyti
duomenys. Archeologams labai pasisekė: šiauriniame paminklo
archeologai, kasinėdami piliakalnius,
senąsias gyvenvietes, senkapius, mė
gindami prakalbinti iš perkasų dugno į
dienos šviesą iškeliamus radinius. Ar
cheologiniai šaltiniai beveik neišsemia
mi, tad nematyti galo ir archeologų ie
škojimams. Kiekvieną kasinėjimų se
zoną sukaupiama naujų duomenų, ku
rie ne tik pakoreguoja ar patvirtina, bet
kartais ir visai paneigia ankstesnes tyri
nėtojų nuomones, teiginius apie ž e 
maičių kilmę ir likimą. Pastaraisiais
metais diskusiją šia tema ypač pagyvi
no nauji archeologiniai atradimai va
karinėse žemaičių žemėse, tiksliau Jūros ir Dubysos tarpupyje, kur jau
nuo 1975 m. darbuojasi Lietuvos isto
rijos instituto "Žemaitijos" ekspedicija-4
Visų pirma paaiškėjo, kad žemai
čių kultūra nuo pat jos susidarymo
pradžios (apie V a.*) iki pirmųjų rašyti
nių žinių (XIII a.) nebuvo nei vientisa,
nei vienalytė, kaip anksčiau manytą, ir
kad galima įžvelgti mažiausiai bent 3
jos vietines atmainas: Jūros baseine vakarinę, Nevėžio - rytinę, Šiaulių bei
Radviliškio apylinkėse - šiaurinę. Nu
stačius tokį žemaičių kultūros varian
tiškumą, be galo knieti išsiaiškinti ir to
reiškinio priež astis. Pasiryž usiajam
tektų išsitirti ankstesnio,ikižemaitiškojo, laikotarpio archeologinius pamin
klus, išlikusius minėtuose regionuose,
ir pasidomėti I-IV a. ten susiklosčiusia
etnokultūrine situacija.
Manoma, kad I-IV a. Jūros, Duby
sos, Nevėžio upynuose vyravo pilkapių
kultūra. Ji ir buvo tas substratas, pa 1 pav. Baltų gentys XIII a. (pagal: Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais laikais. - V., 1985).
matas, ant kurio apytikriai nuo V a.
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krašte atkasti III-IV a. kapai tebe
buvo apjuosti gana gerai išsilaikiu
siais keliaaukščiais akmenų vaini
kais. Rieduliai aplink kapus krauti
tvarkingai: ant apačioje glaudžiai
sudėtų dažniausiai didesnių akme
nų dėti kiti vis mažesnio skersmens
akmenys. Šitaip suręsta 4-5 aukštų
tvorelė (iki 55 cm aukščio) viršuje
būdavo pasvirusi centro link. Prie
'tokių apskritos ar ovalo formos
rentinių glaudėsi labai panašiai iš
akmenų sustatyti pusračiai-pusapvalainiai (2 pav.), kurių kiekviena
me buvo kapas. Šiuose priestatuo
se dažniausiai laidoti vaikai.
TMgl jau vien minėtos akmenų
konstrukcijos visapusiškai panei
gia teiginį, kad Jūros ir Dubysos
tarpupyje žemaičių sąjungos susi
darymo išvakarėse buvo išplitusi
pilkapių kultūra. O antra, galutinai
ištyrus visus Žviliuose surastus IIIIV a. kapus, paaiškėjo, kad visiškai
2 pav. Akmenų vainikai, juosiantys kapus. Žviliai, Šilalės raj.
tapačių apstu Baltijos pakrantėse
kasinėtuose kapinynuose (Kurmaičiai, Lazdininkai, Rudaičiai, Šernai ir ktA) Atkreiptinas dė
mesys, kad šie paminklai yra vakarų baltų, konkrečiau - kuršių,
etninėje teritorijoje.
Turint tai omeny, nieko kito nebelieka, tik tvirtinti, jog toji
kultūrinė sritis, kurią reprezentuoja tokie archeologiniai pamin
klai (kapai su akmenų vainikais), apima ne tik Kretingos, Klaipė
dos rajonus, ne tik Minijos baseiną, kaip manyta lig šiol. Rytines
jos srities ribas tenka nukelti į istorines žemaičių žemes, įjungiant
bent jau Jūros baseiną. Išvada: šiame regione iki žemaičių sąjun
gos susidarymo gyveno taip pat vakarų baltų bendruomenės, labai
artimos Lietuvos pajūryje įsikūrusioms gentims.
Bet kaip atsitiko, kad šitos, mūsų nuomone, vakarų baltų
žemės vėliau įėjo į žemaičių - rytų baitų sąjungą (tuo neleidžia
abejoti net ir Žvilių kapinyno teikiama archeologinė medžiaga)?
Štai kodėl.
Žvilių kapinyne buvo laidojama ištisą tūkstantmetį (III-XII
a.). Šiauriniame paminklo krašte tyrinėti, kaip minėjau, vakarų
baltų kultūrinei sričiai priskiriami III-IV a. kapai. O štai kitame to
paties kapinyno krašte - jau X-XII a. rytų baltų, t.y. žemaičių
kapai. Iš tiesų, unikali situacija! Archeologams betiesiant Tiltą",
jungiantį dviejų kultūrų atstovų kapus, dar buvo surasti VII-VIII
a. kapai. Pastaruosius ištyrus, nustatyta, kad jie analogiški to
paties laikotarpio kapams,jau anksčiau tyrinėtiems Kaštaunaliuose, Požerėje (abu - Šilalės raj.), kurie tyrinėtojų laikomi žemaičių
palikimu/ Žviliškiai VII-VIII a. laikėsi labai panašių laidojimo
papročių, panašiomis įkapėmis aprūpindavo moteris, vyrus ir vai
kus, panašiais papuošalais (3 pav.) išpuošdavo jų drabužius, o
laidojant kilmingus vyrus, aukodavo žirgą. Thi vis tiesioginės pa
ralelės (nevardijant kitų), įrodančios VII-VIII a. žviliškių artumą
su kitomis to meto žemaičių bendruomenėmis, gyvenusiomis
Jūros ir Dubysos tarpupyje. Taigi šio regiono gyventojai tuomet
jau buvo nutolę nuo savo vakarinių kaimynų kuršių, laikomų
vakarų baltais, o pats sužemaitėjimo procesas vyko anksčiau,
greičiausiai V-VI a.
Deja, pereinamojo laikotarpio kapų Žviliuose iki šiol nerasta.
Mat kapinynas labai suniokotas, vietomis žiojėja vien rūsiaduobės, kuriose per žiemą ūkininkai laikydavo bulves. Kai kuriuose
apleistuose ruseliuose archeologai rasdavo vieną kitą aplūžusį
3 pav. Žalvariniai vyro papuošalai ir du gintariniai karoliukai-amuletai. Žviliai, Šilalės raj. V I I a.
ietigalį ar ylos dalį, kuriuos, matyt, sumesdavo rūsių kasėjai, už-
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4 pav. Žemaičių karvedys. V-VI a.

kliudę kapą.
Neradus Žviliuose V-VI a. kapų, tyrinėtojų dėmesys vis kryp
sta į to laikotarpio Pagrybio kapinyną, esantį taip pat Šilalės
rajone. Šis paminklas, nors ir laikomas žemaičių palikimu, bet kai
kurioms laidotuvių apeigoms, įkapėms, kapų įrangai nemaža
analogijų žinoma Lietuvos pajūryje - kuršių istorinėse žemėse.
Pagrybyje atrasta net akmenų vainikais apjuostų kapų, tegu ir
gerokai apardytų, beariant žem ę daugelį metų. Ypač krinta į akis
ginklų gausybė vyrų kapuose. Thi, žinoma, ne atsitiktinumas.
I tūkstantmečio vidury karų grėsmė vertė jungtis giminiškas
gentis į sąjungas. Vienų bendruomenių žinioje susikaupdavo
daugiau gėrybių, kitų - mažiau. Kildavo tarpgentiniai vaidai dėl
ganyklų, dėl tinkamų žemdirbystei plotų, dėl kitų vertybių. U ž 
grobus svetimas teritorijas, į stipresnių genčių valdas patekdavo
ir žemių, kuriose gyveno daugiau ar mažiau genetiškai skirtingos
etninės grupės. Šitaip maišėsi giminės ir gentys, kūrėsi administra
ciniai teritoriniai-politiniai genčių dariniai. Mūsų nuomone, toks
mišrus teritorinis darinys, jungęs vakarų ir rytų baltų etnines
grupes, ir buvo I tūkstantmečio viduryje susiformavusi žemaičių
sąjunga. Skirtingas substratas lėmė ir toje teritorijoje klestėjusios
kultūros variantiškumą, apie kurį esame minėję anksčiau. Sąjun
gos hegemonas buvo rytiniai baltai - žemaičiai, gyvenę abipus
Nevėžio, vidurio Lietuvos žemumose.
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Thigi I tūkstantmečio viduryje Jūros, Dubysos,
Nevėžio baseinai buvo tarytum plati kontaktinė zo
na, istorinė arena, kurioje maišėsi, bendravo vakarų
ir rytų baltai, nors tas bendravimas, deja, ne visada
buvo taikus. Santykiai galėjo būti net ir labai karingi.
Thi liudija, tarkim, Pagrybio kapinyno kasinėjimų
medžiaga, jos analizė. Antai net 48,8% vyrų palai
doti kaip kariai raiteliai. Vienas karvedys į dausas
išlydėtas su numarinta moterimi, greičiausiai verge,
įgyta karo metu. Laidojant kitą karį, buvo paauko
tas vaikas: ant vyro kojų padėtas ryšulėlis, kuriame
buvo sudeginto berniuko kauliukai, surinkti iš apei
ginio laužo, ir vaikiški žalvariniai papuošalai. Greta
- dar ir vaikiškos ieties detalė, geležinis ietigaliukas.
O bendrame trijų vyrų kape ant vienos ištiestos
rankos paguldytas kūdikis miegančiojo poza. Beje,
kronikose yra užfiksuota, kad baltų paprotinė teisė
leidusi šeimos galvai sudeginti savo vaiką ar tarną,
jei tai daroma dievų garbei (nors tokie atvejai, ma
tyt, buvę labai išskirtiniai).8 Susidaro įspūdis, kad
pagrybiškių gyvenimas V-VI a. buvo tiesiog sukarin
tas. Iš dabar turimų duomenų aiškėja, kad jie vieni
pirmųjų apsiginklavo kalavijais. Akivaizdi naujovė kovose su priešais dalyvaudavo ir karo žirgas. Pagrybiškiai net kūdikius į pomirtinį gyvenimą išlydė
davo gerai ginkluotus. Pasak M. Gimbutienės9, po
mirtinio gyvenimo karinį pobūdį daugiausia lėmė
tam tikro laikotarpio etninių grupių kariniai siekiai.
Jei vyras gyvas būdamas nešiojo ginklą, jis turi jį
nešioti ir anapus.
Labai tikėtina, kad ginklų gausa, jų įvairovė,
naujumas, pastebėti kai kuriuose V-VI a. kapiny
nuose, tyrinėtuose Jūros baseine, liudija, jog šitas
regionas į tuo metu besiformuojančią žemaičių są
jungą buvo inkorporuotas karine prievarta iš rytinių
žemaičių arealo.
Kaip rodo archeologiniai šaltiniai, I tūkstantme
čio Lietuvoje jau galėjo būti stipri prievartinė insti
tucija. Thi kariauninkų būriai su vadu priešakyje (4
pav.). Kariauninkai nebūtinai telkėsi vadų pilaitėse.
Greičiausiai tai buvo genties savanoriai, gyvenantys
savose sodybose. Susirinkdavę jie, šaukiami į karo
žygį ar gynimuisi nuo už puolikų. Apie tuo metu buvusius karinius
susirėmimus vaizdžiai byloja vienur kitur išlikę piliakalniai-slėptuvės, sutvirtintos pylimais, užtvaromis.
Tiirbūt netoli ta diena, kai archeologai prakalbins ir Jūros,
Dubysos, Nevėžio pakrantėse didingai rymančius piliakalnius.
Thda būtų vėl pratęsta nūnai prakalbintų senkapių šneka apie
tolimus ir užmirštus žemaičių protėvius.
Laima NAKAITĖ
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KŪMAS, KŪMA...
Tai gana retas mūsų, ypač miestiečių, ausį pasie
kiantis žodis. Suklūsti ir susimąstai tik tada, kai išgirsti,
su kokia pagarba ir meile šiuo žodžiu kreipiasi vienas
į kitą garbaus amžiaus sodiečiai. Ką jis reiškė mūsų
tėvams ir seneliams, kaip jo prasmę suprantame mes?
Papročiuose kūmais vadino krikšto tėvus, per kūdi
kio krikštą atstovavusius tėvams. Krikšto tėvą ir krikšto
motiną vaiko tėvai vadino kūmu ir kūma. Suvalkijoje,
kai kur Šiaurės Lietuvoje - podžiais, podėmis. "Mano
kūmas", "mano kūma" vienas kitą vadino ir drauge prie
krikšto turėję vaiką. Paaugę vaikai savo kūmus vadino
krikšto tėvu, krikšto motina, o kūmai savo krikštytus
vaikus krikštavaikiais: berniuką-krikštasūniu, mergaitę
- krikštadukte, krikštadukre.
Santykiai tarp pakrikštytojo ir kūmų laikyti dvasine
giminyste, kuri buvo kliūtis moterystės sakramentui
(kūmas negali vesti savo krikštaduktės, o kūmai neva
lia tekėti už krikštasūnio).1Tarp savęs kūmai giminėmis
nebuvo laikomi ir galėjo tuoktis.2
Kūmus su krikštavaikiu ir jo tėvais jungė artima gi
minystė. Pagal paprotį, jeigu vaiko motina mirdavo,
tėvas galėdavo kūmą vesti arba kūmas galėdavo vesti
našlę, vaiko motiną, jeigu nėra kraujo giminystės.3
Žinoma ir kita nuomonė, kad kūmai ir tėvai laikomi
giminėmis, ir vaiko motinai mirus tėvas negali kūmos
vesti.4
Visais atvejais kūmystė sujungdavo šeimas ypatin
gais saitais. Tad kūmus rinkdavosi labai atsakingai,
apgalvodavo visas aplinkybes ir kliūtis, stengdamiesi
nuspėti, ar ateityje neiškils kliūčių ir ar neteks susipykti,
nes nevalia buvo su savo kūmu teistis ar prieš savo
kūmą būti priešingos pusės liudytoju. Tai būtų didelė
negarbė visai giminei ir moralinė nuoskauda vaikui.
Tikėta, kad augantis vaikas paveldi kūmų būdą ir
įpročius. Todėl kūmais rinkdavosi darbščius, sąžinin
gus, teisingus, negirtaujančius žmones.
Kūmų parinkimui įtaką turėjo kūdikio lytis ir socialinė
padėtis. Ūkininkas savo pirmagimiui j kūmus kviesda
vo darbštų, neišlaidų, pavyzdingai mokantį tvarkyti ūkj
ir gerą vardą turintį ūkininką. Jeigu kitąsūnųtėvas buvo
numatęs leisti j mokslus, j kūmus prašydavo mokytą,
gerą galvą turintį žmogų. Jeigu sūnus buvo numatytas
pašvęsti kunigystei, norėdavo, kad ir kūmas būtų ku
nigas ar šiaip "arčiau prie bažnyčios žmogus". Jei
norėdavo, kad išaugęs sūnus būtų geras amatininkas
ar šiaip nagingas vyras, tai ir kūmą kviesdavo amati
ninką...
j kūmo išvaizdą ypatingo dėmesio nekreipė, nors
tikėjo, kad ir berniukui grožis reikalingas. Berniuko
kūmai tokios didelės reikšmės neskyrė, tačiau ji kūmo
garbingumą turėjo atitikti.
Pirmagimei motina kūmą parinkdavo gražią skai
sčiaveidę merginą arba buvusią gražią moterį. Did
žiausio pasisekimo susilaukdavo tvarkingos, švarios ir
taupios šeimininkės, puikios audėjos ir apie rankdar
bius išmanančios, geros dainininkės, švelnaus būdo

merginos ir moterys.
Dažniausiai kūmais prašydavo ką nors iš savo gimi
nės; jei tokio neatsirasdavo, tai prašydavo ir svetimą
žmogų, kad tik garbingas, turtingas, protingas. Jei
giminėje būdavo geras ūkininkas, nagingas, mokantis
net kelis amatus, bet ž moną turėdavo prastą šeiminin
kę, jokiomis geromis moteriškomis savybėmis nepasi
žyminčią, tada j kūmus prašydavo vien vyrą, o žmoną
pakviesdavo tik j krikštynas. Kūma parinkdavo kitą
moterį, atitinkančią kūmo darbštumą ir nagingumą.
Taip pat j kūmas galėjo kviesti vien ž moną, o vyrą - vien
j krikštynas. Suprantama, kad nepakviestoji pusė tuo
nebūdavo itin patenkinta, kartais net giminės apsipyk
davo. Tačiau tai atsitikdavo gana retai: įsitikinimas, jog
kūmais seks vaikas, bei linkėjimas jam gero nugalėda
vo nepasitenkinimą.
Kvietimas j kūmus - didelė garbė. Turintieji po kelias
dešimtis krikštavaikių laikyti išimtinėje pagarboje, todėl
suprantamas buvo noras būti įvertintam ir išskirtam.
Kad j kūmus pakviestų, imdavosi gudrybių, laikyda
vosi draudimų: pakepus duoną skubėdavo išnešti lau
kan ližę arba duonkubilį; vengė, kad kas neapmuštų
šluota arba mazgote ar šluojant pirkią šiukšlėmis neapšluotų; valgydavo duonos ž iauberis6...
Jaunas vyras pirmąkart stengdavosi krikštyti mer
gaitę, o mergina berniuką, - tada šie turėsią pasisekimą
tarp kitos lyties, pakrikštytasis gerai augsiąs, o užau
gęs turėsiąs pasisekimą.
Kūmus, be abejo, privalėjo sieti draugystė, nes tikė
ta, kad nuo tarpusavio elgesio per krikštynas priklau
sys vaiko ateitis. Jeigu kūmai per krikštynas sėdės
nesusiglaudę - vaiko dantys bus reti, jeigu nebus vie
nas kitam meilūs - vaikas augdamas irgi bus nemeilus,
stačiokas.6 Todėl prieš eidami kūmais, pasiteiraudavo,
kas bus jo kūma ar jos kūmas. Jei pasirodydavo, kad
vienas kitam nepatinka, rinkdavo kitą.
Nors, kaip minėta, kviesti stengdavosi nevedusius
ar jau vedusius, bet jaunus. Nevengdavo ir vyresnio
amžiaus - svarbu, kad būtų doras žmogus.
Atsižvelgdavo j materialinę padėtį: kiekvienas savo
vaikui stengėsi paprašyti turtingesnius kūmus, - tai
turėjo įtaką vaiko ateičiai. Garbė būti kūmais su pra
našesniu už save, turtingesnių. Kadangi atsisakyti būti
kūmu buvo laikoma prašančiojo įžeidimu ir nuodėme
(kūdikis būsiąs be dalios!), tad turtingesnis ir neatsisa
kydavo, tik žiūrėdavo, ar naujagimio tėvai rimti.
Kūmus visada kviesdavo pats tėvas. Eidavo j na
mus, kad girdėtų visi namiškiai. Jeigu j kūmus prašo
jaunesnį (sūnų ar dukrą), tai pirmiausiai atsiklausia
tėvų. Tik šiems sutikus, būsimus kūmus prašo sūnui ar
dukrai "vardą duoti“, "padaryti krikščioniu"7 ir pan. Pra
šant vyresniems bučiuoja ranką, veidą, jaunesniems veidą.
Jei kėlė dideles krikštynas, kūmus rinko garbingesnius. Jei mažesnes, tada - ką nors iš artimesnių gimi
nių ar kaimynų. Nuo tėvų turtingumo priklausė krikšty
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nų iškilmingumas. Tikėta: kuo iškilmingesnė, triuk
šmingesnė šventė ir daugiau svečių, tuo laimingesnis
ir linksmesnis bus kūdikio gyvenimas.8
Paprastai vaiką krikštijo viena kūmų pora (kūmas ir
kūma). Tačiau žinoma faktų, kad XX a. trečiąjj-ketvirtąjj
dešimtmečiais, norėdami iškilmingesnėmis krikštyno
mis kitus pralenkti, pasiturintys ž emdirbiai ir turtingesni
ūkininkai pakviesdavo dvi ar daugiau porų kūmų. ^ Apie
paprotį kviesti ne vieną kūmų porą liudija ir XVII a.
rašytiniai šaltiniai. Didelis kūmų skaičius laikytas senų
jų tikėjimų reliktu ir su juo kovota. XVII a. jsručio ir kitų
bažnyčių vizitacijos dokumente "Recessus generalis"
(generalinis aplankymas) sakoma, kad prūsai kviečia
be galo daug kūmų. Šiame dokumente draudžiama
kviesti daugiau kaip vienuolika arba daugiausia - pen
kiolika kūmų. Jeigu kvies daugiau nei nurodyta, tėvai
bažnyčiai už kiekvieną kūmą mokės baudą - po vieną
reichstalerj.10
Kad lietuviai kviesdavo5daug kūmų, patvirtina ir T.
Lepneris11 bei kiti XVI-XVII a. rašytiniai šaltiniai. E.
Gizevijus, rašydamas apie lietuvininkų gimtuvių ir krik
štynų papročius, ne tik mini, kad krikštynose dalyvauja
daug kūmų, bet ir aptaria jų svarbą, pateikia pavadini
mus - tai "laikiusioji kūma“, "nešėja" ir "vežėjas"12, tuo
nusakydamas ir funkcijas.
Minėtieji kiti rašytiniai šaltiniai bei etnografinė med
žiaga liudija, kad kūmystė - labai senas, dar iki krikščio
nybės žinomas lietuvių paprotys. Lietuviai kūmystę
labai vertino ir j ją veržėsi ir nepaisant šimtmečius
trukusių draudimų paprotį kviesti kelias kūmų poras kai
kur išsaugojo iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio. Tai pat
virtina ir Tverečiaus apylinkėse XX a. ketvirtąjį dešim
tmetį už rašytas pateikėjos aiškinimas, kad dviejų kūmų
porų kvietimas esąs labai senas paprotys, taip pat ir
apeigos bei būrimai, kuriais naudojosi tik labai turtingi
žmonės.13
Kūdikio gimimas mūsų papročiuose laikytas ne tik
atskiros šeimos, bet visos bendruomenės reikalas.
Todėl visi kūdikio laukiančią motiną saugojo nuo to, kas
jai ir mažyliui galėtų pakenkti. Daugelio draudimų lai
kytis ir daug ko saugotis turėjo ir pati busimoji motina.
Rūpesčiu ir dėmesiu apsupdavo ką tik gimusį kūdi
kį.4Pagal susiklosčiusius papročius dalį pareigų augi
nant, ypač vaiką auklėjant prisiimdavo visuomenė. Tai
buvo daroma per atstovus, t.y. tokiais visuomenės
patikėtiniais ir tarpininkais būdavo pačių tėvų pasirin
ktieji kūmai. Tokį pasirinkimą, kaip minėta, sąlygojo
tvirtas tikėjimas, jog vaikas užaugs toks, kokie jo kū
mai. Todėl prisiimantieji kūmų pareigas prisiimdavo ir
didelę atsakomybę. Apie išlikusį iškilmingą pareigų
patikėjimą kūmams ir neva jų pasižadėjimą dalyvau
jant bendruomenės atstovams (krikštynų svečiams)
XX a. trečiajame dešimtmetyje Dzūkijoje žinių yra pa
teikęs V. Krėvė-Mickevičius.'4 jjs taip aprašė ceremo
niją: visų pirma kūdikį apneša ratu pribuvėja, parody
dama svečiams. Tada kūmas ir kūma atsistoja, nusilen
kia pribuvėjai ir "tikro tėvo ir tikrosios motulės paveda
mi", prašo, kad jiems pavestų kūdikėlį globoti. Pribuvė
ja atsako, jog mielu noru jiems atiduotų kūdikėlį į baltas
rankeles, jeigu tikėtų, kad tos rankos mažylio nenu
skriaus, jį per amželį globos, vargeliuose paguos. Kū
mai pažada, kad "saugos vaikelį, kaip tikriausieji tėve
liai", varguose, skausmuose paguos, gins nuo piktų
žmonių, nuo plėšrių žvėrių, dieną ir naktį akių nesu
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merkdami rūpinsis, kad jiems Dievo duotas sūnelis
(dukrelė) vargo nepątirtų, ašarėlių nelietų. Pribuvėja,
atsiklaususi tėvų, "ar jie velys kūdikėlį į kitas rankas
perduoti", tėvui ir motinai sutikus, atiduoda kūdikį: jei
berniukas - kūmui, jei mergaitė - kūmai.
Pagal susiklosčiusius papročius mergaitės auklėji
mui didesnę įtaką turėdavo kūma. Ji krikštadukterimi
rūpindavosi iki vestuvių, o krikštasūniu - tik iki pirmos
komunijos. Kūmas savo krikštasūniais rūpinosi iki ve
dybų, o pareigos krikštaduktėms dažniausiai pasi
baigdavo krikštynomis.
Šimtmečius tvirtintas ir brangintas kūmų, vaiko ir jo
tėvų ryšys dirbtinai buvo nutrauktas šio amžiaus pen
ktajame dešimtmetyje. Sovietinio karingojo ateizmo re
zultatai greitai pasimatė. Aktyviausieji "kovotojai su at
gyvenomis" atsisakė krikšto apeigų bažnyčioje, tuo
pačiu ir kūmų paslaugų. Tačiau to nepavadinsi visuo
tiniu reiškiniu: krikšto apeigas dažnas atlikdavo, bet
paprastai (ypač inteligentų šeimos) slaptai. Tad su
prantama, kodėl į vaiko krikšto tėvus nedrįsta kreiptis
"kūmai", "kūma“, nepratinta ir vaiko viešai reikšti pagar
bą savo krikšto tėvams.
Viešai rodyti dėmesį ir rūpestį slapta pakrikštytajam
vengė ir kūmai. Vykdyti pareigą negalėjo reikalauti ir
visuomenė - daugeliu atvejų nežinojo, kas kieno kū
mai, kas atsakingas už vaiko auklėjimą. Nereikalauta
iš kūmų (sovietinis pakaitais - "vardo tėvų") prie sveti
mų herbo ir vėliavos duotos priesaikos vykdymo padėti
tėvams užauginti "dorątarybinį pilietį". Gan energingai
visuomenės (ypač jaunimo) auklėtojo vaidmens siekė
sovietinės visuomeninės organizacijos. Nors atskiras
šeimas jungė kūmystės, o kartu ir giminystės ryšiai,
tačiau viešai jie nebuvo reiškiami. Gražūs tradiciniai
kūmų tarpusavio bendravimo ir giminystės ryšiai - pa
garba, pagalba - pamažu silpnėjo. Pasitaikė ir vienas
kitam blogo linkinčių, savo kūmo daikto arturto siekian
čių.
O kaip ateityje, ar greit galėsime vienas į kitą kreiptis
- "kūmai", "kūma"? Ar greit pajusime šių žodž ių prasmę,
ar šiais visuotinės reabilitacijos laikais susigrąžinsime
vieną iš seniausių ir gražiausių papročių?
Žiūrint kaip gyvensime.
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Pagal kraštotyrininko Antano BIELIN IO Tverečiaus
parapijoje surinktą medžiagą . Veiksmo laikas - X I X a.

pabaiga - X X a. prarff ia.
Autoriaus žodžiais - ’to/s laikais krikštynos vykdavo tris
dienas:, Bobutės diena (pirmoji diena po gimdymo), PatalkyM (laikas iki krikštynų tęsdavosi apie savaitę) ir Krikštynos.
Spausdiname trečiosios dienos vaizdelį
KRIKŠTYNOS
Šeštadienio vakaras. Pradeda suvažiuoti svečiai Abudu
ievai juos priima . Svečiai, |e jf J pirkią, pasako: "'Tegu! bus
pagarbintas" Padeda ant stalo atvež tas ryšulius, Susėda ant

suolų, šnekučiuojasi Tėvas pastato butelį degtinės ir vieną
kaubarėlę (taurelę).
. (...)
Padainavę kelias dainas ir kiek pasistiprinę, svečiai kyla
iš užstalės. O bobutė su motina gražiai suvyniotą vaiką

atneša ant stalo, dar šalia padeda skepetėle apdengtą lėkštu
tę, - tai ženklas, kad dabar bus vaiko apdovanojimas.
VAIKO DOVANOJIMAS. Pirmi vaito dovanoti prieina

Aš, Bielinis Antanas, girniau 1'
m. Tverečiaus para p., Švenčionių
apskr., Dzieškaučinos kaime.
Tautosaką pradėjau rinkti apie
1935 metus Tverečiaus, Daugėliškio,
Mielagėnų, Adutiškio ir kitų artimų
mums parapijų kaimuose.
Po karo buvau represuotas. Su
grįžau silpnos sveikatos, bet toliau
tęsiau pradėtą darbą.
Gyvenu Elektrėnuose.
Norėčiau paminėti bent keletą
man brangių žmonių, iš kurių d
esu sužinojęs:
Bielinis Stanislovas, gim. 1890 m.
Dzieškaučinos kaime
Bagdonas Romas, gim, 1899 m.
Kukutelių kaime
Ganatauskienė Juzia, gim. 1903 m. Dzieškaučinos kaime
Kulakauskas Jeronimas, gim.1903 m. Laumakės kaime
Kulakauskas Sciprukas, gim.1879 m. Laumakės kaime
Kulakauskienė Agota, gim. 1906 m. Dzieškaučinos kaime
Kulakauskienė Uršulė, gim. 1909 m. Dzieškaučinos kaime
Martirskėnienė Ruzia, gim. 1905 m. Dzieškaučinos kaime (...)

kūm ai Jei mergaitė, tada pirma vaiką dovanoti pradeda
kūma . Jei berniukas, pirmas dovanoti prieina kūmas .

KŪMAS. Kai tu, vaike, išaugsi dzideiis į drūtas, e aš
pasdarysiu senas suslinkįs, i jau nepsgalėsiu, tadu gal i tu
man kom nors pamačysi, prisiminsi savo krikštatėvį. TMe
dabar tau linkiu: auk sveikutis, i tegu tėvas tavim eik
džiaugias. (Dovaną deda šalia vaiko ir pasitraukia kiek į
šalį).
Prie vaiko su savo dovana prieina kūma.
KŪMA. Tegu tavi, vaike, dzievas i tėvai išaugina dzidelių, drūtų vyrų, gerų darbininkų, tikrų tėvą pavaduotojų.
Aže tai aš bažnyčiai sukalbėsiu patelius, pasmelsiu až
tavi. (Padeda šalia dovaną).
Dovanoti eina visi svečiai iš eilės.
PIRMASIS SVEČIAS. Cik auk sveikutis, i tepadeda
tau dzievas. (Padeda dovaną).
ANTRASIS SVEČIAS, Auk sveikutis, būk gerutis i
labai nerekciak. (Padeda dovaną).
TREČIASIS SVEČIAS. Kad tavim, vaikeli, tėvai cik
džiaugtus, i verkc dėl tavįs netekt.

(O

KŪMAS. Gal jau bus čėsas važiuocie bažnyčian? T\i,
kūma, imk vaikų, e aš arklį su vežimu pavarysiu prie
gankelių, kad būc tau arčiau sėscie vežiman su vaiku.
Svečiai
išlydi
kūmus.Netriukšmauja,
dintų.

PIRMASIS SVEČIAS. Cik dabaite, kūmai, secte vėži
nti arei vienas kita, susglaucte, kad vaikui neišaugtų reci
duncis.
ANTRASIS SVEČIAS. Keliu važiuodami, arklio labai
greitai nevarykit. Važiuokit pavaliai, kad vaika gyvenimas
neprabėgtų per greitai.
TRECIASIS SVEČIAS. Daug keliu važiuodami nepliaukškit. Jeigu nieką razumnesnia uture nesumislyste,
tai geriau pacylėkit. Kad vaikas nenusduotų pliuškis, tau
škalą kakis.
KETVIRTASIS SVEČIAS. Cik dabaite ciukierkų neuž -

mirškit nupirkeie, ba kai krikšcynas vaika išeis saldžias, tai
i vaika gyvenimas bus geras, saldus.
(~ )

PIRMASIS SVEČIAS. Dabar einam a p s to ,, e, f čia reikės išveže iš namų babutį, kap niekam nereikalingų
daiktapalaikį.
ANTRASIS SVEČIAS. Per gerų gaspadorių turi būc
užmesti seni daiktai: senas akėčias a sena niekada. Geras
gaspadorius nieką nenumeta šiukšlynan, tai i per jį kur
pakluonėje a patvartėje yra pridėta visakia Spera.
Svečiai vaikščioja po ūkio trobas, kiemą, ieškodami
jiems reikalingų senų daiktų vež ti iš namų bobutei. Suranda
senas akėčias, senų virvių ir pasideda kur netoliese., kad
prireikus galėtų greitai pasiim ti
Kūmų pasitikti vėl susirenka svečiai. Visi linksmi vaik
ščioja netoli pirkios. Grįž ta kūmai Vyrai padeda kūmai su
vaiku išlipti iš vežimo, kiti iš kūmo paima arklį Visi eina į
pirkią., Kūma su vaiku eina pirmoji, paskui ję kūm as ir kiti
svečiai Kūma vaiką pirkioj padeda ant stalo. Svečiai susi
spiečia aplinkui

PIRMASIS SVEČIAS. TM komgi pakrikštiji vaiką?
Kommes jį turėsme vadzincie?
KŪMAS. Švinta Jana Krikštytąją vardu pakrikštijau!
berniukų. Dabar anas vadzinsis Janucis. E kap išaugs dzi~
delis, vadzinsme Janu, Januku.
KŪMA. E dabar, kad vaikas būtų mergaitė, tai i aš pači
su mamų imcia jį išvyniacie, e kai berniukas, tegu prie vyra
vyrai i eina razrišc. In kų daugiau narit, kad berniukas
nusduotų: in kūmų, in tėvų, tai tie i eikit prie vaika pirmi,
Ba in kų pirmu vaikas padabas, in tų i nusduos.
TĖVAS. Gal abu kartu i einam razvyniacie berniuką?
Kūmas su tėvu atraišioja visus surišimus, ir vaikas
džiaugdamasis pradeda žaisti su savom kojom. Svečiai
prieina pasižiūrėti vaiko, paskui bobutė su motina nuneša
vaiką ant "laž iasn, o svečius prašo sėstis už stalo . Visi susėda
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ir pradeda valgyti.
MOTINA. Prašam, sveteliai, ragaucie, valgycie. Gal
kas iš valgymų mum i nelabai nuscika (...)
SVEČIAS. Jau labai gardu...
MOTINA. Tėvai, pripil gi kaubarely, paragin svečius
išgercie.
TĖVAS. Nu prašam, kūmai.
KŪMAS. (Išgėręs "kaubarėlę"). Tki dabar galim i pagiedac.
Svečiai padainuoja kelias dainas.
Muzikantui užgrojus, kūmas su kūma išeina šokti. Kū
mas turi labai vikriai šokti, kad vaikas į jį "nusduotų" .
Kas gali, tie su kūmais irgipašoka. Paskui vyraipradeda
tartis, kad dabar bobute nebereikalinga, todėl reikėtų ją
kam kitam "intatorinc”. Reikia ją pavežioti per "salų” ir
visiems pasiūlyti Taip nutarę, vieni išeina ir atveža an
ksčiau nuž iūrėtas senas akėčias ir seną "niekočią " . Kiti ima
bobutę už rankų ir veda į ”ašlaimą". Ten sodina į "niekočią"
ir vežaper kaimą, norėdami kam norsją įsiūlyti arparduoti.
SVEČIAS. Jau tu, bobute, tuos namuos kų galėjai gerą
padaryc, tai padarai, i dėl ta dabar reikia, kas dėl vaikų,
iciem namam duocie dustelc.
SVEČIAS. Mes tavi išvežam, pateškėdami, gal kur
kitur būsi daugiau reikalinga.
BOBUTĖ. Ak jūs, bepateriai icliai. Tki kų čia dabar
sumislijat su manim darycie? Kur dabar narit mani vežcie?
SVEČIAS. Nebijak, ceta, mes tavi vis kam intatorinsim. Nu e jeigu kakias, kai jau niekur takias kap tu nerei
kės, tadu teks cik ežerelin nuvežus prilakinc.
BOBUTĖ. Ak jūs, bedzieviai, nevidanai kakie. I kap
jus švinta žemelė nešioja, ku gyvų žmagų narit itep negraž iai nuzbūcie, net ež eri prilakinc kecinat. Pakaros až u
tai jus dzievulis, oj pakaros.
Svečiai nekreipdami dėmesio į bobutės kalbas, veža ją
toliau. Atgal grįždam i sustoja prie kaimynų pirkios, pabel
džia į langą.
SVEČIAS. Kaimyn, kaimyn! Mes čia turim labai gerą
tavorą parduocie. Gal tau reikia va takias čerauninkės
babutės, kuri tau kasmet atneštų pa vaikelį? Iki nuo ta vis
eitum bagacin.
ŠEIMININKAS. Važiuokit jūs peklan su takiu sava
tavoru. Ungi per mani pacį pulkas vaikų, tai jeigu jų da
daugiau acirastų, kur aš juos padėcia? In pečiaus i tep jau
daikta nėra. Vežkit taliau siūlykit, gal kam kitam i reikia
takia tavara, kap ta jūsų navatna babutė.
SVEČIAS. (Važiuoja pas kitą ir vėl beldžia langan).
Ei, kaimynėli! Tūrini labai gerą tavorą parduocie. Gal tau
reikia? Va, vežam takių babutį, katara gali tau atnešcie
kasmet po vaikelį.
ŠEIMININKAS. Egi jūs, dzieva sutverei žmageliai,
pabijakit grieką. Per mani i tep geras pulkas. Kurgi aš jų
daugiau dėsiu? Vaikai ne avelės, ku paleidei pievan i tegu
ganasi. Ba ciek burnų pavalginc, duonas per mani nesu
smegs. Važiuojte taliau, gal ti kam inteikste itakį navatnų
sava tavarų. E man nereikia.
Važiuoja toliau. Susitinka kitą seną bobutę.
KITA BOBUTĖ. Tki kurgi tavi icie icliai veža? Ale cik
tu labai jų nebijai. (Bobutė kalba poterius).
SVEČIAS. (Užvežęs dar pas vieną ūkininką, beldžias
į duris) Girdzi, žmagau! Tū cik paklausai i daugiau nie
kam nesakai. Mes čia vežam ne suvis paprastų žmagystų,
e babutį, burtininkį, katara gali tau kiek nari vaikų mažų
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atnešcie. E jeigu tu mum pastacytum gerų magaryčių, tai
ita babutė i pa du vaikus tau atneštų. I delta tu paskui
pasdarytum in visas salas pašauktas gaspadorius.
ŠEIMININKAS. Itep tai, itep. Cik jūs e trupucį pagai
lėk i i sena ž magaus, itas babutės. Ba jūs itep jų vežiadami, galit i suvisu ažvežiac.
SVEČIAS. Gerai, gerai dedziu. Mes tau jų i paūksme.
Gal ana čia bus kam reikalinga. (Palieka bobutę).
ŠEIMININKAS. Tki palaukit, palaukit! Kų jūs dabar
darat? Mangi jūsų babutės suvisu nereikia. Tki kam čia jų
paliekat?
(...) Svečiai sugrįžta džiaugdamiesi kad rado ja i gerą
vietą.
PIRMASIS SVEČIAS. Net lingviau pasdarė, kai mes
itų babutį palikom ž magui, kataras neturi vaikų mažų. Ti
gal ana i bus kam reikalinga.
ANTRASIS SVEČIAS. Itaki tavarų nusbucie, tai ne
malcinių ciulė suvalgycie. Aš geriau vežimų malkų sukapacia nei daugiau vežčia takį tavarų.
MOTINA. Tki dzekui, sveteliai, kų jūs nepacingėjat
išvežeie iš mūs namų babutį. Dabar jau mes galim i be jas
apseicie.
Staiga vėl atsiranda bobutė. Įėjusi į pirkią, kaip niekur
nieko vėl imasi padėti šeimininkei tvarkytis. Svečiai vyrai
nustebę susižvalgo ir ne juokais įpykę, pradeda tartis, ką
toliau daryti.
PIRMASIS SVEČIAS. Dabar jau mes regim, ku ita
babutė yra tikra čerauninkė. Dabar reikia jų nieką nelau
kus vežeie stačiai ežerelin i ti prilakinc.
ANTRASIS SVEČIAS. Gal ana nari iš mūs pasjuokcie? Kų, mes ne vyrai, o koki piemnys? Vežam dabar jų
stačiai ežeran.
Vyrai vėl stveria bobutę, dabar jau daug grubiau, ir vėl
velka ant akėčių. Bet dabar bobutė pasidaro drąsesnė ir
vyrams daugiau priešinasi
BOBUTE. Ak jūs, bedzieviai, ak jūs, bepateriai! Kai
jūs itep sugriešysit dzievui, tai i dzievas jum nepadės.
Suklupste keliu mani veždami. Man iš dungaus mana
patronas, šventas Pranciškus, padės. (Kai bobutę priveža
prie balos ar kito vandens, ši dar smarkiau ima šaukti ir
žegnotis, rankas į dangų iškėlus). Jeigu jūs mani e pirštu
pakliudzyste, tai aš jus beranais, veršiais, akmenim apver
siu. Jūs i sava namų neraste.
Svečiai išsigandę sugrįžta į namus. Bobutė į krikštynas
daugiau nebegrįžta.
SVEČIAS. Jau dabar baigta su bobute vozotis. Iš tas
balas ana daugiau čia neateis.
ANTRASIS SVEČIAS. E taliau tesižinai. Regi, vaikai,
džiaugsmas tėvų, i nuo pačia dzieva koronė.
TĖVAS. Dabar jau visakas vė gerai sustaisė, acistatė i
senas vėžės, tai gal, sakau, sveteliai, da secte už stata?
MOTINA. Iš cikra, sveteliai, secte da už stala, da išgerste, kad būt linksmiau. (Visi susėda, užkanda, išgeria,
padainuoja).
KŪMAS. Tki gal jau bus česas i narna važiuocie. Tki
labai dzekavojam gaspadariam šių namų, mes čia tris
dzienas kieminėjamės, valgėm i gėrėm. Ale kai atėja česas
važiuoc, tai nieką nepadarysi, reikia važiuoc. (Kūmai
pakyla nuo stalo).
TĖVAS. Galgi da unkstaku važiuocie?
KŪMA. Labai labai dzekavojam šeimininkam až gerų
kieminėjimosi. E Anelkutei kad cik sveikata vežtų i vai
kelis gražiai augtų. Duok ita jum, dzievuli.

PRAVARDĖS
LUOKĖS APYLINKĖSE
Svečių būryje staiga ima kuris nors ir paklausia: "Ar girdėjot
naujausią anekdotą?" Jam pasakojant, skaniai pasijuokiama,
tik retas susimąsto, koks įdomus reiškinys tas anekdotas.
Niekaip nesuseksi, kur jis atsiranda, kas jį sukūrė. Staiga
pasirodęs, staiga dingsta, užleisdamas vietą kitam, naujam. Ir
dar stebina anekdotų šmaikštumas, lakoniškumas, žmonių
pastabumas ir išmintis.
Janekdotus, man rodos, panašios pravardės. Nežinau kaip
kitose vietose, bet mūsų miestelyje ir jo apylinkėse pravardės
labai paplitusios. Jos tokios taiklios, kad dažnai atstoja tikrąją
pavardę. Esu pati ne kartą nejaukiai pasijutusi, kai, kreipdama
si į žmogų, išvysdavau nedraugišką žvilgsnį ir tik vėliau suži
nodavau, jog kreipiausi ne pavarde, o pravarde.
Mano gimtosiose apylinkėse pravardės nėra piktos, ir tik
labai ambicingas žmogus įsižeidžia, išgirdęs pravardę. Dau
guma su ta antrąja pavarde yra susitaikę, o kai kas net ir
patenkintas.
Pravardžių atsiradimo priežastys mūsų krašte labai įvai
rios. Kartais pravardė kuriama pagal profesiją. Štai Lineliu
vadinamas linų apsaugos inspektorius, o felčerės vyras Pincelinu. Staliui tvirtai prilipo Stalinas, o brigadininkas, jodi
nėjęs tik ant gražaus balto arklio, tapo Gagarinu, matyt, norint
pabrėžti jo išskirtinumą.
Kitos pravardės sąmojingai išsirutuliojo iš tikrųjų pavardžių
ar vardų. Varanavičius pykdavo, kai vadindavo Varnu, tad
gavo dar geresnę pravardę - Kranklys. Kažkas, matyt, girdėjęs
dainelę apie kikilį laibakojį, Kikilą pavadino Kikiliu laibakoju.
Labai sunkus ir įmantrus žmonėms pasirodė Butauto vardas
Angelbertas, todėl vadino jį Angelu, o ž moną visi šaukė Ange:
liene.
Viena kita pravardė atsirado dėl išvaizdos. Gerokai aptukęs
Šimkus vadinamas Kriaukliniu, labai stambi moteris, savo
glėbyje galinti priglausti kone pusę kaimo, maloniai vadinama
Mama, juodaūsis, juodaplaukis Katkus visai nepyksta šaukia
mas Pinčiuku, kaip nepyksta Dalba vadinamas Jabai liesas,
aukštas Butkus arba žemutis Trilikauskas, tapęs Žvirbleliu. Gi
žemas, drūtas Rastokas net patenkintas, gavęs Gurskio pra
vardę: mat tokia pavardė buvo Biržuvėnų dvarponio, į kurį
savo išvaizda Rastokas labai panašus.
Tik viena kita pravardė susijusi su žmogaus vertinimu.
Luokėje ilgai gyveno toks Mikalauskas. Reikia malkas supjauti,
suskaldyti - kviečia Mikalauską; reikia žemę apdirbti - vėl
vienišos moterys ir suvargę senukai eina pas Mikalauską,
kviečiasi jį prie bet kokio darbo, kur labai reikalingos dar
vienerios rankos. Žodžiu, labai parankus tai buvo žmogus.
Štai ir prigijo jam Liverio pravardė; mat liveriu žemaičiai vadina
laistytuvą, patogų indą daržams laistyti. Staniškės kaime dau
gelio mėgstamas buvo Pranas Vasiliauskas. Puikus muzikan
tas, mokėjęs gražiai pakalbėti, nekvailas, įdomus žmogus,
tikras kaimo žiburėlis. Kadangi Vasiliauskų buvo keli, tai šitąjį
dėl minėtų ypatybių ėmė vadinti gana iškilniai - Maršalu. Negi
pykši dėl tokios pravardės! Nepyko, netgi džiaugėsi ir lituani
stė, kai, vertindami už meilę Lietuvai, gimtajai kalbai, mokiniai
ja praminė Lietuvaite. Patiko pravardė ir Alūzui iš Kirklių kaimo.
Sis žmogus pasistatė nemažą namą, gerokai išsiskiriantį iš
aplinkinių namų, ir tuoj gavo pravardę Puons dievuks: atseit,
gyvena name lyg bažnyčioj. Išmoningi tie mūsų žemaičiai!
Daug pravardžių Luokės apylinkėse atsirado nepiktai pa
šiepiant tuos, kurie nuo kitų skiriasi kokiu nors įpročiu, kalba.
Žmogų, kuris labai plonai ir greitai kalba, pavadino Čiulbonu,
kuris kalbėdamas vis primerkia akį, vadina Strielčium. Taiklios

prilipo pravardės, pastebėjus vartojant žodžius parazitus.
"- Klausyk, kon aš tau pasakysiu, nosėpėrka, Ontuons
juomarkė, klausyk, karvė, vuo ta, klausyk, nasileid mel
žiama.
- Mergas, a juk, išjunket šveisą, a juk, laiks į patalinska
dvarą! (t.y. miegoti - J.M.)
- Ons, rūgštelkelė, kad dous mon! Aš anam, rūgštelkelė, sakau: a tau pruots pasimaišė? Je tau, rūgštelkelė,
naga nėižt - su tarka patarkout, vuo žmuogaus, rūgštelkelė,
namūčyk!
- Ana, nabagei, par dėiną bažnyčiuo sied, ana nu ružončiaus kalbiejima pėršta sopota, vuo, nabagei, iš anuos ne
mėltų šaukštą nabagei, nepasiskuolinsė.
- Ateje, šitaas, Pietris - bjauru veizieti: kap ėš gerklies
ėštraukts (t.y. labai susiglamžęs - J.M.) Aš anam, šitaas,
sakau: nestatiniek tu mon, šitaas, akiun, nepagondėnsi."
Jau turbūt aišku, kadtiežmonės bemat pavadinti: Klausyk,
Rūgštelkelė, Nabagėli, Šitutis. Moteris, taip ir neišmokusi vie
tinės tarmės, o dar nuolat į savo kalbą įterpianti "Miela ponia",
aišku, tapo Miela ponia.
Kaip minėjau, sąmojingumą, pastabumą rodančios pra
vardės yra nepiktos. Kitaip yra su tomis, kurios nusako žm o
nių požiūrį į ydas. Tokių pravardžių pas mus daugiausia. Ko
gi labiausiai nemėgsta, kitaip sakant, kokias ydas luokiškiai ir
aplinkinių kaimų gyventojai laiko labiausiai smerktinomis?
Pasirodo, daugiausia pravardžių įgijo apkalbinėtojai. Tačiau ir
šios pravardės nėra skaudžios: Užsukta radiją Klumpinis
tilipuons (telefonas - J.M.), Vėjo malūns - šitaip nepiktai pa
sišaipoma iš moterų, kurioms geriau valgyti neduok, tik leisk
liežuviu malti ir po kitų gyvenimą naršyti. Antra vertus, ko čia
pykši, jei gyvenimas gilioje provincijoje toks monotoniškas,
dienų tėkmė neskubri, darbai įprasti. Štai tokie Vėjo malūnai
tik ir laukia kokio įvykėlio, apie kurį būtų galima nors savaitę
liežuviu pamalti. Blogiau, jei tokie paskalų nešiotojai yra pikti,
nedori žmonės, besimėgaujantys svetimais nemalonumais,
su didžiausiu pasigardžiavimu šiukšles iš svetimų namų ne
šiojantys, kai tuo tarpu savuose jų nė kiek ne mažiau. Tokiems
ir pravardės kandžios. Kažin ką kūmutės sakytų, sužinoju
sios, kad vieną jų vadina Kale, o kitą - Velnio tarškalyne? Gal
liautųs po svetimą purvą kapstytis? Tik niekas nedrįsta tų
pravardžių joms į akis pasakyti...
Kita yda, tapusi pravardžių atsiradimo priežastimi, - apsi
leidimas. Ona, kuri labai apleido savo namus, nes visąlaik
laksto per trobas, vadinama Lekiančiąją Onele, kita moteris,
amžinai vaikštanti su murzinais rūbais, ironiškai pakrikštyta
Baltąja gulbe.
Labai nemėgstamas išdidumas, kaip pas mus sakoma
"janaberija". Karo metais pastebėję kai kurių vokiečių (fricų)
pasipūtimą, luokiškiai vienam pasipūtėliui davė Prico pravar
dę. Vitkienė visiems įkyrėjo savo turtais besigirdama, o kitus
ubagais vadindama, tad pati gavo Ubago pravardę. Aptikta
su netikusiais įpročiais susijusių pravardžių. Pypke vadina
mas žmogus, kuris net miega, įsikandęs pypkę. Katinas - tai
bet kokio darbo vengiantis vyras. Bene labiausiai kliūva gir
tuokliams. Neturi šie autoriteto, dažnas iš jų pasišaipo. Du
kaimynai degtinės ieško vis raiti, tad atitinkamai pavadinti
Ulonu ir Husaru. Jutkus prisigėręs ima drebėti, jį visą purtyte
purto. Pagailėti, rodos, tokio reiktų, bet vietoj gailesčio Purteklio pravardė. Grigas nėra toks didelis girtuoklis, tik vieną
kartą, būdamas girtas, pabandė traktorium medin įlipti, o
pravardė Kiaunė visam gyvenimui prilipo.
Tai tik dalelė mano surinktų pravardžių. įdomu, kad jų
autorių, kaip ir anekdotų, niekaip nepavyksta nustatyti. Ka
dangi pravardės gana šmaikščios ir išmoningos, matyt, jas
sukūrę žmonės buvo nekvaili. O kadangi pravardžių daug, tai
ir protingų žemaičių nemažai.

Joana MISIŪNIENĖ
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Kodėl statyti ir statomi
KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS

Pakelės koplytėlė. Šilalės raj. Lembo k. 1961 m. Vacio MILIAUS nuotraukos.
Nors kryžiai ir koplytėlės Lietuvoje statomi jau keli šimtme
čiai, tačiau nuorodų apie jų iškėlimo priežastis teturime nuo XIX
a. vidurio. Užsimenama apie kilmę, rūšis, tipus, puošybą, kartais
ir apie jų statymo priežastis. Kiek daugiau apie tai rašyta šio
amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje ir ypač Atgimimo laikotar
piu.1
Thimpai kryžių ir koplytėlių (vadinsime juos paminklais) sta
tymo priežastį būtų galima paaiškinti: taržmonių tikėjimo išorinis
pasireiškimas. Tūčiau gyvenime esama įvairiausių dingsčių. Pa
minklų statymo atvejus galima sugrupuoti: 1) susiję su asmens,
šeimos gyvenimu, 2) su kaimo bendruomenės ar jos dalies pasau
lietinių ir religinių sambūrių veikla, 3) atskirų tautos dalių ar visos
tautos gyvenimo tarpsniais, ypač istorinių lūž ių metais.
Su asmens ir šeimos gyvenimu susijusius atvejus vaizdingai yra
apibūdinę tradicinių paminklų statymo laikotarpio liudininkai
Marijona Čilvinaitė ir Ignas Končius. Pirmoji rašė: "Kryžiuose yra
susitelkę mūsų žmonių vargai, bėdos, nelaimės, džiaugsmai. Kry
žiai yra nebyliai sargai žmonių sielos pergyvenimų, labai dažnai
niekam kitam nežinomų kaip tik tam, kurs savo sielos būtį pati
kėjo kryžiaus paminklui. Žmonės žino, kad kaip jo, taip ir kitų
kryžiai bei koplyčios yra išdygę is žmonių širdžių, dažniausiai
krauju pasruvusių..."2 1. Končiaus nuomone: "Ir laimė, ir nelaimė,
rūpestis ir džiaugsmas, ir pasižadėjimas, ir atgaila už neatliktą
darbą, ir staigi mirtis, ir džiugus laukiamo kūdikio laimingas
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gimimas".3
Pirmosios paminklų grupės didž iausią dalį sudaro ž mogaus ar
šeimos palaidojimo vietą žymintys antkapiai. Miestelių ir kaimų
kapinaičių medžio kryžiai primindavo tankų mišką. Tokį vaizdą
šio amžiaus viduryje dar galėjai išvysti Dzūkijos kapinėse. Rytų
Lietuvoje pagal tradiciją dar ir dabar palaidojus tuoj įstatomas
nedidelis medinis ar geležinis kryžius; šiaipjau paminklą pastatyti
stengiamasi pirmosioms mirties metinėms.
Kryžiai statyti ir tragiško žuvimo vietose, dažniausiai pakelė
se, ir vadinti krikštais (beje, taip vadinami Mažosios Lietuvos
lietuvininkų antkapiniai paminklai). Pasak liaudies tikėjimų - "kad
žuvusiojo siela ilsėtųsi ramybėje ir negąsdintų praeivių". Pažen
klindavo ir seniai palaidotų protėvių vėles: jei ūkiniams reikalams
kasant duobę aptikdavo žmonių kaulų, kryžių pastatydavo.
Kryžiais, koplytėlėmis įamžindavo vestuves, gimtuves bei
krikštynas, taip pat laukiant, bet nesulaukiant vaikų arba mirus
kūdikiui. Vaiko gimimo proga sodyboje, pakelėje, net kapinėse
pastatydavo kryžių ir pašventindavo per naujagimio krikštynas.
Dievui už išgijimą atsidėkodavo, pastatydami koplytėlę su ligonių
globėjo šv. Roko skulptūra. Koplytėlė atsirasdavo ir prie šaltinių,
kurių vanduo laikytas turintis gydomosios galios. Nuo nelaimės
vandenyje prie kelių, takų, ties tiltais ar lieptais statydavo koplyt
stulpius su šv. Jono Nepomuko ar šv. Jono Krikštytojo skulptū
romis: mat pirmasis žuvo vandenyje, antrasis krikštijo vandeniu.

Kryžiai statyti žmonėms išsikeliant iš gatvinių kaimų į vienkie
mius arba pardavus ūkį ir išsikraustant kitur gyventi. Pagaliau
norėta apie savo gyvenimą palikti paminklą vaikams, kaimynams.
Pastarąjį atvejį statydinti bažnyčias, altorius, koplyčias J. Grinius
laikė didikų ir bajorų papročio sekimu. Gatvinių kaimų laikotar
piu net lenktyniauta, kad kryžius sodyboje prie kelio būtų kuo
meniškesnis; taip jis pasidarė gyventojų prestižo liudininku. Įsi
kūrus vienkiemyje, kryžių paprastai statydavo darželyje. Per įkur
tuves, pasikvietus kunigą, pašventindavo ir namą, ir kryžių.
Pokario metais keliaujant po Lietuvą ir renkant etnografinę
medžiagą, tekdavo matyti sodybviečių, apie kurių gyventojus
primindavo keli medžiai, krūmai, šulinys su svirtimi ir kryžius. Jų
šeimininkai vergavo plotuose nuo Krasnojarsko iki Irkutsko ir
Magadano. Ne keršto šaukėsi medžiai, šulinys ir kryžius, o atm in
tį saugojo. Jei iš Sibiro grįžusieji tik keletą medžių berasdavo, tai
nors atstatytu kryžiumi paženklindavo gimtinę.
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Koplytstulpis prie kelio (1950 m.) Šilalės raj. Tenenių k. 1970 m.
Žemaičiai koplytėlėse mėgo įstatyti tokių šventųjų skulptūrė
les, kokiais vardais buvo krikštyti sodybų gyventojai."... ten stato
deivalius kiek tik išgali, tankiausiai, kiek jo šeimynoje ypatų yra,
tiek jų vardams atsakančių patronų",4 - apie XIX ir XX amžių
sandūroje žemaičių sodybose stovėjusius koplytstulpius rašė Ado
mas Jakštas.
Vienas Šliktinės kaimo (Skuodo raj.) gyventojas, pokario me
tais vežamas areštuotas, pakelėje pamatęs apgriuvusį kryžių ir
pasižadėjęs: jei pargrįšiu, jį atstatysiu. Sėkmingai išsikliudęs, pa
kelėje ties savo namais pastatydino koplytėlę.
Pasitaikė su ūkine veikla susijusių atvejų. Ant atskirų ūkių ar
kaimų žemės ribų kryžiai stovėjo kaip riboženkliai. Šiuo ženklu
taip pat norėta apsiginti nuo nederliaus, gyvulių kritimo (tuo
atveju koplytėlėn įdėdavo šv. Roko skulptūrą). Kaip žinia, XIX a.
antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje mūsų kaimo žmonės turėjo
įprotį bylinėtis teismuose, ypač dėl žem ės kaip pagrindinio pragy
venimo šaltinio. Laimėta byla irgi galėjo būti užtvirtinta kryžiaus
pastatymu.
Kaip atminimo ženklą paminklus statydino prieš išvykdami į
užjūrius arba apsigyvenusieji svetimame krašte lietuviai. Lėšų
kryžiui pastatyti į gimtinę paprastai atsiųsdavo. Prie kelio į Ragaučinos kaimą (Švenčionių raj.) stogastulpis, kurį apie 1901 m. buvo
pastatydinęs iš šio kaimo kilęs ir Peterburgan išvykęs darbininkas,
tebestovėjo šio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Vytogalos
kaime (Šilalės raj.) koplyčią statydino iš to kaimo į JAV išvykę ir
anglių kasyklose dirbę darbininkai. Lėšas tam reikalui jie rinko ir
iš ten dirbančių čekų, italų, moravų bei kitų tautų atstovų.

Koplytstulpis (1924 m.) Šilalės raj. 1976 m.
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.. Rikiuojasi naujos rankšluostinės, juostinės, nauji kryželiai ir koplytėlės...
Vytautas Sabataitis teigia, jog vien rankšluostinių yra išdrožęs daugiau kaip
tūkstantį, o prieverpstėlių triskart tiek. Deja, lyg su širdgėla menininkas
prisipažįsta, jog beveik visi jo kūriniai iškeliauja svetur. Tad kitur jo darbeliai
labiau vertinami nei namie.
1991 metų pabaigoje Kauno karo muziejuje surengtoje naujų kūrinių
parodoje (šešiasdešimtmečiui tautodailininkas eksponavo kitus kūrinius)
nemažai nedidelio formato (50-55 cm aukščio) kryželių ir koplytstulpėlių,
kuriuos pats vadina "kambariniais".
Dailios šventųjų figūrėlės, kai kurie kūriniai gerai sukomponuoti, propor
cingos atskiros dalys, bet pasitaiko, kad puošmenos užgožia pagrindines

kompozicijos dalis.
Vytautas savaip supranta grožį ir neslepia, jog puošnūs raibuliuojantys
kryžiai jam yra labai artimi ir kitokių jis nenori drožti. Toks Vytauto Sabataicio
stilius.
M. Sakalausko nuotraukos
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Atkelta iš 23 psl.

Kaimo ar parapijos bendruo
menių bei atskirų asmenų arba šei
mų kryžių statymo intencijos pa
našios: trokšta ūkinės sėkmės ir
sveikatos, norėta pažymėti svarbe
snius įvykius. Antai XIX a. aštun
tajame dešimtmetyje dviem kai
mams baigus ilgus ginčus dėl ž e 
mės ir supylus riboženklius, iškel
tos vaišės ir pastatytas kryžius.
Miestelių aikštėse apsisaugoti
nuo gaisro statė stogastulpius su
šv. Florijono skulptūra, o nuo ma
ro ir kitų epidemijų XIX a. kaimo
bendruomenė - šv. Benedikto (dar
vadino skolintu "karavyko" termi
nu) kryžių (tai su dviem, rečiau
trim skersiniais). Tikėta, kad marą
atveža iš kitur atvykstantieji (gal ir
Kryžiai Šilalės kapinėse. 1969 m.
teisinga nuomonė?). Šios rūšies
kryžiai statyti aukštėlesnėse vieto
se, kad maras šį apsauginį ženklą iš tolo "matytų", taip pat kryž
kelėse. Šiame amžiuje tokie kryžiai - retenybė.
Kryžius statydino ir kaimo bendruomenės grupės. Kupiškio
krašto jaunimas, sumetęs kryždirbiui pinigų, užsakė ornamentuo
tą kryžių. Kartais jis iškildavo per Sekmines, nes tą dieną jaunimas
turėjo įprotį susiburti į pasilinksminimą. Žemaitijos kaimo jau
nuomenė ne vieną kryžių yra skyrusi Pirmojo pasaulinio karo
suirutei ir pergyvenimams prisiminti.
Miestelių šventoriuose ir dabar galima aptikti šio amžiaus
ketvirtajame dešimtmetyje ar antrojo pasaulinio karo metais pa
rapijiečių parūpintų kryžių, kurių įrašai liudija juos iškilus misijų
dienoms paminėti.
Paminklų statymo tradicija kaime gyvavo ir pokario metais, o
atgijo mūsų dienomis* Selenių kaimo (Plungės raj.) gyventojai
1946 m. kreipėsi į Mariją, prie vieškelio pastatydami koplytėlę, su
tokiu pagalbos šauksmu: "Šventoji Marija, globok Žemaitiją".
Vargu rasi kaimą, kurio dalis žmonių negyventų miestuose. Kiti
kaimai ir visai išnykę. Išeiviai į gimtąsias parapijas dažniausiai
Vyro ir žmonos kapas. Klaipėdos raj. Drevemos kapinės. 1956 m.
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suplaukia per vasaros atlaidus. Pasitaiko, kad ir šie gimtinėje
pastatydina kryžių, ypač Atgimimo metais.
Trečioji paminklų grupė žymėjo ir žymi svarbiausius tautos ar
bažnyčios gyvenimo įvykius. Paminklų statymu buvo palydėta
vyskupo M. Valančiaus blaivybės akcija. Antai 1862 m. Skapiškyje
(Kupiškio raj.) pats vyskupas pašventino mūro koplytėlę. Arba
anykštėnai tuo pat metu blaivybės įvedimui atminti prie įvažiavi
mo į miestelį kiekvienoje gatvėje pastatė po kryžių su lietuviškais
Pakelės stogastulpis. Skuodo raj. Bobiliškės k. 1955 m.

įrašais.
Nebuvo pamiršti ir 1863 m. sukilime žuvusieji: jiems pagerbti
kautynių vietose (o žūdavo dažniausiai miškuose) iškilo daug
kryžių, - paprastai tai padarydavo likę gyvi kovotojai.
J. Grinius nurodo motyvą, kurį taip pat galima laikyti rezisten
cijos pasireiškimu. XIX a. antrojoje pusėje Vilniaus generalgu
bernatoriui uždraudus statyti kryžius (išskyrus kapinėse ir šven
toriuose), žmonės pajuto poreikį tam potvarkiui pasipriešinti: ir
toliau statė kryžius, vietos valdininkus palenkdami maldavimais,
o gobšuosius - pinigais.5
1937 m. pradėta vadi
namųjų Vilniaus kryžių
statymo akcija, kurios idė
ją iškėlė prof. M. Biržiška,
o parėmė Vilniaus vadavi
mo sąjungos valdyba. Kry
žiai turėjo simbolizuoti
lenkų užgrobto Vilniaus
krašto lietuvių tautinę ko
vą ir kančią. Sudarius Vil
niaus kryžių komisiją, nu
tarta juos statyti medinius,
prisilaikant regioninių sa
vitumų (komisijos narys A.
Būkštelė 1937 m. yra išlei
dęs knygelę "Vilniaus kry
žiai”). Okupuotoje Rytų
Lietuvoje kryžius su lietu
viškais įrašais statė šv. Ka
zimiero draugijos skyriai.
TM kartu buvo ir lietuvių
tautinio judėjimo pasirei
škimas. Šios draugijos sky
riai 1934 m. kryžius statė
šventųjų metų proga.
Įvairiais
paminklais
šventoriuose paženklinti ir
šv. Kazimiero 500 metų ju 
biliejus (1984 m.) bei Lie
tuvos krikšto 600-osios
metinės (1987 m.). Abiem
Krikštas. Šilutės raj. Žemaitkiemio
progomis, beje, dar pa
kapinės. 1960 m.
slapčiomis, naktimis statyti
liaudies menininkų kūrybos kryžiai ir stogastulpiai (pirmuoju
atveju su šv. Kazimiero atvaizdu).
Reikia pastebėti, kad naujoji kryžių ir kitokią paminklų staty
mo banga reiškėsi dviem kryptimis: bolševikmečiu nugriautųjų
atstatymu ir naujų iškėlimu. Vienas pirmųjų buvo atstatytas orna
mentuotas kryžius prie Linkmenų miestelio. Svarbiausia šio laiko
intencija - tautos tragiškųjų įvykių nuo 1940 iki 1991 m. įamžini
mas. Paminklai iškilo tragiškų įvykių vietose (tokių daugiausia yra
Vilniuje), miestų parkuose, miestelių aikštėse, pokario rezistenci
jos dalyvių kankinimo ir palaidojimo vietose. Antai pirmųjų Atgi
mimo metų Vėlinių išvakarėse Vilniaus Rasų kapinėse iškilo kry
žius su įrašu "Lietuvos kankiniams atminti 1988". Vien 1989 m.
Baltijos kelio akcija nuo Vilniaus iki Latvijos sienos įamžinta apie
50-čia paminklų. Gaivinant istorinę atmintį, paminklais pažen
klintos iškiliųjų tautos vyrų (Bizauskų, Vileišių) gimtinės, pagerbti
knygnešiai (Rasų kapinėse).
TMgi kryžius lietuviams buvo ir yra tikėjimo, vilties ir meilės
simbolis (jų meninis įvertinimas - dailėtyrininkų uždavinys). Pa
minklai papuošė kraštovaizdį, jam suteikė etninio savitumo.
Kryžių tyrimų duomenys yra prisidėję prie Lietuvos vardo
populiarinimo svetur. Žiūrint visuomeniniu aspektu tik nedidelė

Kryžius. Šilalės raj. Paragaudžio k. kapinės. 1961 m.

kryžių dalis lietuviams, gyvenantiems tarp Rytų ir Vakarų girnų,
atstojo triumfo arkas. Atgimimo metais kryžių statymas, šventi
nimo iškilmės, žmonių susibūrimas, kalbos, giesmės, dairios pa
minklus padarė laisvėn besiveržiančios tautos kovų liudininkais ir
dalyviais.
Vacys MILIUS 1
5
4
3
2

1. Čilvinaitė M. Kam stato ir kaip brangina žmonės kryžius ir koply
tėles // Gimtasai kraštas. Šiauliai. -1938. - Nr. 3;4. - P. 399-404; Grinius
J. Lietuvių kryžiai ir koplytėlės. - Roma, 1970; Žemaitytė Z. Ukmergės
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SudareA Semaška. - V, 1991.
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IŠ LIETUVOS KRAŠTOTYROS
IR MUZIEJININKYSTĖS ISTORIJOS
Europoje pirmiausiai atsirado gamtotyros muziejai. Tai buvo pri
vatūs ir įvairių mokyklų muziejai-kabinetai, sukurti mokslo, mokymo,
švietimo reikalams. Jų rinkinius sudarė ne tik gimtojo krašto reliktai,
bet ir svetimų šalių keistenybės. Tokių muziejų fondai buvo išdėstomi
remiantis graikų mokslininkų klasifikacijos principais, gamtą skir
stant į gyvulinę, augmeninę ir mineralinę. Muziejai-kabinetai buvo
tarsi muziejai-bibliotekos. Jų kūrimo koncepciją savo veikale "Inscriptiones dėl tituli Theatri amplisimi" (Munchen, 1565 m.) išdėstė
belgas gydytojas Samuel von Ouiccheberg. Tai buvo pirmasis muzeologijos mokslo darbas - teorinio muziejinio mąstymo p ra d žia i
XVI, XVII amžių merkantilizmas, XVIII amžiaus mokslo pasiekimai,
nauja būties samprata, kitas visuomenės gyvenimo būdas inspiravo
ir muziejinio mąstymo kaitą, naujus muziejų tipus, fondų rinkimo ir
tvarkymo principus, kitą muziejų paskirtį. Didelę įtaką turėjo ir tauti
nės idėjos. XVIII a. prancūzų revoliucija iškėlė kultūros vertybių,
praeities reliktų svarbą istorijos, tautos tęstinumui. Pirmą kartą žmo
nijos istorijoje kultūros paveldas bandytas institucionaliai paskirti
Tautai, o ne pavienių žmonių privačiai nuosavybei. Suvalstybintas
Luvras 1796 m. dekretu buvo Įpareigotas rinkti ir eksponuoti daiktus,
susijusius su Prancūzijos istorija ir menu.2 Muziejininkystės akiratyje
atsidūrė ir etnologiniai tyrimai, istorinė praeitis, gamtotyra, krašto
vaizdis, kuris imtas traktuoti ne tik kaip gamtos tvarinys, bet ir kaip
kartų veiklos rezultatas. Mokslas, visuomenė daugiausia dėmesio
ėmė skirti kalbai, folklorui, archeologijai, etnografijai, nes tai labiau
siai išreiškė tautų sąvastį. Gimtojo krašto pažinimas (Landskunde,
krajovedenije, krajowedctwo, kraštotyra) virto labai reikšmingu daly
ku visuomenės švietimo, nacionalinių judėjimų veikloje. Aiškėjo trys
muziejų tipai: akademiniai mokslo tiriamieji muziejai, mokymo kabinetai-muziejai ir-viešieji, skirti lankymui, pasižiūrėjimui. Labiausiai
išbujojo pastarieji: nesvarbu - valstybiniai, visuomeninių grupių ar
privatūs. XIX a. atsirado technikos muziejų. Tuo tarpu senieji istorijos
muziejai specializavosi, kito į kraštotyros, tėviškės (Heimatmuseen
Bonoje, 1820 m., Altes Museum Berlyne, 1830 m.), archeologijos
(Feodosijoje, 1811 m., Odesoje, 1825 m., Kerčėje, 1826 m.), etnogra
fijos, iš kurių išsiskyrė eksponavimo būdu skansenai (pirmasis - dar
1790 m. Islandijoje)®’ kompleksinio pobūžio nacionaliniai (tautos)
muziejai (daugiausia dėmesio sutelkę į savo tautos istoriją, nors
daugelis turėjo ir kitų kraštų meno, archeologijos, numizmatikos
rinkinių). XIX-ame a. muziejus buvo suvokiamas kaip institucija,
sauganti tokius objektus, kurie geriausiai iliustruoja gamtos reiški
nius, žmogaus veiklą pažinimo, kultūros, švietimo procese.
Lietuvoje muziejininkystė vystėsi veikiama bendrų Vakarų Euro
pos muziejinio mąstymo tendencijų ir, be abejo, - savos kultūrinės
aplinkos. Kolekcionavimo procesas vyko panašiai kaip ir Vakarų
Europoje. XVI, XVII a. didikų, dvasininkų privačios kolekcijos buvo
tarsi uždaros meno galerijos (dvaruose, rezidencijose, vienuolynuo
se). XVIII a. Lietuvoje keičiantis visuomeniniams santykiams, kultūri
niam gyvenimui iš dvarų persikeliant į miestus, prie mokslo židinių,
kolekcionavimu užsiėmus ir trečiajam luomui - Lietuvoje atsirado
pirmieji muziejai. Pirmiausiai tai buvo muziejai-kabinetai Vilniaus
Akademijoje: 1752 m. - eksperimentinės fizikos, gamtos (su Lietuvos
floros, faunos ir minerologijos eksponatais, rinktais ir tvarkytais Vil
niaus universitete profesorių J.E. Gilibert (1741-1814), G. Forster
(1764-1794) ir B. Jundzilo (1761-1847), anatomijos, kurio pradinin
kas J. Briotet (1746-1819), zoologijos, minerologijos - turėjęs vieną
iš turtingiausių Europoje mineralų rinkinių (per 20000 eksponatų) ir
kt.^ Šie akademiniai muziejai-kabinetai, paskirtimi ir struktūra iden
tiški Vakarų Europos aukštųjų mokyklų muziejams-kabinetams, po
1830 m. sukilimo kartu su Vilniaus universitetu buvo uždaryti, išdra
skyti, daugelis jų rinkinių išvežta į Rusiją.
XIX a. Lietuvoje kraštotyros ir muziejininkystės vyksmą labiau
sąlygojo savi istoriniai procesai. Bekylantys nacionalinės savimonės
daigai, Rusijos imperijos priespauda, diduomenės ir bajorijos lenkė
jimas sąlygojo kraštotyros ir muziejininkystės kryptis. Turėdama ko
lonijinių interesų, siekdama sėkmingiau valdyti imperijos pakraščius,
caro valdžia bandė geriau juos pažinti. Kraštotyros reikalai buvo
patikėti Švietimo ministerijai. 1804 metų mokyklų statuto 52-ąja pa
straipa iš mokytojų reikalauta rinkti žinias apie kraštą. ŠĮ darbą
prižiūrėti Lietuvoje įpareigotas Vilniaus universitetas 1816 m. sudarė
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specialią komisiją.® Kaip šis darbas vyko, nuodugniau netyrinėta. Tik
to meto spaudoje, atrodo, buvo mokoma rinkti, užrašinėti žinias apie
istorijos paminklus, valstiečių buitį, liaudies kūrybą. Būta jau ir anke
tinio duomenų rinkimo. 1813 m. nežinomas kraštotyrinės anketos
autorius pažymi: "Nelaimingai tautai niekas labiau netinka, kaip
tyrinėti krašto istoriją. Kur ieškoti paguodos, kur pasisemti patarimo
dabartinėse nelaimėse, jeigu ne buvusio spindėjimo prisiminimuo
se P Romantizmas, istorinės praeities heroika davė pradžią sąmo
ningam tautiniam auklėjimui, pažadino tautos kilmės ir savasties
pasireiškimų ieškojimus. Vakarų Europoje tautinę istorinę savimonę
ugdė švietimo sistema, muziejai, mokslas, menas. O Lietuvoje, likvi
davus Universitetą, muziejų neliko, švietimas imtas rusifikuoti. Lietu
vos istorija niekur nebuvo dėstoma, ji buvo suprantama kaip Lenkijos
istorijos dalelė. Tik kelių mokyklų programose: Telšių 1818/19,
1819/20, 1820/21, 1822/23, Naugarduko 1818/19, 1921/22, 1922/23
mokslo metais užsiminta apie Lietuvos istorijos pažinimą. Amžius
rusinta ir lenkinta mokykla negalėjo vaidinti tokio vaidmens, kokį Fr.V.
Forsteris priskyrė mokyklai ir mokytojams: niekas kitas "taip įspūdin
gai nežadino jaunimo gerbti tautos praeitį..." Vis dėlto Vilniaus uni
versiteto profesoriuj. Lelevelio (1786-1863), J. Danilevičiaus (17871843), J. Jucevičiaus (1780-1845) mokslo darbai ir veikla turėjo
nemažą įtaką to meto Lietuvos šviesuomenės, akademinio jaunimo
skatinimui domėtis Lietuvos istorine praeitimi. Bet rusų valdžiai
uždarius Universitetą, Lietuvoje neliko kultūrinį darbą vienijančio
centro. Liko tik pavieniai lietuvybės puoselėtojai, Lietuvos istorijos
tyrinėtojai: S. Daukantas, K. Bogušas, T. Narbutas, L. Ivinskis, D.
Poška, 1812 metais savo dvarelyje Bijotuose įrengęs Lietuvoje pir
mąjį viešą ir unikalų muziejų (ąž uolo "Baublio" išskaptuotame kamie
ne patalpinęs archeologinius radinius, lietuvių dievaičių, kunigaik
ščių portretus, knygas, etnografinius daiktus). Tas muziejus, anot jo
įkūrėjo, "tarytum kalba į jautrias širdis ir pavyzdžiu rodo, kaip vaikai
privalo gerbti savjo tėvus ir senelius...". Nacionalinio pakilimo Lietu
voje veikiami, kai/kurie bajorai ir mokslininkai (daugiausia istorikai),
Vilniuje susibūrė/į Archeologijos komisiją. Jos iniciatoriai (grafas E.
Tiškevičius, istorikai T. Narbutas, M. Balinskis ir kt.) suformulavo
komisijos tikslus: tirti Lietuvos krašto istoriją, archeologiją, mitologiją,
ekonomiką, statistiką, gamtą, rinkti muziejinius daiktus, archyvinę
medžiagą, registruoti kultūros paminklus, privačias kolekcijas. Ši
Vilniaus archeologijos komisijos programa buvo panaši į anksčiau
Rusijos imperijoje įsikūrusių kultūros palikimą tyrusių draugijų pro
gramas (Kuršo Mintaujoje, 1815 m., Prūsijos Kionigsberge, 1844 m.,
Rusų archeologų Peterburge, 1846 m., Pabaltijo provincijos ir Rusi
jos Flygoje, 1833 m.). Vilniaus archeologijos komisija įsikūrimo me
tais realizavo ir pagrindinį savo tikslą: organizavo Senienų muziejų
(1855 m.). Struktūra ir rinkiniais tai buvo nacionalinis (tautos) muzie
jus. Jį sudarė archeologijos, numizmatikos, etnografijos, meno, gam
tos skyriai. Eksponatus dovanojo įvairių sluoksnių Lietuvos žmonės,
daugelis žinomų Lietuvos kolekcionierių: V. ir A. Pliateriai, A. Kirkoras
- archeologijos radinių, J. Kosakovskis - ginklų, R. Tyzenhauzas ornitologijos rinkinių.7 R Galaunės tvirtinimu, nors Senienų muziejus
"nebuvo toksai, kokiu mes, lietuviai, norėtume matyti ir koks pilniau
siai atitiktų lietuvių tautines aspiracijas, vis dėlto jis gana tampriais
ryšiais buvo surištas su Lietuvos praeitimi..."®. Todėl neatsitiktinai
Senienų muziejus po 1863 m. sukilimo buvo uždarytas. Didelė jo
rinkinių dalis išvežta į Rusiją, į Rumiancevo muziejų. Sustiprėjusi
carinės Rusijos priespauda po sukilimo numalšinimo neleido kilti ir
jokioms kitoms kultūros apraiškoms, skatinančioms tautines aspira
cijas. Tarkim, vien Kauno gubernijoje 1864-1906 metais caro ochranka susekė ir panaikino 223 slaptas lietuviškas mokyklas. Lietuvybės
palaikymo, puoselėjimo prieglobsčiu pasidarė Prūsija. 1864-1904
metais Rytprūsiuose išleista apie 3000 įvairių pavadinimų lietuviškų
knygų, slaptai gabentų į Lietuvą. Taip gimė ir "Aušra" (1882-1886 m.).
Lietuvoje bandė burtis slaptos draugijos (Sietynas 1894-1897 m.,
Atgaja 1889 m.), kurių tikslas buvo leisti, platinti lietuvišką literatūrą,
rinkti folklorą, istorinę, etnografinę ir kalbinę medžiagą. Tačiau ir jos
greit buvo susektos, organizatoriai suimti. Tik pačioje Rusijoje kle
stėjo draugijos, kūrėsi provincijų muziejai. Vien 1870-1880 metais ten
įKurta 80 tokių muziejų (daugiausia gubernijos ir apskričių miestuo
se)®, o Lietuvoje iki 1905 m. - vienas kitas (po vieną Kaune ir Vilniuje).

Ramūno VIRKUČIO nuo!ranka
"Akmeninė boba", šiandien stovinti prie tako į istorijos ir etnogra
fijos muziejų, - labai senas, XX a. pradžioje Vilniaus senienų muziejui
padovanotas eksponatas. Tuomet jis sukėlė didelį susidomėjimą, ir
ta proga laikraštyje "Viienskij vestnik " 1909 m. sausio 4 d . pasirodė
A.Mitovidovo žinutė "Novoje priobretenije vilenskogo pubiičnogo
muzeja dre vn o ste jJo je rašoma, kad naujoji muziejaus vestibiulyje
stovinti statula, vadinamoji akmeninė boba, esanti grubaus darbo .
Nežinia, kaip buvusi atrasta. Aišku tik, kad rasta kasinėjant piliakalnį
prie Berdiansko miesto. Atsiųsta vieno 1-os gimnazijos mokinio tėvo.
Toliau aiškinama , jo g boba vaizduojanti vyro figūrą, kadangi nėra
moteriškų papuošalų, matyti gaivos apdangalo, su kuriais paprastai
randamos panašios vyriškos statulos, linija , barzdos linijos. Figūra
pavaizduota pusiau sėdinti, ant pilvo sudėtomis rankomis, kuriose
laiko cilindro formos daiktą. Kojų galūnės neišskirtos, nuo juosmens
figūra iškalta iš vieno akmens gabalo. Akmeninės bobos dažnai esą
randamos pavaizduotos su buitiniais daiktais (peiliu, kirviu ar pan.),
o štai vilnietiškoji - be jų. Ir apskritai Vilniaus "boba" esanti originali,
nepanaši Į kitus tokius radinius. Daugiausia akmeninės bobos esą
randamos Pietų Rusijoje, bet pasitaiko ir Prūsijoje, netgi Sibire.
įVakarų krašte ,! jų rasta tik Minsko gubernijos pietuose. Archeologai
nesutariu dėl jų kilmės - vieni priskiriu skitams, kiti - hunams, treti įvairioms mongolų gentims . PU. Uvarovo nuomone, esą akmeninės
bobos kaltos įvairiose epochose - bronzos, akmenst geležies am
žiaus pradžioje, o kai kurios - net krikščionybės pradžioje, kadangi
kartais jos randamos su išskaptuotais kryžiais. Daugelio mokslinin
kų nuomone, jos buvusios paminklais mirusioms. Liaudis apgaubusi
šias senas statulas legendomis ir prietarais, ir tai apsaugoję jas nuo
sunaikinimo.
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Muravjovas, rinkęs medžiagą apie 1883 m, sukilimo nu
slopinimą, 1901 rn. Vilniuje įkūrė carizmo kolonijines
užmačias atspindintį muziejėlį. Kauno statistikos komite
tas sudarė Kauno gubernijos muziejaus projektą, rado
patalpas būsimam muziejui. Jo steigimu rūpinosi K. Gukovskis. Kauno miesto muziejaus pagrindą sudarė Kauno
tvirtovės artilerijos pulkininko E J. Golyškino 1897 m. mu
ziejui perduota paleontologijos kolekcija (apie 1000
egz.) . O Senienų muziejaus likučiai 1867 m. buvo per
duoti Vilniaus viešajai bibliotekai ir papildyti Peterburgo
dailės akademijos, I. Trutnevo 1887 m. dovanotais paveik
slais.11 Tai sudarė pirmo viešo dailės muziejaus užuo
mazgas Lietuvoje. Dūmos rūpesčiu Jurgio prospekte bu
vo surastos patalpos, kuriose I. Trutnevo iniciatyva atida
ryta paveikslų galerija. Grafas J. Milevskis, pastatęs Vil
niuje dviejų aukštų Veronos Palazzo Bevilacque stiliaus
rūmus, nuo 1880 iki 1893 metų taip pat laikė paveikslų
galeriją. Tokias galerijas savo dvaruose turėjo ir daugiau
Lietuvos bajorų, didikų: A. Tyzenhauzas Pastovių dvare,
Stanislovas Ščensnas Kosakovskis Vaitkuškėse ir kt. A.
Zaborskis, Pašušvio dvarininkas, savo surinktoms muzie
jinėms vertybėms 1900 m. pastatė pastatą, taip [kurda
mas Žemaičių kultūros muziejų.1^ A. Šutinąs, pirmasis
valstiečių kilmės kolekcionierius, 1885 m. Bernardinų vie
nuolyno celėje (vėliau, 1901 m. - pasistatydintuose na
muose Šventikų g. Vilniuje) turėjo muziejėlį. XIX a. antroje
pusėje caro valdžia viešųjų muziejų, kaip tautinės savi
monės formuotojų, netoleravo, o užsienyje dar XVIII a.
privačias kolekcijas, muziejėlius išstūmė valstybiniai.
Po 1905 m. revoliucijos Rusijoje ėmė atsigauti lietuvi
ška spauda, teatras, literatūra - visas kultūrinis gyveni
mas, susibūrė pirmosios oficialios draugijos. Krašto paži
nimu ir jo kultūros turtų išsaugojimu susirūpino dvs beveik
tuo pačiu metu įsikūrusios draugijos: Lietuvos Mokslo
draugija (1905 m.) ir Towarzystwo Przyjaciol nauk (1907
m.) Vilniuje.
Lietuvos Mokslo draugija bandė jungti po visą pasaulį
išsisklaidžiusią lietuvių inteligentiją, palaikė ryšius sii kitų
tautų žymiais mokslininkais, visuomenės veikėjais. Ji ty
rė, rinko, garsino lietuvių kultūros palikimą. Kartu su Dai
lės daugija (įk. 1907 09 02) rūpinosi įkurti ir Tautos rūmus,
kurie taptų Lietuvos kultūros centru. Buvo ir kitų tikslų. J.
Basanavičius, draugijos pirmininkas, dar steigiamajame
susirinkime vylėsi, kad ilgainiui LMD virs Mokslų Akade
mija. Kraštotyros srityje LMD turėjo tikslą rinkti lietuvių kultūros
palikimo reliktus, įkurti jų saugojimo muziejų. Šitokiam muziejui R
Vileišis pirmasis padovanojo pinigų kolekciją. Nem ažą muziejaus
fondų dalį sudarė J. Basanavičiaus ir VI. Nagevičiaus archeologinių
kasinėjimų metu surinktos iškasenos,13 J, Basanavičius padovanojo
ir numizmatikos kolekciją (2000 monetų). R Jurskis atidavė paleon
tologijos kolekciją iš Papilės apygardos, 164 “brūžuotus" akmenis ir
titnago daiktus iš akmens a., rastus įvairiose Lietuvos vietose, K.
Grinius i r i Žilinskas padovanojo akmens kirvukų, kaltų kolekcijas.
Be archeologinių daiktų, muziejuje buvo surinkta daug bažnytinių,
etnologinių, dailės eksponatų.1^ Gausiausias ir pagrindinis muzie
jaus skyrius - etnografinis (2050 eksponatų): tautiniai drabužiai (net
iš XVII a.), audiniai, mezginiai ir pan. 1909 m. j šį skyrių pateko M.
Zauniūtės lietuviški rinkiniai, eksponuoti Paryžiuje Pasaulinio meno
parodoje. Gausi buvo liaudies meno kolekcija, kurios dalį padova
nojo Dailės draugija, Į LMD muziejų pateko ir lenkų uždraustos
Švenčionių Mokytojų sąjungos bet “Ryto“ draugijos etnografiniai,
archeologiniai, keramikos rinkiniai. Bet lenkų okupacinė valdžia
muziejaus netoleravo - stigo patalpų, prityrusių tvarkytojų. 1937 m,
buvo uždrausta LMD veikla, o su ja pasmerktas išnykimui ir muzie
jus. Eksponatus imta net naikinti. Tam prieštaravo kai kurie ir lenkų
mokslininkai - Marija Znamerovvska-Prūfer. Iš muziejaus teliko saugykia.
Lenkų mokslo bičiulių (TPN) draugijos muziejinė veikla Lietuvoje
dar neištirta. Nėra objektyvaus jos reikšmės lietuvių kultūrai vertini
mo, Atrodo, kad TPN veikla kultūros palikimo išsaugojimo srityje
buvo panaši į LMD veiklą. Ši draugija, kaip ir LMD, buvo įsteigusi
panašaus pobūdžio muziejų, kurio pradžia - A. Zaborskio Žem aičių
kultūros muziejaus rinkiniai. Vien 1907 m. 70 asmenų jam padova
nojo 1555 daiktus15. Čia buvo archeologijos - priešistorijos, numiz
matikos, medalių, A. Mickevičiaus, meno, etnografijos, istorijos ir
gamtos skyriai. Su TPN muziejumi buvo sujungtas 1907-1914 metais
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veikęs Mokslo ir Dailės muziejus, kurio vienas steigėjų - Lietuvoje
žinomas kolekcionierius Marijonas Broel Pliateris. Vyriausias fondų
saugotojas jame buvo TPN narys Liucijonas Uzembla (1874-1942).
L. Uzemblos ir Eustachijaus Brenšteino (1874-1938), gimusių, gyve
nusių ir kolekcionavusių Lietuvoje, nuopelnai ir skriaudos Lietuvos
kultūrai išsamiau dar netirti. L. Uzembla savo surinktą Lietuvoje
medžiagą atidavė TPN muziejui, Vilniaus universitetui (Universiteto
istorijos medžiagą), taip pat-T. Vrublevskio bibliotekai (J.K. Vilčinskio
Vilniaus albumo litografijas), J. Jablonskiui, ir kitiems (įvairią lituani
stinę medžiagą, lietuvių k. žodyno juodraštį). 1913 m. Vilniuje meni
nės pramonės parodoje jis eksponavo lietuvių liaudies meno dirbi
nius, juostas, prieverpstes, kultuves - už tai gavo sidabro medalį.
E. Brenšteinas Lietuvą laikė nesaugia meno ir kultūros vertybėms
saugoti vieta. Tad iš Lietuvos dvarų, didikų palikuonių Chaleckių,
Skirmuntų, Oginskių, Radvilų ir kt. jis rinko Vakarų Europos bei
Lietuvos meno reliktus (paveikslus, epochinius baldus bei kt. daiktus)
ir perdavinėjo Vavelio muziejui Krokuvoje. Numizmatikos ir archeo
logijos kolekcijas jis perdavė Krokuvos Numizmatikos ir archeologi
jos draugijai, o etnografijos - Etnografijos muziejui Varšuvoje, kur visa
tai per II pasaulinį karą žuvo. Tik dalį savo archeologijos, istorijos ir
žemaičių etnografijos rinkinių jis atidavė TPN muziejui, kurio vedėju
pats buvo. Bet ir šio muziejaus daugelis rinkinių 1939 m. pradingo
Lenkijos muziejuose, archyvuose, asmeninėse kolekcijose. Tokia
mūsų atžvilgiu negatyvi E. Brenšteino veiklos pusė. Tačiau neabejo
tini jo nuopelnai tiriant ir populiarinant lietuviškosios kultūros istoriją,
lietuvių liaudies meną. E. Brenšteinas yra rašęs ir apie lietuvių papro
čius, Vilniaus laikrodininkystę, varpų liejyklą, mediciną. Jo plunksnai
priklauso monografija apie savo žemietį (M.E. Brenšteinas gimė
Telšiuose) D. Pošką. Jis rinko ir spausdino žinias apie Vilniaus uni
versiteto biblioteką iki 1832 m., apie Blaivybės broliją Lietuvoje
1856-1863 metais, Kražių mokyklos teatrą, lietuviškas dainas. M.E.
Brenšteinas pirmasis ir vienintelis parašė išsamią apybraižą apie
Lietuvos muziejus.16
Abiejų minėtų draugijų muziejinė veikla turėjo ir bendrumų: tirti
lietuvių kultūros istorijos faktus, rinkti daiktines iliustracijas, saugoti
jas kompleksinio, kraštotyrinio pobūdžio muziejuose.
Panašius tikslus turėjo ir Nepriklausomoje Lietuvoje jau pirmaja
me dešimtmetyje ir vėliau įsikūrusios kraštotyros ir kitos kultūrinės
draugijos. Jų veikla ir santykis su muziejininkyste - itin plati tema,
beje, menkai tyrinėtojų nagrinėta, bet kuria galima atskleisti kraštoty
ros, kultūros paminklų saugojimo, Lietuvos inteligentijos, švietimo,
kultūros politikos ar net tautinės savimonės naujus aspektus.
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VILNIUS,
UJILNO,
B I/IA bH fl:
MIESTAS IR MITAS
Vladimiras TOPOROVAS

Rašytiniai šaltiniai, kuriuose užfiksuotos ankstyvo
sios Vilniaus įkūrimo legendų versijos, yra XVI, netgi
XVII a., ir tik labai nedaug galima pasisemti iš XV a.
pabaigos tekstų.27 O miesto pavadinimas sutinkamas
daug anksčiau. Pirmą kartą Vilnius patikimai paminėtas
1323 m. sausio 25 d. Gedimino laiškuose Liubeko,
Štralzundo, Bremeno, Magdeburgo, Kelno piliečiams
(plg. charakteringą papildymą, susijusį su Romos te
ma: Colloniensi, ceteris vero vsque R o m a m...): ...
vnam de ordine predicatorum sciatis nos infra duos
annos erectam i n c i u i t a t e n o s t r a V i l n a de
nouc. Quas vero de ordine minorum vnam in V i l n a
c i u i t a t e n o s t r a predicta, aliam in Noqqardis...
Datum in c i u i t a t e n o s t r a V i l n a...28 Penkiskart
tarp 1305 ir 1330 m. Dusburgiečio "Cronica Terrae
Prussiae" paminėta castrum Gedemini (Jedemine)29,
kurią su Vilniumi bandė susieti Foigtas, Karamzinas ir
kiti, negali būti tapatinama su Gedimino pilimi Vilniuje,
nes ten kalbama apie "territorium Lethovvie dictum Poqraudam“ Žemaitijoje (SRP I, 170). Netgi kai rašoma
apie "De combustione suburbii de castro Gedemini"
(1324 gegužės 22) ir "De exustione castri Jedemini et
suburbii (1330 m.), rašoma ne apie Gedimino pilį Vilniu
je. Jei ieškotume-dar ankstesnių miesto paminėjimų, tai
arba jie labai nepatikimi, arba yra tos mitologizuotos
tendencijos, apie kurią kalbėta anksčiau, vaisius. Voskresensko metraštyje (XVI a. pirmoji pusė) miestas
minimas 1129 m. (6637 m.) datuotuose užrašuose,
kalbant apie Mindaugo kilmę. (...) Aiški Voskresensko
metraščio ir kitų panašių šaltinių chronologinė painiava
(Mindaugas valdo XII, o ne XIII a.), kiti prieštaravimai,
taip pat vėlyvas šių šaltinių užrašymo laikas neleidžia
Vilniaus paminėjimo laikyti patikimu.33 Aiškiai paantrin
ta mitologizacija reikėtų laikyti Snorei Sturlusonui
("Heimskringlė") priskiriamą Vilniaus ir Trakų paminėji
mą kaip Velni ir Tryk, apie kurj rašė T Čackis, o paskui
jj daug dešimtmečių beveik visi Vilniaus istorikai34.
Tačiau nei Velni, nei Tryk "Heimskringlėje" nėra. Lygiai
taip pat neišgelbsti ir bandymas remtis sagos apie
Inglingus dviem Odino brolių vardais - Ve ir Vili.35 j kiek
sudėtingesnę situaciją patenkame nagrinėdami vadi
namojo “Tautų katalogo", įeinančio j vieną iš ankstyvųjų
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anglosaksų literatūros paminklų “VVidsith", 78 eilutę.
Tarp šalių, miestų ir tautų, su kuriomis susipažinęs
autorius, minima:
75 Med Sercinųum ic wxs ond mid Serinųum,
Mid Creacum ic wxs ond mid Finnum ond mid
Casere,
se pe vvinburga qeweald ahte,
78 W i o I e n a ond v i l n a ond Wala rices.36
Kai kada w i o I e n a ond v i l n a literatūroje apie
Vilnių bandoma tapatinti su Veliuona ir Vilniumi.37 Iš
tikrųjų abi šios pilys matyt buvo senas Lietuvos didžių
jų kunigaikščių palikimas: pirmoji - Žem aitijoje,38 an
troji - Aukštaitijoje. Tačiau 78 eilutė, kaip ir visas ją
supantis tekstas, gana neaiškūs. Užtektų priminti, kad
vviolena ond wilna, pradedant J. Grimu, daugelis laiko
apeliatyvais (Kemble, Ettmūller, Mdllenhoff, Rieger,
VVuIcker, Grein, Kluge, Holthausen ir kt.) Tiesa, jau Leo
pasiūlė šiuos ž odž ius laikyti genčių reikšmėmis ir vertė
78 eilutę taip: "Der VValchen und VValchinnen und dės
VValchenreiches"39, šis vertimas, kaip ir nem aža kitų,
atliktų vėliau, patvirtina, kad vviolena ond vvilna traktuoti
kaip Veliuoną ir Vilnių yra tik viena iš daugelio galimy
bių.40
Jeigu atmesime abejones keliančius Vilniaus pami
nėjimus, tai ankstyviausi iš patikimų pavyzdžių leidžia
atkurti kaip išeities formą Vilna, kuris gali būti ir (KVilna)
ir (KViln’a). Ankstyvasis miesto vardas sutampa su
upės Vilnia vardu, plg. sutampančius upių (arba ežerų)
ir miestų vardus: Akmenė, Alvitas, Dysna, Gaišia, Lamestas, Lyda, Nova, Pelesa, Širvinta, Šventupis, Upy
na, Venta ir pan.41 Upių ir miestų pavadinimų sutapi
mas šiuo atveju nėra kokia naujiena, tą patj galima
pasakyti apie kalbinį šio sutapimo suvokimą jau šio
miesto istorijos apyaušriu. Atvirkščiai, esminiais ir ne
trivialiais reikėtų laikyti pastebėjimus, kad tokia nulinė
žodžių daryba (upė
miestas) yra, pirma, š e n
i a u s i a s toponiminis (ir plačiau - onomastinis)
žodžių kūrimo būdas, ir, antra, būdingas kaip tik p o
e t i n i ų m it o modelių pavadinimams, atspindintiems
žinomą gaminančio ir gaminamo neatskiriamumą ir kas šiuo atveju dar svarbiau - vietą (locus) ir veikėją,
susijusį su šia vieta, paprastai sukuriantį šią vietą (Ge
nius loci).42 Abi šios išvados tiesiogiai susijusios su
tuo, kas bus nagrinėjama toliau. Reikia pažymėti, kad
ir kiti pavadinimai, sutinkami ankstyvosiose legendų
versijose apie Vilniaus jkūrimą, liudija tą patį poetinį
mito kontekstą, kuris jau švystelėjo ryšium su miesto ir
per jj tekančios upės pavadinimu.
XXX

Toliau apžvelgsime du legendų ciklus, kurių vienas
(Šventaragio) susijęs su miesto priešistorija, o kitas
(Gedimino) - su miesto įkūrimu.
Šventaragio ciklo versijos būdingi pavyzdžiai užfik
suoti vakarų Rusijos metraščiuose ir M. Strijkovskio
'Kronikoje". Vakarų Rusijos metraščiuose keturis kartus
sutinkamas pilnas Šventaragio istorijos variantas.43

Kaip pavyzdį pateiksime Archeologų draugijos nuo
rašo versiją:

0 «H>KaTMJImtobckom LUBMHTopo3e CHe OyreHycoBt.
no CMpTM PMHKrOJTTOB'b MOJiytOHM TCflpA CBOerO
npnpo>KOHoroi oyaAnMco6e rcflpeM kh3ADuroBCKaro i >KomomcKoro CHa OyreHycoBa. c Kmaspacy LUBMHTporaMno
kh>kmbuim UlBMHTpory Ha HoBeropoflUbi i Ha Pyci<nx ropofle*
i OTeų ero «H3b BenHKiH JImtobckim i >Komomtckmm OyreHyc
o yMpe i CHb er LLlBMHTopor no cmptm oųa CBoero HaHHeT
khAkhth Ha BenMKOMKH>KecTBe JImtobckom i >Komomtckom m
HoBropoflCKOMi PycKOM. moypoflnn UlBMHTopor CHa KtmpmoHTa.iočepeTBenMKMMkhA3UlBMHTopor m e c ų o Ha n yium BenMMxopoiuonoflne peKM Benu r n e peną
BMHHAoynaflbiBaeT oy Benio, i npocnn CHa CBoero
CKMpMOHTa,a 6 bi h a TOMMecųbi čbi no >k r n m m
0 oyHMHeHO r A e č b i e r o Me pTBor o cojkt
n m. i npMKa3an CHy CBoeMy a6bi no cmptm ero Ha tom Mecųbi
rfle 6bi er 3>«or i bcmx KH3eM J1mtobckmx i 3H3MeHMTbix 6oAp
co>KeHo6bino. i luto 6bi b>ko h m r a e m h a e T e n e c a MpTBbix h e 6 bi n m c o >k e h bi t o n k o t a m 6 o m nepeflTbiMiKbiraiiHTena
m p T B bl x Ha t o m m e c ų bl, x t o r a g o yM
p e t. i npMKa3aBiiiM tum cnoBa ČHy CBoeMy CkmpmohTy, BenMKMM KH3b LLIbmhtop m oyMpe.
0 BenMKOM KH3e CKMpMOHTe.
BenMKMM KH3b CKMpMOHTb 30CTa/l no oųbl CBOeM Ha Be-,
hmkom KH3bCTBe JImtobckom i >Komomtckom, i PycKOM. i noAnyr
oųa CBoero npMKa3aHio, Ha tom Mecųbi Ha oycTM p e k m
B m n h m, r Ae oyBeni o oynaAbi BaeT, bhmhm
n >k r n m m o i TaM>Ke Tb no oųa CBoer o co
>k e r. i kohA er Ha kotopom ex<AMBan, i uiaTy ero KOTopyio
HoujMBan mxopra ero 3b>Kor. i ot twx sacoB npo3BaHO LLJbmHToporopo, i Ha mmA Toro BenMKoro KH3A i kohm KOToporo
BenMKorokhĄ3AJlMTOBCKoroan6o naHa cohokohoTeno, TorAU
npM hmx KnaAbiBanM koitm pbiCM a6o mcabokm ppA Toro m>k
Bepy Tyto MeriM m>k cyAHbiM AHb Men SbrrM i TaK 3HaMeHanM
coče m>k 6bi Brb Men npMMTM i ceAeTM Ha ropb bncokom, i
cyAMTM «MBbiM i MepTBbiM, Ha KOTopyio 6yAeT ropy TpyAHO
B3biMTM6e3 Tbix HorTePi pbiCMx a6o MeABe>KMx, i AnAToro tum
HorTM noAne Tbix KnaAbiBanM, Ha kotopux MenMHa Tyio ropy
ne3TM. i Ha cyA ao Bra mtm a TaK asKonBeK noraHbiM čbinM a
b>km>k nOTOM coče 3H3MeHanM i b Bra oahoto BtpMnM m>k
cyAHbiMAHb Men ČblTM, i BbpMHM3 MepTBblX BOCTaHIO, i OAHOrO
Bra KOTOpbIMMaeT cyAMTM>KMBblMMMepTBbiM.
GermontSwintorogowicz, wielkixiądz litevvski, ruski
1zmodzki, roku 1271 44
Ciermont jeszo e za žyvvota ojcowskiego, będąc na
wielkie xięstwo Litewskie, Ruskie i žmodzkie, spolnym
wszech stanow zezwolenim vvybrany, po šmierci zas
ojcowskiej, roku 1272, w Kiernowie byf na stolicę w
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czapce xiąžęcej podnoszony, vvedlug obyczaja zdawnazvvyktego, i od przodkovv podanego. Potym czyniąc
dosič roskazaniu, i wolej ojcowskiej, uczynil i založyK
w ie Ik ie z h l i s c e m i ę d z y gorami, n a t y m
m i e j s c u g d z i e W i I n a r z e k a do W i I i e j
w p a d a, lassy wszystki okoliczne kazaf vvysiec,
a uprzątnąwszy plac szeroki, pošvvięcilono miejsce,
z worozbitami swoimi, obyczajem pogariskim, nabiwszy bydla rozmaitego bogom swoim na ofiarę;
t a m ž e n a p r z od c i a i o o j c a s w e g o
Swintoroga Utenusowica, wedtug
z w y c z a j u s p a l i u ubraw szyg o w zb ro jęiw szaty
jego co nadrožsze, i szablę, sajdak, wlocznią, chartow
z vvyžlami po parze, jastręba, sokoTa i koniažyvvonego,
na ktorym sam jezdzyvvaf, i sfugę albo kochanka jego,
najvvierniejszego i naimilszego, žyvvego z nim pospolu
spalili, zložywszy wielki stos drzew dębowych i sosnowych; rysie zaš i niedzwiedzie poznogcie, panowie i
bojarowie okofo stojąc w ogoii miotali, dla tego, iž
vvierzyli o dniu sądnim, na ktory umarli wszyscy znovvu
do žywota przywrdceni mieli stanąc, a iž bog jeden
jakis (ktorego nie znali, tylko o nim tak wierzyli) wszechmocny i nad vvszystkie insze bogi najwiętszy, miaT
wszystkich ludzi dobre i zfe spravvy sądzic, siedząc na
gorze vvysokiej i przykrej, na ktorą gorę trudno vvierzyli
vvlešc bez paznoqci rysich albo miedzvviedzich. Ale się
o tym vvyžszej dosic szeroko povviedzialo, w opisaniu
rozmaitych baJWochwalstw Ruskich, Polskich i Litevvskich. Tym tedy spossobem Svvintoroha, ojca vvielkiego xiędza Litevvskiego, Germont syn, na on šwiat odpravvil przez ogien, a košei zebravvszy, vvtrunęvvložono
zaspuntovvaną, a potym na tym miejscu vvynioslą mogifę usypano.
A ten kaztalt i obyczaj palenia trupovv miasto pogrzebu, znac iz Litvva miafa podany od Palemoną albo
Libona i od inszych w ty strony zaniesionych Rzymian,
ktorzy takž e trupy umarfych zwy kli byli palic. Rzymįanie
zas i inszy VVfoszy, ten obyczaj od EneassaTrojariskiego vvzięty, zachowywali. Bo i Trojanie i vvszyscy Grekowie, trupy zavvždy palili (Aen. 6: Itur in antiquam sylvam
stabula alba feraru m ...)... Tak tež i Litvva przykladem
inszych narodovv paganskich xiązętom svvoim pogrzeby przez ogien na tym miejscu, gdzie Wilna w Wilją
vvpada, i gdzie naprzod Svvintorocha spalili, odpravvovvali; pany zacniejsze tam že palili, az do czassovv Jagelovvych, a zvvali to miejsce Svvintoroha imieniem xiąžęcia svvojego, na nim naprzod spalonego. A ižby ony
zliska tym vviętszej wagi i svviatoblivvosci byly, ustavvil'
na tym miejscu i fundowal'xiąžę Giermont kaplbny i
vvorozbity, ktorzyby modiy i ofiary bogom opravvovvali.
Ogien tez vvieczny z dębovvych drevv na tych zgliskach
zavvždy we dnie i vv nocy gorzalį na chvvaKę Perkunovvi
bogovvi, ktory gromami, lyskavvicami i ogniem vvlėdat.
A ješliby za niedbalstem kaplanovv, albo sfug na ten
urząd vvystavvionych, ogien kiedy zgasl, tedy takovvi
bez žadnego milosierdzia jako svvietokrajcy, byvvali
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ogniem paleni, jako się o tym vvyzszej posiedzialo, vv
opisaniu boąovv Litevvskich poganskich...
Išskirtinę Šventaragio legendos reikšmę galima pa
aiškinti tuo, kad ji tapo svarbiausia j u n g i a m ą j a
g r a n d i m i tarp sumitologintos Lietuvos ir jos
kunigaikščių, Palemono palikuonių, istorijos ir priešistorijos, jau atitrukusios nuo legendinių personažų
(būtent šiuo laikotarpiu pirmą kartą pasirodo kunigaik
ščiai neabejotinai l i e t u v i š k a i s vardais, nors
negalima tvirtinti, kad jų istoriškumas tikras); tarp j
vakarus nuo Vilniaus esančių žem ių aprašymo ir pasa
kojimo apie "pirmąjj* precedentą, įvykusį iškyšulyje, kur
Vilnia įteka j Viliją ir kur vėliau kaip tik dėl šio "pirmojo"
precedento buvo įkurtas Vilnius; tarp legendinės ir
aiškiai senos ("barbariškos", "svetimos") ir naujos "sa
vos" kultūrinės tradicijos, įsigalėjusios kaip tik Vilniaus
vietoje ryšium su Šventaragio mirtimi (mirusiojo sude
ginimas) ir suvokiamos kaip charakteringo etnokultūri
nio (o galbūt net kaip priešvalstybinio) šios srities vie
ningumo žymė. (...)
Reikėtų atkreipti dėmesį į faktą, kad Šventaragis yra
v i e n i n t e l i s kunigaikštis, su kurio vardu nesiejami
j o k i e istoriniai įvykiai, išskyrus tai, kad jis savo
prašymu po mirties buvo sudegintas paties nurodytoje
vietoje, tapusioje tradicine mirusiųjų deginimo vieta.
Taigi apie Šventaragį kalbama tik kaip apie tradicijos
įkūrėją ir tik ryšium su vieta, kur Vilnia įteka į Viliją. Ta
prasme jis aiškiai statomas priešpriešiais ir savo tėvui
Uteniui, ir savo sūnui Skirmantui, su kurių vardais su
siję realūs istoriniai įvykiai (bent jau XV-XVII a. istorio
grafijoje). Dar daugiau, pats Šventaragio vardas, skir
tingai nei vėlesnių kunigaikščių vardai, atrodo, neturi
precedento lietuvių onomastikoje. Užtat šaltiniuose
postuluojamas kunigaikštis Šventaragis yra susijęs su
savo pirmtakais dviem esminiais požiūriais. P i r 
m i a u s i a , jis, kaip ir jo tėvas bei senelis, yra tam
tikros ritualinės tradicijos, su mirtimi susijusio kulto
įkūrėjas. Plg. su jau cituotais tekstais apie Šventaragį:
"B Tbix neiex Mam. KyKOBomABa rioAia oyMpe oy Be/inKOM
CTapOCTMCBOeM, KH3bBe/IMKIMKyKOBOMTMMJiytOMMM3TKyCBOK),
i oyMMHMn čorreaHa ofipa30M eb hmhAhm eM naMAr i noaaBM/i
Toro čormaHa, MMeHeM Mauro CBoen lloATbi BbirneM 03epa
>Kocnn, KOTopbin>k očpa3 <į>ajinnn i 3a Borą mwim Tyra noĄiy,
i noTOM tot SonBaH 3rnHyn m Ha tom Mecųbi BbipocnM nnnbi i
Tbin nnnbi xBannnn m3a Borą nx Menu, xax hmAToe floATbi ax<
n po cero ahA, a 3a tum KH3b Benm<iM_ caM Kykobomt oyMpe i
30craBnn no ceče CHa_ OyTeHyca, KOTopbin >k cuh MHnyrasri
oųa CBoero BeriHKor khšA KyKOBOnrA i oyHHHHn SonBaHa Ha
naMAT oųa CBoero, i nocraBkin ero na ropb oahoh HaA penora
CBeTora He AaoeKO flHBHnTOBa noToporo n $ a m m i 3a Bra
ero MbHM. i noTOMTor čonBaH 3rnHyn raw Bbipoc m nraAMtnm
tvankinu i npo3Bann ero hmAhcm naHa CBoer KyKOBOHTA

(nepn XVII, 248-249. plg. taip pat 233-234, 242, 302303,364-365). (...) A n t r a, Šventaragio vardas, kaip ir

jo pirmtakų vardai, yra neatsiejami nuo to s v i e t o s ,
kur jis buvo sudegintas ("n/iecųo Ha nym " (var.: Ha nbcy)
... noflne penu Benu rAe pexa BrnnHf oynaflbiBaeT oy Benio,
arba kiek kitaip pas Strijkovskį "między gorami, na tym
miejscu gdzie W ilna rzeka do Wiliej wpada".68 Paga
liau, jeigu būtume dar drąsesni, galėtume teigti, kad
kaip tik v i e t a buvo pirminis Šventaragio vardo
šaltinis, ji tik vėliau ir greičiausiai tik istorinėse-etimologinėse XV-XVII a. fantazijose virto kunigaikščio var
du.69 Jeigu šis požiūris būtų priimtas, tai galėtume
paaiškinti, kodėl nėra res gestae, susijusių su kuni
gaikščiu šventaragiu. Matyt dar svarbesnė ta aplinky
bė, kad šis vardas paaiškinamas ir paralelės jam sutei
kiamos kaip tik toponimų sferoje. Forma UlBMHToporb,
CBHHToporb, Svvintoroh neabejotinai lietuviškos kilmės,
numanomas žodžių jungimas - xŠventas ir xragas,
virtęs sudurtiniu žodžiu Šventaragis70; plg. Šventra
gis, kaimas Marijampolės rajone, Šventragiai, kaimas
Kelmės rajone,71 nekalbant apie panašius darinius su
elementu Švent- : Šventakalnis, Šventežeris, Šventbrastis, Šventupė, Šventvalkis, toponimuose72 ir pa
vadinimuose: Ragos upelis, Ragupys, Ragupis, Ragu
va, Raguolis, Ragana, Raganė, Raganupė, Ragaišupis
(LUEV, 131); Rageliai, Rageliškė, Raginė, Ragiškė, Ra
gučiai, Raguva, Ragava, Raganiai, Raganiškė, Raga
išiai ir pan. (LATS, 1976, II, 255-256). Tokio pobūdžio
darinių gausu ne vien lietuvių, bet ir latvių, prūsų, iš
dalies ir slavų arealuose. Elemento rag- reikšmė šiais
atvejais mus grąžina kaip tik prie topografinių objektų,
plg. liet. ragas ("smailas žem ės plotas, įsikišęs į jūrą,
ež erą ar mišką"), lat. rags (kalno ar uolos viršūnė), rusų
por, yron, Bbicryn, noKOTb, KoneHO, Mbic, Koca, nyKa, M3rn6, ar
KoneHO penu, oipor. BeTBb, noBoHHbiū Kpa>K, ao/fhm OBpar
čariKM ir pan. (flanb III, 1696). I (...) Tiesa, reikėtų prisi
minti ir apie šių žodž ių vartojimą asmenims žymėti (po
krikščionybės įvedimo - neigiama prasme, plg. liet.
ragana, ragius (= velnias). (...)
Suprantama, kyla klausimas, kurioje būsimojo Vil
niaus teritorijoje galėjo būti mirusiųjų deginimo vieta,
vadinama Šventaragiu. Tai, kad šaknis rag- galėjo pa
gal vertikalę reikšti ir aukštumą, ir žemumą, o pagal
horizontalę ir kaž ką ištemptą, ir suraitytą, vingiuotą, dar
labiau apsunkina Šventaragio vietos nustatymą. Kol
kas čia galimos tik hipotezės. Nežiūrint, kad XIII a.
lietuviai paprastai mirusiuosius degindavo aukštumo
se, šiuo atveju teoriškai galima prielaida, jog tai galėjęs
būti Gedimino pilies kalnas, labai abejotina. Jau vien
tai, kad šaknis rag- dviejų upių santakoje (kaip tik šis
motyvas daug kartų pabrėžiam as visuose Šventara
giui skirtuose šaltiniuose) turėtų reikšti kampą, kurį
sudaro susiliedamos upės, be to, daug ką sako ir tai,
kad nė viename šaltinyje nekalbama, jog Šventaragis
būtų kalne.
Atvirkščiai, šaltiniai kalba apie Šventaragio slėnį,
apie tai, kad jis "między gorami”, ten kur giria, kur

miškas. Turėdamas omenyje jau Gedimino laikus, Strij
kovskis rašo, k a d ...: piervvej od ;Swintoroh.a i Germonta... vvieczny ogien... byt fundovvany na tym miejscu,
gdzie dzis p u s z k a r n i a . . . VVszakže Gedimin naci
to l a s c i e m n y bogom pošvvięciT (co zwano u
lacifiskich pogan į inszych narodovv Lucus, a Litvva i
dzišlaszow ieLaukos)... a t e n la s b y f n a d W i I
j ą p o d l e p u s z k a r n ie j,a ž d o L u k is z e k " ( S t r y jk .
1,373).76 Jeigu ši žinia suponuoja tradiciją, dar išlikusią
XVI a. antroje pusėje, tai Šventaragis turėjo būti į vaka
rus nuo Vilnios77, tuo metu (ir iki XVII a.) tekėjusios į
vakarus nuo Gedimino kalno palei dabartinę Vrublev
skio gatvę (plg. 1648 m. I. Getkanto planą, XVI a.
Viduryje sudarytas ir 1576, 1581, 1599 m. išleistas
Brauno planas ne toks akivaizdus). Ši žem um a ant
Vilijos kranto, užliejama potvynių metu, matyt, susiliejo
su vakaruose Lukiškių link buvusiu mišku. Vieta matyt
buvo laikoma bloga, nes nors buvo greta Aukštutinės
ir dar arčiau Žemutinės pilies, gana ilgai nebuvo apgy
vendinta. 1397 m. po sėkmingo žygio į pietus grįžęs
Vytautas Lukiškėse apgyvendina totorius ir leidžia
jiems čia pasistatyti mečetę (netoli būsimo kalėjimo).
Ilgą laiką ten, kur dabar stovi šv. Jokūbo bažnyčia,
buvo pačių v a r g i n g i a u s i ų miesto gyventojų
kapinės; jų skurdumas taip badė akis, kad joms tvarkyti
buvo renkamos aukos (kaip tik iš tokios aukos 1642 m.
pastatyta medinė bažnyčia). Matyt neatsitiktinai dar
XIX a., kai Lukiškės toli gražu nebuvo užstatytos, prie
šv. Jokūbo baž nyčios steigiama ligoninė (čia gydomi
veneriniai susirgimai). Tad Lukiškės ir prie jų besišlie
jantis rajonas tipologiškai galėjo būti sulyginti su vieto
mis, skirtomis pavargėliams. Tarp kitko cituotas Strij
kovskio sugretinimas lot. Lucus: liet. Laukos (pavarto
jant kaip mišką, o ne kaip lauką) galėjo kilti dėl garsų
panašumo - lot. lucus ir liet. Lukiškės.75
Teiginį, kad mirusiųjų deginimo vieta buvo apačioje,
slėnyje, o ne kalne,galima sustiprinti ir samprotavimais.
Visuose senuose šaltiniuose, kuriuose kalbama apie
am žinąją ugnį ir Perkūno šventyklą, buvusią Gedimino
kalno papėdėje (apatinė Katedros varpinės dalis tradi
ciškai laikoma bokšto, nuo kurio Krivis žmonėms skel
bdavo dievų valią, liekana), jos n e a t s k i r i a m os
nuo Šventaragio slėnio. Tiesą sakant, jeigu pasitvirtin
tų, kad Perkūno šventykla buvo a p a č i o j e , tai visos
abejonės dėl Šventaragio vietos atkristų savaime. Šiek
tiek vėlesniuose liudijimuose apie Vilniaus įkūrimą tie
siai sakoma, kad Šventaragio slėnyje Gediminas pra
dėjo statyti Žem utinę pilį (žr. toliau). Bet yra ir kitų
Šventaragio buvimo apačioje įrodymų. Ir vakarų Rusi
jos metraščiai, ir Strijkovskis rašo, kad mirusįjį sudegi
nus Šventaragyje šalia jo dėdavo lūšies ar meškos
nagus "atiA Toro m>k Bepy Tyio Menu m>k cyflHbiH flHb Men 6bun
i Ta« 3HaMeHann co6e h>k 6bi Brt> Men ripnmn i ceflem h a

fo p b Bbl C0 K0 M, i CKflHTM >KHBblM i MepTBbIM, Ha K0 T 0 p

y to 6 y a e t r o p y t p y a h o b 3 bi m t n 6e3 Tbix HOrren
pbicnx, a6o MeABe>KMX, i aM Toro Tbin HorTM
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noflneTbixtcnaflbiBanuHaKOTopbixMenu Ha Tyro r o p y
n e 3 t n.82 Tikėjimas j “MeprBbix BoaaHe" ir Paskutinį
teismą, kurį Dievas surengs ant kalno, numato kelią iš
apačios į viršų, į kalną, ir tuo patvirtina Šventaragio vietą
apačioje. Pagaliau pagrindinio mito schemą, susijusią
su Perkūno nugalėtu priešininku, nustato ne vien sce
narijus, bet ir topografiniai saitai. Pats dramatiškiausias
mito epizodas vyksta apačioje; su šiuo epizodu susiję
didžiausi baisumai, pavojai, o kartu ir didžiausios viltys.
Kaip tik todėl jis dažnai atstovauja visam mitui, nule
miančiam ir aukojimo vietos parinkimą, ir tašką, kuria
me pasibaigęs gyvenimas per mirtį susijungia su am
žinuoju, ir, pagaliau, toponiminės charakteristikas. Čia
reikėtų priminti ypatingą rago ir atitinkamo žodžio vaid
menį pagrindiniame mite. Ragas yra aukštai ant kalno
esančio Griausmavaldžio (raguotas Perkūnas, Perkū
nas su ragu), Gyvatės arba Drakono (plg. raguota
gyvatė) ir gyvulio (plg. raguotas gyvulys) atributas.
Todėl neatsitiktinai sutampa Šventaragio ir Perkūnragio84 įvardijimas, o kita vertus, Vilniaus teritorijoje tarp
archeologinių iškasenų gausu akmeninių ir netgi iš
rago pagamintų kirvukų, kurie mite yra nuolatinis Griausmavaldžio atributas. Galima spėti, kad kartu su Šventaragiu sudeginti sakalas, arklys, šuo85 gali reikšti tam
tikrą pagrindinio mito įvairių zonų klasifikaciją. Jau vien
šios detalės sudaro prielaidą teisingai interpretuoti pa
grindinę priešpriešą, pasireiškiančią Šventaragio slė
nyje: u g n i s - v a r i d u o (plg. amž inoji ugnis, lauž ai,
ant kurių deginami mirusieji, ir vieta žemumoje, prie
vandens, už upės ir pan.).88 Būtent šie du požymiai ir
sudaro Perkūno esmę, taip sakant 'instrumentuotės"
aspektu. Taigi šiuo požiūriu Perkūnas gali būti gretina
mas su Šventaragiu kaip vieta, kur pasireiškia Griau
smavaldžio veiklą ir šventaragiu kaip kunigaikščiu, o
galbūt žyniu, prilyginamu Griausmavaldžiui. Pagaliau
epitetas "šventas' taikomas ne vien Šventaragiui, bet ir
Perkūnui; plg. Dieve duok, kad tave Perkūns, švents
Perkūns, Dievaitis, šventas Dievaitis užmuštų, užtren
ktų; - Trenk tave šventi Perkūnai.87 Tai, kad šventas
Ragas ir šventas Perkūnas priskiriami vienai vietai ir
vienam įvykiui (gyvenimas -*• mirtis) leidžia kalbėti apie
tas pačias mitologiniųtipų, sukuriančiųtam tikrą poetinį
mito substratą, iš kurio kilo būsimo miesto pavadini
mas,88 ištakas. Tokių pavyzdžių nem aža ir kitose tradi
cijose, ir, suprantama, įjuos reikėtų atsižvelgti vertinant
šios hipotezės patikimumą.

(Bus daugiau)
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NUORODOS:
27. Plg. lietuvių kilmės iš romėnų pirmąją versiją, kuri priklauso
Dlugošui. Pagal ją Lietuvos sostinė, kaip ir dvi upės, prie kurių ji stovi
(Vilnia ir Vilija), pavadinta miesto įkūrėjo, iš Italijos kilusio ir daug šalių
aplankiusio kunigaikščio Viliaus vardu. Žr.: Dtugosz J. Dziela wszystkie,
t. 4. Krakow, 1868, p. 446. Plg. taip pat: Item Vilią, cuius fons circa viliam
Kamyen...Item Wylna, cuius fons circa viliam Lawarzysky, ostia in Viliam
(var. in vilią) circa civitatem Wylno. Item Wylna, honore episcopali et
arce editori praedita, duobus fluminibus Wylna et Vilią illam a parte
utraųue ambientibus foecunda... (žr.: Joannis Dlugosii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, 1 .1. Cracoviae, 1873,
p. 23, 52).
28. Zr.: Gedimino laiškai, parengė V Pašuta ir I. Štai. Vilnius, 1966,
p. 31, 35. Formuluotė Datum in ciuitate nostra Vilna kartojasi ne kartą
sutrumpintais variantais, plg. p. 45, 57 (Datum Vilna), 171 (Datum
Wilno). Gedimino taikos sutartyje su Ordinu (1323 m. spalio 2 d.) ši
formuluotė duota senąja vokiečių kalba: Desse bref is utqeqeven uppe
unseme hus to de Vilne..., p. 75. Plg. taip pat Gedimino 1323 gegužės 26
d. laišką vienuoliams minoritams: quibus iam, ereximus duas ecclesias,
unam in civitate nostra regia, dieta Vilna, aliam in Novgardia... p. 53.
Popiež iaus pasiuntinių pranešimuose (1324) dar kartą minimas Vilnius:
... venimus in ciuitatem suam Vilnam..., p. 117.
29. Scriptores Rerum Prussicarum, I. Leipzig, 1861, p. 170,183,189,
190,217 (toliau - SRP). Vilnius minimas ir kituose Ordino dokumentuo
se - SRP II, 1863, p. 642 (Wigand von Marburg; plg. ten pat Bornbacho
kroniką); SRP III, 1866, p. 165 (Johan von Posilge); Monumentą Medii
Aevi Historica. Codex epistolaris Vitoldi. Cracoviae, 1882, p. 196,1009.
Miesto aprašymą žr.: SRP III, 443, 448 (Gilbert de Lannoy); Fijalek J.
Opisy Wilna až do potowy vvieku XVII - go. - Atheneum Wileriskie, 1923,
Ip. 3-4,1924, II p. 5-6 ir kt.

(...)
33. Thrp kitko ir 1409 m. Ordino dokumentuose rašoma, kad Min
daugas gyveno Vilniuje; žr.: Codex Epistolaris Vitoldi, Magni Ducis
Lithuaniae (1376-1430). Cracoviae, 1882, p. 996-997. Kai kada iškelia
mos idėjos, kad Voruta ir yra Vilnius. Plg.: Batūra R. XIII a. Lietuvos
sostinės klausimu. - Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, 1966, ser.
A. 1(20). Apie Vorutos etimologiją žr.: Būga K. Rinktiniai raštai, I.
Vilnius, 1958, p. 131-136. Plg.: Kronika polska, litewska, žmodzka i
wszystkiej Rusi Macieja Stiyjkowskiego. Wydanie nowe, będące doltfadnem povvtorzeniem wydania pienvotnego krolewieckiego z roku 1582, t.
I. Warszawa, 1846, p. 368 (toliau - Stryjk.); zabudowaf zamek, ktory
przekopem i vvafem obwarowaf (: Voruta).
34. Czacki T. Dzida, 1 .1. Poznan, 1844, p. 17; įdėm. O litevvskich i
polskich prawach. Krakow, - 1861, p. 16. Paskutinį kartą apie Snorės
lankymąsi Lietuvoje buvo rašyta 1941 m. (McTopHnecKHfi >xypHaji,
Nr.2, c. 43). Plg. Pbifl3eBCKasi E.A. CBe/iemia o Ciapon Jla^ore
b ApeBHeccBepHoft jinrepaType - KCHHMK, 1945, 11, p. 53.
36. Widsith. A study in Old English heroic legend. By R.W. Chambers, M.A. Cambridge, 1912, p. 212. Rankraštyje: wiolane, vvilna. Wiolena priklauso Rieger. Žr.: Rieger M. Alt-und angels&chsisches Lesebuch
nebst altfriesischen Stūcken. Giessen, 1861, p. 57-61.
37. Tiesa, Veliuona buvo pastatyta 1291 m. (plg. Dusburgietį: Eodem
anno in festo pasce Lethowini edificaverunt in eodem territorio Junigede
castrum, vocantes ipsum eodem nomine. - SRP 1 ,154; vėliau Junigede Welun, Wiliona, o "Widsith" laikomas X a. rankraščiu; beje, "Tautų
katalogas" - vėlesnė interpoliacija.
38.1412 m. vykstant procesui su Ordinu, Jogaila ir Vytautas: castrum
Veluna ... fuit et erat patrimonium verum et legitimum ac naturale
dominium dietorum principum Lithwanie. - In Lites ac res gestae inter
Polonos Ordinemque cruciferorum, II. Poznan. 1892, p. 138; plg. OJir, p.
264.
39. Žr.: Leo H. Altsachsische und Angelsachsische Sprachproben.
Halle, 1838. S. 75-85, 251-255. - Šiuos žodžius kaip tikrinius daiktavar
džius be Leo suvokė ir daugelis vėlesnio periodo mokslininkų.
40. Šiaipjau reikėtų atkreipti dėmesį į 78 eilutėje pasikartojantį gar
sinį kompleksą: w-l(n)- ...v-ln... w-l...
42. Gausios tipologinės paralelės, remiantis archainėmis tradicijomis
(pavyzdžiui, Australijos), moko, kad vietos objekto (upė, kalnai, gyven
vietė ir pan.) ir atitinkamo veikėjo atskyrimas iškreipia tikrąją perspek
tyvą, tą pirmapradį santykį, kuris būdingas archainei sąmonei. "Genius
Loci. Kaž kokia dievybė, didi ar maža, priklauso nuo aplinkybių, ir visada
reikalaujanti bežodžio garbinimo... Genius Loci kaip ir visos garbinimo
vertos dievybės - tai mūsų širdies ir proto esmė, tai dvasinė esybė. Jis
įsikūnija matomais pavidalais, jis - pats miestas, pati vietovė, kokia ji yra

tikrovėje; jo kalba, jo bruožai - tai žem ės forma, gatvių pokiypis, varpų
ir malūnų garsai, o galbūt labiausiai-išraiškinga m i e s t o ir u p ė s
dermė, kurią minėjo jau Vergilijus... Žr.: Вернон Ли. Италия.
Избранные страницы. М., 1914, р. 17-18.
43. г.: "Список графа Красинского" (Лътописець великого
кнДзьства Литовьского и Жомоицьского), "Список Архео
логического общества" (Кроники великаго княжства Лито
вского и ЖомЫтскаго), "Список графа Рачинского" {Лътопи
сець великого князства Литовъского и Жомоитьского),
"Евреиновский список" (Книга великого княжества Лито
вского и Жемоицкаго) - ПСРЛ XVII, 227-238,239-294,295-356.
Atitinkamai-К рас., Арх., Рач., Евр. Be to, Šventaragis minimas dar
penkiose vakarų Rusijos metraščių vietose rašant apie Gediminą ir jo
medžioklę busimojo miesto vietoje.
(...)
68. Plg. toliau - ”1 a s s y wazystki okoliczne kazaf wysiec", turėtų
reikšti miškingas vietas Vilnios žiotyse.
69. Šis procesas kartojosi ir kitose vietose. Pavyzdž iui, Kauno vardas,
kurio seniausias pavadinimas sutinkamas galbūt jau XII a. pas Idrisą Kaniyu (žr.: Ekblon R. Idnsfund die Namen der Ostseelander. - Namn
och Bygd, 1931, XIX, S. 1-84; kitaip (Nimiya) - TMlgren Tbulio O.Y.,
Thllgren A.N. Idnsi*. La Finlande et les autres pays baltiques orientaux.
- Sudia orientalia, III. Helsingforsiae, 1930, p. 45), turėtų būti kilęs ne iš
kunigaikščio Kūno vardo, o iš lietuviško žodžio kaunas - žemas (...) Yra
ir kitų šio vardo kilmės aiškinimų (ž r.: Jonikas P. - BNF 2,1949; Vanagas
A. Didžiųjų Lietuvos miestų vardai. - Vardai ir žodžiai. Vilnius, 1971,
p. 35-36); plg. taip pat Senn A. - In: Thuta ir žodis, III, 1925, p. 510 (:
ldiuti, kaunąs).
70. Jį turėtų atitikti rus. хСвяторог: lenk. xSwiętorog.
71. Žr.: LATS 1959, p. 963; LATS 1976, II, p. 311.
72. Plg. hidronimus Šventežeris, Šventravis, Šventupė, Šventupys,
Šventvandenis, Šventaduonis ir pan. (LUEV, 169-170), taip pat Šventoji,
Šventė, Šventelė ir pan.
7 3 ....žr.: Невская Л.Г. Словарь балтийских географических
апеллятивов. - Балто-славянский сборник. М., 1972, р. 357.
76. Tiesa, kalbėdamas apie 1387 m. krikštą, Strijkovskis (II, 79-80)
rašo, kad Perkūno šventykla buvo Katedros vietoje, t.y. į rytus nuo
Vilnios vagos (Lukiškės - vakaruose).
77. Brauno planas, kuriame Gedimino pilies kalno papėdėje pažy
mėtos arklidės ir patrankų liejykla, suklaidino kai kuriuos mokslininkus,
čia ieškojusius Šventaragio slėnio. Thčiau jau Žygimantas Augustas
1540-1545 m. perkėlė šiuos pastatus už Vilnios, į dabartinės Tilto gatvės
rajoną (žr.VM I, 34).
79. Plg. taip pat: на луцъ на Швинторозе (ПСРЛ XVII, 261,
314,440: na lące па Swintorozie; 493: na/lice па Szwintorozie), plg.
374:
(•••>

82. Plg.y.. siędząc na gorze wysokiej i przykrej, na kt6rą g6rę trudno
wierzyli wlesč bez paznogci... (Stryj. 1,309). Kretingos apylinkių liaudies
padavimas, kurį pateikė Narbutas, teigia, kad po mirties žmogus kopia
į sunkiai pasiekiamą kalną (Anafielas)...
83. Žr.: Иссл. 1974, p. 137,139 ir kt.
84. Žr.: Balys J. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose. - Tautosakos
darbai, III. Kaunas, 1937, p. 165.
85. Šis išvardijimas vakarų Rusijos metraščiuose ir ypač lenkų kro
nikininkų labai padidinamas. Plg. Dlugošą: Lithuani tamen, cum silvarum et nemorum abundarent multitudine, habebant speciales silvas in
quibus singulae villae et quaelibet domus atgue familia, specialos focos,
decedentium cadacera soliti erant conflagrare. Adiungebantur autem
cremando corpori quaeque potiora, equus, bos, vacca, sella, arma, vestis,
cingulus, torques, annulus, et simul una cum cadavere, non habito
respectu quod aurea vėl argentea forent cremabantur (Opera Omnia
XII, p. 471 ir kt.).
86. Priešprieša viršus-apačia labai svarbi kaip tik šiai vietai, plg.
kalnas^ emuma, vėliau Aukštutinė pilis*^ Žemutinė pilis ir pan., prisi
menant šalies dalių priešpastatymą Aukštaitija-Žemaitija, aukštaitis-žemaitis ir pan. Vis dėlto šie požymiai kur kas ekstensyvesni nei priešprieša
ugnis^anduo. Apie ypatingą vandens reikšmę laidotuvių apeigose, pra
dedant neolitu, ž r.: Maringer J. Grave and Water in Prehistoric Europe.
- The Journal of Indo-European Studies, 1975, v. 3, Nr. 2, p. 121-146.
87. Žr.: Balys J. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose. - Tautosakos
darbai, III. Kaunas, 1937, p. 166,167,291,310.

Nei nacionalinė priespau
KANKLIAVIMAS
da, nei karai neįveikė kanklių.
Jas iš kartos į kartą saugojo
MUZIKOS
liaudies muzikantai.
Nepriklausomos Lietuvos
MOKYKLOSE
metais bene labiausiai pasi
šventęs tradicinio kankliavi
mo išsaugojimui ir populiarinimui buvo Pranas Puskunigis
(1880-1946). Jis teigė, kad liaudies dainoms ir šokiams pagroti
užtenka vienuolikastygių kanklių, ir buvo prieš jų tobulinimą.
1906 m. P. Puskunigio įkurtas Skriaudžių ansamblis, skambin
damas tik liaudišką repertuarą, ir šiandien ištikimas kankliavi
mo tradicijoms.
1934 m. Justinas Strimaitis ėmė propaguoti patobulintas
kankles. Jis praplėtė kanklių skalę, pagamino ir pritaikė tonacinius kaitiklius, įgalinusius stygos garsą paaukštinti arba pa
žeminti puse tono, sumanė naują, savąjį, kankliavimo būdą,
kurį vadino "laisvuoju". Stygos čia buvo užgaunamos nagais
arba žiedeliais su "danteliu", užmautais ant abiejų rankų pir
mojo, antrojo ir trečiojo pirštų. Bet tai neprigijo.
1940 m. Vilniuje įkuriamas Valstybinis liaudies ansamblis,
kurio vadovu tampa Jonas Švedas. Kanklių grupei vadovauja
Pranas Stepulis. Tęsdamas R Puskunigio tradiciją, jis atsisako
J. Strimaičio "laisvojo" kankliavimo ir įveda brauktukinį, tradi
cinį.
Liaudies ansamblio repertuarui vis sudėtingėjant, kanklės,
kankliavimo technika - tobulinamos. Konservatorijoje įkuriama
liaudies instrumentų katedra, o aukštosiose bei vaikų muzikos
mokyklose - kanklių skyriai, - ir nejučia, po truputį nutolta,
atitrūkta nuo tradicinių kanklių, tradicinio kankliavimo. Kas
kaltas? Kanklės? Mes, kurie kankliuojame? Ką daryti?
Jau daug metų vaikų muzikos mokyklose mokoma kan
kliuoti patobulintomis kanklėmis, atsisakoma tradicinių. Moky
mo programa kanklėms - tos pačios struktūros kaip fortepijo
nui ar smuikui. Kanklėmis skambinama rusų, lenkų, vokiečių
bei kitų tautų liaudies ir kompozitorių kūryba. Kai, pavyzdžiui,
pentatoninėj dermėj skambanti melodija harmonizuojama
kanklėms svetimais mažoriniais, minoriniais ir pan. trigarsiais,
ji skamba labai nenatūraliai.
Panašiai esti, kada kanklininkės atlieka, tarkim, rusų šokį.
Ramus lietuvio atlikėjo būdas, tylūs kanklių garsai visai svetimi
temperamentingam rusiškam šokiui. Jeigu atlikėja forsuoja
garsą, labai pabrėžia akcentus, kanklių garsai išgaunami ne
darnūs, čaižūs, nebūdingi šiam instrumentui, o pats toks
skambinimas atrodo truputį pajaciškas. Pasitaiko, kad solo
kanklėmis bandoma skambinti didingus skardžiabalsius kūri
nius, net tokius, kaip F. Mendelio kompozicijos. Visai pamir
štama kanklių prigimtis, paskirtis, kankliavimo tradicija.
Lietuvoje muzikos mokyklų mokiniai atitrūkę nuo liaudies
tradicijų, liaudies meno. Ir mes, mokytojai, mokydami groti te
ir patobulintais instrumentais, turime pradėti nuo tradicinio,
liaudiško muzikavimo papročių, kad jie prigytų mokinių sąmo
nėje.
Pradėjusi dirbti Kauno l-ojoje vaikų muzikos mokykloje,
pirmiausiai atsisakiau pritarimo kanklėms fortepijonu. Vietoj jo
skamba bosinės kanklės. Kankliuojame lietuvių kompozitorių
kūrinius kanklėms bei lietuvių kompozitorių kūrinių aranžuo
tes. Mūsų mokykloje jau dešimt metų mokoma skudučiuoti
autentišką muziką. Septyneri metai kanklininkės mokomos
lietuvių dainų, žaidimų, ratelių, šokių, ketvirti - kankliuoti tradi
cinėmis kanklėmis.
Mokydami kankliuoti, pirmiausia turėtume atsigręžti į pra
eitį, išmokti pažinti, suprasti, pajausti liaudies kūrybos savitu
mą. Tada suprasime ir patobulintų kanklių paskirtį, sugebėsi
me skambinti lietuviškus kūrinius.
Tokį aš matau kelią. Nuo tradicinio liaudies dainų, žaidimų,
ratelių, šokių kankliavimo iki originalių lietuvių kompozitorių
kūrinių atlikimo.

Alvyda ZIMAVIČIENĖ
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JONAS BRETKŪNAS IR XVI

a. RYTŲ PRŪSIJOS

LIETUVIŲ TAUTINIAI MUZIKOS INSTRUMENTAI

Jono Bretkūno darbai
labiausiai domina filolo
gus, ir mažai kam žino
ma, kad duomenų apie
tautinius Rytų Prūsijos XVI
a. muzikos instrumentus
vienas iš pirmųjų paliko
būtent šis darbštusis lietu
vių raštininkas, pirmasis
Biblijos j mūsų kalbą ver
tėjas, giesmyno sudaryto
jas. Biblijos vertimo VI to
mo paskutiniame rankra
ščio puslapyje randame
išvardinta trylika įvairių
muzikos instrumentų lie
tuvių ir vokiečių kalbomis:
"Harfa-liūdna-Harfe, Kabsa-lauto,
Jurana-Laier,
Wargonai-Orgel, BūbnasPauke, Skripka-Fidel, Surma-Schamel, Truba-Posaune, Kanklės-Kevverrsche Harfe, VVamzdisPfeite, Tutuklės-Die Litauische Duden, Dūda raginė-eine grosse Sackpfeife, Muranka-eine kleine

1 pav. "Strunų žaistis" - Mažosios Lietuvos kanklės.

Piešiniai iš
Ch. BARCIO kny
gos "Dainų balsai”.
Melodienn litauischer Volkslieder.
- Heidelberg, 1889.
Perpiešė Aida
RUBAVIČIENĖ.

2. Pav. Mažosios Lietuvos psalteris (psalteriumas).

3. Pav. Thiba(trimitas) Psaune.
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Sackpfeife (Bretkūnas J.
Biblija "Nomina instrumentorum quorum unsus
in Lituania". VI. R 135).
jdomus pats faktas, kad
grynai religinio turinio
knygoje minimi liaudies
muzikos
instrumentai:
būbnas, trūba, kanklės,
vamzdis, tutuklės, dūda,
raginė...
To meto katalikų baž
nyčia draudė giedojimui
pritarti bet kokiais muzi
kos instrumentais. Retais
atvejais tebuvo leidžiama
groti vargonais. Tuo tarpu
M. Liuteris ragino: ‘Tik
vienam žmogui tarp visų
tvarinių, jo kalba yra su
jungta su balsu, kad jis
žinotų, jog Dievą reikia
garbinti žodžiu ir muzika
(tautiniu instrumentu •

A.M.), aiškiu pamokslu ir žodžiais, sujungtais su nuostabia
muzika" (Giesmės prasmė bažnytiniame gyvenime. // L.E.B.
Kalend. - V. 1990.) "Liaudies muzika nemažiau priartina prie
Dievo, kaip geras pamokslininkas" (Šepetys J. Reformacijos
istorija Lietuvoje. I d. - K., 1922 m. - R 50). Buvo griežtai
reikalaujama, kad biblinių tekstų vertėjai nenutoltų nuo origi
nalo ir nebūtų iškreiptos religinės tiesos. J. Bretkūnui, kaip
nuosekliam M. Liuterio pasekėjui, be abejo, pačiam šitai rūpė
jo. Bet norėdamas kuo plačiau paskleisti tikėjimą "mylimų
lietuvninkų tarpe", jis, atrodo, puoselėjo savotišką savo refor
maciją, nukreiptą j religinės muzikos priartinimą prie lietuvių
liaudies. Nusikalsdamas reikalavimui laikytis originalo raidės,
J. Bretkūnas pateikė žinių apie ano meto Rytų Prūsijos lietuvių
religinę muziką, instrumentus. Vietoje žydų tautai būdingų
muzikos instrumentų, Mažajai Lietuvai ir visai Rytų Prūsijai jis
rekomendavo būdingus to meto instrumentus, vartotus ir lie
tuvių, ir kitų šiame krašte gyvenusių tautybių žmonių. Vertime
ir psalmių nuorodose - visur stengtasi ne pažodžiui surašyti
minimus instrumentus (pvz., nebel, sofur, mem, sistrum), bet
surasti savo meto liaudyje paplitusius, kurie techninėmis bei
tembrinėmis savybėmis būtų kuo artimesni minimiems šven
traštyje. J. Bretkūno išverstoje šimtas penkiasdešimtoje Dovy
do psalmėje skaitome: "...liaupsinkit viešpatį, (...) liaupsinkit jj
triūbomis, liaupsinkit psalteriais ir liūdnomis harfomis, liaup
sinkit jj būbnais ir šlovinkit, liaupsinkit jj triūbomis ir vam
zdžiais, liaupsinkit jj gerai skambančiomis cimbolomis". (Bar
tusevičius V. Liaudies meno baruose. - V. 1983. - R 18). J.
Bretkūnas, be abejo, suprato, kad raginimas neraštingus lie
tuvius Dievą garbinti jiems svetimais muzikos instrumentais
būtų nenaudingas, todėl savo iniciatyva jdėjo Rytų Prūsijoje
XVI a. vartotų tautinių instrumentų sąrašą, kad kunigai, giedo
dami psalmes, galėtų biblijoje minimus, bet žmonėms nežino
mus instrumentus keisti savais. Beje, šiandien muzikologai
abejoja kai kurių iš jų (pvz., harfa, psalteris, cimbolai) tautišku
mu, paplitimu tuometinėje Rytų Prūsijoje. Norėtųsi į tai atkreipti
dėmesį. Muzikos instrumentas, vadinamas "harfa(-e)", - tauti
nis. Apie tai rašo Jonas Matusas: "pastebime, jog J. Bretkūnas
XVI amž. Kuršių Neringoje radęs "kuršių harfą". Profesorius
Bezzenbergeris čia mato kankles" (Matusas J. Lietuvių kultūra
senaisiais laikais (iki XVI a.) - K. 1939. - R 36). Tai patvirtina ir
lietuvių kalbos tyrinėtojo PRuigio žodynas, kuriame, be kai
kurių lietuvių liaudies muzikos instrumentų pavadinimų, ran
dame ir "eine Harfe-kankliai” (Ruhig Ph. Littauisches-Deutsches und Deutsche-Littauisches Lexicon. - Kčnigsberg,
1747.).
Apie psalterį žinios yra kiek skurdesnės. T. Lepneris etno
grafinio pobūdžio knygelėje "Prūsų lietuvis" yra įdėjęs piešinj,
kuriame matyti keli tautiniai muzikos instrumentai, tarp jų psalteris. Apie šį instrumentą kalba ir Ch. Bartschas: ”... prieš
du šimtus metų jis buvęs toks pat, kaip ir šiandien“ (Lepner T.
Der Preusche Littauer. - Danzig, 1744. - R 94.; Bartsch Ch.
Dainų Balsai. T. 2. - Heidelberg, 1889. - P XIV.). Apie cimbolų
paplitimą tarp lietuvių J. Bretkūnas mūsų rašytiniuose šalti
niuose, atrodo, mini pirmasis, nors išsamiau juos aptaria F. ir
H. Tecneriai leidinyje "Dainos. Litauische VolksgesŠnge", kur
pirmą kartą spausdinamas jų piešinys ir smulkus aprašymas,
paminint, "kad šis daugelio tautų vartojamas muzikos instru
mentas dar šiandien Lietuvoje aptinkamas". J. Bretkūnas tur
būt dažnai matydavo šį instrumentą pas savo parapijiečius ir
galbūt priskyrė jj savo krašto nacionaliniams muzikos instru
mentams, nors šiandien žinome, kad tai atneštinis slavų kil
mės instrumentas.
Jono Bretkūno biblijos vertimas, jei būtų išspausdintas,
atrodo, būtų turėjęs įtakos ir lietuvių religinei muzikai. Bet
šiandien šio lietuviškosios raštijos vieno iš pradininkų darbai
verti atidesnio muzikos, jos istorijos tyrinėtojų, instrumentologų dėmesio.

Alfonsas MOTUZAS

PSALTERIUMAS - MAŽOSIOS
LIETUVOS KULTŪROS RELIKTAS
(Teodoro LEPNERIO GRAVIŪROS PASLAPTIS)
Prieš keletą metų susidomėjau savitu Mažosios Lietu
vos kultūriniu palikimu: muzikos instrumentais, kurie
prieš daugybę metų jau nuėjo užmarštin. Noriu juos pri
kelti naujam gyvenimui. Tfeko išstudijuoti nemažai to kra
što tyrinėtojų užrašytos faktinės medžiagos - T. Lepnerio,
Ed. Gizevijaus, L. Rėzos, F.A. Gottholdo, Chr. Bartscho,
F. ir H. Tfecnerių bei kitų Rytų Prūsijos tyrinėtojų darbus.
Betyrinėdamas, eksperimentuodamas, 1984 m. atgaminau
prieš keletą šimtmečių išnykusias Maž osios Lietuvos kan
kles - arfas. Tfeodoro Lepnerio knygoje "Prūsų lietuvis"
1690 m. (išleista tik 1744 m. Dancige) pateiktoje graviū
roje yra pavaizduotų Mažosios Lietuvos muzikos instru
mentų. Susidomėjau vienu nematytos formos (knygoje III pvz.) instrumentu. Vėliau buvo nustatyta, kad tai XIVXV a. Mažojoje Lietuvoje reformatų bažnyčios plačiai
naudotas psalteriumas (psalteris, psalteras, psalterionas).
Kilo mintis iš enciklopedijų, žinynų bei kitų prieinamų
šaltinių išsiaiškinus jo skambėjimą, panaudojimą, rekon
struoti jj, t.y. pagaminti.
Visi anksčiau išvardinti tyrinėtojai nieko konkretaus
apie psalteriumą nemini. Vien spėlionės. Chr. Bartschas
rašo: ”... kadangi Lepnerio paimtame III pav. jokių paai
škinimų nėra ir dabar šis instrumentas nebevartojamas,
galima tik spėlioti, kad prieš 200 m. (rašyta 1889 m. - A.B.)
jis buvo dažniau sutinkamas..."
F.A. Gottholdas savo išsamioje studijoje apie kankles
arba lietuvišką arfą tik atkreipia dėmesj j T. Lepnerio
pateiktą paveikslėlį:"... po kanklėmis matome kitą muzi
kos instrumentą, kuris skiriasi ne tik savo forma, bet ir
10-čia vienodo ilgio stygų".
Psalteriumas - (gr. psalterion - psallo - brązginu stygas)
- styginis medinis muzikos instrumentas. Ant stačiakam
pės (ar kitos formos) rezonansinės lentos įtempta 10 (ar
daugiau) stygų su fiksuoto aukščio garsais, skambinama
pirštais ar plektru.
Europoje psalteriumas atsirado XI-XII a. Rytų Prūsi
joje naudotas iki XV a. - ilgainiui išnyko. Manoma, - tai
žydų instrumentas nablum (nabel), atneštas iš Egipto.
Įvairiuose šaltiniuose įvairiai traktuojamas ir jo panašu
mas į kitus muzikos instrumentus. Vienur sakoma - pa
našus į gusles, kitur į arfą arba net Hack’breet - (kapojimo
lentelė).
Didžiojoje Lietuvoje psalteriumas neaptinkamas. Ne
minimas ir tautosakoje. Profesorius J. Žilevičius, klasifi
kuodamas lietuvių liaudies muzikos instrumentus, be kitų
styginių (žnaibomųjų) lietuvių liaudies muzikos instru
mentų, mini ir psalterioną.
Nei aukščiau minėtų tyrinėtojų darbuose, nei kitų au
torių studijose išsamesnio aprašymo neradau, todėl teko
pasiremti prof. J. Žilevičiaus teigimu, kad psalterionas
buvo naudojamas reformatų bažnyčiose psalmėms pritar
ti. Be to, ir J. Bretkūno "Biblijoje" psalmių skyrius pava
dintas "Psalteras", o prieš kai kurias psalmes yra nurodyta,
kaip jas atlikti.
Pavyzdžiui, prieš 4-ąją psalmę užrašyta: "Psalmas Do
vydo pagiedamas ant instrumento", prieš 6-ąją - nuoroda:
"Psalmas Dovydo, pirmgiedotins ant aštuonių strunų",
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PSALTERIUMAS, M ažosios Lietuvos XIV - XV a. muzikos instru
mentas:
Korpusas - klevo (jovaro).
Viršutinė dėka - rezonansinės eglės.
xį*^ Išilginiais brūkšneliais retušuotos vietos - nusklembtos iki 20 mm.
Stygų derinimo kuoliukai ir laikikliai - įtvirtinti nusklembtose išp
jovose.

x5 Metaliniai kuoliukai - 6 mm skersmens.
Stygos: re2, do2, si* - 0,4 mm (galima 0,35 mm)
lia1, sol1 - 0,5 mm
fa1, mi1, re1 - 0,6 mm
do - 0,7 mm
sol - vyniota (arba 0,7 mm)

prieš 12-ąją -"... ant aštuonių štam ų”, prieš 47-ąją: "Psal
me giesme pirmgiedotins ant strunuszaislo" ir t.t.
Tkigi rekonstruojant psalteriumą teko remtis daugiau
sia bažnytine literatūra (psalmynais), kur šis instrumen
tas šiek tiek minimas.
Štai Šventojo rašto (Senojo ir Naujojo testamento
{vairių metų) 150-oji Dovydo psalmė:
1 . " ... Liaupsink’it Jį triūbomis!
"
psalterais ir ant arpų!
"
būbnais ir šokinėjimu!
"
strūnomis ir varnzdž iais!
"
skambančiais cimbolais!
"
gerai skambančiais cimbolais!

tokį užrašą: "Der Hem mit Psalter Harfen und Posaunen
Hallelua". Thigi psalteras tikrai buvo naudojamas bažny
čiose.
Iblimesnis darbas - psalmių palyginimai, analizė. Dau
gelio psalmių garsinis diapazonas - pirmosios oktavos
ribose.
T Lepnerio graviūroje matome instrumentą su 10 vie
nodo ilgio stygų. TM linkęs manyti, kad psalteriumas
turėjo pilną pirmąją oktavą su pakartotu II-uoju laipsniu
(nona) ir bažnytinėje muzikoje priimtu "bosso ostinato"
- kvarta žemyn, t.y. sol (mažosios oktavos). Garsų auk
štumą (konstruodamas instrumentą) nustačiau eksperi
mentuodamas, keisdamas stygų storį. Ilgiausiai užgaišau
nustatant instrumento tembrines savybes. Manau, kad jo
skambesys nebuvo panašus į kanklių. Po ilgų bandymų
radau ir sprendimą. Montuodamas stygas, jas pakėliau
apie 10-12 mm ant medinių slenkstelių, kuriuos pritvirti
nau ant pačios dėkos, prie pat vidinio išskaptavimo kra
što. Tkrp slenkstelių ir stygų dar buvo padėta 2 mm storio
melchioro viela. Stygų laikikliai ir derinimo kuoliukai
{tvirtinti įžambiai išskaptuotame griovelyje. Tki įgalino
išgauti sodrų, platų, kartu ir "šiltą" tembrą, ilgai skamban
tį garsą.
Jei kas norėtų pasidaryti šį nesudėtingą (niekur pasau
lyje nevartojamą) muzikos instrumentą, pridedame jo
brėž inį su trumpu komentaru. O jei vistiek liktų neaišku
mų, kreipkitės: Klaipėda, tel. 3-15-10.
Repertuarą rekomenduočiau iš L. Rėzos knygos "Lie
tuvių liaudies dainos" (Vilnius, 1964 m. - T. 2.).
Šiuo muzikos instrumentu labai tinka groti vakarų
aukštaičių ir žemaičių dainas, šokius iš knygos "Senosios
kanklės ir kankliavimas"(Sudarytojas Apanavičius R. Vilnius, 1990. - P. 77-86.).

(Šv. raštas Sen.test. 1910 m.)

2. Kandate eum in šono tubae;
" in psalterio, et cithara
" in tympano, et chero ir t.t.
(S. tęst. 1906 m.)

3. Girk’ite Jį pūsdami ragą!
" arfa ir kanklėmis!
" būgnu ir šokdami ratelį! ir t.t.
v

(N. tęst. ir Psalmynas, 1972 m.)

4. Šlovinkit Viešpatį, gaudūs trimitai;
"
arfos ir kankliai;
"
būgnai ir chorai; ir 1.1.
(Šv. raštas N. tęst. 1973 m.)

Iš šio mažyčio palyginimo matyti, kaip laikui bėgant
keitėsi psalmės turinys. Na, sakykime, psaltero seniai ne
bėra, liaudyje jis nebevartojamas ir nežinomas. Tkda nau
jesnėse Psalmių redakcijose keičiasi muzikos instrumen
tai, kuriais galima šlovinti Viešpatį. Tkip vietoje psalteriumo atsiranda kanklės. Ankstesnėse psalmėse Dievą buvo
raginama šlovinti psalteru, ir psalmei, be abejo, galėjo
būti pritariama psalteru. 1990 m. būdamas Wunstorfo
(Vakarų Vokietijoje, netoli Hanoverio) bažnyčioje (kirchėje), ant 1859 metais {rengtų vargonų balkono mačiau
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jau" ir kt.). Tokios pastabos, matyt, galėjo atsirasti todėl, kad
ne visi šokiai užrašyti tiesiogiai iš liaudies pateikėjų, o stebint
folklorinių ansamblių atlikimą. Tokio susceninto atlikimo nerei
kėtų propaguoti, o priešingai - pastabose reiktų nurodyti tokio
atlikimo trūkumus. Iš gana monotoniškos
šokių aprašymų masės išskirčiau "Šar
kos", "Figūrinio valso" šeštosios dalies
("Kutliaus" išvedžiojimo) aprašymą (gal
dėl
to, kad čia nėra įprastinės schemos).
£ iA U i
Paprasta ir lakoniška kalba dažnai daug
U
A
L
D
i
E
S
Neseniai pasirodęs rinkinėlis "Lietuvių
išraiškingesnė nei itin detalizuota, per
A, T E L I A i Ui Š O K I A !
liaudies rateliai ir šokiai" - antrasis1 LLKC
krauta griozdiškais išsireiškimais.
liaudies choreografijos skyriaus darbuotojų
Iš šokių aprašymo stiliaus galima susi
E. Venskauskaitės ir A.E. Kirvaitienės dar
daryti įspūdį, kad knygelė skirta visų pirma
bas, folkloro mėgėjų labai lauktas, nes be
choreografams, nes joje gausu eiliniam
veik neturime plačiajai visuomenei prieina
skaitytojui
neaiškių choreografinių termi
mų liaudies choreografijos rinkinių: senieji
nų,
kurie
niekur
nepaaiškinami: dvigubas,
M. Grigonio leidinėliai, "Lietuvių tautosakos"
trigubas, trižingsnis, šoninis žingsnis ir
V-ame tome žaidimų, ratelių, šokių pluošte
mat mest m® £at «■
pan. Kai kurių žingsnių terminai dar nenu
lis, kelios iliustruotos knygutės vaikams *Wr d A ils* nBr
sistovėję.
Štai tas pats žingsnis knygelėje
bene ir viskas.
vadinamas
net trim terminais: "trižin
Palyginę su ankstesniu leidinėliu, mato
gsnis", "Bitelės", "neryškus polkos", kas
me kai kurių gerų naujovių. Skaitytojų pato
klaidina paprastą skaitytoją, šokio iššifra
gumui metrika pateikiama ne knygelės pabaigoje, o šalia
vimas
labai
pasunkėja.
Plačiau paaiškinami tik rečiau pasitai
kiekvieno kūrinio. Kai kuriuose aprašymuose pataisyta origi
kantys žingsniai (spyruoklinis "Papiljone šiaučiuje", sūpuoklinale neišlaikyta poetinio.teksto tarmė. Daugėliau pateikiama
nis "Žemaitukyje", svyruojamasis "Ratilėlyje" ir pan.). Manau,
šokj ar žaidimą apibūdinančių lakoniškų pastabų - apie kilmę,
verta
pasvarstyti, ar tikslinga žingsnį vadinti kurio nors šokio
atlikimo funkciją ir pan. Nauja kūrinių išdėstymo tvarka - pagal
vardu,
nes liaudyje tas pats šokis gali turėti daug variantų.
abėcėlę. Bet toks išdėstymas kelia ir kai kurių abejonių. Šokio
Pavyzdžiui,
"Ratilėlyje" aprašytas "Kubilo" žingsnis - tai tik
pavadinimo vieta nustatoma pagal pirmąją teksto eilutę, todėl
vienas iš daugybės "Kubilo" žingsnių variantų. Iš tikrųjų tai
kartais net to paties ratelio mažai besiskiriantys variantai atsi
paprastas galopo žingsnis pirmyn. Akivaizdu, kad etnochoduria toli vienas nuo kito (štai "Mano maišas pakulinis" - p. 55,
reologams būtina susėsti prie bendro stalo, aptarti problemas
o "Pakulinis audeklas" - p. 73). Be to, abėcėlinis išdėstymas
ir pabandyti surasti sprendimus.
suplaka visiškai priešingus kūrinius - ir vėlyvą romansišką
Šokio judesiams apibūdinti reikia didelio pastabumo ir
ratelį, ir pilną semantinių reikšmių apeiginį veiksmą, ir linksmą
aiškaus
minčių dėstymo. Nepažymėjus bent vieno judesio,
porinį pasilinksminimo šokį. Tad kituose darbuose gal vertėtų
kyla
abejonių
atkuriant šokį: tarkim, iš "Mikitos II" aprašymo
paieškoti labiau pateisinamo kūrinių išdėstymo, sugrupuojant,
neaišku, ar II-oje dalyje tūpčiojama pasisukus į centrą nugara,
tarkim, pagal regionus, paskirtį ar pan.
ar priekiu. Gaila, kad jau ankstesniame leidinėlyje pastebėtos
Knygutės autorės turėjo ir objektyvių sunkumų: lietuviška
loginės klaidos (pavyzdžiui, stovėdami poroje vienas priešais
choreografija menkai tyrinėta, judesių ir žanrų terminija galuti
kitą pradeda judėti vidine (?!) koja - "Aleksandra") kartojasi ir
nai nenusistovėjusi, labai paveikta sceninės choreografijos.
šiame rinkinėlyje. Ypač daug klaidelių "Ratilėlio" aprašyme. Ar
Neatsitiktinai knygelėje sceninės choreografijos terminai kar
galima
"žengti pirmyn dešine koja ir, šiek tiek pasispyrus kaire,
tais net šokiruoja: "ratuotojai ratuoja ratelį, pradžioje sustoda
šoktelėti
ant dešinės" (?!) ir pan. Aprašymo autorius nenuro
mi į eiles..." Liaudyje rateliu vadinamas tik rato formos šokis, o
dytas, todėl neaišku, kas kaltas: ar šokį užrašęs J. Lingys, ar
čia ratelio terminas pretenduoja į žanrinį apibūdinimą (plg. su
knygutės rengėjai, kurie vis tiek turėjo pateikti ištaisytą šokio
slavų chorovodais). Minėtas išsireiškimas matyt grindžiamas
aprašymą.
Panašių rinkinių sudarytojams, manau, būtina nu
tokia logika: jei šokis šokamas, žaidimas žaidžiamas, tai ir
rodyti
ne
tik
ekspedicijoje šokį užrašiusiojo pavardę, bet ir
ratelis (eilėse) ratuojamas. Beje, net ir suvokiant žanrinį ratelio
skelbiamo aprašymo autorių.
apibrėžimą, neaišku, kuo remiantis, tarkim, kadriliriio šokio
Nepaisant kai kurių nesklandumų, labai norėtųsi padėkoti
bruožų turintis "Šakar makar" vadinamas rateliu, o analogiško
rinkinio
sudarytojams už jų vaisingą triūsą, palinkėti, kad ne
kvadratinio piešinio "Mikita II" (atliekamas taip pat dainuojant)
nuleistų
rankų ieškodami tobulesnių ratelių ir šokių užrašymo
-jau šokiu.
formų.
Šokio aprašymo būdas - taip pat perimtas iš sceninės

KNYGOS

RATELIŲ IR ŠOKIŲ
APRAŠYMO SŪKURY

choreografijos specialistų: šokis skaidomas į dalis, kiekvienai
suteikiant choreografinį pavadinimą (retas iš jų atėjęs iš liau
dies), judesiai aprašomi patakčiui. Toks šokio aprašymo bū
das labai tikslus ir visiškai geras, jei daugiau būtų nurodoma
improvizacinių galimybių, vaizdingiau perteikiama šokio nuo
taika, mažiau detalizuojami neesminiai, savaime suprantami
arba liaudyje nevienodai atliekami judesiai. Kai kurie nurody
mai labiau tinka sceniniam šokiui: merginos laisvąja ranka
būtinai prilaiko sijoną, vaikinai - visi kaip vienas laisvąją ranką
laiko už nugaros ("Lancajiedas", "Vingierka"), nurodomas
griežtas bėgimo ratu žingsnelių skaičius ("Po sodą vaikščio

Dalia URBANAVIČIENĖ

1 Šokiai ir rateliai / Sudarytoja Eugenija Venskauskaitė, spec. redak
torė Alina Elena Kirvaitienė. - V, 1989.
Lietuvių liaudies rateliai ir šokiai / Sudarytoja Alina Elena Kirvaitie
nė, spec. redaktorė Eugenija Venskauskaitė. - V, 1991.
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Šiaulių parodų rūmuose kovo ir balandž io mėne
J. BAČIUNIENĖ. Varlės.
siais surengtoje didelėje zonos liaudies kūrybos pa
rodoje eksponuoti Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės,
- nenuilstančios AŠIiupienė, B.Samulienė), bet užtat jaunosios dar
Akmenės, Radviliškio, Joniškio ir Pakruojo rajonų tautodailininkų kūri
bštuolės labiau pamilo lininius siūlus, o tai gera prielaida tradicijos
niai. 250 autorių pristatė apie 600 darbų. Paroda buvo turtinga, įvairi,
tęstinumui.
nore negalėtume pasakyti, kad geresnė už ankstesnes, - tiesiog atspindi
Šį kartą kuklokas keramikos rinkinys. Tai vis per tą kuršėniškių
šiandieninę liaudies dailės būklę.
meistrų užimtumą - jie taip pat pasišovė prigaminti reikiamų daiktų. O
Pastebima, kad dalis žinomų, pripažintų juvelyrų, kalvių, monumenpasidžiaugti galima pynėjų meistriškumu ir šioje padangėje vis populia
talistų parodai pateikė vos vieną kitą darbelį, kiti ir visai nedalyvavo.
rėjančiomis verbomis (AVaitekūnienė, J.Kryž anauskienė).
Suprantama, jie užversti užsakymais, taigi dalyvavimas parodose lyg ir
Parodoje ryškus vaizduojamosios ir taikomosios dailės susiliejimas atidedamas ateičiai, "lengvesniems” laikams. Užtat sveikintinas jaunimo
įspūdingos varlės pintinės, A, Vaišvilienės ir V Kriaučiūno kilimai paveik
aktyvumas, ypač mergaičių, kurios mezga, siuvinėja, užsiima suvenyrų
slai, D.Maziliauskienės keraminiai paveikslėliai. Labai daug megztų lė
gamyba. Ibadiciniam audimui atstovauja taipogi mažiau audėjų (tarp jų
lių. ASmolenskienės išpuoselėtą žanrą pratęsė VBeleckaitė ir kitos. Tai,
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matyt, ui ečiai sirj Irai; s ui šmim
Tapybos ekspozicija atspindi jau nebesikeičiančią meistrų 'grupę ir
w <tai * ve
>es ' v, ’ m
m
>ja
c
įtr lav
šiai, pripažinti visoje Lietuvoje (1991 metų P.Galaunes premija), ne
k. d] i yti r puikiausias*
frtir Ra
err tau
paveik !as tik
patvirtini į reputacijų. Dėmesį patraukit Z.! ovai
tap> t jos
paveikslą "Vegerių kieme" ir beveik analogišką E.Adomaitienės kūrinį
"1 4 si * Ištini buv- in
ou lygi - 1
vi
ten vie
motyvas dviejų menininkų interpretacijoje kinta, tuo pačiu eenutoidan ’Uf 4 os
dile-' likt;!
Paminėtoms tapytojoms artimi pasakojamosios, aprašomosios kryp
ties autoriai - A.Reminienė, S Gaigalas, A Pacevičius, P Zibalis, D.Ka
da ūt
Ogi ss 1 įs į
esu
m * jus tik
eik * for
tais, betJr istoriniais siužetais (trėmimo scena). Vaikiškai nuoširdi
P/ ai! i* Sc naži nt
l
h
ėli
u
a:
še
mykštę gamtos pajautą. Tarp ryškesnių kūrinių - V.Lideikienės ir A.Pukėrtienės gėlės, VRastauskaitės natiurmortas, S.Šidlausko drobės.
linki uapit -iin i įtoi, eksponu
jančii ieną du d
be ii
Jie susiklosto į bendrą ornamentinį vėrinį, kur kiekvieno elemento kitor , na* ris k J» la3 i skM'-si r, io b( > os no
»s, 4 1 t į 1
vidutiniškumo. Beje, tai gal ir yra tas fo įas, ta visuma, taip būtina
tautodailės raidai, iš kurios kristalizuojasi, išsiskirta meninės individua1} >ė$ ir m tam tikra
*1kryp*y,
Grafikos, deja, kaip ir nėra. Keli Pakruojo atstovų darbeliai - tik kukli
paraiška. , lt ' opiu n ū s1 pini. ypa , Sti s mc , elbr įžar
Medžio drožėjai, pasirodo, medį tebedrožia, nors, kiek žinoma, jie
labai užimti did iais "neparodinis įžsa 1 Trr inių l tuiė5'u
pateikė 7 Kav ‘*
, R 1 kštas, K.Baranauskas, J.Vaicekauskas,
RVargonas, A.Akstinas, O.Šimkienė, V.Daknevičius, net po penkias
s ilptūrėl s -V. >naiti 1 E. tvari i ka i ači ^ėi
k < z u
skio arkliukus ir žanrinę daugiafigūrę kompoziciją "Malkininkai".
Keramika.

A. JUODIS. Veidrodis. A, DILIO nuotraukos.
Tebeeksploatuojama tradicinių "dievukų" tema, tiesa, ne visada
sėkmingai, 'ai tiria i igei <kūrinių. Šk
E ■> Iži
ris
- įdomus savo primityvumu, "neprofesionalumu", tačiau nestoko
jantis dvasinės įtai| >s, o A Juodrio "Rūpintojėlis"
irk
*s^1
kus, monumentalus.
Man atrodo, kad V.Biskio skulptūros ("Prisikėlimas", "Moteris")
?t
liet] ijtau dailėj jųvi -profesionalųei pozicij ješa
S.Kuzmos, S.Žirgulio, V.Lukošaičio (deja, jau mirusio) ir kitą vidu- ui >si< i ka ‘m s ilptc 1 ių.
Medžio drožėjai natūraliai pereina į reljefus ir dekoratyvi į
drožybą. Daugelis čia paminėtų meistrų išdrožė figūrinius reljefus
E. r Jx
u n. ė", 1 . u ičiaie *ripi ! £s "I
.s Kri
stus"), ciklus (A. Akstino "Zodiako ženklai"), Įspūdingas A Juodžio
"Ve dis ėri
>et dėl jo zlima A pa Ha! utuc ii Meistriški f‘
apdoroja medžiagą ir konstruoja savo dirbinius A.Steponavičius.
Ekspozicijos siurprizas - E.Ganusausko sukonstruotas įrengi
mas < > irž
.šių b o ms nustatyt Autorius pasinaudojo
senų žmonių sugebėjimais šakelėmis rasti vietą šuliniui. Beje, per
paro o atidarymą nei t d lonstravo šį iškin 7 ū
no
tiems. Man atrodo, kad toks savitas liaudies amatų atgaivinimas ir
puošt jimas ne ^ tų d< ką? škojin . k kūrimas nė kiek neprie
štarauja tautodailės parašomo apsk itai ta od > imi t eik
Čia slypi daug netikėtumų, suprantama, ir diskusinių dalykų.
' bi - as p* ode mic , !
ta?5 iv;, i ta 1 itc
neišblėstantį žmonių poreikį dirbti ir kurti.

Vytenis RIMKUS

TAUTODAILĖS SIUŽETAI, PERSONAŽAI, JŲ VAIZDAVIMAS

iŠ SIM BO LIŲ PASAULIO
Aštuoniuose "Liaudies kultūros" numeriuose, pradedant
1991-ųjų pirmuoju, buvo publikuojami straipsniai, skirti pažin
čiai su klasikinės liaudies dailės - skulptūros, tapybos, grafi
kos - personažais. Šita pažintis neįmanoma, nepažįstant sim
bolikos ir atributikos, nes kaip tik ji yra daugelio personažų ir
siužetų identifikavimo pagrindas. Tos atributikos ir simbolikos
amž ius - nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių metų, o jos ištakos
dažnai slypi po keliais kultūriniais sluoksniais. Kai kurie sim
boliai ir atributai turi apibrėžtą, tačiau universalią reikšmę, kiti
priklauso tik vienam kuriam personažui. Simboliais, atributais
gali būti geometrinės figūros, gamtos (augmenijos, gyvūnijos)
motyvai, kosmologiniai įvaizdžiai, daiktai (ir apeigoms varto
jami, ir buitiniai), darbo įrankiai ir t.t. Su daugeliu simbolių
susipažinome, analizuodami atskirus liaudies dailės siužetus
ir personažus, čia pateikiame tik pačius būdingiausius.
KRYŽIUS, (lot. crux, cruciare - kankinti). Tai dviejų stačiu
kampu susikirtusių linijų figūra. Krikščionybėje ž inomos kelios
kryžiaus formos: lotyniškas, graikiškas, egiptietiškas arba Tau
kryžius (jis dar žinomas kaip Senojo Testamento kryžius,
krikščioniškoje tradicijoje - šv. Pilypo kryžius, nes manoma,
kad ant tokio kryžiaus šventasis buvęs nukryžiuotas), šv.
Andriejaus kryžius (ant tokio jis buvo nukankintas). Be to,
plačiai paplitęs pravoslaviškas kryžius. Būdingos formos nen
drinis šv. Jono Krikštytojo kryžius. Atitinkami kryžiai yra nau
dojami kaip bažnytinės hierarchijos valdžios ženklai - dvigu
bas kryžius yra patriarcho arba arkivyskupo, trigubas - popie
žiaus ženklas.

riausia forma - saulė. Monstrancijos paprastai turi įvairių epo
chų stilių požymių - gotikos, baroko, renesanso ir kt., yra ir
šiuolaikinių formų monstrancijų. Monstrancija yra šv. Jackaus,
šv. Antane* atributas.
ŽVAKĖ. Ji nuolat vartojama bažnyčiose, būtina įvairiose
apeigose. Paprastai ant altoriaus statomos šešios žvakės, trys
žvakės gali simbolizuoti Šv. Trejybę, septynios - septynis
sakramentus ir kt. Yra žinomos ypatingos žvakės. Velykų
žvakė paprastai didelė, specialiai išliejama. Lietuvoje dažnai
Velykų žvakė buvo liejama susidėjus keliems ž monėms ar net
visam kaimui, parapijai, ji kartais būdavo tokia sunki, kad
reikėdavo kelių vyrų jai įnešti. Be to, dar yra krikšto, pirmosios
Komunijos žvakė, kurios turi simbolinę prasmę atskiram indi
vidui, išoriškai jos dažniausiai nesiskiria nuo paprastų žvakių.
Graudulinė žvakė (liaudyje vadinamą grabnyčia) uždegama
žmogui mirštant, ji paprastai šventinama per Kristaus paauko
jimo (Grabnyčių) šventę (vasario 2 d.). Žvakės, laikomos
angelų, liaudies mene yra Pietos atributas (kartais dar sutinka
mos prie Rūpintojėlio).
VĖLIAVA su kryžiumi - pergalės simbolis. Su vėliava būna
Dievo avinėlis, simbolizuojantis Kristaus pergalę prieš mirtį. Su
vėliava vaizduojamas prisikėlęs Kristus (prisikėlusio Kristaus
statutėlė nesama Velykų procesijoje, liaudies dailėje šis moty
vas retas). Šv. Jono Krikštytojo vėliavoje dažniausiai yra užra
šas: "Ecce agnus Dei". Vėliava yra karių šventųjų (šv. Jurgio,
šv. Florijono) ir misionierių atributas.
KNYGA. Ji turi daug reikšmių. Evangelistų ir apaštalų ran
kose ji reiškia Naująjį Testamentą, šventųjų - jų mokymą ir
raštus. Knyga ir plunksna rodo, kad asmuo yra vienuolyno
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įkūrėjas, o atversta knyga vie
KRUCIFIKSAS - tai kry
nuolyno įkūrėjo rankose - to
žius su Nukryžiuotojo figūra.
vienuolyno regulą. Knyga su
Šitoks kryžius naudojamas
ra id ė m is ^ j r £ i Kristaus
bažnyčiose, namuose, įvai
atributas. Iš šventųjų su kny
rioms apeigoms ir t.t., jis yra
ga vaizduojami šv. Kotryna iš
šv. Kazimiero, šv. Jono NeAleksandrijos, šv. Tomas Akpomuko, šv. Antano atribu
Q vinietis, šv. Antanas (daž
tas. Viršutinėje krucifikso da
niausiai ant knygos sėdi kūdi
lyje dažnai būna įrašas ar
Aiuln
kis Kristus). Knyga būtina Ma
lentelė su įrašu INRI, tai pir 1. I .uloniškas kryžius; 2. graikiškas: .v egipiicij.škas:
rijos mokymo scenoje, ją čia
mosios raidės žodžių, ku 5. pravoslaviškas; 6. šv. Benedikto kryžius. 7. Šv. Trejybė. 8. Dievo
apvaizda. 8. Eucharistija.
paprastai laiko šv. Ona.
riuos Pilotas užrašė ant kry
ŽEMĖS RUTULYS reiškia
žiaus Nukryžiavimo dieną jėgą ir valdžią. Paprastai tai Dievo Tėvo simbolis. Kristaus
Jėzus Nazarenus rex judeorum. Ta proga prisimintinos ir
rankose jis rodo karališką valdžią, liaudies meno kompozici
Jėzaus Kristaus bei Mergelės Marijos monogramos.
jose dažniausiai pasitaiko Šv. Trejybės kompozicijose ir siu
EUCHARISTIJA (gr. dėkojimas). Ji įsteigta paties Kristaus.
žete "Kristus, laiminantis pasaulį".
Išviršinė matomoji jos dalis yra duonos ir vyno pavidalo, o
SVARSTYKLĖS. Būtinas archangelo Mykolo atributas (jis
vidinė nematomoji - Kristaus kūnas ir kraujas. Jos išraiška yra
sveria sielas), tai teisingumo simbolis "Paskutiniojo teismo"
Ostija (duona) ir taurė su vynu. Šie simboliai yra daž ni baž nyscenose.
tinio meno kalboje, jie būdingi šv. Barboros siužetui.
RAKTAI - šv. Petro atributas.
MONSTRANCIJA (lot. monstrare - rodyti). Tai liturginis
PJŪKLAS - šv. Juozapo, apaštalo Simono Zeloto simbolis.
indas, kuriame šv. Ostija nešama procesijoje ar išstatoma
Vaizduojant šv. Juozapą, kaip simbolis gali būti naudojamas
viešam pagerbimui. Iki^lll a. Ostija buvo nešiojama tik užda
ir oblius, liudijantis jo kaip dailidės profesiją.
rame inde, paskui imta daryti specialius indus, kurių populia-
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trikampis - Dievui Tėvui (nuoroda į Šventąją Trejybę). Merge
LINIUOTĖ, KAMPAINIS šv. Toi 10 apaštalo atributai.
lės Marijos nimbas apskritas, dažnai puošniai dekoruotas,
AVINĖLIS. Kristaus simbolis. Su avinėliu dažnai vaizduo
šventųjų nimbai dekoruojami negausiai. Kvadratinis nimbas
jamas šv. Jonas Krikštytojas.
simbolizuoja žemę, su juo vaizduojami gyvi žmonės, daž
BALANDIS - šv. Dvasios simbolis. Liaudies mene žinomas
niausiai geradariai. Daugiakampis nimbas būdingas alegori
Kristaus krikšto scenose ir vaizduojant Šv. Trejybę.
nėms figūroms.
ASILAS. Ypatingos simbolinės reikšmės neturį. Jį matome
"Bėgime į Egiptą", "Grįžime iš Egipto", viename iš šv. Antano
SPALVOS,
siužetų ir; žinoma, Palmių (verbų) sekmadienio (iškilmingo
JUODA - mirties ir pragaro spalva. Pagonys aukodavo
Kristaus įžengimo į Jeruzalę) scenoje (pastarasis siužetas
juodą gyvulį kaip auką dievams už mirusius. Krikščionybėje liaudies dailei nebūdingas). Gali būti suvokiamas kaip kantry
tamsybių kunigaikščio, viduramžiais - burtų spalva. Balta ir
bės^ nuolankumo simbolis.
juoda drauge reiškia gyveninio kilnumą ir tyrumą, dėl to šis
ŽALTYS. Tai gundytojas, blogio nešėjas. Liaudies mene jį
derinys naudojamas vienuolių abitams (augustijonų, bene
matome Adomo ir Ievos siužetuose, Marijos paveiksluose
diktinių, domininkonų). Juoda - Didžiojo pen
(žaltys po Marijos kojomis dažniausias Nekal
ktadienio spalva.
to Prasidėjimo ir Maloningosios siužetuose).
MĖLYNA - dangaus ir tiesos spalva. Baž
GAIDYS - šv. Petro simbolis, taip pat rei
nytinėje tradicijoje - Marijos spalva. Be to,
škia budrumą.
kartais ir Kristus, kaip mokytojas, vaizduoja
PALMĖ. Romėnų tradicijoje reiškia perga
mas mėlynais rūbais.
lę, krikščionybėje - kankinystės triumfą prieš
RUDA - reiškia dvasios mirtį ir degradaciją,
mirtį, todėl su palme (dažniausiai ir su kruci
belo, tai pasaulio atsižadėjimo ženklas, todėl
fiksu) paprastai vaizduojami šventieji kanki
pranciškonų ir kapucinų abitai rudi.
niai.
PILKA - reiškia nuolankumą, kūno mirtį sr
LELIJA ~ nekaltybės simbolis,, daugelio
dvasios nemirtingumą. Paskutinės vakarie
šventųjų atributas.
nės scenoje Kristus kartais vaizduojamas pil
ŽYDINTI LAZDA - šv. Juozapo atributas.
kais rūbais.
ŽVAIGŽDĖS
dangaus vadovavimo ir
ŽALIA - pavasario triumfas prieš žiemą ir
meilės simbolis. Rytų žvaigždė vedė tris
pomirtinis gyvenimas. Kaip geltonos ir mėly
išminčius į Betliejų. Dvylika žvaigždžių reiškia
nos spalvos mišinys ji simbolizuoja skaistybę
dvylika Izraelio giminių ir dvylika apaštalų.
ir sielos atgimimą per gerus darbus. Tai ir
Nekaltai pradėtoji Marija ir Dangaus karalienė
dvasios brandumo spalva (pagonys naudojo
K rucifiksas K K ry ž ių kalno.
M onstrancija. N u ui r. iš a lk L ie tu 
vaizduojama su dvylikos žvaigždžių vainiku.
iniciacijos apeigose). Žaliu rūbu kartais vaiz
vos isto rijo s pam inklai, ii. I 71
Liaudies mene dvylikos žvaigždžių vainikas
duojamas šv. Jonas Evangelistas.
būdingas ir Pietai.
PURPURINĖ - liudija karališką valdžią ir
SAULĖ IR MĖNULIS. Tai Mergelės Marijos
jėgą, todėl kartais yra Dievo Tėvo simbolis.
simboliai. Nukryžiavimo scenoje jie simboli
Kartais liūdesio ir atgailos spalva. Bažnyčioje
zuoja visos kūrinijos liūdesį.
iH i..
KOPĖČIOS, VIRVĖ, IETIS, KOLONA, RIM
RAUDONA - kraujo spalva, simbolizuoja
BAS - Kristaus kankinimo įrankiai, paprastai
j meilę ir neapykantą, Romoje - suvereno galią,
■' ' 1 . :■ ■
vaizduojami kančių, nukryžiavimo siužetuo
į todėl kardinolų rūbai raudoni. Tai kankinių
se.
spalva, o bažnytiniuose metuose - Sekminių
T lIiS
RAIDĖS IR MONOGRAMOS.
spalva.
VIOLETINĖ - liudija meilę ir tiesą arba aistrą
cvK? ir,Q - graikų alfabeto pirmoji ir paskuti
ISlifcflBBlS.1
t ”1 ’c % ■5
nioji raidės, Kristaus simbolis.
ir kančias. Tai Marijos Magdalenos spalva,
kartais violetiniais rūbais vaizduojama MergeIHS, IHC - pirmosios Jėzaus vardo raidės
graikų kalboje (Ihsus arba fhcus), labai daž
lė Marija po Nukryžiavimo.
nos bažnytinėje simbolikoje. Gali būti šifruo
BALTA - sielos nekaltumo, tyrumo ir gyvejamos kaip frazės "in hoc signo Vincus" ("Su
**'
'J į |
ni no šventumo simbolis. "Apšlakstyk mane,
Viešpatie, vandeniu ir būsiu tyras, nuplauk
tuo ženklu nugalėsi") arba frazės lezus Hominum Safvator" ("Jėzus - žmonių išganytojas") pirmųjų žod
mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą" (50-oji psalmė). Balti
žių pirmosios raidės. Pirmoji frazė siejasi su imperatoriaus
Kristaus rūbai Atsimainymo metu (Mt28,3) ir po prisikėlimo,
Konstantino vizija po jo atsivertimo. SNRI - lezus Nazarenus
Marija baltais rūbais vaizduojama Nekalto Prasidėjimo, Paau
Rex Judeorum (Jn 19,19)
kojimo šventykloje, Dangun ėmimo scenose. Baltą rūbą dė
vėjo Romos vestalės, dėl to balti nuotakos, pirmosios komu
GEOMETRINĖS FIGŪROS.
nijos, krikšto rūbai, ankstyvojoje krikščionybėje baltai dėvėjo
APSKRITIMAS - amžinybės ir nesibaigiančios egzistenci
kunigai. Tai Kalėdų, Velykų, Dangun žengimo šventės spalva.
jos, visur esančio Dievo simbolis.
GELTONA - turi priešingas simbolines reikšmes. Ji reiškia
TRIKAMPIS (lygiakraštis) - Šventosios Trejybės simbolis.
saulę ir dangų ir tuo pačiu - degradaciją, melą, pavydą,
KVADRATAS - žemiškos būties ženklas.
išdavystę. Kartais geltona šv. Petro mantija ir šv. Juozapo
PENKIAKAMPIS - senas ženklas, kurį naudojo Pitagoro
rūbai. Tamsiai geltoni Judo drabužiai. Maro epidemijų metu
pasekėjai, graikų filosofai, matematikai, religijos reformatoriai,
geltonas kryžius žymėjo epidemijos teritoriją.
viduramžiais - burtininkai. Be kita ko, jis saugo nuo blogo
burtų veikimo. Krikščionybėje gali reikšti penkias Kristaus
žaizdas.
Alė PC
ČIU
AUREOLĖ - dieviškumo simbolis, naudojamas vaizduo
jant Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Tai spindulių ir
šviesos laukas, kuris gaubia dieviškąjį asmenį ir yra jo spin
duliuojamas. iš pradžių aureolės baltos, vėliau - Renesanse LITERATŪRA:
aukso spalvos, gali jos būti vaivorykštinės ar net - retai Lietuvių enciklopedija. T. XIII, XIX, XXX. Bostonas, 1958,1959,
mėlynos.
1966
NIMBAS - šviesos plotas, apribotas apskritimu, trikampiu
Ferguson G. Signs and symbols in Christian .Art. New York, 1967.
ar keturkampiu. Apskritas nimbas būdingas šventiesiems,
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d
a - Rokiškio rajonas, Salos. Lietuvos dailės muziejus, LA 1636.

1 II.

b - Ignalinos rajonas, Mielagėnai. Buv. TSRS tautų istorijos ir etnografijos muziejus, 2118-74.
Nuom eto galo rinktinis raudonų žičkų raštas,
c - Kupiškio rajonas, Palėvenė.
Lietuvos dailės muziejus, LA 1500. N uom eto galo rinktinis raštas, įrėmintas į dvinytį audinį įaustais raudonų žičkų dryželiais,
d - buv. Panevėžio apskrities Subačiaus valsčiaus Josvilionių kaimas.
Lietuvos dailės muziejus, LA 2322. N uom eto galo rinktinis raudonų žičkų raštas.
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TA U TIN IS D R A B U Ž IS

AUKŠTAIČIŲ MOTERŲ GALVOS APDANGALAI
Ištekėjusios moterys privalėjo visuomet - ir namie šeimininkaudamos, ir pasirodydamos žmonėse - dengti galvas. Plaukai buvo
supinami į kuodą pakaušyje, arba kasos vainiku sudedamos aplink
galvą ir būtinai paslepiamos po galvos apdangalu. Kiekvienoje
etnografinėje srityje moterys turėdavo kelių rūšių - skirtą įvai
rioms aplinkybėms - galvos dangą. Kiek supaprastinus, galima
sakyti, kad visur moterys nešiojo dvejopą apdangalą: kepurėlę
(kyką) ir kokį nors aprišalą - nuometą, skarą.

2 ii.
Aukštaičių nuom eto užrišimas.

Aukštaitijoje pagrindinė moters galvos puošmena buvo nuome
tas. Nuometo ilgis - 3-4 m, plotis - 50-70 cm - tai priklausė nuo
savininkės ūgio ir nuometo audinio (kuo plonesnis audinys, tuo
platesnis gali būti nuometas). Manoma, kad nuometas gero ilgio,
jei moteriai apsigaubus galvą abu galai siekia žemę. Nuometai
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buvo drobiniai, dvinyčiai, keturnyčiai
ar aštuonnyčiai. Stengtasi išausti juos
kuo plonesnius (geras toks nuome
tas, kurio visus metmenis galima
ištraukti per žiedą). Balta drobė bu
vo minkštai iškočiojamą, kad gražiai
drapiruotųsi. Nuometo galuose buvo
(audžiami raudoni žičkai (kartais pri
dedant truputį mėlynų). Dvinyčiame
dugne surenkami rinktiniai raštai ar
ba neplatus dryželiai, kartais kelių
dryželių grupė, įaudžiami į dvinytį,
keturnytį, aštuonnytį audinį. Rinkti
nius raštus galima ir išsiuvinėti imi
tuojant audimą (1 ii. - a,b,c,d). Nuo
meto galus kartais dar puošė prisiū
tais austiniais kuteliais, pinikais (kaip
aukštaitiškų prijuosčių). Vieno nuo
meto abu galai kartais būdavo skir
tingi: puošnus tik vienas galas, arba
puošti abu, tik nevienodai.
Plačiausiai žinomas nuometo už
rišimo būdas aprašytas M. Glemžaitės ir A. Tamošaičio. Vienlinku nuo
metu apsigaubdavo galvą taip, kad
abu žemyn besileidžiantys galai būtų
vienodo ilgio. Jei vienas nuometo ga
las gražesnis, jis paliekamas dešinėje
pusėje. Nuometo kraštas šiek tiek
užleidžiamas ant kaktos ir ties smil
kiniais įlenkiamas taip, kaip ir dabar
senesnės moterys daro gobdamosis
pasmakrėje surišama skarele. Dešinysis nuometo ga
las pervedamas po smakru į kairę, iš kairės vėl gobia
mas ant galvos ir paliekamas kaboti ant nugaros.
Kairysis nuometo galas gražiai sulankstomas į plašta
kos pločio juostą. Ta juosta pakeliama į viršų, palie
kant nemažą ant pečių krintančią kilpą. Kairiąja ran
ka prilaikomas pradinis graižo taškas ties kairiąja
ausimi, ir suklostytasis galas apsukamas aplink galvą
bei perkišamas iš apačios per susidariusią kilpą. Su
veržus kilpą, nuometo kairysis galas iš viršaus užkiša
mas per graižą ir paliekamas kyboti. Užsirišus nuo
metą, visada apsižiūrima, kad kiekviena jo dalis gra
žiai drapiruotųsi: sutvarkoma pasmakrė, dešinysis
ant nugaros gulintis galas, kilpa, kabanti pusiau ant
kairiojo peties, pusiau ant nugaros (2 ii.). Jei nuome
to audinys gležnas, į esančią virš kaktos graižo juo46

3 ii. Kepurėlės, paplitusios visose etnografirtėse srityse, sukirpimo schema.
a - pakaušio detalė, dažniausiai kerpa
ma daugiau ar mažiau suapvalintais viršu
tiniais kampais, viršuje paraukiama. Kai ši
detalė siuvama iš lininio piniko, kampai
neapvalinami. Detalės apačia sutraukiama
įverta siaura pynele ar juostele.
b - priekio lystelė. Jos plotis įvairus nuo 2 cm iki 10 cm. Gali būti suapvalintais
apatiniais kraštais, arba atvirkščiai - jie
išplatinami. Priekinis kraštas, ypač viršuti
nė jo dalis, gali būti puošta antkakčiu iš
kaspinų, karoliukų ir pan.
c - pasiūta kepurėlė.

4 ii. Pietryčių aukštaičių kepurėlė.
a - pusė pakaušio, b - viršutinė priekio lystelės
dalis,
c - apatinė, išplatinta priekio lystelės dalis ("au
sis”),
d - suklostytas kaspinėlis, e - pasiūta kepurėlė.
Tai vietinis kepurėlės, pavaizduotos 3 ii., varian
tas. Detalės a ir b dažniausiai siuvamos iš kartono,
o detalė c - iš šilko, kašmyro ar kitos gražesnės
medžiagos. Kepurėlė dažniausiai sodrios raudo
nos arba mėlynos spalvos. Detalė a raukiama vi
ršuje, o apačioje sutraukiama įverta pynele. Priekis
(detalių b ir c pakraščiai) apvedž iojami siauru kon
trastingos spalvos krašteliu. Puošiama tik "ausis",
kuri vienintelė matoma iš po skaros. Iš vidaus pri
siuvamas smulkiai suklostytas baltas kaspinėlis
(klostymo būdas parodytas piešinėlyje d), kurio
siauras kraštelis išlenda į gerąją pusę. Gerojoje
pusėje "ausies" pakraščiai apsiuvami auksiniu arba
sidabriniu galiono nėriniu. "Ausys" gali būti suriša
mos pasmakrėje šilkiniu kaspinu.

stos dalį galima įdėti pastandinimui
tošies (šiandien turbūt dėtume plo
no kartono) juostelę.
Aukštaitijoje labiausiai paplitu
sios buvo kepurėlės, siūtos iš įvairių
audinių: medvilnės, vilnos, šilko,
netgi brokato, sukirptos pagal brė
žinį, parodytą 3 ii. Priekinė dalis
įvairaus pločio, platesniųjų dažnai
suapvalinami apatiniai kraštai.
Medvilninės kepurėlės dažniau
baltos, kitų audinių - spalvotos,
vienspalvės ir margos. Šių kepurė
lių priekinis kraštas ties kakta daž
niausiai puošiamas suklostytais ka
spinėliais, pirktiniais nėriniais, bal
tais ir kaip galionais - metalizuotais
auksinės spalvos siūlais bei blizgan
čiais stiklo karoliukais, tiuliu ir pan.
Visa ta puošyba daž niausiai sutalpi
nama 2-4 cm pločio tarpe. XIX a.
pabaigoje tokios kepurėlės buvo
nešiojamos po trikampiu sulenkto
mis ir užpakalyje surištomis skare
lėmis. Iš po skarelės matydavosi
išpuoštas kepurėlės kraštas.
Būta ir kitokių kepurėlių, tik jos
dėvėtos dažniausiai nedidelėje
Aukštaitijos dalyje. 4 ii. parodyta
kepurėlė, paplitusi pietryčių Auk
štaitijoje. Jos "ausys" visada būna
pasiūtos iš daug geresnės nei visa
kepurėlė medžiagos: raudono ar mėlyno šilko, ka
šmyro ir puoštos auksiniu galiono mezginiu, suklosty
tais kaspinais. Ant jos būdavo gobiama balta trikam
piu sulenkta skarelė, surišta pakaušyje. Iš po skaros
matydavosi tik puošnios "ausys". Prie "ausų" dažniau
siai buvo prisiuvami spalvoti šilko kaspinai, surišami
pasmakrėje.

Teresė JURKUVIENĖ
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LIKS TIK ATMINIMAS

on>

Ištarę žodį "tautosaka", jos kūrėjais mintyse matome žilas senutes, senelius, kartais tėvus, bet niekad
- vaikus. Ir labai klystame. Valandėlei atitrūkę nuo didžiai reikalingų, svarbių savo darbų ir minčių,
įsiklausykim, įsižiūrėkim į mūsų mažuosius: jų lūpose beveik nuolat metafora, jų kiemai beveik nuolat
krykštauja nuo išradingiausių žaidimų su paslaptingomis magiškomis skaičiuočių formulėmis bei
taisyklėmis, jų krepšiuose - storiausi sąsiuviniai, pilni atminimų, palinkėjimų, burtų, vadinamųjų nagu
čių... Tačiau net tautosakos rinkėjai dažnai praeina pro visa tai nė nestabtelėję, o juo labiau - solidūs
dėdės ir tetos: "Niekai"... - sako. Tęsdamas praeitame musų žurnalo numeryje pradėtą supažindinimą
su vaikų tautosaka, noriu išsklaidyt šitokius nusistatymus. Jie, beje, savaime išsisklaidytų kiekvienam,
kas bent sumanytų žodžiais nusakyt, tarkim, kokį nors mergaičių žaidimą rankomis. Na, kad ir - "Guba
cuba cuba ca" (apie tai - kitąkart) arba tą kojų ekvilibristiką šokinėjant "Gumytę" ir pan.Pagrindinę
rašytinės vaikų kūrybos dalį sudaro atminimai. Juos ypač vertina mergaitės. "Atminimas - gyvenimo
perlas", - sako.
Sąsiuvinių su atminimais, kiek patyriau, esti dvejopų. į vienus iš jų atminimai sąsiuvinio savininkui
įrašomi kitų vaiky: klasės draugų, gerų pažįstamų, kartais tėvų. Vaikas tik pasirūpina švariu storu
sąsiuviniu, ant viršelio užrašo "Atminimai", pasirašo pavardę, vardą ir pirmajame puslapyje dažniausiai
užrašo:

Rašykit, draugės ir draugai,
kad prisiminčiau jus ilgai,
tik nerašykit tų pačių
ir atminimų negražių.
Arba - panašiai. Toks sąsiuvinis klasėje eina iš rankų į rankas (artimesnėms draugėms dienai kitai
jis įduodamas ir namo nusinešt), kiekvienas ten įrašo po vieną ar po kelis atminimus. Labai dažnai
puslapis papuošiamas ir piešiniais. Prieš kiekvieną atminimąar jų grupę, jei juos rašė tas pats mokinys,
beveik visada yra kreipinys (vardas to, kam rašoma), o apačioje - rašiusiojo vardas (kartais - pavardė,
klasė, data). Labai daug jumoristinių atminimų ar net pašaipių, ir tie - ypač graž ūs. Yra ir kitokių sąsiuvinių
su atminimais: į kuriuos mokinys ar mokinė tik susirašo jam žinomų atminimų "plikus" tekstus be
kreipinių, pasirašy fnų, datų ir t.t. Niekas niekur tų atminimų kaip nors negrupuoja, neskirsto: kiekvienam
jie įrašomi dažnai kur pakliuvo ir - kuo įvairiausi. Išimtį tesudaro atminimai kreipiniai, įrašomi, kaip
minėjau, sąsiuvinio pradžioj paties jo savininko.
Bandysim imituot atminimų mini sąsiuvinį.

Liudvikas GIEDRAITIS

0
Rašykit, pieškit,
kad mintys ir piešiniai
primintiį man jus ir tada,
kai laikas mus išskirs!
*

Prisimink mokyklą
Ir tą juodą suolą,
D\>ejetą majorą,
Kuolą generolą.
Daiva

*
Žem ė sukasi ratu,
A n t tos žem ės aš ir tu.
Kas tą žem ę sustabdys,
Mūs draugystę išardys.
Gitana

*
Rožyte!

R ožę gražią tau nuskinsiu
Ir tave aš padabinsiu.
O po jos lapu žaliuoju
Atminimą tau kartoju.
Rasa

*
Miau miau miau katinas batuotas,
šuo - uniformuotas.
Šitas atminimas mano sugalvotas.
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Jolanta!

Rūtyte,
Prisiminimas - gyvenimo perlas!
Vardą skrynioj užrakino,
skrynią jūroj paskandino.
Jeigu nori sužinoti,
lįsk į jūrą suieškoti.

Baigsis mokslo metai,
Išsiskirs draugai,
Liks tik atminimas
Šis - ilgai ilgai.
G. Rožė

*
Jurgita!

Audinga,

Du viščiukai lesė blyną,
Sulesė ir atminimą.
Atminimas toks gardus,
Kad paliko tik skutus.
Ilona Gaiževskaitė
*

Audingėle,

Būk gerutė ir gražutė,
Kaip ši mėlyna žibutė.
Eglė Petruškevičiūtė

A nt kelmelio aš sėdėjau,
Atminimą tau sudėjau.
Nuo kelmelio nukritau Ir kreivokai parašiau.
Asta
*

Gražina,

Akmenys sudūžta,
Vandenys išdžiūsta,
O tikra draugystė Niekada nežūsta.
Ilona

*
Zita!

Audinga!

Kcfl tu būsi jau sena,
Plausi bliūdą vonioje.
Seno bliūdo dugne
Prisimink ir mane.
Virginija KlipČiūtė

*

Bėgo lapė per purvyną
Ir surado atminimą.
Nei vienai, nei kitai,
O Zitutei mylimai.
Rašė Šimas
Ir teta,
,1
Pasirašė
Jo Žmona.
85.2.28. Vilnius

Jurga

T - raidė auksinė,
A - tik tau skiriu,
V - atmint palieku,
E -k ą aš myliu.
Rasa

Ilona

Au, au atminimą tau rašau.
O jeigu nepatinka, labai atsiprašau.
Jurgita

Ramune

Atm ink tą baltą rožę,
Kuri gražiai žydėjo.
Atm inki savo draugę,
Kuri tave mylėjo.
Ieva

Ievute!

Vienam sodely rožė žydėjo,
Ją karalienė glamonėjo:
Tai tu, Ievute, - buvai rožytė,
O karalienė - tavo mamytė.
Rūta

Ginte!

*
Zitute!

Kai vartysi šią knygelę,
Kai skaitysi jos lapus,
Prisimink vaikystės šalį
Ir visus genis draugus.
Rita

*
Egle,
/v Sudegė degtukas,
liko pelenai,
o šis atminimas
liks tau amžinai.
Tavo draugė Asta.
*
Rasyte!

Visos upės gilios,
Nemunas giliausias.
Visos draugės geros,
Bet tu man geriausia.
1987.12.24. Jurga

*
Ne kolekcijos rinkimui, .
O ilgam prisiminimui.
Lina

*
Tyliai skamba pianinas.
Štai ir visas atminimas.
Rašė vištos ir gaidžiai,
pasirašė vokiečiai.

*
Sigita,

Lai vainikai ta ve puošia,
Ateitin tau kelią niošia,
Bet vainikai ne gėlių,
O idėjų prakilnių.
Lilė

Siga!

Atminimui vis tiek,
Daug, ar tiek.
Laima E.
*

Sėdėjau aš keptuvėj,
Sėdėjau ant taukų,
Sėdėdamas galvojau:
Nejaugi aš kepu!
Atminimą parašiau,
dar pridėsiu žodį: "čiau!"
Petras

Rožyte,

$ 5

Gražus pasaulis,
Graži vaikystė,
Užvis gražiausia Mūsų draugystė.
Dalia

Ievute!
Dangira!

Parašysiu atminimą,
Pilną juoko ir verksmų. Apie aviną kvailiuką
Ir pilkuotąjį kačiuką.
Nuo Ginto

Į jūrą išplaukia laivai
Ir vėlei jie sugrįžta.
Tik niekad, niekad nesugrįš
Išdykėlė vaikystė.
Ta pelytė, ta begėdė,
mano pavardę suėdė,
tik paliko dvi raides:
R ir G - tai nuo manęs.

Jolita!

Ta pelytė, ta begėdė
Tušinuką man apėdė.
Ėdė, ėdė, kol pakako Atminimui vos užteko.
Darius

Dangirute

Tyliam svajonių vakare
Baltų beržų pavėsy
A r prisiminsi tu mane?
A r prisimint norėsi?
Monika

Rožyte!!!

Daiva

Kai tu būsi sena boba,
Dviračiu važiuosi,
Iš bažnyčios pam aži avus,
Diedą pabučiuosi.
Kas parašė,
tai ne dyvas,
bet rašytojas
dar gyvas.

A š ateisiu tyliai tyliai,
Kai miegos visi mažyliai,
Atminimą parašysiu,
Kas parašė - nesakysiu.

Tu, Rožyte, tu graži,
Į saulutę panaši.
Bet ir skirtumas yra:
Saulė leidžias, o tu ne.
Laima

Eglute,

Kai užaugsim dideli,
Kai plaukeliai bus žili,
Atsiverski šiuos lapus,
Prisiminki mus mažus.
Kalendoriaus neradau
Blogą datą užrašiau.
(1985.XII.1L-)
Audinga
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