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Tarp Lietuvos ir pasaulio archeologų reta mokslininkų, kurie neapsiri
botų grynąja archeologija. Tokia yra Marija Gimbutienė. Mokslininkės in~
terdisciplininiai tyrinėjimai grindžiami archeologijos, lyginamosios mito
logijos ir folkloro studijomis. Ji renkasi naują - archeomltologijos kryptį.
Šią kryptį nulėmė visa jos mokslinė veikla, kurios ypatybės paaiškėja, ap
žvelgus nueitą kelią.
Marija Alseikaitė-Gimbutienė gimė Vilniuje 1921 m. sausio 23 d. vilnie
čių gydytojų Veronikos ir Danieliaus Alseikų šeimoje. Jau vaikystėje lenkųokupuotame krašte išmoko pirmąją svetimą kalbą- lenkų, kurios neuž
miršo iki šiol. Vėliau su motina pasitraukė į Kauną, kur baigė "Aušros” mer
gaičių gimnaziją, mokėsi Vytauto Didžiojo Universitete. Jos mokytoju bu
vo Lietuvos archeologinės mokyklos kūrėjas, profesorius Jonas Puzinas.
Grąžinus Vilniaus kraštą Lietuvai, kartu su visu kursu ir profesūra ji persi
kelia į Vilnių ir 1942 metais, parašiusi puikų diplominį darbą apie laidoji
mo papročių raidą Lietuvoje, baigia Vilniaus Universitetą. Marija Alseikaitė nustebino kurso draugus ir pedagogus netik diplominiame darbe išdė
styta logiška laidojimo paminklų analize, bet ir giliomis istorinių šaltinių
studijomis, puikiu laidojimo apeigų, išlikusių tautosakinėje medžiagoje,
pažinimu. Jau šis darbas parodė autorės polinkį į kompleksinius tyrinėji
mus. Ir iš pirmosios rimtos publikacijos - "Pagoniškosios laidojimo apei
gos Lietuvoje", išspausdintos 1943 metais žurnale "Gimtasai kraštas", ma
tyti, kad Lietuvos priešistorės tyrinėjimų ėmėsi rimta, originali, plačios eru
dicijos tyrinėtoja.
Deja, jos dar laukė sunkūs išbandymai. Besitraukiant su šeima nuo
raudonojo n^aro, daugelyje Europos miestų kasdieniai jos palydovai bu
vo alkis, šaltis ir netikrumas. Tik įgimtas Marijos darbštumas, optimizmas,
puiki Jono Puzino archeologinė mokykla padėjo išgyventi ir dirbti. 1948

m. Vokietijoje, Tiubingeno universitete, ji apgina daktaro disertaciją ir pa
stebima Vakaruose kaip rimta specialistė. Jau 1946 m. vokiečių kalba
išleidžiama jos daktarinė disertacija "Laidosena Lietuvoje priešistoriniais
laikais", kurios išvadomis rėmėsi ir pokarinė Lietuvos archeologų karta.
Nors gyvenimas ir nelengvas, Vokietijoje mokslininkė gilinasi į savo pasi
rinktą temą, daug bendrauja su žymiu Lietuvos istoriku Zenonu Ivinskiu,
dirba bibliotekose, kaupia medžiagą Lietuvos priešistorės studijoms. Ne
trukus pasirodo ir nauji moksliniai darbai: "Mūsų protėvių pažiūros į mirtį
ir sielą" (1947) ir "Rytprūsių ir Vakarų Lietuvos priešistorinės kultūros ap
žvalga" (1948).
' •
Persikėlusi į Jungtines Amerikos Valstijas, M.Gimbutienė nuo 1950
metų dirba Harvardo universiteto Kembridže muziejuje. Jau tuo metu ima
ryškėti mokslininkės tyrinėjimų kompleksiškumas, platūs interesai.
Rytų Europos archeologija tuo metu JAV specialistams dar menkai bu
vo žinoma. Naudodamasi sukaupta medžiaga, puikiai mokėdama Rytų
Europos kalbas ir gavusi BoSingeno Fundacijos paramą, M.Gimbutienė
1956 m. išleidžia plačią studiją "Rytų Europos priešistorė". Knyga tapo lyg
ir kelrodžiu šį regioną tyrinėjusiems JAV specialistams - studijoje pirmą
kartą taip plačiai anglų kalba buvo pristatyta Rytų Europos istorija nuo vė
lyvojo paleolito iki žalvario amžiaus. (Gausias knygos iliustracijas paren
gė lietuviai išeiviai J.Gimbutas, D.Čibas, J.Okenis ir K.Gruzdas).
Iš esmės susipažinusi su Rytų Europos archeologija, Marija Gimbutie
nė padaro visai naujas teorines išvadas, kuriomis iki šiol tebesiremia JAV
ir Europos archeologai. 1956 metalstarptautiniame etnologijos ir etnogra
fijos kongrese Filadelfijoje ji paskelbia, kad Vidurio ir Pietryčių Europos
kultūros augimą bei klestėjimą sustabdė ir pakirto gyvulių augintojai, atė
ję iš Eurazijos stepių tarp 4300 ir 3000 m. pr. Kr. Taip buvo padėti Marijos
Gimbutienės Europos indoeuropeizacijos teorijos pagrindai. Plačiau ši
teorija išdėstyta straipsniuose anglų kalba "Indoeuropiečių archeologijos
problemos" (1963) ir "Proindoeuropiečių kurganų kultūra V-VIII tūkstan
tmetyje pr. Kr." Šias teorijas beveik visuotinai pripažino mokslas. Ir Lietu
vos archeologė R. Rimantienė pritaikė ją baltų susidarymui paaiškinti. Bal
tų kultūros susidarymas šiandien suprantamas kaip senųjų europiečių
kultūrų indoeuropėjimo procesas, vykęs II! tūkstantmetyje pr. Kr.
Daug dėmesio mokslininkė skiria baitiškajai simbolikai, mitologijai.
1958 m. išspausdinamas jos veikalas "Senovinis simbolizmas lietuvių liau
dies mene."
Netrukus paeiliui išleidžiamos ir didelės monografijos (anglų kalba)
"Baltai" (1963), "Žalvario amžiaus kultūros Vidurio ir Rytų Europoje"
(1965), "Slavai" (1971).
"Baltus" (anglų k.) M.Gimbutienė rašė negalėdama naudotis šaltiniais,
remdamasi tuo, ką pavyko išsigabenti rankraščiuose (kuriuos gerokai pa
pildė Vokietijoje ir JAV). Ši knyga buvo leidžiama daugybę kartų, versta į
kitas pasaulio kalbas ir jau 30 metų reprezentuoja baltus Europos ir viso
pasaulio tautoms. (Atrodo, kad ne tik pokario Lietuvoje buvo sunku tikė
tis atsirasiant mokslininkų, gebančių parašyti platesnių studijų apie baitų
archeologiją, kultūrą, bet ir šiandien vargu bau greitai sulauksime tokio
pobūdžio veikalų). "Mokslo" leidyklos rūpesčiu 1985 m. "Baltai" buvo
išversti į lietuvių kalbą ir pagaliau pasiekė Lietuvos skaitytojus. Šioje kny
goje autorė, sumaniai naudodama kalbos tyrinėjimus, archeologijos duo
menis, mitologinėse dainose, tikėjimuose, sakmėse ir pasakose slypinčią
informaciją, plačiai ir išsamiai apibūdina baltų mitologiją. Paskutinis kny
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gos leidimas papildytas ir naujais indoeuropietiškos bei Senosios Europos
kultūros tyrinėjimais, jame probaltiškoji ir baltiškoji tyrinėjimų medžiaga
atskleidžiama platesniame Europos kultūros kontekste.
Nuo 1966 m. Marija Gimbutienė persikelia j Los Andželą ir profesoriau
ja Kalifornijos universitete. Tuo metu ji pradeda didžiulius kompleksinius
Pietų Europos archeologinių paminklų tyrinėjimus (daugiausia Jugoslavi
jos teritorijoje). Ir vėl sintetinti ir apibendrinti linkusi mokslininkė visas šio
je teritorijoje žinomas archeologines kultūras, priskirtas ikiindoeuropietiškajam Europos laikotarpiui, 1973 m. pavadina "Senąja Europa". Taip šios
kultūros atskiriamos nuo suindoeuropietintos Europos. Autorė tai sufor
muluoja straipsnyje "Senoji Europa", ir ši takoskyra vėl visuotinai priima
ma. Tačiau M.Gimbutienė nesitenkina Senosios Europos konkrečios ar
cheologinės medžiagos studijomis (nors ir vadovauja jų rengimui - vien tik
"Makedonijos neolitas" sunkiai mums įsivaizduojamas paskelbtos medžia
gos apimtimi ir darbų kompleksiškumu). 1974 m. išleidžiama viena žy
miausių jos studijų "Senosios Europos deivės ir dievai". Knyga leidžiama
įvairiomis kalbomis. Papildytas leidimas anglų kalba išspausdinamas
1982 m. 1989 m. knyga išverčiama ir į japonų kalbą. Ateina pasaulinis pri
pažinimas. Šioje gausiai iliustruotoje monografijoje, skirtoje Senosios Eu
ropos religijai ir mitiniams įvaizdžiams, autorė rekonstruoja ryšius tarp Eu
ropos paleolitinių kultūrų ir ikiindoeuropietiškojo Europos kultūrų substra
to. Be jų nebūtų įmanomas nei paleolito ideologijos, nei graikų mitologijos
pažinimas.
Tolesnių Senosios Europos religijos ir mitologijos ištakų tyrinėjimų re
zultatas - 1989 m. išspausdinta nauja knyga "Deivės kalba" - puikiai išlei
sta, didelės apimties ir formato studija, kurioje daugiau kaip 2500 iliustra
cijų: lentelių, piešinių, molinių, marmurinių, kaulinių ir gintarinių deivių iš
IX-X tūkst. pr. Kr. spalvotų fotonuotraukų. Ši archeomitologinė studija su
skirstyta į keturis skyrius. Pirmajame skyriuje - gyvybę suteikiančios dei
vės ir jų simboliai, antrajame - mirštančią ir atgyjančią žemę reprezentuo
jančios deivės ir jų simboliai, trečiajame - mirties simboliai ir įvaizdžiai, ket
virtajame - energijos ir dinaminiai, simboliai.
Remiantis tokios gausios archeologinės medžiagos analize, graikų,
baskų, keltų, germanų, airių, baltų, slavų ir kitų Europos tautų mitologija,
paaiškėja, kad daugelio svarbių Europos mitologinių įvaizdžių šaknys sie
kia senųjų Europos kultūrų laikus. Šiame plačiame europiniame kontek
ste - ir baltų Ragana bei gyvenimą lemianti deivė Laima. Čia, pasirodo, mū
sų Žemės deivės, teikiančios gyvybę, skatinančios augalijos augimą ir
derlingumą, Žemynos šaknys.
Drąsiai ir patraukliai interpretuodama Senosios Europos kultūros
įvaizdžius bei simbolius, autorė sugeba pateikti vieningą, visaapimantį
matristinės kultūros pasaulėvaizdį. Šis kūrinys svarbus mums ir tuo, kad
jame daug dėmesio skiriama probaltiškajai ir baitiškajai archeologinei
medžiagai, lietuvių ir latvių mitologijai. Jo dėka mūsų senoji kultūra dar
kartą patenka į pasaulinio mokslo kontekstą.
Be jau minėtų veikalų apie baltų ir Senosios Europos kultūrą, reikėtų
prisiminti ir daugybę straipsnelių Bostone leistoje "Lietuvių enciklopedijo
je", pastaruoju metu - ir Lietuvos periodinėje spaudoje pasirodančių raši
nių. Šiuo metu "Mokslo" leidykla spaudai rengia didelę Marijos Gimbutie
nės monografiją "Senoji Europa". Tai jau ne baltų kultūros studijos. Mono
grafijos tikslas - savo ilgamečio darbo vaisius grąžinti į Lietuvą, supažin
dinti mūsų skaitytojus su jiems sunkiai prieinamais Europos tyrinėjimais ir
išvadomis. Knygoje apibūdinamos Senosios Europos archeologinės kul
tūros, rekonstruojama jos visuomeninė struktūra, religija ir simbolika.
Be abejo, tokioje trumpoje apžvalgoje neįmanoma aprėpti netgi svar
biausių žymios mokslininkės studijų, o jau visai už horizonto - jos aktyvi or
ganizacinė ir leidybinė veikla.
1987 m. Romoje vyko Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejui skirtas kon
gresas. Šiai datai Marija Gimbutienė paskyrė pranešimą "Ikikrikščioniško
ji religija Lietuvoje", kuris vėliau buvo išspausdintas. Kadangi Lietuvoje šis
pranešimas nebuvo publikuotas, pateikiame jo vertimą į lietuvių kalbą, dar
kartą pademonstruodami autorės grįžimą į baitų kultūrą su vis naujomis
idėjomis, naujų tyrimų rezultatais.

Adom as BUTRIMAS

2

IKIKRIKŠČIONIŠKOJI
RELIGIJA
LIETUVOJE
M a rija G I M B U T I E N Ė
Ikikrikščioniškoji baltų religija gyvavo tūkstantmečius, beveik 4000 metų,
jėr skaičiuosime nuo pirmykščio baltiško periodo: maždaug taip 3000 m. pr.
Kr. ir 1500 m. po Kr. Ji atskleidžia turtingą baltų žemių priešistoriją didelėje
teritorijoje, kai jų kultūros buvo plačiai pasklidusios nuo dabartinio Berlyno
iki Maskvos/
Lietuvių ir visų baltų mitologijos bei religijos tyrimo šaltiniai yra tiek isto
riniai, tiek archeologiniai, etnografiniai, folkloriniai. Iš vienos pusės, apie iki
krikščioniškąją religiją užsimena jau romėnų istorikas Tacitas 1 a. po Kr.; šiek
tiek apie ją kalbama 9-12 a., daugiau -13,14 ir 15 a. šaltiniuose. Antra vertus,
turime gausią archeologinę ir folklorinę medžiagą, kurioje nesunku identifi
kuoti senųjų nekrikščioniškųjų tikėjimų pėdsakus.
Ankstesnieji tyrinėtojai apie ikikrikščioniškąją religiją sprendė pagal vidu
ramžių istorinius aprašymus. Tai nieko nedavė, nes juose pateikta informaci
ja sąlygiška ir iškraipyta, kadangi ją užrašinėjo tendencingi misionieriai arba
metraštininkai, nemokėję vietinės kalbos.
Nors dauguma istorinių dokumentų apie senąją religiją yra išspausdintųjų
toli gražu neužtenka, norint atkurti pilnesnį šios religijos vaizdą. Senųjų tikė
jimų sistemos supratimo pagrindas yra liaudies kūrybos lobiai - mitologinės
dainos, sakmės, legendos, prietarai, mįslės, burtai - pagoniškos apeigos, išli
kusios iki 20 a., taip pat archeologiniai šaltiniai bei lyginamosios mitologijos ir
lingvistikos studijos.
Žinome, kad dėl politinių priežasčių Lietuva labai vėlai priėmė krikščio
nybę. Ilgai buvo nepasitikima užsienio misionieriais: 13 ir 14 a. baltai turėjo
ginti savo sienas ir gyvybę nuo teutonų ordino Drangnach Osten. Žemaitijos
valstiečiai liko pagonys iki 16 a. pabaigos.
Senosios religijos tvirtumą 16 a. pabaigoje gyvai iliustravo vyskupas M er
kelis Giedraitis 1578 m. jėzuitų vyliausiajam rašytame laiške:
Didžiojoje mūsų vyskupijos dalyje nerastumėt nė vieno žmogaus, kuris eitų
išpažinties, priimtų komuniją, mokėti^ poterius (Tėve mūsų) ar žegnotis; nerastu
mėt žmogaus, kuris turėtų kokį nors supratimą apie mūsų (krikščioniško tikėji
mo paslaptis. Jie atnašauja aukas Perkūnui, garbina gyvates ir laiko šventais
ąžuolus. Daugiau iš nežinojimo, negu iš blogos valios, jie neša maistą įnirusiems
ir daugeliui kitų keistų daiktų?
Ir kaip galėjo lietuviai suprasti krikščionybės paslaptis, jei jie jų buvo mo
komi svetima kalba (lotynų, lenkų)?
Jėzuitai atėjo į Lietuvą kovoti su tokia situacija ir sustabdyti protestantiz
mo plitimą. Rostowski savo darbo apie jėzuitus, išspausdinto 1768 m., įvade
rašo:
Tuo pačiu metu (sparčiai plintant protestantizmui) ypač Žemaitijos ir Žiem
galos (vakarinė ir šiaurinė Lietuva) valstiečiai, neišmanydami krikščioniški^ įsta
tymų, grįžo į miškus garbinti šventus ąžuolus ir Jupiterį, mėtantį žaibą, kurį jų
protėviai vadino Perkūnu. Visiškai suprantama - savo prosenelių papročius jie
laikė šventesniais ir senesniais, negu tas paprastas ir besikeičiančias (krikščioni
škas) apeigas, atneštas ateivių.*
.
Yra daug kitų 16-20 a. autorių, kurie aprašo pagoniškus ritualus, ypač su
sijusius su Žemynos, Motinos Žemės, garbinimu ir derliaus papročiais, taip
pat su gyvybę teikiančia deive Laima arba Dalia, kuri valdo žmogaus gyveni
mą, reguliuoja gimimą ir mirtį.5
Lietuvių folkloras unikaliai turtingas ikikrikščioniškaisiais motyvais, todėl
tai yra pirmasis religijos tyrinėjimo šaltinis. Tad mokslininkams, apsiginklavu
siems folkloristikos ir mitologijos metodologija, lingvistika ir semiotika, belie
ka išrinkti šiuos iš priešistorijos ateinančius motyvus. Tada prie tyrimų prisi
dės ir juos papildys lyginamosios mitologijos bei archeologijos studijos. Tokių
bandymų jau būta. Turime reikšmingą prof. A.Greimo knygą "Apie dievus ir
žmones1', 1979 m. parašytą lietuviškai, dabar jau išverstą į prancūzų ir anglų

kalba^Mano pačios straipsniai ir knygos apie lietuvių mitologiją - tai archeo
logo įnašas į religijos tyrimusTHarolds Biezais panaudojo tūkstančius latviškų
mitologinių dainų, atkurdamas senąsias deives, Dangišką Dievų Šeimą, Švie
čiančio Dangaus Dievą*! Mitologijos žodynuose ir enciklopedijose atspausdin
tos trumpos lietuvių ir latvių mitologijos santraukos?
Vienas bodas pažvelgti į baltų religiją ir mitologiją yra jų palyginimas su
kitų indoeuropietiškai kalbančių tautų religijomis ir mitologijomis. Jei kalbos
kilo iš bendro šaltinio, bendrą protėvį turėtų turėti ir ideologijos. Prancūzų
mitologo Georgės Dumėzil (1898-1986) viso gyvenimo darbas ir jo mokinių
tyrinėjimai parodė, kad taip visų indoeuropietiškų mitologijų egzistuoja glau
dūs ryšiai: yra beveik identiškų mitinių būtybių Lietuvoje ir Indijoje, Lietuvo
je ir Graikijoje bei RomojdPVisoms šioms mitologijoms bendra patriarchali
nė socialinė struktūra: tik vyrai dievai sukuria ir valdo pasaulį; moterys deivės
yra antraeilės ir pasirodo tik kaip žmonos, gražuolės, dukterys. Be to, G.Dumezil charakterizavo susisluoksniavusią indoeuropietišką visuomenę ir iden
tifikavo trijų klasių dievus: valdovų, karių ir darbininkų.
Vis dėlto atkurtas indoeuropietiškas dievų panteonas nesukuria senosios
religijos visumos vaizdo, kadangi ikikrikščioniškoji religija Lietuvoje ir visoje
Europoje yra daugiasluoksnė: po indoeuropietiškuoju sluoksniu yra ikiindoeuropietiškasis, matriarchalinis, kurio šaknys Europoje. Aš jį vadinu senuoju
europietiškuoju. Iš Rytų atsineštas indoeuropietiškasis sluoksnis klostėsi ant
vietinės kultūros pamato.
Senojoje Europos ideologijoje moteris, o ne vyras, sukuria pasaulį. Matriarchatinė religija turi gilią praeitį, ji paveldėta iš seniausios pasaulio religi
jos, kuri gyvavo nesuskaičiuojamus tūkstantmečius. Mes privalome išskirti
šiuos du sluoksnius: indoeuropietiškąjį androkratinį ir senąjį europietiškąjį
matristinį. Antraip, sujungus labai skirtingas ideologijas į vieną visumą, bus
nepaprastai sunku suprasti dievybes ir ideologijas, kuriose jos veikia. Tą patį
galėtume pasakyti apie graikų, romėnų ir kitas ikikrikščioniškąsias europietiškas religijas.
Aš pasistengsiu trumpai charakterizuoti pagrindines matristinės eros, taip
pat indoeuropietiškosios epochos dievybes. Jų ilgalaikis sambūvis ir hibridi
zacijos arba savitarpio įtakos procesai sukūrė tai, ką mes dabar vadiname iki
krikščioniškąja lietuvių ir kitų baltų (prūsų ir latvių) religija.

vė Gabija (jos vardas kilęs iš veiksmažodžio gaubti). Ji saugo šeimą, suteikia
šeimos nariams vaisingumą ir laimę, žadina gyvybines jėgas, gausina derlių ir
gyvulių prieauglį. Kita dievybė, gimininga Laimai, kartais ją ir pakeičianti, bu
vo siejama su gero linkinčia gyvate (gyvate, žaltys). Tai sukauptos gyvybinės
energi jos simbolis, šeimos gerovės, sveikatos ir vaisingumo saugotoja. Laimos
dievybių grupei taip pat priklauso Austėja, bičių deivė, ištekėjusių moterų glo
bėja ir šeimos geradarė. Graikų ir romėnų mitologijoje artimos minėtoms die
vybėms yra graikų Atėnė, Hera ir Hestija, romėnų Minerva, Junona ir Vesta.
Laima, suteikianti gyvybę ir pasiverčianti įvairiais gyvūnais, atitinka graikųztrtemidę ir romėnų Dianą. Ji buvo gyvūnų ir visos gamtos globėja.
Laima kaip gyvybę suteikianti deivė iki 20 a. pradžios buvo rituališkai gar
binama pirtyje. Ritualui vadovavo šeimos močiutė. Garbinimo metu deivei bu
vo aukojama rišta ir drobės.
Ragana - griovimo ir atkūrimo, taip pat nakties, tamsaus mėnulio ir žie
mos deivė. Ji ypač pavojinga, kai trumpos naktys. Ji nuolat daro žalą: derliaus
metu suriša rugių varpas į mazgus, paklaidina avis, užtrukina kaives. Per su
tuoktuves ji gali "sugadinti nuotaką'' (padalyti nevaisingą) arba paversti jau
nikį vilku ar šunimi. Kosmose ji gali perpjauti pilną mėnulį pusiau arba net su
kelti saulės užtemimą. Ragana yra gamtos ciklų prižiūrėtoja: ji išlaiko gyvybi
nės energijos pusiausvyrą. Ji sustabdo žydėjimą ir augimą, kad gėlės, pasėliai
ir mėnulis neaugtų amžinai. Ragana taip pat kontroliuoja vyrų seksualumą. Ji
užmuša gyvybės galią, kad užtikrintų ciklišką'gyvybės energijos atsinaujinimą.
Dėl šios priežasties ji atima naujagimius: matyt, jai reikia jauno kraujo, kad
atsinaujintų pati ir sukurtų iš naujo gyvybę. Ji žino augalų magiją: jais gydo
sergančius, grąžina gyvybę, atgaivina mirusiuosius. Raganos epifanįjos, atku
riant gyvybę, yra rupūžė, žuvis, ežys, taip pat naktinis drugys arba peteliškė.
Tai galinga ir baisi deivė. Rusų mitologijoje ji vadinama Baba Jaga, lenkų Jędza, vokiečių - Frau Holle, graikų - Gorgona ir Hekatė (pastaroji artima lie
tuvių Giltinei), baskų - Mari, airių - Morrigan.
Senieji europietiškieji kosmoso ir mėnulio vaizdiniai atspindi gamtos ci
kliškumą, t.y. gimimą, mirtį ir atgimimą. Nemirtingumą užtikrina prigimtinės
atsinaujinimo jėgos. Žmogaus siela l^ivo suvokiama kaip energija, kuri jam
mirštant nežūsta, o pereina į kitą gyvą organizmą - paukštį, vabzdį, gėlę, me
dį.
Antrąją senųjų europietiškųjų dievų ir deivių grupę galima vadinti chtoniI. Senasis europietiškasis (m atristinis) sluoksnis.
škąja, susijusia su žeme, su augmenijos gimimu ir mirtimi, su pasėlių, gyvulių
Matristinė arba deivių religija paveldėta iš vietinių, lytinės Baltijos arealo
ir žmonių vaisingumu. Pagrindinė šios grupės dievybė - Žemyna, Motina Že
gyventojų, kurių giliausios šaknys - vėlyvajame Vakarų Europos paleolite. In- doeuropietiškai kalbančios tautos per Centrinę Europą Baltijos krantus pa mė, drėgna, derlinga, juoda, stipri, pati iš savęs kurianti gyvybę, nuolat karto
siekė 3000-2500 pr. Kr. Senosios Europos religija ir toliau gynė šeimos moti janti atsinaujinimo stebuklą. Tai kita deivė mergelė, panaši į graikų Demetrą,
Trakijos Semelę, romėnų Ops Consius. Žemynos pareigos buvo susijusios su
ną, tuo tarpu indoeuropiečių religija buvo valdančiosios klasės religija.
Senajame europietiškajame matristiniame panteone dominavo moteri derlingumu ir dauginimu. Buvo manoma, kad tarpusavy susiję žmonių, gyvū
nų ir augalų sezoninis pabudimas, augimas, brendimas ir mirtis, iš apeigų ma
škos dievybės: deivės, suteikiančios gyvybę, sveikatą, laimę arba nelaimę, ligą
tyti, kad ją garbino iki šio amžiaus. Net 17 a. pabaigos šaltiniuose (užrašytuo
ir mirtį. Šiame panteone egzistuoja ir vyriškieji dievai, bet tik kaip antraeilės
se M.Pretorijaus Mažojoje Lietuvoje) nurodoma, kad per derliaus šventę,ku
figūros; tai sezoniniai augimo dievai arba kaimenės, laukinių žvėrių ir miškų
saugotojai. Dauguma indoeuropietiškųjų dievų susiję su dangaus reiškiniais - riai vadovaudavo dvasininke, Žemynai atnašaudavo juodą žinduklį paršiuką
dangaus, saulės, mėnulio, žvaigždžių šviesa, griausmu, perkūnu, taip pat su ar (kaip Demetrai klasikiniais laikais). Iki 20 a. vidurio Motina Žemė buvo bu
čiuojama kaip žmonių motina rytais ir vakarais prieš kalbant krikščioniškas
kliais ir stambiais raguočiais, ginklais bei fizine jėga. Senosios europietiškosios deivės, priešingai, sėmėsi kūrybinės energijos iš vandens, mėnulio, žemės,
maldas.
Žemyna turėjo brolį Žemininką, arba Žemėpatį, gyvulių globėją ganyklo
akmenų ir augalų. Jos yra sugrupuotos į klanus arba dideles šeimas, valdomas
se. Kitas vyriškas dievas - Vaižgantas, linų ir kanapių globėjas. Jis buvo metų
karalienės arba motinos. Tai atspindi senąją ikiindoeuropietiškąją matristinę
dievas, giminingas graikų Linui ir Dionizijui, gimusiems iš žemės, kankintiems
ir matrilinijinę socialinę struktūrą.
kaip linai, įnirusiems ir kitą pavasarį prisikėlusiems.
Senajam europietiškajam panteonui budingas deivių dvilypumas ir trilyGyvybės garbinimas buvo pagrindinė senosios europietiškosios ideologi
pumas. Ta pati deivė gali pasirodyti jauna ir sena, motina ir dukra ar kaip dvi.
seseiys, o pagal savo pareigas ji gali būti ir gyvybės suteikėja, ir mirties valdo jos tema. Svarbus buvo ir mirties klausimas, bet instinktyvus gamtos periodi
vė. Trilypė deivė - mergaitė, nimfa ir senė, arba gyvybės teikėja, mirties valdo-. škumo suvokimas skatino tvirtą tikėjimą greitu gyvybės atgijimu mirties kri
zės metu. Mirusiojo gyvybinė energija toliau gyveno kitame kūne.
vė ir gyvybės atstatytoja - primena mėnulio fazes: jaunatį, pilnatį, delčią. Trilypumas išreiškia absoliučią deivių galią.
Visais savo pasireiškimais deivė buvo gyvybės vienybės gamtoje simbolis.
Nuo to laiko žemėje į visa, kas nepaprasta ir paslaptinga, žiūrima pagarbiai.
Lietuviškajame (arba baltiškajame) panteone pagrindinėmis senosiomis
Deivė buvo daugiau imanentinė, negu transcendentinė, todėl fiziškai akivaizdi.
europietiškosiomis deivėmis, valdančiomis kosminę gyvybės energiją, kūrimo,
griovimo ir atkūrimo galią, buvo Laima ir Ragana. Visa žinančios ir visa re (Galėjai pabučiuoti Motiną žemę, paliesti ją - akmenį, išgirsti ją - gegutę; ga
ginčios - abi sugebėjo pasiversti daugybe gyvūnų, pasirodyti dviem ar trim pa lėjai jausti artėjant Giltinę - kaip šliaužiančią gyvatę arba regėti ją žmogaus
vidalais, turėti dvi ar tris funkcijas.
pavidalu stovinčią prie sergančiojo galvos.)
Laima suteikia gyvybę gimstamiems žmonėms ir gyvūnams. Kartais ji pa
II. Indoeuropietiškasis (patriarchalinis) sluoksnis.
Kitas - piemenų ir patriarchalinių karių dievų etapas. Jie išstūmė matristi
sirodo kaip zoomorfinė nėščia motina, meška arba elnė. Ji yra gegutė - pava
nį deivių panteoną ir iš dalies su juo supanašėjo. Tai lyg talpinis periodas prieš
sario pranašė. Ji taip pat - menhyras (vertikalus akmuo) ir gyvybės vandenų
(šaltinių ir upelių) valdytoja. Kaip materialinių gėiybių skirstytoja ir gausinto krikščionybę ir filosofinį šio pasaulio atmetimą.
Europos indoeuropeizacijos procesas nebuvo vienos kultūros pakeitimas
je, ji pasirodo anties, gulbės arba avies pavidalu. Jos*sesuo yra mirtis, Giltinė.,
kita, o laipsniška dviejų skirtingų kultūrų ir simbolinių sistemų hibridizacija.
kuri atima gyvybę. Tuomet ji pasirodo kaip balta moteris, paukštė (pelėda ar
varna) arba nuodinga gyvatė. Su Laima susijusi dievybė yra namų židinio dei Kadangi patriarchaline indoeuropiečių ideologija .rėmėsi nauja valdančioji
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klasė, mus ji pasiekė kaip "oficiali” tikėjimo sistema. Bet niekam neatėjo į gal
vą visiškai atmesti senųjų europiečių šventųjų vaizdinių į*simbolių; šie pasto
viausi žmonijos istorijos bruožai buvo per giliai jos sieloje. Jie galėjo išnykti
tik išnaikinus visą moteriškąją lytį, o to niekada neatsitiko. Priešingai - vyko
nuolatinė tikėjimo sistemų sintezė.
Indoeuropiečių mitologija atspindi piemenų ir karių požiūrį į gyvenimą.
Valdovai dievai kuria pasaulį. Beveik visi dievai susieti su dangaus šviesuliais
ar reiškiniais, arkliais ar raguočiais. Būdingas dvinaris padalijimas: šviesa
/tamsa, balta/juoda, šviesus dangus/tamsus požeminis pasaulis. Indoeuropie
tiškoji simbolinė struktūra labai skiriasi nuo senosios europietiškosios.
Egzistavo tiys viešpataują dievai: pirmasis Dievas (iš ankstesnio - Dėivas).
Tai Dangiškosios šviesos, taip pat metų dievybė, besireiškianti per keturis me
tų laikus. Jo valioje dvyniai sūnūs Dievo sūneliai; Saulė mergelė arba Saulytė;
Aušrinė ir Mėnulis. Kalvelis>,dangaus kalvis, taip pat priskiriamas šiai grupei,
kadangi jis kala dangaus kūnus. Antrasis buvo Perkūnas, griausmo dievas, tei
singumo ir tvarkos prižiūrėtojas, o trečiasis - Vėlinąs, mirties ir pragaro val
dovas.
Dievas panteone buvo vyriausiasis. Per krikščionybės metus kaip dangaus
dievybė jis susiliejo su krikščioniškuoju Dievu, o kai kurias jo savybes pasida
lijo tarpusavy krikščioniškieji šventieji: Jurgis, Jonas ir Izidorius. Nežiūrint į
praradimą, vis dėlto kai kurie senieji jo bruožai, aiškiai nekrikščioniški, yra išli
kę folklore, ypač latvių mitologinėse dainose.
Šviečiančio Dangaus Dievas buvo sutarčių, taikos ir draugystės globėjas.
Jis, tyras, teisingas, protingas, skatino augalų bei javų augimą ir juos saugojo.
Dievas yra danguje. Baltų kalbose, kaip ir senosiose indų, "dangaus”, "die
vo”, ir "šviesos” reikšmės neatskiriamos. Senosiose lietuvių, latvių ir prūsų kal
bose Dievas taip pat reiškia "dangų”, "dangaus skliautą". Ugrofinų kalbose šis
žodis, pasiskolintas iš baltų, išlaikęs tą pačią senąją reikšmę - "dangaus skliau
tas": suomių taivas, estų taevas, taivas, lyvių tėvas, lapių daivas.
Latvių mitologinėse dainose Dievas pasirodo kaip gražus karalaitis, apsi
vilkęs sidabriniu rūbu, nusagstytu papuošalais; jis su kepure, diržu ir kardu.
Dievo žirgai su sidabrinėmis kamanomis ir auksiniais balnais. Jo pilis su tre
jais sidabriniais vartais anapus kalvos. Jam taip pat priklauso ūkis, pirtis, so
das, pievos ir medžiai. Nuo kalvos arba iš dangaus Dievas leidžiasi aukso ar
ba vario vežimu, laikydamas auksines vadžias su auksiniais kutais. Jis artėja
prie žemės labai lėtai ir atsargiai, kad nesustabdytų daigų augimo, nesutruk
dytų sėjėjo arba artojo darbo. Jis augina rugius ir sumina piktžoles. Iš sidabri
nio indo jis sėja rugius ir miežius.
Dievas vis dėlto neužtemdo vyriausiosios deivės Laimos. Dievas ir Laima
pasirodo kartu, drauge jie nustato dienos ilgumą, nulemia žmogaus laimę. Va
saros saulėgrąžos vakarais jie vaikšto kartu po laukus. Aišku, kad Dievas ėmė
si kai kurių Laimos pareigų, pvz., lemti gyvenimo ilgumą, o Laima pasiskoli
no kai kurias Dievo savybes. Tai labai ryšku latvių mitologinėse dainose, kur
ji, prisidengusi šiaudų šaliku, kartu su Dievu globoja pasėlius ii* laimina lau
kus. Ši pora - Laima ir Dievas - baltų mitologijoje yra tokia pat populiari, kaip
Hera ir Dzeusas graikuose.
Dievas buvo įsikūnijusi saulės šviesa įvairiais'metų laikais: jauna saulė, sti
pri saulė ir sena saulė. Jis gimsta žiemą, o triumfuoja vasaros saulėgrąžos me
tu (dabar saulės šviesos triumfo iškilmės sutampa su šv. Jono diena, latvių va
dinama/^??/, lietuvių - Joninėmis). Birželio 24 d. Dievas veda Saulytę. 14 a. šal
tiniuose P.Dusburgietis (Dusburg) užsimena, kad, sėjai prasidėjus, garbina
ma jauna šviesa, žvejybos metu - pilna šviesa, per javapjūtę - sena šviesa.
Dvyniai Dievo sūneliai, Dievą deli, kaip vedų (indų) Divo napata, vykdė
Dievo pareigas žemėje. Jie - dideli ūkininkų pagalbininkai - sėja, akėja ir pjau
na; jie taip pat medžioja ir daro alų sidabriniuose bei auksiniuose (t.y. Dievo
spalvų) induose. Jie yra žirgai, kaip vedų Asvins, /šneriantys iš marių, - žirgai
su auksiniais balnais bei kamanomis, žvaigždžių gūniomis ir vadelėmis. Jie
traukia saulės vežimą per dangaus kalną, niekad nepavargdami ir nesiilsėdami. Jie budi prie Saulės dvaro, nes jiems pažadėta Saulės dukra Saulytė, kurią,
deja, Mėnulis paviliojo ir pasiėmė į savo valtį. Dvyniai iriasi jos išvaduoti, bet
atsiskubina per vėlai (vakare). Saulytė jau brenda, gilyn į vandenį, ir matosi tik
jos karūna.
Saulytė (lietuvių), Saulės meita (latvių) kaip dangaus nuotaka atitinka in
dų Vedų Sūrya, Saulės dievo Sūryd dukterį. Ji yra dangaus uždangos audėja; ji
skalbia debesis ir džiausto juos danguje. Vidurvasarį j i pasipuošia raudonų pa
parčio žiedų vainiku ir, apsiavusi sidabriniais bateliais, šoka ant sidabrinės kal
vos.
Saulė (motina), kuri rieda per dangų karieta su variniais ratais, pagal kil
mę galėjo būti vyriška dievybė, feminizuota laikui bėgant dėl matristinių sluok
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snių spaudimo. Jei kada Saulė ir egzistavo kaip vyriška dievybė, ji iš dalies su
tapo su Dievu. Lietuvos ūkininkai dar neseniai meldėsi Saulei (pvz., daina:
"Prašinėjo tėvulis saulelę, be kepurės,..”).
Aušrinė buvo "antroji saulė”, tik gražesnė ir tyresnė už Saulytę. Aušrinė ta
po meilės deive, lietuvių Afrodite. I a. užrašuose ji vadinama "besileidžiančios
ir iš už horizonto kylančios saulės spindulių deive". Ji yra aušra, taip pat lyti
nė ir vakarinė žvaigždė (Venera). Krikščionybės laikais Aušrinė beveik suta
po su Mergele Marija, bet pačios seniausios jos savybės dar išlikusios mįslėse
bei pasakose. Ji turi pilį jūros saloje; ji yra kumelė ir plaukia per vandenis. Lie
tuviškose mįslėse aptinkama, kad ji yra balta karvė (kaip Vedų Ugas).
Skirtingai negu pas senuosius europiečius, indoeuropiečių mėnulis yra vy
riškos giminės: karalaitis su žvaigždžių skraiste, karys, kaip ir kiti indoeuro
piečių dievai. Dainose jis vilioja Saulytę ir su ja susituokia, bet yra neištikimas
ir įsimyli kitą dangaus gražuolę - Aušrinę.
Karys - dievas, kurio paveikslas baltų folklore yra ryškiausias, yra Perkū
nas, griausmo ir žaibų dievas, lietaus teikėjas, teisingumo ir tvarkos saugoto
jas. Jis nugali blogus žmones, melagius, vagis, gobšuolius ir tuščiagarbius. Jis
svaido žaibus kaip graikų Dzeusas-Keraunos, germanų Poir (Thor), slavų Pe
niu ir kiti indoeuropietiškosios mitologijos griausmo dievai. Didžiausias jo
priešas buvo Dievas Vėlinąs, mirties ir pragaro valdovas, kurį Perkūnas, apsi
metęs medžiotoju, nesiliaudamas medžioja.
Svarbi Perkūno pareiga buvo apvalyti ir apvaisinti žemę. Pirmasis pavasa
rio perkūnas sudrebina žemę; pradeda augti žolė, suleidžia šaknis javai, suža
liuoja medžiai. Žemė būna nederlinga, kol perkūnas jos nesukrečia. Kaip ir
Dzeusas, jis žemę sudrėkina. Rasa yra dieviška sėkla; dainose ji auksinė arba
sidabrinė: "Rasos lašeliai spindi kaip sidabro pumpurai”. Perkūno šventas me
dis ąžuolas pats barsto savo dieviškas sėklas, kad augtų ąžuolai. Sėklas nešio
ja paukščiai, dažnai balandžiai. Gyvūnijos pasaulyje Perkūnas turi savo repre
zentantus: ožį ir jautį. Jiedu apdovanoti Dievo galia apvaisinti ir pranašauti
orą.
Dangaus kalvis ir didysis amatininkas Kalevelis (13 a. minimas "Teljavel"),
baltų Hephaestus, nukalė saulę ir pakabino danguje. Kaip pasakoja latvių dai
nos, jis taip pat padarė lanką ar karūną Rytinei Žvaigždei ir sidabrinį diržą bei
auksinius pentinus Dievo sūnums. Kai Kalevelis kala, sidabro gabalėliai kren
ta iš dangaus į Daugavos upę, Jo plaktukas labai didelis - juo Kalevelis įveikia
daugybę kliūčių ir išvaduoja Saulę. Tuo lietuviai tikėjo dar 15 a. Kalevelis buvo dievas-kaiys, kaip indų Indra - didvyris, užmušęs slibiną. Ta prasme jis gi
miningas Perkūnui.
Trečiasis svarbiausias triados dievas šalia Dievo ir Perkūno yra Vėlinąs,
kuris per paskutiniuosius du šimtmečius tapo piktąja dvasia, velniu. 18 a. žo
dynuose jo vardas verčiamas kaip "mirusiųjų dievas", o ne "velnias". Prūsai šį
dievą vadino Patidų, "pragaro dievu”, arba Pikuliu, "piktuoju dievu", vokiečiai
- Zomgott, atitinkančiu germanų Wotan, kilusį iš Wod - "piktas", "pamišęs".
Velnias taip pat buvo kosminės tvarkos kūrėjas ir prižiūrėtojas, nakties,
vandenų, pelkių ir akmenų valdovas. Jis sukuria juodus ir bjaurius gyvulius,
akmenis, šakniavaisius, spygliuočius. Kaip skandinavų Odinn ir germanų Wotan, Vėlinąs yra dievas žudikas: jis baudžia mirtimi, o pirmoji jo žudymo prie
monė - korimas. Jis reikalauja žmonių aukų arba žmogaus kraujo ir daug kitų
vertingų dalykų.
Juodas nakties ir pragaro valdovas įsivaizduojamas esąs senas, išblyškęs,
barzdotas - taigi tikra priešingybė Dievui - baltam, spindinčiam, jaunam ir tai
kingam dangaus šeimininkui, taip pat ir Perkūnui, griausmo ir žaibų dievui,
stipriam, pusamžiui, teisingam vyrui su raudona barzda. Pagrindiniai Vėlino
gyvuliai buvo juodas eržilas ir viesuluose besislepiantis slibinas. Taip Vėlino
(blogio) ir Perkūno (apsivalymo) vyko nuolatinė kova, kartais net kosminio
lygio, pasibaigianti gamtovaizdžio pasikeitimu.
Daug Vėlino bruožų, išlikusių folklore, pasiskolinta iš Raganos, ypač jo
žvilgsnio galia, magiškos savybės, gebėjimas pasiversti gyvuliais.
Taigi šis antrasis dievų sluoksnis atspindi karių ir piemenų ideologiją. Jų
visuomenė buvo androkratinė ir klasinė, valdoma vadų. Dievai jodinėja a r
kliais, nešiojasi ginklus ir nuolat kovoja. Ypač svarbūs čia arkliai ir raguočiai.
Dauguma dievų buvo susiję su dangaus reiškiniais - matyt dėl to, kad pieme
nys stebėdavo dangų. Labai panašu, kad šią originalią mitologiją sukūrė vyrai,
o ne moterys; tai buvo vyrų religija. Priešingai matristinei religijai, dvasinin
kais buvo vyrai. Šiuo aspektu indoeuropiečių religija artimesnė krikščionybei
negu senoji mat risti ne europiečių religija.
Iš lyginamųjų tyrimų matyti, jog indoeuropiečių dievų panteonas turėjo
būti paveldėtas iš pirmykštės indoeuropiečių tėvynės, 5000 m. pr. Kr. buvusios
pietų Rusijos - vakarų Sibiro miškuose ir stepėse, iš kur jis pasklido beveik po

visą Europą, Artimuosius Rytus ir Indiją. Išlikę mitiniai veikėjai iškalbingai
įrodo, kad ši indoeuropietiškoji ideologija buvo jos žmonėms artima, kad jie
išsaugojo ją per visas klajones, kad ją puoselėjo valdančioji klasė .bei jos dai
niai. Kieno bebūtų sukurta, ji buvo nepaprastai vaizdinga. Lietuviškas ir latvi
škas variantai yra puikūs poetinio jautrumo pavyzdžiai, artimi indų Vedoms.
Pagrindiniams dievams - Perkūnui, Dievui ir Velinui - buvo pastatytos
šventyklos. Visai neseniai, 1986 m., dievo Perkūno šventykla buvo atkasta Vil
niuje -jos žymių rasta ant pirmosios krikščioniškosios romaninės katedros, pa
statytos 1253 m. karaliaus Mindaugo, liekanų; vėliau ant šventyklos buvo už
statyta 14 a. pabaigos Jogailos katedra?Kasineiimai ir vietovardžiai liudija, kad
gentys turėjo šventus centrus ant piliakalniipNeverta abejoti ir dėl hierarchi
nės dvasininkų visuomenės buvimo. P.Dusburgietis 1326 m. rašė, kad Nadruvoje, vietovėje, vadinamoje Romuva, gyveno galingas dvasininkas Krivė, kurį
žmonės laikė popiežiumi, ir kurio valdos tęsėsi ne tik Nadruvoje, bet ir Lietu
voje, Kuržemėje bei Žiemgaloje. Krivę didžiai gerbė karaliai, aukštuomenė ir
paprasti žmonės. Karų su teutonų ordinu metu jis valdė beveik visas baltų žemes.13
Taigi iki krikščionybės daugelį tūkstantmečių egzistavo kitos religijos, ir
jos nebuvo "barbariškos” arba "velnio sukurtos", kaip dažnai rašoma. Kaip ir
visoms religijoms, joms rūpėjo klausimai: iš kur mes ateiname? Kur mes išei
name po mirties? Kokia mūsų laikino gyvenimo šioje žemėje prasmė? Šiose
religijose atsispindi to laikotarpio požiūris į pasaulį.
Lietuvos kaimai su savo šventomis upelėmis, medžiais, giriomis dar pilni
senosios dvasios. Niekas negali ištrinti prisiminimų, net revoliucijos ir žiau
riausi karai; ši atmintis ir svajonės gyvos mūsų sielose ir archetipuose. Žmogi
škoji prigimtis nepakenčia staigių lūžių.
Nežiūrint į negailestingus istorijos pokštus, Lietuva žydi kaip krikščioniška
gėlė - su savo kvapu ir spalva. Tik Lietuvoje aukštai iškelti šviečia mediniai kiyžiai - kaip saulės su vešlių augalų arba gyvačių spinduliais; tik Lietuvoje tūk
stančiai stogastulpių stovi kaip gyvenimo medžiai kapinėse, pakelėse, sodybo
se. Lietuvoje dar gyvi dievų ir šventųjų medžio drožiniai - gailestingasis Kri
stus, Madonos, Sopulingosios Motinos, šv. Jonas ir šv. Jurgis, ir kiti - išdrožti
talentingų kaimo menininkų. Šių kūiybimų jėgų šaknys daug gilesnės negu 600
krikščionybės metų.
Iš anglų kalbos vertė V id a
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SENOLIŲ
ŽENKLAI
Kas domisi probaltiškuosius laikus me
nančiu senuoju ornamentu, šį tągalėjo su
žinoti, aplankęs parodas "Senču zimes"
("Senolių žęnklai") Rygoje (vyko 1990 m.
liepos-rugsėjo mėn.) ir "Baltiško orna
mento beieškant" - Vilniuje (1990 m. spa
lio-gruodžio mėn.).
Dvi to paties pobūdžio, bet labai skirtin
gos parodos liudija, koks paslaptingas ir
dar mažai pažintas senųjų raštųženklų pa
saulis. Juk norint suvokti ištisusženklų de
rinius varijuojantį ornamentą, susigrąžinti
jį į taikomąjį meną ar net buitį, reikia turėti
prieš akis visą istorinę patirtį, palikimą, au
tentiškus pavyzdžius. Dar neturime puo
šnių ornamentikos albumų ar katalogų (tik
prieš karą Lietuvoje buvo leidžiami juostų
raštų rinkiniai), tad šitokie sumanymai
ypač brangintini.
Tiems, kam parodų neteko apžiūrėti,
bandysiu papasakoti, ko jie nepamatė.
Parodą Rygoje surengė Latvijos Istori
jos muziejaus archeologijos ir etnografi
jos skyriai, kuriems vadovauja G.Zemltis ir
V.Rozemberga. Jų žodžiais, impulsą pa
rodai suteikė etnografinė medžiaga, tik po
to nutarta išsiplėsti, apžvelgti ištakas ir pa
ieškoti atitikmenų kitose senosiose kultū
rose. Parodoje pristatyta 13 rašto ženklų:
vingiuota linija (ifkloeis), kryžius, ugnies
kryžius, apvali saulytė ir keturkampis sau
lytės ženklas, mėnuo, žvaigždė, Dievo
ženklas (trišstūris), eglutė, Aušros medis,
žaltys, Ūsinis, Jumis ir kiti augaliniai bei
gyvuliniai motyvai ornamente. Kiekvie
nam ženklui buvo skirtas atskiras stendas,
kuriame pateikta jo grafinis simbolis,
aprašymas - nuo kada, kur ir ant kokių
daiktų randamas, kas juo galėtų būti žymi
ma bei kruopščiai perpieštos skirtingos to
paties ženklo variacijos, aptinkamos ne
vien baltiškose žemėse, bet ir pas kaimy
nus. Parodostikslas, pasak rengėjų, paro
dyti ornamento raidą per istorines epo
chas. Dviejose nedidelėse salytėse vyku
si paroda stebino eksponatų gausa: ar
cheologiniai radiniai, papuošalai, tekstilė,
buities daiktai. Jų keliamą įspūdį būtų ga
lima palyginti nebent su Lygo šventės
puokščių ir vainikų sodrumu ir gaivališku
mu.
Ornamentas liaudyje buvo vadinamas
raštu, tad galėjo atspindėti kūrėjo mintį ar
linkėjimą, teigia parodos autoriai ir prisi
pažįsta, kad ženklų aiškinimasis primena
seno sudužusio indo, kurio šukės pažiru-
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Dundagos lyvių verpstė. 1852 m.

Gunaro JANAIČIO nuotraukos.

Verpstė. Švenčionių raj., Žalvarių a p y l, Vai
kučių k. XIX a.

Apskrita
X a.

plokštinė segė su svastika.

Apskrita plokštinė kiayraraštė
Šilalės raj., Žąsinas, IX-XI a.

sios į visas puses, lipdymą. Autoriai nesie
kę išreikšti savo koncepcijų - tegul kalba
patys daiktai, tad surinkta gausi informaci
ja gali tapti atspara tolesnei minčiai. Orna
mentikos tyrinėjimais kaimynai jau mus to
li pralenkę. Latvijoje susiformavusios ke
lios šio darbo kryptys: su dievturių mokymu
susiję mitologiniai raštų aiškinimai; garsių
jų Lielvardės juostų tyrinėtojai ornamente
atranda pasaulio kūrimosi ženklini modelį,
informaciją apie žmonijos praeitį; kalbama
apie raštuose užfiksuotą kalendorinį metų
ciklą ir astronomines žinias. Nemažai šioje
srityje buvo nuveikta dar Nepriklausomy
bės metais.
Vilniaus istorijos ir etnografijos muzieju
je surengta paroda buvo skirta garsiosios
mūsų archeologės, istorijos mokslų dakta
rės Rimutės Rimantienės 70 metų jubiliejui
pagerbti. Ekspozicijoje, kurią parengė mu
ziejaus archeologijos skyriaus vedėja

Palanga,

segė

su

IX-

žalčiais.

E.Griciuvienėsu dailininke R.Sipavičiūte, archeologiniai radiniai (gintaras, keramika
ir metalo papuošalai) bei XIX a. medinės
raižytos verpstės. Preciziškai paruoštuose
stenduose ženklais puošti daiktai bandomi
grupuoti pagal istorinį laikotarpį, medžiagą,
iš kurios yra padaryti, ir patį ženklą. Ekspo
nuojamų ornamento pavyzdžių grafinis
piešinys padeda atidžiau į ženklus įsižiūrė
ti. Greta-trumpas komentaras arba labai at
sargi interpretacija. Kokiu ornamentu buvo
puošiami dar probaltiški daiktai? Tai tašku
čių kryžma ant gintaro, taškai, danteliai,
eglutės, trikampiai, horizontalios linijos ir jų
deriniai su įstrižomis, vertikaliomis, vin
giuotomis linijomis keramikoje (galbūt že
mės, vandens simboliai). Ant papuošalų koncentriniai, spiraliniai ratai, vėliau - tik
sukimo imitacijos, pynimo raštas, trikampių
ir rombų deriniai. Aiškesni kryžiaus, svasti
kos (Lietuvos teritorijoje ji randama gana

Plokštinė ažūrinė segė, Šilalės raj., Upyna, IXXI a.
Ramūno VIRKUCIO nuotraukos.

retai), saulės, mėnulio, žalčio simboliai ir
pan. {domus parodos rengėjos pastebėji
mas, kad ornamentas - tai ne tik ant daiktų
randamas simbolis: jį dažnai pakartoja pati
daikto forma. Tokios, pavyzdžiui, apvalios
segės su saulės ženklais, gražiai žalčiuko
rašto kryputes pratęsia iankinės segės, be
sibaigiančios žalčių galvomis. Tie patys
motyvai kartojasi ir XIX a. tautodailėje.
Tad užuominų daug, o po jų-apgailesta
vimas, kad Lietuvoje maža rimtesnių šios
srities tyrinėtojų.
Net pamiršus ypatingą ženklų prasmę,
liko jų svarbos pojūtis, ir puošmena virtęs
ornamentas tebėra jame užslėptos infor
macijos saugotojas. Tad kviečiame visus
šioje srityje besidarbuojančius burtis. Gal
būt mūsų žurnalas galėtų tapti Jūsų tribū
na?
S,M.
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LATVIŲ ORNAMENTIKOS
TYRINĖJIMAI
Latvių ornamento simbolika buvo susidomėta III-IV dešimtme
čiais - K.UImanio prezidentavimo metais. Daugiausia šioje srityje
nuveikė dailininkas, publicistas, vėliau Dievturių ir Latvijos senovės
tyrinėjimo draugijų pirmininkas E.Brastinis (E.Brastipš) (18921940) ir jo bedražygis J.Bynė (J.Btne) (1895-1955).
Dar 1923 m. savo knygoje "Latvių ornamentika" E.Brastinis ap
gailestavo, kad latvių ornamentas iš esmės tautoje nebepuoselėja
mas ir dalies menininkų laikomas menkaverčiu "valstiečių menu".
Dėl šių ir daugelio kitų priežasčių tikrasis latvių raštas yra visiškai
užmirštas, kaip ir liaudies dainos, padavimai, bustai. Vietoj jų plinta
iš Vakarų Europos pasiskolintos naujos formos ir stiliai.
Atsigręžęs į latviškų raštų kilmę, tyrinėtojas teigė, kad atskiri se
nojo ornamento elementai yra pasaulio pirmavaizdžiai arba simbo
liai. Bandydamas juos aiškinti, E.Brastinis ieškojo paralelių tarp or
namentikos ir mitologijos, gilinosi įsenovės latvių pasaulėjautą, šiekė^sukurti vieningątarpusavy susijusių latvių dievybių panteoną. Jis
rėmėsi pirmuoju rimtu šios srities tyrinėjimu - P.Šmitso veikalu "Lat
vių mitologija" (1918 m. išleistas Maskvoje, 1926 m. - Rygoje).
1926 m. E.Brastinis įkūrė Rygoje Dievturių draugiją, kuri 1929 m.
buvo perorganizuotai Latvijos dievturių sandraugą. Jos pirmininku
ilgai buvo pats E.Brastinis, o jo pavaduotoju - J.Bynė. Latvių orna
mentų simbolikos-aiškinimas tapo dievturių mokymo sudėtine dali
mi. Dievturybės esmė yra išsakyta "Dievturių katekizme". Be kita
ko čia E.Brastinis skelbė: "Liaudies daina yra didžiausias dievtury
bės kraitis (...). Latvių tikėjimas yra paveldėtas iš arijų (...) ir išsaky
tas liaudies dainose puošnia poetine kalba. Liaudies dainose yra
trejopo turinio šventosios sakmės: apie Dievą, Laimą ir Marą, apie
Saulę ir kitus Dangaus šviesulius ir sakmės apie metų šventes."1
Taip buvo grupuojami ir raštų ženklai. Katekizme jau kanoniškai ai
škinama jų prasmė:
"Dievo raštų ženklas yra pastogė, (...) Laimos'raštų ženklas yra
spyglys, žabas, šluota (...) Maros raštų ženklas yra vingiuota, raity
ta, laužyta linija. Šventasis dievturybės ženklas yra kryžių kryžius.
Šis ženklas simbolizuoja nakčiai pelenuose užžertą ugnį, todėl va
dinamas ir ugnies kryžiumi. Ugnies kryžius - tai stačiakampis kry
žius, kurio visi keturi galai dar sykį sukryžiuoti. Per nesusipratimą
Ugnies kryžiumi pavadinamas Perkūno kryžius arba svastika."2
J.Bynė išplėtė E.Brastinio "Dievturių katekizmo" ženklų pra
smės aiškinimą pavyzdžiais ir patarimais, kur ir kaip juos naudoti.
J.Bynės tvirtinimu, senovėje buvo tikima, kad garbinti dievybę gali
ma ne vien žodžiais (dainomis), bet ir raštų ženklais. Šventieji žen
klai randami ant kulto reikmenų ir ant kasdieniškų daiktų.
Latvių raštų ženklus J.Bynė suskirstė į tris didesnes grupes:
1. Su tikėjimu susiję ženklai:
a) Dievo arba Dangaus ženklas;
b) Maros ženklas;
c) Laimos ženklas;
d) stulpas su Saulute.
2. Su dangaus reiškiniais susiję ženklai:
a) Saulės ženklas;
b) Mėnesio ženklas;

c) žalčiukas arba dvigubas Mėnuo;
d) Žvaigždė;
e) kablių, šakų arba perkūno kryžius;

8

'f) ryto aušros ženklas - Aušros medis (Dievo, Saulės, raudona
sis arba šventasis medis).
3. Su metų ciklu susiję ženklai:
a) keimeris (vaisingumoženklas);
b) Saulės piršlio Osinio ženklas;
c) Martinio gaidžiai;
d) Janio ženklas;
e) Žemės motinos arba Vėlių motinos ženklas (rupūžėsformos).
Smulkiau J. Bynė aprašė tik pirmosios grupės ženklus. Jis teigė,
kad Dievas, Dangaus tėvas ir Dangus seniau reiškė tą patį ir buvo
žymimi vienu ženklu. Šis ženklas panašus į stogą (dangus - pasau
lio stogas), vaizduojamas kaip trikampis aštriuoju kampu (viršų ar
ba kaip puslankis. Pirmasis ženklas gali būti papildytas vienu ar tri
mis apskritimais - saulutėmis (Saulė, Saulės dukra ir tarnaitė), an
trasis - taškeliais virš lanko (tai žvaigždės).
Liaudies dainų Mara siejasi su žeme, vandenimis ir dangumi ir
įkūnija visą medžiaginį pasaulį. Jos valdos - žemė, kalnai, šaltiniai,
upės, marios ir visi skysčiai - pienas, kraujas ir kt. Marą raštuose
simbolizuoja aštriai laužytos ir vingiuotos linijos. Tai sieja su vande
niu. Horizontalūs brūkšniai šalia vingiuotų linijų ją sieja su žeme.
Beveik ant kiekvieno liaudies meno kūrinio yra Maros ženklų. Ant
indų jie atrandami nuo akmens amžiaus.
Labai senas yra Laimos ženklas. Pirmą kartą jis aptiktas ant se
nųjų prūsų akmens kirvio ir ant indų (nuo 3000 m. pr. m. e.). Ten jis
pavaizduotas kaip spyglys, šaka arba žabas. Tokį jį atrandam ir da
bartiniame liaudies mene.
Dievo - Dangaus tėvo ir Maros - Žemės motinos ženklųjunginiu
galėtų būti senojoje statyboje ir taikomajame mene paplitęs stulpas
su saulute arba liaudies dainose minimas ramstis. Apžiūrėję mūsų
senųjų statinių stulpus, rasime ten pasikartojantį tą patį motyvą skritulys arba kubas tarp dviejų piramidžių.
Ketvirtas šventasis ženklas ir tikėjimo simboliu - dukart sukry
žiuotas kryžius: Kryžių kryžius, Kalavijo kryžius arba Ugnies kry
žius. Šiuo ženklu žymėdavo duonos kepalus, prieš pašaunant į kro
snį, ir pelenų krūvelę, kurion įraustos žėruojančios anglys. Šis žen
klas randamas ant senųjų papuošalų ir audinių, dažnai minimas dai
nose.3 Kryžių kryžius, Ugnies kryžius su visomis variacijomis liko
problemiškiausiu ženklu. E.Brastinis jį tapatino su svastika, Perkū
no simboliu, o "Dievturių katekizme" šie ženklai buvo griežtai atskir
ti. Kitur Kryžių kryžiui artimas ženklas buvo laikomas saulutės orna
mento paprasčiausiu variantu.
Minėtų autorių darbuose buvo pateikiama daug ornamentikos
pavyzdžių, kuriuos čia ir perspausdiname. Jie suteikia net daugiau
informacijos nei šykštūs paaiškinimai. įdomus įvairių indoeuropie
tiškų pavyzdžių gretinimas, liudijantis šių ženklų amžių ir kilmę. Ty
rinėtojų išvados diskutuotinos, bet reikia pripažinti jų nuopelnuspopuliarinantsenąjąornamentikąirpadarytąįtakątaikomajam menui.
LITERATŪRA:

1. Brastipš E. Latviešu ornam entika - R., 1923. - p. 82.
2. Brastipš E. Dievturu ceroksfis jeb teoforu katękisms tas ir seniatviešu dievestibas apcerejums. - R., Latvijas Dievturu sandraudzes izdevums, 1932. - P. 132.
3. Biri© J. Ka un kur lietot latviško raksiu. - Labietis, 1936. - Nr. 4. - P. 2 0 7 -2 1 1 .

Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ
pagal: KO NSTANTS Z Jekabs Bme un latviešu ornam ents //
Latviešu lietiška maksla.- R., 1989. P.-158 -179
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APIE SENOVĖS LATVIŲ
SIMBOLINI RAŠTĄ
IR PASAULĖJAUTĄ
Simbolinio rašto, ornamentų prasmės gilumas - kone bega 
linis. Jį perprasti šiuolaikiniam žmogui trukdo pasaulėjautos,
pasaulėžiūros, mąstymo (simbolinio) ir viso laikmečio,kada tie
ornamentai, rašto ženklai buvo ne tyrinėjimo, bet kūrybos ob
jektas, nesupratimas. Beto, gilinimosiįsenųjųsimboliųprasmę
negalima atsieti ir nuo visos senovinės kultūros (tikėjimų, tradi
cijų, ritualų, papročių, dainų, padavimų, pasakų...) aiškinimo.
Daugiau kaip prieš šimtą metų latvių žemėje gyvenęs vokie
tis Joanas Georgas Kolis rašė, jog šventoji, nuostabioji gamta
ir mylimas Dievas yra tie, kas kalba latvių lūpomis. Net negyvą
ją gamtą, kalnus ir klintis, upelius, vėjus, jūros bangas latviai
nuolat lygina su savo dvasine būsena. Visi aplinkui vykstantys
įvykiai įgyja simbolišką, ypatingą reikšmę, su jų pačių veik
smais ir gyvenimu susijusią gilią prasmę.
Iš tiesų, senovėje latvių gentys pakluso didžiajam
vie
ningam pasaulio vystymosi dėsniui ir nustatytai gyvenimotvarkai. Nuo senų senovės mūsų protėviai gyveno simbolių ir vaiz
dų pasaulyje, kuriame dvasinis ir buitinis gyvenimas buvo ne
atsiejami. Simboliai atrodė esą ir gamtos, ir jų pačių dalis. Ka
sdienybė savo simboline prasme atrodė lyg stebuklas, o visas
gyvenimas - kaip simbolis. Didžiojo gamtos įstatymo balsas
nuolat skambėjo žmonių sielose... Anot mūsų senosios dievturystės atkūrėjo Ernesto Brastinio, vadinamoji stabmeldystė nė
ra niekas kitas kaip materializuotas dievybės atributų garbini
mas. Senoji kultūra rėmėsi daugiareikšme simboline pasau
lėžiūra. Daiktų, reiškinių simbolinė reikšmė atrodė esanti ne
mažiau svarbi už kasdieninę. Simbolis- ne paprastas daikto, jo
funkcijų pavaizdavimas pagal panašumą, o specifinis univer
salus įvaizdis, galintis išreikšti, ką mes dabar nusakom daugy
be sąvokų. Aiškiąvienaprasmę reikšmęsimboliai turėjo tik pra
diniame periode, kultūros lopšy. Bet, laikui bėgant, ir ji, ir vėle
snės reikšmės - viskas buvo pamiršta. Iki mūsų dienų išliko tik
migloti šių reikšmių reliktai mituose, pasakose, padavimuose,
papročiuose. Žmonės prarado galią valdyti paslėptas gamtos
jėgas, energijas, sumažėjo dvasiniai gebėjimai justi vienovę su
gamta ir t.t. Simboliai neteko savo reikšmės. Nebeliko rakto
nuo senosios žinių saugyklos. Tiesa, dar gana ilgą laikąsenosios tradicijos, nesigilinant į jų esmę, būdavo perduodamos iš
kartos į kartą - kaip šventenybė. Taip ir pasimiršo tautos rašte
vartojamų simbolinių ženklų (realybės grafinio pavaizdavimo)
reikšmės. Atsirado net nauji jų pavadinimai, pagrįsti ne vidine
prasme, bet išoriniu panašumu. Tie ženklai su užmiršta reik
šme toliau buvo perrašinėjami iki pat mūsųdienų kaip ypatinga
relikvija. Būta atvejų, kai juos stengtasi iš tautos atimti (pavyzd
žiui, svastiką).
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Senuosiuose padavimuose sakoma, kad tie, kuriuos latvių
gentys vadinę dievregiais, ypatingų galiųdėkasugebėjotai, ko
negalėjo kiti. Yra padavimas, kad senais laikais gyveno dide
lis išminčius, kuris mokėjo susikalbėti su medžiais. Daugelį už
slėptų dalykų jis žinojęs. Jo smegenyse buvęs Išminties Ak
muo. Būtent - akmuo! Senojoje simbolikoje akmuo turėjo ypa
tingą reikšmę: pavyzdžiui, krikštynų ritualo metu. Prieš guldant
į lopšį vaiką, ten dėdavo akmenį. Vestuvių apeigų metu suža
dėtiniai uždėdavo kojas ant-akmens. Prie akmens eidavo gy
dytis nuo daugelio ligų. Neatsitiktinai akmuo dažnai minimas
liaudies dainose, padavimuose, pasakose. Net pats žodis "ak
muo" atrodo prisodrintas simbolikos. Štai ką pasakoja senas
žiemgalis Janis Brinkis išVysmantų.
"Senieji žiemgaliai gyveno su akmenimis vieną gyvenimą,
garbino juos. Žiemgaliai laikė žaidimų, dovanų, laimės, gyvy
bės, ištikimybės akmenis. Akmenų laikė daug ir įvairių, apie
juos turėjo daug padavimų ir legendų. Ant akmenų - senovės
menas, senovės mokslas. Ant akmenų galima aptikti /.../ kirsti
nius ženklus ir net ištisas juostas, kelių ir upių žemėlapius. Juo
se sužymėti kalendoriniai ženklai, mėnulio ir žvaigždžių žen
klai... Akmenys taip pat pasakoja apie tai, kas buvo, yra ir kas
dar gali būti. /.../ Jie - neišsenkantis šaltinis, iš kurio galima bū
tų semtis išminties visągyvenimą, semtis begalo. /.../Žiem ga
liai taip sakydavę: "iš akmens mokosi gajūs meistrai". /.../
Ir jeigu jūs sugebėsite akmenis perskaityti, kaip tai sugebė
jo mūsų senoliai jau nuo akmens amžiaus, sukaupti ir panau
doti šias žinias, tai jūsų namai pasidarys turtingesni, jūs būsite
vis laimingesni."
Akmenys su ženklais ir net ištisi jų kompleksai aptinkami v i
same Pabaltijyje. Tai sakraliniai kompleksai - šventikalniai,
šventosios giraitės, senosios bažnyčios, kurias mūsų protėviai
vadino romėmis (iš čia žodis "ramuva”). Juose randama ypa
tingai (radialinėmis eilėmis, apskritimais) išdėstytų saulės,
žvaigždžių padėtį reikšmingais kalendoriniais momentais ar
žemės magnetines zonas žyminčių akmenų. (Apie tokius kom
pleksus rašė O.Ozolinis, I.Vykas, A.Goba, J.Klėtniekas ir
V.Gravytis). Nė vienas akmuo, jei tik jis nebuvo kada nors iš sa
vo vietos išjudintas, čia nėra netyčia numestas. Visi jie būdavo
rūpestingai padedami iš anksto numatytoje vietoje, konkrečia
me žemės energetiniame, astronominiame taške. Daugelyje
šių akmenų yra iškirsti įvairūs ideografiniai senraščio ženklai,
turintys simbolinę, procesinę, astronominę ir magiškąreikšmę.
Tokių ženklų randama ir smiltainio uolienose.
Šiuos senuosius ženklus (atmetę fonetinius tekstus, aiškius
piešinius) galime suskirstyti į dvi grupes: 1) pasikartojantys
daugelyje vietų; 2) unikalūs. Pirmosios grupės ženklai laikytini
senraščio elementais. Jų pagrindą sudaro senieji simboliai,
kurie palyginti paprasti, todėl būtent nuojų galime pradėti ir pra
smės aiškinimą.
Apžvelgsime keletą seniausių, paprasčiausių ženklų. Toks,
pavyzdžiui, yra V \ ” (kampas -90 ), vartotas jau ankstyvaja
me paleolite. Šįženkląžymūstyrinėtojai (M.Gimbutienė) mano
esant paukščio snapo ideograma, bet nepaaiškina, kodėl. Se
novės žmogui paukštis reiškė sielą, arba žmogaus sielos apt

varą, t.y. dvasinį centrą, gyvybės ir tikrojo gyvenimo pagrindą.
Jei paukštis žiūri (stebėtoją, tai snapo smailusis galas nukreip
tas nuo centro į išorę, išorinį gyvenimą o pamatas, t.y. išplėti
mas, nukreiptas į vidų, vidinį gyvenimą. Būtent todėl dauguma
tokių ženklų, išplatėjimais visada nukreiptų į sakralinį centrą,
randama akmenyse prie senųjų romių, kiek mažiau - pačiose
romėse (jų prasmė čia kiek kitokia). Siela yra simboliškai susi
jusi su saule. Saulė - sielos atvaizdo, tobulos sielos simbolis.
Todėl šis ženklas ant akmenų, esančių romių astronominėje

mą (Dievo sūnaus Jumio ženklas). Klintyje jis pasikartoja tris

dalyje, reiškiasaulėtekį. Akmenis sutokiaisženklais romių ma

kartus, tai reiškia vadinamosios trečiosios mirties ribą. Kai sie

giškoje dalyje mes vadiname kūrimo (gimimo) akmenimis.

la po kūno mirties tampa laisva nuo grubios materijos, ji lengvai

Priešingas ženklas "A" (kampas - 90 , kryptis - į viršų) nurodo

kaip paukštis (tai simbolizuoja varno ženklas) pakyla į dvasių

išorinį, žemės gyvenimą, o astronominėse dalyse - saulės išė

pasaulį. Virš paukščio - Saulė, ugningos šviesos skleidėja, sie

jim ą saulėlydį. Apie akmenis su tokiais ženklais romių magi

los tobulumas, tikslas (apskritimas, rutulys - tobulumo, evoliu

škoje dalyje kalbama kaip apie Dievo akmenis.

cijos tikslo simbolis). Virš jo esantis stogelis yra skaičiaus "de

Latvių Aukščiausiąją prieškosminę Trejybę (nepainioti su

vyni" senasis grafiškas pavaizdavimas. Jį čia galima aiškinti

kosmine - Perkūnas, Junis, Janis) sudaro: 1) Absoliuti Erdvė

kaip dvasią - sielos sargą ir įkvėpėją arba traktuoti ir kaip Die

(Dievas), 2) Absoliutus Laikas (Laima) ir 3) Absoliuti Medžiaga

vo pastogę-viso, kas vyksta, evoliuciją, e ig ą Dievo, dvasinės

(Mara). Ši Trejybė daug kur pasaulyje vadinama Absoliučia

šviesos apsaugą... Galima aiškinti ir kitaip, tik norėtųsi perspė

Substancijos šaknimi, o latviuose - Dievų Dievu. Jis - visatos ir

ti, kad neieškotumėte ženklų prasmės pagal jų išorinį panašu-

visa ko (taip pat ir savo paties) priežastis. Ženklą "A", kaip Die

mąsu kokiu nors objektu. Toks "tyrinėjimas" (remiantis "tyrinė

vo stogą kaip apsaugos simbolį, latvių gentys naudojo ir dra

tojo" asmenine fantazija) dabar yra populiarus, tačiau bevaisis.

bužių ornamentuose, daiktų puošybai ir kt.

Tik remdamiesi ženklų vidine prasme, mes galime drąsiai tvir

Ženklo "V" jokiu būdu negalima painioti su skrendančio

tinti, ką vienas ar kitas raštas reiškia.

paukščio, t.y. varno, ženklu. Varno ženklą V->" galima aptikti

Visiškai suprasti senuosius simbolius šių laikų žmogui truk

kiekvienoje šventovėje, kiekvienoje senovės romėje. Dažnas

do pats mūsų technokratinis laikmetis, apie kurį analitinės psi

jis sakralinio centro akmenyse, aukuro akmeny, beveik visada

chologijos pradininkas K.G. Jungas rašo, jog proto viešpatavi

nukreiptasįšiauręarįtuštumas, kur niekad nebūna saulės. Dar

mas privedė prie to, kad senieji simboliai neteko savo magi

galima pridurti, kad dažniausiai toje šventovės pusėje - kapi

škos galios, žmogus prarado emocionalųjį, "nesuvoktą identi

nės. Varno ženklai iškirsti ir daugelyje pavienių kulto akmenų,

škumą" su gamtos reiškiniais, tuo pačiu išnyko ir emocionalioji

turinčių ypatingą reikšmę. Už Lielvardės guli varno akmuo su

energija, kurią šis simbolinis ryšys kūrė. Visa tai atgaivinti yra

dviem tokiais ženklais. Milžiniškas varno ženklas iškirstas ir

vienas pagrindinių uždavinių: taip būtų.panaikinta šiuolaikinio

garsiojoje Skanio kalno klintyje. Varno simbolika labai sudėtin

žmogaus vienatvė ir sąmyšis... Deja, šiuolaikinės materialisti

ga. Varnas simbolizavo Absoliutą žmogaus dvasią m onadą

nės pasaulėžiūros sąlygomis tokius tikslus įgyvendinti nelen

rečiau - tobulumo trokštančią sielą. Varnas žymėdavo nežino-

gva. Manytume, būdas yra vienas: perimti senąją išmintį, artė

mąfaktorių, neišaiškintą, bet realią priežastį, aukščiausiąjį ste

ti prie amžinųjų tiesų. Bet unikalios senųjų žinių lobyno saugy

bėtoją ir patarėją brahmanų išmintį. Indėnų magai dar dabar

klos, deja, kol kas užrakintos. Jų raktus seniai esame pametę.

save vadina "varnais". Galbūt taip save vadino ir senovės latvių

Antra vertus, prieš išdrįsdami perimti senąją išmintį, turėtume

žyniai. Apie varną išlikę daug pasakų ir padavimų. Varno žen

pasikeisti patys. Šiuolaikinis žmogus įpratęs imti (iš žmonių, iš

klai naudojami ir kaip krypties rodyklės, nurodančios į kokią

gamtos, negalvodamas apie pasekmes) ir nemėgsta duoti.

nors reikšmingą vietą. Tokiais atvejais tų ženklų randama po

T rūksta pusiausvyros tarp šių dviejų polių. Visi nori būti mylimi,

du ar po kelis. Du varno ženklai, iškalti miške gulinčiame akm e

bet retas sugeba mylėti. Mūsų poelgius lemia labiau ar mažiau

ny, rodo kryptįįšiuo metu populiariąženklųklintį-VirtakoarSlu-

slepiamas naudos siekimas: "Kas man už tai?" Pateiksiu vieną

nių uolieną Liaudies dainose varnas yra visažinis ir kelio ai

citatą iš spaudai rengiamos O.Ozolinio knygos: "Dabartinis

škintojas.

žmogus pažabojo pasaulį ir paskyrė jam melžiamo naminio gy

Norėtųsi pakalbėti ir apie ideografinį raštą Jo pavyzdžių ma

vulio ar aukojamo belaisvio likimą Jis suteršė pasaulio centrą

tome minėtoje ženklų klintyje ant senosios Talavos ir Idumėjos

ir kitas amžinas šventenybes, pamiršdamas ir niekindamas

sienos. Pateiksiu vieno (penktojo) stulpelio vidinės simbolinės

įspėjančią senolių išmintį, kurią dabar stengiasi iš naujo rasti

informacijos skaitymą.

savo paties sutryptuose praeities palaikuose. Bet ar pavyks?"

Čia gyvybės ženklas "AA" sujungtas su materialiuoju ketur
kampiu

" - visatos ženklu, kuris simbolizuoja mirtį ir išnyki

Andris MIČULIS
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AUKŠTAIČIŲ IR
DZŪKŲ
VESTUVĖS
XIX a. - XX a. p rad žio je
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
Atsigrįžus į tautos istoriją, į savo kultūros šaknis ir prasmę, itin
aktualus tautinių tradicijų - šeimos, kalendorinių bei darbo papro
čių ir apeigų klausimas. Kokie tie musų papročiai? Ką esame turė
ję ir ko per pastaruosius dešimtmečius netekę?
Šį kartą panagrinėsiu tiktai dviejų Lietuvos etnografinių sričių Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos vestuves, kaip labai savitą ir sudėtingą
reiškinį. Be straipsnio pabaigoje nurodytos literatūros, šiam darbui
pasitarnavo Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių literatūros insti
tuto Tautosakos rankraštyno (LTR, LMD) ir Istorijos instituto Etno
grafijos skyriaus (ES) saugoma medžiaga. Nemaža pastarosios da
lis surinkta autorės etnografinėse ekspedicijose 1949-1985 m. Nu
rodant tekste šaltinį, pirmasis skaičius reiškia literatūros eilės nu
merį, antrasis - puslapį. LTR, LMD, ES signatūra nurodomatik svar
besniais atvejais, dažniau pasitenkinama vietovės nurodymu.
Neišgyvenant ypatingų kataklizmų (o jų šiame amžiuje lietuvių
tautai teko nemaža), tautos kultūra vystosi, integruodama ir išlaiky
dama geriausius praeities kultūros bruožus, bet ir drauge atsinau
jindama pagal savo meto žmonių mentalitetą ir dvasinius poreikius.
XX a. pradžios ir pirmųjų keturių dešimtmečių Lietuvos kaimo gy
ventojų vestuvinių apeigų modelis rėmėsi XIX a. vidurio ir to paties
amžiaus pabaigos apeigų sandara. Savaime suprantama, tų apei
gų šaknys buvo įaugusios į ankstesniųjų šimtmečių kultūrinę dirvą.
Vestuvių apeigų kompleksą sudarė trys chronologiškai skirtin
gos dalys - piršlybos, pačios vestuvės - santuokos įteisinimas, pa
galiau - atgręžtai. Vienos tų apeigų turėjo juridinio santuokos akto
prasmę, kitos siejosi su busimosios šeimos ūkiu, dar kitos visiems
suprantamais simboliais išreiškė žmonių pasaulėžiūros idėjas. Tad
į buvusius vestuvių papročius galime žvelgti ne tik kaip į praeities
kultūrinį palikimą, bet, sekant filosofo J.Minkevičiaus mintimi, gal
"kaip į praeities kartų dvasinio gyvenimo paliudijimą" (13,39). Juo
se atsispindi tautos dvasia, jos siela, moralė, grožio ir gėrio supra
timas. Tad peržvelkime atskirai vestuvių ciklo dalių papročius ir
apeigas, jų simboliką ir prasmę.
Piršlybos aptariamuoju laikotarpiu buvo savaime suprantamas
dalykas. Nusižiūrėjęs merginą, vaikinas stengėsi užsitikrinti, kad
"negaus silkės", vadinasi, bus teigiamai sutiktas. Tam pasitarnavo
"atklausai": pas merginos tėvus būdavo pasiunčiamas vyras ar mo
teris pasiteirauti, ar jie priimtų piršlius. Dzūkijoje toks "atsiklausėjas" eidavo per kaimą, pasiramsčiuodamas išmarginta lazda. Atė
jęs į merginos namus, kalbėdavo užuominomis, vis girdamas vai
kiną. Sutikimo piršlius priimti ženklan atsiklausėjas būdavo pava
išinamas kiaušiniene, o mergina jį apdovanodavo marga juosta
(12,18-19). "Kiaušinienė - tai pats garbingiausias vaišių patiekalas.
Priimti svečią su duona, sūriu, lašiniais ar šaltais blynais buvo laikoma^šaltu priėmimu" (ES 277Tverečius).
Svotautis piršliai seniau jodavo raiti, XXa - važiavo važiuoti an
tradienio, ketvirtadienio, rečiau šeštadienio pavakarei anksti at-

Kupiškėnų svočia su
Autorės nuotrauka.

karvojum i.

1970

m.

vykti buvo nemandagu, o vėlai atvykęs pasirodysi beesąs jau tą
dien "iš kelintos vietos", vadinasi, vienos merginos jau pavarytas.
Piršlys su vaikinu prisistatydavo kaip sušalę pakeleiviai, medžioto
jai ar pirkliai, iešką dingusios ar norimos nusipirkti avelės, žąselės.
Pakvietus sėstis, piršlys ant stalo kampo patiesdavo savo baltą no
sinę ar pirštinę (Daugėliškis), ant jos statydavo gėrimo butelį. Pa
prastai iškart nebūdavo susitariama. Sutartuvėms (santariams, pra
garams) atvykdavo jau po vaikino turto apžiūrėjimo -pražvalgų, pa-

dabonių.
Sutartuvės vyksta pagal tokį ceremonialą - piršlys pastato ant
stalo butelį, papuoštą rūtų vainikučiu ir raudonu kaspinu, ant bute
lio uždeda dovaną - skarą (LTR 1404/1 Daugai). Merginos motina
ar tėvas nuima skarą, mergina-rūtas, t.y. "atkemša butelį" (ES 560
Varėna). Tada piršlys užgeria tėvą tėvas - busimąjį žentą, šis - mo
tiną, motina - vėl žentą pagaliau vaikinas užgeria merginą. Mergi
nos visada tik lūpas pavilgydavo, o taurelės negerdavo. Toliau besivaišinant suderama pasoga. Apeigose dalyvauja ir kas nors pa
sikviestas iš kaimynų kaip bendruomenės atstovas - liudininkas.
Piršlius išleidžiant, motina piršlį sujuosia drobės stuomeniu (apie 3
m) ar rankšluosčiu, mergina vaikinui pariša šaliką o stuomenį ar
rankšluostį duoda parnešti jo motinai dovanų (ES 101/4 Anykščiai).
Jei sutartis iširtų, merginos tėvas turėtų apmokėti vaikinui už piršly
bų metu išgertą degtinę, antroji pusė - grąžinti gautas dovanas.
Po sutartuvių vaikinas ir mergina drauge su piršliu savo parapi
jos klebonui paduoda užsakus - pareiškia norintys susituokti. Apie

tai tris sekmadienius būdavo viešai skelbiama iš sakyklos. Tuo va;
dinamoje mergavimo laikotarpiu nei mergina, nei vaikinas jau ne
bevaikščiojo į jaunimo vakarėfius-šokius. Bažnyčion sekmadie
niais vaikiną lydėdavo jo draugas, merginą - jos draugė, busimoji
pamergė. Išgirdus kurio vaikino mergintą merginą užsakant su ki
tu, Tverečiaus apylinkėse būdavo jam sakoma: 'Tavo pirtelė dega”
(ES 277). Kartais tasai apgautasis dar siųsdavo pas merginą savo
pasiuntinį, vadinamąjį raišą, kad tas ją perkalbėtų - atraišytų.
Po antrųjų užsakų ar ketvirtadienį prieš jungtuves vaikinas ir pir
šlys atvykdavo į merginos namus "su pyragais" - atsiveždavo kepa
lą juodos duonos. Rimšės, Salako, Daugėliškio apylinkėse sakyta,
kad šitaip merginą "pasodina ant savo duonos". Kupiškėnai tai va- •
dino atvykimu "su didžiąja arielka". Tuokart įvykdavo jaunųjų žiedynos, sužadėtuvės. Tėvas klausia dukters, ar ji sutinka tekėti už
šio vaikino. Jai atsakius "taip", jaunuosius susodina drauge užsta
lėje, liepia pasibučiuoti. Motina atneša trikampiu sulenktą baitą no
sinę su užkišta rūtos šakute ir auksiniu ar sidabriniu žiedu irtai pa
duoda vaikinui tardama: "Prašau priimti šią brangią dovaną - žiedą
ir rūtą kaip mano dukrelės nekaltybės ženklą. Paėmęs ją mylėk ir
dabok, kaip šiąžaliąrūteSę!" Vaikinas pabučiuoja motinai ranką rū
tą užsikiša ant krūtinės švarko kišenėlėn, žiedą užsimauna, o mer
ginai užmauna savo žiedą(3,208-9).
Po sutartuvių iki pat vestuvių išvakarių ruošiamasi joms: taiso
mas! drabužiai ir papuošalai, rengiamos dovanos jaunojo giminei,
susikviečiami jaunojo ir jaunosios "pulkai"-svočios, pamergės, pa
broliai, daromas alus, pakviečiami į vaišes giminės. Toliau gyve
nančius gimines kviesti važiuoja tėvai, o krikštatėvius pakviesti pri
valo patys jaunieji. Per sodžių siunčiamas specialus kvieslys, nors
jo kvietimas dar nereiškia, kad pakviestieji bus vestuvių svečiai. Jie
kviečiami tik pasižiūrėti (12,35-36).
Ritualinis kvietimas per kvieslį nuo seno žinomas Mažojoje Lie
tuvoje, Suvalkijoje, o ilgiausiai išliko Dzūkijoje, Aukštaitijoje "kvie
sliai" tai tas pat, kas Dzūkijoje "čigonautojai". Jei kitur kvieslys bū
tinai turėjo joti raitas, tai Dzūkijoje jis dažnai eidavo pėsčias (LTR
374/1897 Liškiava). Jo skiriamasis ženklas - rūtomis ir kitais žoly
nais apkaišyta lazda, apvyniota spalvotais šilkiniais kaspinais, apa
čioje dar pririšta didelė skepeta su kutais, lazdos viršūnėje - skam
balėlis (ES 560/20 Daugai). Jis kviečia į vestuves tradicine iškilmin
ga kalba-oracija "senus už stalų pasėdėt, jaunus - pašokinėt, mažus - ant krosnies pasėdėt, šeimininkėms šakalėlius padavinėt,
karvojėlius palupinėi." Už pakvietimą jam atsimokama dovana prie lazdos ("kvieslės") pririšamu rankšluosčiu ar juosta, Dzūkijoje
kartais kitam dar rugių gorčių įpildavo maišelio (ES 560/ 52 Varė
na). Vestuvių vaišių metu kvieslys ėjo maršalkos, t.y. tvarkdario, pa
reigas. Šio amžiaus III-IV dešimtmetyje ritualinis kvietimas per kvie
slį jau ir Dzūkijoje baigė nykti.
Kaimynus į savo vestuves XIX a. Aukštaičiuose kviesdama nuo
taka pereidavo net tris kartus, kiekvienoje pirkioje "kSoniodamasi".
Pirmąkart lenkėsi, vykdama paduoti užsakus, antrą-užsakams išė
jus, trečią - jungtuvių dienos rytą Abu pirmuosius kartus būdavo
kaimynų apdovanojama (6,86). XIX a, pab. -XX a. pradžioje kaimy
nus atsisveikinti, atsiprašyti, pakviesti į vestuves nuotaka ėmė eiti
du kartus, apsirengusi jungtuvių drabužiais ir dviejų pasipuošusių
pamergių lydima - pirmąkart porą dienų prieš Jungtuves, antrąkart
" jungtuvių dienos ankstų rytmetį (LTR 2811/19 Ramygala; LTR
1155/213 Žąsliai). XX a. III-IV dešimtmetyje šis paprotys Aukštaiti
joje jau buvo beveik išnykęs.
Vestuvės būdavo švenčiamos abiejų jaunųjų namuose. Jų išva
karės -vadintos veseiijųišvakare (Biržai ),prieveseiiu (Kupiškis, Za

rasai), mergautiniu vakaru (Tverečius), žiivitvakariu (Pandėlys, Če
dasai, Ramygala, Kaišiadorys) - lai atsisveikinimas su draugais ir
nerūpestinga jaunyste. Suvažiuodavo giminės, sugužėdavo pilna
pirkia apylinkės jaunimo, Aukštaičiuose vadinto "guogiais", Dzū
kuose - "grumseiniais". Jie nebuvo vaišinami, bet galėjo pasišokti
ir pažiopsoti į vestuvininkus.
Aukštaitijoje per visą tyrinėtą laikotarpį jungtuvės būdavo sek
madienį, tad mergvakaris - šeštadienio vakarą. Dzūkijoje XX a.
pradžioje, kad sekmadienį nebūtų girtaujama, kunigai jungtuvėms
paskyrė antradienį, tad išvakarių apeigos vykdavo pirmadienį.
Vakaronių nuotaika visur liūdna, tai "verksmo vakaras”. Šiaurės
Lietuvoje - Biržų, Pakruojo, Kupiškio rajonuose - pas nuotaką ne
būdavo nei muzikos, nei šokių, kupiškėnuose pas jaunikį muzika
grodavo, bet niekas nešokdavo. Pagrindinis rūpestis biržiečiuose
buvo parengti vestuvių "bromą" ir papuošti "verkiamąją vietą" už
stalėje-sunarstyti iš šiaudelių "liktorių", kurį uždegdavo tik per svo
čios pietus. Rytų Aukštaitijoje ir Dzūkijoje vestuvių išvakarėse ir
pas jaunikį, ir pas nuotaką būdavo šokama. Vakaronių dalyviai bū
davo pavaišinami vakariene, mat "jei ko nepavaišinsi, tai rytojaus
dieną neis jaunosios apdovanoti" (ES 1035/7 Trakai).
Apie 1870-1880 m. visame aptartame areale, XX a. pradžioje tik
Dzūkijoje (Varėnos raj. Kermošijos kaime dar 1945 m.), šeštadie
nio prieš jungtuves pavakare nuotaka, lydima vienos - dviejų pa
mergių, pereidavo kaimynus, prašydama jų palaiminimo. Grįžusi
namo prie vartų raudomis įsiprašydavo įleidžiama "tėvulio dvare
lio". Tada atsisveikindavo raudomis su rūtų darželiu. Tėvo vedama
į pirkią, vėl raudodama atsisveikindavo slenkstį (LTR 1404/1 Dau
gai). Pirkioje ją pasodindavo ant dugnu į viršų apversto, staltiese
užtiesto ir žolynais apkaišyto duonkubilio. Motina, seserys-pamergės, kai kurtėvas šukuodavo jai plaukus, po triskart perbraukdami
šeriniu šepečiu ar šukomis. Tada nuvedę pasodindavo krikštasuo
lės kampe ties ant stalo padėtu duonos kepalėliu - "raudotine ban
dele". Ant jos nuotaka verkaudavo užsikniaubusi Iki pat išvežimo į
svečią šalį. "Kasos išpynimu merga baigia jaunystę" (LTR 792/181
Daugėliškis). Tėvas, motina, broliai, seserys padavinėja po rūtų
šakelę, vyriausioji pamergė pina jaunajai vainikėlį. Guogiai daino
mis jaunąją graudina. Kiekvienam, kuris paduoda rūtų, jaunoji dė
kodama palenkia galvą
Vainikėlį nupynūs, nuotaka būdavo apdovanojama. TVėrečėnuose pirmiausia tėvas atnešdavo duonos ir druskos (LM D 1475/1).
Tada motina atnešdavo lėkštę pinigams ir padėdavo savo dovanąstaltiesę ar kt. Moterys dovanodavo įvairius audinius, vyrai (irtėvas)
- pinigų. Tai dovanos "pradžiai gyvenimo svetimuose namuose".
Jaunikio namuose piršlys paskelbdavo mezliavą "kančiukui, ku
riuo reikės valdyti žm oną pirkti" (21,123). Kupiškėnuose dovanos
turėjo būti duodamos ne plikos, bet suvyniotos į stuomenį, ran
kšluostį ar margą juostą (3,210). Už dovanas kiekvienam dėkoda
vo svočia nuotakos vardu.
Viena svarbiausių to vakaro apeigų Rytų Aukštaitijoje ir Dzūki
joje buvo atsisveikinimo su nuotaka šokis. Daug kur šokius pradė
davo tėvai. Rimšės apylinkėse tam kartui jie specialiai užsimauda
vo baltas vilnones pirštines, kad jaunųjų gyvenimas būtų šviesus ir
turtingas (LTR 2750/526). Apie Salaką "prašokimas" buvo nuota
kos brolio pareiga. Paėmęs į ranką lėkštelę su riekele duonos, dru
skos žiupsneliu ir degtinės taurele, jis išsiveda seserį iš užstalės,
triskart apsisuka šokdamas ir vėl ją atgal pasodina, paprašęs, kad
susirinkusieji seserį palaimintų. Visiems atsakius: "Laiminam", jis
taria: "Dabar jaunimas galite šokti" (LTR 753/120). Dzūkuose buvo
paprotys nuotakai atsisveikinant pašokti su visais vyrais. Muzikam
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segama trumpi kaspinėliai su rūta. Svočia prisega piršliui baltą ka
spinėlį be rūtų.
XIX a. visame aptariamame areale, o XX a. IV dešimtmetyje tik
Dzūkijoje, be rūtų vainikėlio nuotakai, jaunasis dar atveždavo do
vanų batelius nuotakai, jos motinai ir krikštamotei. Juos taip pat ant
lėkštės atnešdavo kiekvienai vyresnysis pabrolys ir įteikdavo su
"oracija” - iškilminga kalba. Nuotaka jais apsiaudavo jungtuvėms.
Alantos apylinkėse ir vainikėlį, ir batus nuotakai priimdavo jos svo
čia, apsimovusi vilnonėmis pirštinėmis. Taip jaunikis, esą, "nuper
ka iš motinos dukrelę” (LTR 1438/307).
Šalys taip pat pasikeisdavo kitomis dovanomis: nuotaka per
svočią paduoda jaunajam, piršliui ir pabroliams po dubultines pir
štines, piršliui dar stuomenį. Svočia nuo savęs duoda piršliui juostą
ir pirštines, pamergės pabroliams - po pirštines ir juostą ar nosinę
(LTR 3936/15 Pakruojis). Rytų ir Vidurio Aukštaičiuose, kaip ir Dzū
kijoje, būdavo dovanojama rankšluosčiai. Pirštines dovanoti pa
pročio nebuvo.
Šioms apeigoms pasibaigus, nuotakos vyresnysis pabrolys
kreipdavosi į jaunikį: "Seną tėvą gerbdamas, žemai galvą lenkda
mas, prašau svetimą šalį: atvažiavote nekviesti, išvažiuokite neva
ryti, o mes jauną mergelę pristatysim, kada motinėlė palieps, kur
tėvelis nurodys!" (12,61). Jaunojo šalis kildavo ir, žodžio netarda
ma, išeidavo į kiemą. Tada nuotaka imdavo atsisveikinti su tėvais ir
visais atėjusiais jos į jungtuves išleisti. Seniau apeidavo triskart
aplink stalą, vėlesniais laikais tik kartą, truktelėdavo staltiesę, kad
draugės ištekėtų.
Ikijungtuvinė vestuvių apeigų dalis XIX a. antrojoje pusėje ir XX
a. pradžioje visuomenės socialinės ekonominės raidos pokyčių
buvo mažiau paliesta negu pojungtuvinė dalis. Sprendžiant iš to
meto vestuvių aprašų, apeigų paprastėjimo: kai kurios jų išnyko, ki
tos susikeitė vietomis. Ima ryškėti dvejopai švenčiamos vestuvės ilgosios ir trumposios, vis labiau įsigalint pastarosioms. Tačiau
esminis skirtumas buvo apeigų sandaros pasikeitimas. Tradiciškesnėse - "ilgosiose” vestuvėse, vestuvininkai, pasivaišinę miestelio
užeigoje svočios atsivežtomis vaišėmis arba pakeliui užvažiavę į
svočios namus ir čia pasilinksminę, išsiskirdavo - jaunieji, kiekvie
nas su savo palyda grįždavo pas tėvus. Tos pačios dienos vakare
ar kitą dieną jaunasis su palydovais atvykdavo žmonos išsivežti.
XIX a. - XX a. pradžioje tokia tvarka buvo visoje aptariamoje terito
rijoje, nors vietomis Rytų Lietuvoje jau apie 1880-1895 m. po jun
gtuvių jaunieji ėmė drauge grįžti į jaunosios tėvų namus.
Seniau vartus, stalą (suolą), vestuvinį "sodą" išpirkti tekdavo tik
"svetimai šaliai", o savieji buvo pasitinkami be išpirkos. Prie pirkios
durųtiek jaunąją, tiek jaunąjį jų namuose pasitikdavo tėvas kai kur
Dzūkuose su duonos kepalėliu - "karvojaičiu", bet daugiausia su
riekele juodos duonos, trupučiu druskos ir stikline alaus ar van
dens. įvedamasis, nieko neragavęs, lėkštelės krašto įsitvėręs, bū
davo tėvo įvedamas iki pirkios stalo. Dar ilgai Dzūkijoje šitaip buvo
priimami ir abu jaunieji kartu. Aukštaitijoje seniau negu Dzūkijoje
pasitikimo duonos jaunieji ėmė ragauti dar pirkion neįėję. Čia ir
abudu tėvai (tėvas ir motina) drauge jaunuosius ėmė pasitikti se
niau negu Dzūkijoje, kur senoji tvarka išliko iki šio amžiaus VI-jo
dešimtmečio. Vadinasi, įvedimo j namus esmę sudaro tiek sakrali
nė svečio (po jungtuvių jaunieji laikomi svečiais) priėmimo atribu
tika - duona, druska, vanduo, tiek būdas, kuriuo jie priimami - tėvas
neša lėkštelę su jos turiniu, jaunieji ją už kraštų prilaiko ir šitaip atei
na visi iki stalo (ES 62/3 Druskininkai; 3,230). Moterys jaunąją dar

"Ilgosiose" vestuvėse, kai jaunikis pas jaunąją vykdavo ne tie
siai iš jungtuvių, o iš savo namų vėliau atvažiuodavo jos išsivežti, jo
palydovams - pabroliams, svočiai, piršliui-maršalkai (dabar jis taip
vadinosi) pirmiausia tekdavo įsiprašyti dovanomis į jaunosios kie
mą, paskui išvaduoti didįjį stalą, "nuperkant" iš jį apsėdusių paša
liečių palubėje pakabintą "sodą” - iš šiaudeliais sunarstytą reketuką ar spalvotais popieriukais, saldainiais, obuoliais papuoštą eglu
tę ar kadagį. Biržų apylinkėse medinė "sodo" konstrukcija (sukry
žiuotos ir lankeliais sutvirtintos pora lentelių) leido jį panaudoti kaip
šviestuvą - visuose keturiuose lentelių galuose būdavo prilipina
mos degančios žvakės. "Sodą" nupirkdavo saldainiais, riestainiais,
svočios karvojumi. Panevėžkrapylinkėse tuo atveju, jeigu piršliui
pavykdavo už "sodo" saugotojų nugaros užstalėn įmesti savo ke
purę, "sodas" jaunojo pusei atitekdavo be išpirkos (ES 1034/12 Ėri
škiai). "Sodo" pirkimo apeiga ilgiausiai išliko Rytų Aukštaitijoje, ki
tur įsigalėjo tariamos "čigonų" vestuvės inscenizacija.
Prie išvaduoto didžiojo stalo seniau visą vestuvių laiką iki mar
čios išvežimo sėdėdavo tiktai "svetima šalis": jaunoji su pamergė
mis, svočia ir savo broliais sėdėdavo prie mažojo stalo. Jaunie
siems po jungtuvių bažnyčioje ėmus grįžti pas jaunąją drauge, pa
mažu įsigalėjo ir jų sėdėjimas už stalo kartu.
Seniau pamergių pareiga buvo saugoti jaunosios karvojų, kad
jaunikio pabroliai jo nepavogtų. Šis pyragas, esą, simbolizavo jau
nosios garbę (LTR 1438/309 Alanta; LMD II1120/3 Varėna). Išsau
gojusi triskart bandytą pavogti karvojų, vyresnioji pamergė būdavo
kilojama apvainikuotoje kėdėje ir apdovanojama saldainiais, nei
šsaugojusi - apmaunama pavalkais. Jaunosios pusė tuo pat metu
stengėsi pavogti jaunikio svočios atsivežtą ir jo maršalkos saugo
mą pyragą (LTR 1404/1 Daugai).
Jaunosios kraičių išsivežti iš jaunikio namų atvykdavo du - ketu
ri pagyvenę vyrai - "kraičvežiai", susijuosę šiaudų pynėmis, prisi
kabinę medinius kardus, aukštomis šiaudinėmis kepurėmis, ar
klius ir vežimus apkaišę žolynais, gaidžio plunksnomis. Marčios
kraičiams pagausinti jie drauge su jaunikio pabroliais patraukdavo
per kaimo sodybas "abrakaudami", "mieruodami pečius" - buvo va
išinami ir kartu stengdavosi nemačiom pasiglemžti tai samtį, tai gai
dį, vištą ar lopšį ir visa nešdavo į vežimą. Šis paprotys ypač popu
liarus buvo Rytų Aukštaičiuose. Dzūkai tikėjo - "jei nieko pavogęs
neparveši marčiai ar žentui, jiems gyvenimas nesiseks" (ES 560/17
Merkinė). T ai susiję su tikėjimu magiška laimę nešančia vogto daik
to galia, aptinkamu ne tik lietuvių, bet ir kitų Europos tautų papro
čiuose.
Pamergių, o dažniausiai motinos, užsėstą kraičio skryniąrubliu
ar saldainiais išpirkdavo jaunikio brolis. Jaunosios motina ant skry
nios ar arkliams ant kaklo uždėdavo "pakilas" - visiems kraičvežiams po stuomenį ar rankšluostį. Kitur jais perjuosdavo kraičvežius per pečius. Rytų Lietuvoje ant arklių užsodindavo "kraičio sau
gotojus" - šiaudinę "bobą" ir "diedą" (ES 101/71 Kavarskas). Su
kraičiu dar būdavo įduodamas nuvežti kepalas duonos, tad kraičius
lydėjusieji Zarasų apylinkėse vadinta "duoniais". Dzūkijoje skry
nia, vėlesniais laikais kraitinė spinta, nebuvo rakinama, "kad kaimo
mergos greičiau ištekėtų" (ES 62/4 Latežeris).
Kraičius [jaunikio namusXIX a. antrojoje pusėje palydėdavo ke
letas jaunosios brolių. Jų pareiga buvo išpirkti kraičiui kelią-jaunikio sodybos vartus, klėties duris, pirkioje "sodą", pakloti jaunaved
žiams lovą (LTR 626/355 b, 1468 Šiaurės Lietuva, 1910 m.).
Artėjant marčios išvežimo momentui, jaunoji su pamergėmis
pasislėpdavo kamaroje po marška, ir pats jaunikis ar jo vyresnysis

apiberdavo grūdais, kad būtų vaisinga ir turtinga (ES 55/1 Krakės;
ES 102 Eišiškės), užmesdavo išverstais kailiniais ar juos pabosda
vo prie slenksčio, kad jaunieji peržengtų (18, 206).

pabrolys turėjo ją atpažinti tarp pamergių. Kartais būdavo jiems pa
kišamas "jaunąja" aprengtas senis, Pelesos apylinkėse - paklodė
mis užsiklėtusios senos moterys (ES 560/60)'.
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Tolesnė apeiga buvo jaunosios apdovanojimas, arba "pirkimas- kusią eilėje laukti piršlių tuokart kilodami vis tyčia statydavo ant pa
laikės pintinės - atseit, ją"iš po pintinės ištraukė", dabar galima pin
vadavimas". Dzūkijoje apeigai vadovaudavo parinktas "šaukolas",
Aukštaitijoje - jaunikio vyresnysis pabrolys. Mušdamas kočėlu Į tinę sulaužyti.
Prieš marčios išvežimą! vyro namus visoje aptariamoje teritori
staktą ar siją, jis pašaukdavo atskiras jaunosios tėvą, motiną bro
joje buvo lig oi neišnykęs paprotys "iš s ečios šalie s" atvykti p e r
lius, seseris, tetas, dėdes, kitus giminaičius, kaimyr
pagaliau
netgi guogius "kuopon, jaunosios vaduoti”, apdovanoti ją "aukse sirengėliams - Aukštaitijoje vadinamiems "kviesliais", Dzūkijoje "čigonautojais". Jie šurmuliuodavo, visur landžiodavo, tyčia vagi
liu, sidabrėliu". Dzūkijoje pirmiausiatėvas dėjo lėkštėn pinigų, o ant
liaudami. ką sugriebę, kišdavo jį marčios vežim ą "Čigonės" burė
stalo ties dukterimi duonos kepalą. Po jo motina dovanodavo visą ateitį. Visi buvo vaišinami ir išvy kdavo paskui jaunuosius . Paprotys
rietimą drobės, moterys įvairių audeklų, rankšluosčių, vyrai pinigų.
užsilikęs iš gilios senovės: šitaip "prisistatydavo" atstovai tos gimi
Pašaliečiai net po keliskart ėjo įmesti lėkštėn smulkių pinigėlių, nes
nės, kurion turėjo įsilieti nuo savo giminės atskirtoji marti.
Jaunikio namuose marti būdavo pasitinkama būrio sodžiaus
kiekvienas būdavo pavaišinamas alum ir karvojaus rieke. Per do
smalsuolių
ir vestuvininkų prie kiemo vartų. Kartais vartuose stovė
vanojimus Dzūkijoje dar XX a. pradžioje degtinė būdavo semiama
mediniu šaukštu iš dubens (LTR 374/1085 Liškiava). Aukštaitijoje davo valkas su šiaudų kūliu. Marti ant vartų ir kūlio turėjo užmesti
po juostą. Kieme iškelta iš vežimo, kabino po rankšluostį ar drobės
jaunosios pusė, dėdama dovaną garsiai sakydavo: "Mūsųsesuo!".
Jaunojo pusės vyrai šaukdavo: "Mūsų marti!" Varžytinės baigdavo stuomenį ant kaklo arkliams. Tai dovana vežėjui. Tikėta, "jei marti
si tada, kai jaunikis įmesdavo lėkštėn stambesnį pinigą ir lėkštę ap rankšluosčiu arklio neužlies, jis nudvės" (ES 566/26 Nemunaitis).
Kupiškėnuose XIX a antrojoje pusėje jaunieji Iš vežimo būdavo
versdavo, sakydamas: "Mano pati!”
Po dovanojimų jaunosios mergautinis vainikas pakeičiamas vedami į klėtį, tik vėliau pradėta vesti pirkion (3, 264). XIX a. Rytų
moteriškąja galvos danga - kepurėle, nuometu. Rytų Lietuvoje, ga Aukštaičiuose anyta pasitikdavo rnarčiąapsivilkysi išvirkščiais kai
vęs motinos sutikimą nuimti vainiką jaunojo brolis tai atlikdavo tar liniais, o Dzūkijoje kailiniais apsupdavo abu jaunuosius, "kad jiems
si prievartos aktą - "dieveris puola draskyti kasas, nutraukti vainikė avys veistus!". Kartais kailiniais užtiesdavo slenkstį, ant viršaus palį” (17,272; 3,243). Jaunikio svočia užriša nuometą ar uždeda ke ‘ dėdavo duonos kepaliuką. Marti turėjo jį pakelti ir padėti ant stalo
purėlę ir apgobia skarele. Seniau dar ant nuometo uždėdavo baro- (ES 463/25 Didžiasalis).
Marčią pasodindavo užstalėje dar užsuptu veidu. Tada Dzūkuo
ninę kepurę. "Kaselės ardymas” - tai simboliškas jaunosios užval
dymas. Po šių apeigų "apmartuota" jaunoji nuvedama prie jaunikio se anyta būtinai ėjo "marčios nusupti", nešina dubeniu kiaušinie
(17,272). Seniau gaubtu vės vykdavo klėtyje ar kamaroje. Jų metu nės ar grikinės košės. Marti už skepetos nusupiroą atsilygindavo
pamergės žibindavo žvakėmis, "kad linksmesnis būtų jaunosios anytai dovana - ant dubens užtiesdavo stuomenį. Tik tos košės mar
gyvenimas", dzūkės jos vainikėlį prisimatuodavo su juo pašokda- ti neturėjo ragauti, kad nepakenktų kaimynams. Tikėta, jeigu nė
mos. Apeigos metu grodavo muzika, merginos dainomis jaunąją ščioji ateitų pas kaimynę ko nors pasiskolinti (duonos, ugnies, skie
graudindavo, primindamos sunkią marčios dalią vyro šeimoje. Dar to ar k t), o ši prašomo daikto neduotų, tai kaimynei pelės ką nors
vertingo gali sukapoti. Jeigu marti "sutikimo košės" nebus ragavu
apie 1880 m. Vabalninko apylinkėse yra buvęs senovinis paprotys,
prieš nuometuojant, nukirpti jaunosios kasą- pamergės kasą laikė, si, tokiu atveju pelės nuostolio nepadarytų (LTR 374/1089 Liškia
jaunojo svočia kirpo, jaunajai ir jos draugėms graudžiai raudant va).
Po pasisveikinimų, svočios lauktuvių dainininkėms, jaunikio
(LTR 626/184). XX a. gaubtuvas daugiausia įvykdavo jau jaunikio
brolis pradėdavo šokius, išvesdamas marčią šokti. Marti jį sujuo
namuose po prikeltuvių.
Kita reikšminga apeiga - tai jaunosios atidavimas vyrui.Dzūkijo sdavo juosta, muzikantams dovanodavo po rankšluostį. Netrukus
je jąteko stebėti dar šio amžiaus VH-ajame dešimtmetyje. Po cfova- jaunieji būdavo nuvedami Ilsėtis klėtin (12, 81-83). Daugėfiškėnų
nojimųtėvas, paėmęs dukterį už rankos, kitoje rankoje nešinas lėk vestuvėse XIX a. pabaigoje, svočia, grįždama iš klėties, atsinešda
štele su vandens stikline ir joje įmerkta rūtos šaka, atveda jaunąją vo kepalėlį "sugulimo duonos", kurį čia pat pasidalindavo su vie
prie jaunikio irsako: "Pavedu tau, ženteli, savodukrelę, o tavo žmo šniomis (LTR 792/181). Jaunuosius suguldžius, prie klėties buvo
ną. Didesne rykštele kaip šita rūta, jei užpyksi, jos nemušk. Gražiai keliamas triukšmas, net spragilais "kuliama", "kad kviečiai gerai
sugyvenkite (ES 566/39 Alovė). Kartais dar priduria: "Kai pasėsi li derėtų Ir vaikelių būtų". Už tai "kūlėjai" būdavo jaunųjų apdovano
nų, tik tada prašyk marškinių!" Įlipusi vežiman, jaunoji tą vandenį jami "iškylomis" - pyragu (ES 101/8 Anykščiai).
Jaunuosius keldavo taip pat triukšmingai, dainomis ir Improvi
su rūta išlieja sau per galvą - vargą, rūtas draugėms palieka (ES
zuotų "instrumentų" muzika. Dzūkijoje tikėta, kad "be muzikos pa
62/3 Latežeris),
Vežiman jaunąją išveda jos vyresnysis pabrolys. Svočia įą ap sikėlę jaunieji bus bevaikiai" (LTR 794/121 Kabeliai). Vadinasi,
supa didele skepeta, kad nesimatytųveido ir piktavalis žmogus jos triukšmas šiuo atveju yra senovinė sakralinės prasmės apeiga, tu
neapkerėtų. Arklį, ėmęs už apynasrio, iki kiemo vartų praveda tė rėjusi tiksląpažadinti jaunųjų potencines jėgas giminės pratęsimui.
Vaisingumo magijos prasmę turėjo ir kitos pirmaryčių apeigos.
vas. Jaunoji tuokart stovi važiuodama, "kad savo draugių neužsėPavyzdžiui, jauniesiems lovon Įmesdavo berniuką, kad pirmagimis
stų", - vadinasi, ir joms Sinki greitai ištekėti.
Maždaug iki 1920 metų Aukštaitijoje pamergės į jaunikio namus būtų sūnus, pusryčiaujant jiems parinkdavo kepalo prariekim ą o
jaunosios dar nelydėjo (LTR 753/138 3 Salakas). Palydais, mhapa ne riekę. Ta? irgi dėl sūnaus. Valstiečio šeimoje sūnus buvo verti
namas todėl, kad jis stipresnė darbo jėga ir jam nereikėjo duoti to
sekėjais, buvo tik jos svočia ir pabroliai, dažniausiai jų pora.
Prieš išvežant marčią buvo paprotys "karūnuoti" pasiliekančių kio kraičio bei pasogos, kaip dukteriai. Be to, sūnus dažnai buvo ir
jos vyriausią seserį. Jaunikio pabroliai, pasodinę ant k velės, uždė narnų paveld stojas, giminės pratęsėjas. Beje, šią idėją randame ne
davo jai jaunosios vainiką, kilojo, sumesdavo smulkių monetų - "va- tik mūsų, bet ir kitų tautų papročiuose.
Po pirmosios jaunųjų nakties visos apeigos skirtos marčiai įve
duotpinšgių", apdovanodavo saldainiais, kaip sakyta, "kėlė iš pa
suolės ant suolo". Betgi, jei tekėjo jaunėlė, o vyresnioji likdavo ne sdinti įjo s vyro namus, giminę, taip pat ir kaimo bendruomenę. Iš
tekėjusi, ją "voždavo po kubilu" (ES 101/3 Anykščiai). Dzūkuose li klėties} pirkią marčią atvesdavo jaunojo tėvas ar motina, ar svočia.
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Kupiškėnų vestuvės. Pirmoje bričkoje - jaunieji, antroje - svočios. 1970 m.

Marti ar jos vardu svočia kabindavo dovanas ant kablio pirkios sie
noje prie durų, ant slenksčio, ant priekrosnio, ant samčio; užtiesdavo stalus atsivežtinėmis staltiesėmis, pakabina net ir savą puodkėlę (ES 463/22 Ignalina). Vyžuonų apylinkėje jaunikis tą rytą už sta
lo sėsdavosi kakląapsirišęs balta skarele, apsimovęs pirštinėmis ir
su kepure (LTR 626/1595). Šie pusryčiai vadinti rnarčpiečiu, mar
čios sniedone.
Papusryčiavus vykdavo didysis jaunikio giminės apdovanoji“
mas. Senovėje visame baltų areale tai buvo viena svarbiausių apei
gų. XVI a. Mažosios Lietuvos šaltiniai sako, kad lietuvės išdalijau
čiosvyro giminei ir draugams tiek dovanų, kad liekančios nuogos.
Tolimesniems giminaičiams latvės dovanodavo tik vyželes, ir nuo
takos per vestuves Latvijoje būdavo apsiavusios vyželėmis, o ne
batais, nes buvo tikima, kad jaunajai šeimai nesiseks gyvuliai, je i
gu nuotaka perjungtuves "stovės ant gyvulio odos" (2,690). Kai vy
ro giminė plati, esą, tekdavę marčiai net dešimtį sienų drobės (sie
na - 7-8 m) išdalinti. Dovanos buvo duodamos vyro tėvams, bro
liams, seserims, dėdėms, tetoms, krikštatėviams, krikštavaikiams,
piršliui, pabroliams, svočiai, kitiems apeigų dalyviams. Dovanos
būdavo įteikiamos dažniausiai apeiginio šokdinimo metu, kada vi
si giminės iš eilės vesdavo marčią šokti, o pašokdinta, ji kiekvieną
sujuosdavo stuomeniu ar rankšluosčiu. Pirmiausia marčią šokdin
davo piršlys ar jaunikio tėvas, po to brolis, kiti giminaičiai, tarp jų ir
moterys. XVIII a. pab. -XIX a. pr. šokis vestuvėse dar turėjo rituali
nę ir juridinę - priėmimo į naują giminę prasmę, o vėlesniais laikais
tik papildė vestuvių ceremonialą (14,85).
Tverečiaus apylinkėse dar 1924 m. marti pirmiausia turėjo pa
šokti su pirkios asloje pastatytu iš daug mažų kūlelių, vos vos besurištų šiaudų kūliu. Bešokant kūlys subirdavo. Tikėta, kad marčiai
dėl to būsią lengviau gimdyti. Utenos apylinkėse pirmaryčiais mar
ti tyčia šokdinta šiaudų prikreiktoje asloje (ES 101/61. Panašus
šokdinimas žinomas ir slavuose (22, 244), mat šiaudai - vaisingu
mo simbolis (20, 60).
Per pirmaryčių pusryčius sunešama parodyti, ką jaunojo šalis
yra marčios šalyje "pavogusi" kraičiams pagausinti. Dzūkijoje tikė
ta - "jei žentui ar marčiai nieko pavogęs neparveši, jam gyvenimas
nesiseks" (ES 560/17 Merkinė). Tai iš tolimos senovės paveldėta
"vogto daikto" magija, žinoma ne tik vestuviniuose, bet ir kalendo
rinių švenčių bei darbo papročiuose (19,110).
Pirmaryčiais atliekama marčios gaubtuvės - mergautinio vaini
ko pakeitimas ištekėjusios moters galvos danga, XX a. jau traktuo
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jamos kaip jaunavedžių pakėlimas į šeimininkus (15, 69). Retkar
čiais tam marčią pasodindavo ant duonkubilio, kaip vaisingumo "gero raugo" ir valdžios namuose simbolio (1,77). Anyta įteikdavo
marčiai samtį ir žarijų puodą. Už tai marti jai padovanodavo drobės
stuomenį. Roto, svočios mokoma, marti įkurdavo krosnį. Tada jau
nikio tėvas - šešuras paduodavo marčiai grūdų ir druskos ir nusive
sdavo jąįtvartus. Čia marti grūdais ir druska apibarsto gyvulius, kad
jie būtų sveiki ir vislūs. Visur ją lydėdavo muzika. Sugrįžusi pirkion,
marti apdovanodavo rankšluosčiais muzikantus. Tada visi ją svei
kindavo kaip šių namų šeimininkę (12, 69). Aukštaitijoje, be minė
tų, būdavo ir daugiau, ypač jumoristinių, apeigų: pabroliai ją geldo
je apvežiodavo po namus, sugrįžę mokydavo abu jaunuosius, kaip
reikia "lėlę" supti, grandine atmatuodavo anytai ir marčiai skirtąsias
krosnies dalis, rezginėmis užkeldavo anytą ilsėtis ant krosnies,
marčiai įteikdavo puodšakes, o jaunajam užkabindavo ant kaklo
sėtuvę, sakydami: "Dabar arkit, sėkit, iškūlę blynus kepkite!" (ES
1085/6 Kupiškis). Ši apeiga buvo bendra visam lietuvių etnosui, o
atskiri jos elementai liudija ne tik jos agrarinį pobūdį, bet ir neišsidalijusios šeimos santykius.
Gavus marčios dovanas, būdavo teikiamos dovanos marčiai (ar
abiem jauniesiems), o seniau Dzūkijoje - tik jaunikiui (ES 560/60
Pelesa). Tuo atveju už stalo sėsdavosi tik jaunasis su savo pabro
liais. Dar XX a. pradžioje buvo praktikuojamas "palūkaninis dova
nojimas", kada giminės, kaimynai, dėdami į lėkštę ties jaunaisiais
pinigų ar kitokią dovaną dar iškilmingai pažadėdavo duosią gyvu
lių prieauglio, moterys - išausiančios kokį audeklą, kas nors - pada
rysiąs lopšį ar ką kitą (Tverečius). Dzūkijoje tokios dovanos būda
vo "užrašomos", suduodant samčiu ar kočėlu į siją (ES 560/9 Azierkai). Pažadėta dovana - tai garbės įsipareigojimas, ir kiekvienas
jausdavo pareigą pažadą ištesėti.
Vestuvių baigmę lydėjo keletas pramoginės prasmės veiksmų.
Kaip minėta, iki XX a. pradžios į vyro namus marčią lydėjo tik jos
svočia ir pabroliai, o pamergės likdavosi namie. Tad susėdusius paskutinįkartąprievaišiųstalo marčios pasekėjus jau vaišindavo nau
joji šeimininkė. Kaimo jaunimas, susirinkęs pasekėjų išleisti, juos
pašiepdavo lotinėmis dainomis, uždegdavo po stalu gniūžtę šlapio
šieno ar bulvienojų - "išrūkydavo", kupiškėnuose iššluodavo did
žiule šluota.
Papročio karti piršlį seniau Rytų Aukštaitijoje ir Dzūkijoje nebu
vo. Tverečėnai už melagystes jį "skandindavo" - veždavo prie eže
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ro įrišę į šiaudų kūlį. Nuo "mirties” piršlį išgelbėdavo marti, užmetu
si ant kūlio rankšluostį ar juostą. Rokiškėnai,., kupiškėnas veržd /o
piršlį rankšluosčiu, kad "alaus išsunktų", Kartais paguldydavo
"išvežti" ant medinių akėčių ar "mesdavo" per tvorą Visada išgel
bėdavo marti.
Nuo seno Aukštaitijoje yra paprotys "pjauti meškos močią" po to,
kai išvirkščiais kailiniais apsivilkusi, veidą nusigrimavusi vestuvių
šeimininkė susirinkdavo į samtį vestuvininkų dovanas, Ją pasiguldydavo ant suolelio, pasidėdavo geldelę "kraujui nuleisti". Ir ją
išgelbėdavo marti savo dovana. Matyt, ši apeiga turėjo ryšio su se
noviniais totemistiniais tikėjimais. Kažkas panašaus žinoma ir vo
kiečiu vestuvėse: virėja reikalaudavusi atlyginimo už "susvilintą pri
juostę" (7, 56).
Rytų aukštaičių vestuvėms budinga persirengėlių mitologinė
mis ar zoomorfinėmis būtybėmis improvizacijos. Ateidavo "vengrai
gydytojai", "karabelninkai” . Jie atsivesdavo savo "kumelį”, "gervę",
"ožį". Būdavo vaidinamos komiškos scenos. Kartais pasipainioda
vo ir "giltinė" su dalgiu. Persirengėliais eidavo nekviestasis vyriška
sis kaimo jaunimas. Šalia dainų, oracijų, šokių, muzikos, ratelių ir
žaidimų, persirengėlių improvizacijos teikdavo vestuvėms pačios
kūrybiškiausios ir visų laukiamos šventės pobūdį. Tačiau tokie ve
stuvių vaidinimai jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo nykti (4,
389, 426). "Čigonų" ir kitokių personažų lankymasis buvo populia
rus ir rusų liaudies vestuvėse (23, 39).
Atlikus tradicinio1scenarijaus apeigas, prisidainavus, prisišo
kus, prisivaišinus, vestuvės jaunojo namuose baigdavosi su pase
kėjų išleidimu, jaunosios namuose - jų sulaukus ir dar truputį pava
išinus.
Atgrąžtai, dar vadinti atomeilėmis, atmaldais, atlankais Aukštai
tijoje, o sugrįžtuvėmis, atgružčials, pavesele Dzūkijoje, - tai jaunų
jų svečiavimasis pas jaunosios tėvus savaitei praslinkus po vestu
vių, o po dviejų savaičių marčios tėvams apsilankius žento namuo
se. Per atgrąžtus jaunieji išsivarydavo pasoginius marčios gyvulius.
Re paprastų vaišių kokių nors apeigų atgrąžtai XIX a. pab. - XX a.
jau neturėjo.
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Lietuvių kalboje įprasta, kad vyras veda, jis jaunavedys (seniau buvo, tar
mėse, dainose d aryta i ed\% vėi , nors š .odžiai j Ida ir ”ve uvių ve
dlys”, ir jaunikis, vedeklis”): jam šeimos kūrimas yra vedybos, po jų jis vedęs
(tik ne apsivedęs!); tėvai sūnų vesdina (tik ne apvesdinai). Be to, vyras žmoną,
į
arved
sm.
nairgai i žmoną
<iąįiat sei t mot
rim o
nasy į pačias, už žmoną, už pačią.
Mergina teka, išteka - už vyro, į marčias, atiteka, nuteka į jo ar uošvių (šešu
ro ir anytos) namus, į marčias, ji nuotaka (tarmėse ir jaunmekė, teki, iekuoiė,
išteklioje, ištekliom\ nuoiekuolė, nuotakuolė,patekuonė, tekūne); jai šeimos kO-

\ E S I I , TEKĖTI,
TUOKTIS,
VESTUVES KELTI
rimas yra tekybos (nepakankamai įpilietintas reikalingas žodis; tarmėse yra ir
tekyba, tekystė, tekysta, tekestos, tekilti); moteris yra ištekėjusi; tėvai dukterį te
kina, ištekina»nutekina, atitekina.
Minklė klausia: Kada mergina panaši į vandenį? - Kada teka. Tai sąmojin
ga, tačiau iš to aišku, kad merginos tekėjimo pirmykštė reikšmė nebesupran
tama. Šios reikšmės motyvaciją praskleidžia pasakymai iŠ toli atitekėjusi, toli,
arti ar vos p er lauką (į kitą kaimą ar tik kitą kiemą) (nuįtekėjusi. Dar aiškiau
turėtų būti iš senos dainos žodžių: Marti teka par dvarelį. Nežinančiam ta dai
nos eilutė keista, nesuprantama: jei marti, tai jau ištekėjusi, o ne teka - teka
ne marti, o nuotaka, be to, ne per dvarelį, o už vyro. Akis atveria žinomo prie
žodžio lietuvininkų atmaina guli vilkas - džiūsta, teka vilkas - tunka, A. Šleiche
rio chrestomatijoje pateikta mįslė laktuvis loja, žebotinis teka (šuo loja, arklys
bėga), Jokūbo Brodovskio žodyne pateiktas to krašto posakis tekėk, šuo, tekėk,
uodega. Taigi tekėti senovėje reiškė "vykti, eiti, bėgti”, dabar tos reikšmės liko
tik lickanėlės, taip jų visiems (gal dar?) žinomas, tik nei su tekybomis, nei su
vandens tekėjimu nebesusiejamas žodis tekinas. Taigi teisus K, Ulvydas: "Pa
sakymas mergina teka semantiška! yra artimesnis pasakymams mėnuo teka,
saulė teka, aušrinė teka,negu pasakymams vynas teka, medus teka, pienas teka ir
pan.” ("Kalbos kultūra”, Sąs. 28, V., 1.975, p. 70). Poetas M. Martinaitis taip ir
parašė: Tekėjo mergaitė - kaip,rytą pateka saulė. Gal merginos tekėjimas mena
dar grobtinių ar vogtinių vedybų laikus, kai tikrai reikėdavo padus pasipusty
ti ( apeigose, tautosakoje yra tokių vedybų pėdsakų).
Mergina gali ir eiti išeiti, nueiti už vyro, į marčias, į šešuro ir anytos namus,
o juodu marčią ima, priima. Mergina yra vedama (žemaičiai juokauja: 'Du sut
vėrimai ant svieto yra vedami - kumelė ir mergelė). Mergina ir gauna vyrą (tar
mėse it Žmogų) ar vaikiną į vyras, už vyrą ( tarmėse jis yra k pats, patsai).
Tėvai dukterį duoda, atiduoda, leidžia, išleidžia už vyro,, į marčias - mat vedikasprašo (gavęs - žentas). Kitų tėvų sūnus, jei uošviai ima, priima (tarmėse
užima ar pati duktė užsiima), yra užkurys (tarmėse užkumys; įsodas, ateitinys,
įvestinys, priimčiuš); duktė - žeminė, užkurinė. Taigi vyras gali ne tik žmoną
parsivesti, tėvams marčią (tarmėse ir sūnienę, nors dainose nedainuojamą, fra
zeologijoje nežinomą) pamesti, bet ir eiti į žmonos, uošvių namus - į žentus, į
užkurius (tarmėse ir užkuriomis, užkuriom). Taigi būdavo (gal kiek juokauja
mai) seniau pasakoma už moteriškės tekėti, tarmėse pasakoma atitekėjo užku
rys (į užkurius).
Tarmėse vyras ir pačiuojasi Dabar mokama ir taikliai pašmaikštauti: Ji
ištekėjo, sakant, apsivyrino. Vis dėlto imti vyrą (į vyras) nėra ir nebus.
Nors pora - jaunavedys jaunikis, (jaunasis) ir nuotaka (jaunoji) vadinami
jaunavedžiai (yra,,jaunavedžių salonas; buvo išdygęs ir labai retai kur girdėtų
naujavedžių salonas ...), tačiau juodu negali vestis, juoba apsivesti; lietuviškai tuokiasi, susituokia, yra tuokiami, sudaro santpokąjra sutuoktiniai. Santuokos
iškilmės - (su,/tuoktuvės, jungtuvės, pabrėžiant vyro pradmę, vedinę (iniciaty
vą) - ir vestuvės (nepainiokim su vedybomis/). Pasakome ne tik tuoktis, susi
nt okti, bet ii* frazeologiškai - mainyti (sumainyti) žiedus, paduoti vienas kitam
ranką.

tesni pavyze
i priešdėl
ak,su-, už
- , lorius link
tdamos
' )k s nutruk
ra kytt
is nu traukli
ištuoka (veik
sniiJi' Ižiai - skirtis., skirti, išskirti, išsiskirtii .nokti, išsituokti), Yra žodis išsisky • pakėlęs namiškiams puotą, arba gėrynę (S.Daukantas). Žmogus koksai stalą
rėliai, gal praverstų ir ištuoktiniai, išsituokėliai.
pakloj /a/, arba pakel/a/, svečius kokius pakvietens (J,Bretkūnas),
Šitą darnią, tobulai santuokos kūrimo ir šeimos santykius išreiškiančią si
Šokį pasikelti be šnapšės, atkėlė (Liškiava). Užteko mėsos visam metuo ir
stemą sujaukė barbarizmų slavybių antplūdis - ženyti(s), ap(si)ženyti, su(si)že~
veselei atkelti (Salantai). Sukelsim didelį balių (Ša . ) Dabar užkal/a/ vaka
nyti,i p
yti, ženikas, ėnildis, žetiiklė, že, ’bos, ženystė (ženysta), ženatvė, vin
rėlius ii*mokyt - e (Šatės). Api 1 mjėnus kaimo vakarėlis ir buvo
-imas
gius, šliūbas, svodba, \ i sėli
eselia, veselė, veseilė). O svotas net koks įvairia keltinės.
reikšmis - "piršlys”, "pabrolys", "kvieslys", "jaunojo ar jaunosios tėvas", "svo
Nereikia stebėtis ir S.Daukanto minėtu gėrynę, arba pagrabą, kėlė. Gėri
čios vyras", net "jaunikis" ir net "vestuvės" (svočia jau pilnateisė lietuvių kalbos
mas - tai paskutinis darbas, - sako merkiniškiai. Šventa teisybė. Bet tai girtuo
įnamė), Šnekamojoje kalboje nesame jų dar visai išsibodėję, o tautosakoje ir
klio dalia. O čia apeigos - apeiginis gėrimas. Iš dainos žodžio neišmesi, juoba
tautosakoje ir senuosiuose raštuose jie liks, čia jų keisti negalima - kas buvo,
- iš kalbos, iš papročių, tradicijų. Viena - gėrimas, išgėrimas, pagerinąs, gėry
tai buvo.
nė (s) (gėrymė, gėrimenė), gyva (gyrė), girti - girtuoklių darbas ar išgeriančių išdyDidžiausia bėda, kad nemokame, jų atsibodėję, susigrąžinti pirmykštę gry
kystė. Kita - apeiginės "sutartuvės, vaišės, piršliui atvažiavus" - sugertuvės, užną lietuvišką sistemą: ženytis, apsiženyti nestengiame pakeisti kur reikia lietu
gertuvės, pragertuvis, pragėros, pragėrai, net arielkos: Sugertuvės yra pirm žie
višku vesti, kur reikia (iš)tekėti, o kur - tuoktis, susituokti; (ap)siženyti - lietuvi
dynų (AJuškos žodynas), {veda paną, užudeda butelį, sugeria pragertuves
šku vesdinti, (išsekinti, (su)tuokti;ženytis, ap(sijženyti pakeičiama dažnai nemo (Biržai). Ka/i/p atvažiuoja svotas, tai būna pragėrai (Varėna). Jau pas penktą
kšiškai - vienu vestis, apsivesti ir apvesdinti Ypač atkreipkime visi akis į apve
mergą su arielkomis važinėja (Rudamina). Ir "sutarti (vestuves), suderėti, pa
sdinti, pateikiamą ir žodynų - betgi jis taip pat netikęs, kaip h apsivesti] Pavyzd žadėti" vadinama sugerti, užgerti,pragerti: Taip ir sutarė, sugėrė mane (Skirsne
žių spaudoje gausybė: Apsivedžiau ( = Vedžiau), po mėnesio išsiskyriau. Jis pats
munė). Girdžiu tavo mergužėlę su kitu sugėrus (Naumiestis). Užgeriu duktebuvo vedęs žūklę, kol neapsivedė (= nevedė) Helenos, Mes apsivedėme( = Mu
du susimokėme). Jiedu apsivedė (--susituokė). Kodėl juodu tuomet; neapsive
dė ( —nesusituokė)? Geriausiai sutaria tos poros, kurios vedasi (—tuokiasi) iš
nevilties. Pasakodavo, kada kuris gimė, kiek turėjo vaikų, su kuo vaikai buvo
vedę (—susituokę). Ar teisybė, kad Miltinis aktoriams vestis (—tuoktis) tarpu
savyje neleido? Taigi matome, kad sunkiausias čia lietuvio inteligento, lietu

Vį (J.Brodovskio žodynas). Jauną mano mergužėlę midų tini užgėriau (F.Neselmano dainos). Mes važiuojam užgert mergos (Daugėliškis). Padariau alų
gražų, geltoną, užgėriau mergelę, baltai raudoną (Pilviškiai). Jau kada ažgėrė,
oveseilės dabar (-dar) nes/i/girdi (Lazūnai). Ne toj paroj (-ne tuo, negeru me
tu) matutė mane pragėrė (Dusetos).
Žinoma, tas paprotys daug kur jau išnykęs ar net pamirštas. Tada jau net

vės inteligentės liežuviui žodis yra tuoktis, susituokti Prisimenu graudžiai lin

dainoj žodis pakeičiamas: nugirdžiau mergelę... Vis dėlto gal dar nemanysim,

ksmas Jono Jablonskio dar 1914 m. rašytas eilutes: "Man čia ateina į galvą vie

kad matutė dukrelę žentui už degtinę atidavė.

no jaunikaičio vertimas iš rusų kalbos. Jam reikėjo būtinai pasakyti lietuviškai,

Suprantama, ne tik sugertuves, bet ir vestuves gėrė: Jogaila akivaizdoj Au
strijos kunigaikščio savo veseię su Elžbieta ruzgančiai tautai /t.y. niurzgant tau

ką reiškia žodžiai "černolesie, on krugom durak". Vertėjas vis norėjo verste
juodu "išversti" ir ilgai negalėjo įtikėti, kad abu tuodu pasakymu tebus mūsų . tai/ gėrė (S.Daukantas). Pargrįžęs Jogaila nuo krikšto į Vilnių su didžia kara
"baltmiškis, baltasai miškas, jis kvailas per visą pilvą" (ne "juodmiškis, aplinki liška iškilme veseię savo sesers Aleksandros, nutekančios už Ziemovito, mo
nis, apskritas kvailys, aplinkui beprotis"). Tas pats jaunikaitis, apsigyvenęs pa

zūrų kunigaikščio, pergėrė (S.Daukantas). Gerti čia, žinoma, nereiškia "svai

galiau Lietuvoje, ėmė ir vedė. Vedęs neseniai pasigyrė ir "apsivainikavęs" (ob-

galus" lakti", o "švęsti". Kur svaigalai buvo lakami, buvo smuklė, o ne pokylis,

venčalsja). Norėjau įkalbėti, kad jis yra dabar, tikrai sakant, "nusivainikavęs",

ne iškilmės.

bet... ligi šiol dar nepasisekė (J. Jablonskis. Rinktiniai raštai. T. 2, V., 1959, P.

Vestuves ir rengia (slaviškai rėdo), taiso ir gal dar kaip daro, kartais ir šven

169). Ir taipjau dešimtmečiais vis su barbarizmais tarp lūpų, o neretai ir rašte.

čia. Taigi įvairiai sakoma - nelygu kraštas, papročiai. Dabar, deja, žurnalistų

Iš ženybų dažnas moka atlietuvinti tik vedybas, o reikia ir vestuvių, (su)tuoktu-

valia, spaudoje turime vienintelį pasakymą - štampą atšokti vestuves. Negalima

vių, jungtuvių, nenusususioje kalboje praverstų kiekybes, pvz.: Leipcige M. K.

sakyti, kad tai lietuvių kalbai svetima, {vairiose tarmėse, tik anaiptol ne visoje

Čiurlionis jautėsi labai vienišas, o tą vienatvę dar nuliūdino ( = apsunkino) ke

Lietuvoje sakoma (ar sakyta) atšokti (apšokti, nušokti, peršokti) vestuves: Atšo

lios nelaimės: M. Muravskos (•= Moravskos) vedybos (= tekybos), globėjo M.

ko vyriausios dukters vestuves (Tauragnai). Tai ko belauki, vesk, tuoj apšok

Oginskio mirtis, pagaliau gerbiamo profesoriaus S. Jadasono netekimas.

sima, ir būsi vyras (Kupiškis). Jau vieną apšoko, apgiedojo (Leipalingis). Ne

Nuo amžių lietuviai daugiausia vestuves mėgsta kelti» mat iškilmės, poky

atsakykite mane paskutinę iš tos kartos apšokti, apdainuoti (Žemaitė). Septy-

lis, tarmėse k pakėlimas (šie žodžiai, ypa t pokylis neprotingai keičiamas poni

nioleka porų jaunimo muno vestuves nušoko (Viekšniai). Pabaigoj vasario pe

šku balius ar restoranimiu banketas). Tarmėse ir senuosiuose bei senesniuose

ršokom linksmias veselijas (Grožiai). Pasakymą šokti (atšokti) vestuves žurna

raštuose įprasta it krikštynas, laidotuves\ šermenis (/arinėse slaviškąpagt'abą),

listai, .matyt', ne be rusų kalbos skatinamojo poveikio įsikandę. Rodos, lietuvių

puotą, pokytį, vaišes, pietus kelti, net stalą kelti (jį ir kloja) pabaigtuves (nuo-

tautosaka garsesnė vestuvių dainomis, o ne šokiais. Šokim vestuves, kieno kra

bangas), sukaktuves, šokius, vakarėlį, šventes, turgų, žvejonę, net mišias kelti. li

šte taip sakyti įprasta, bet visiems neprimeskime - kas pratę vestuves kelti, tų

ne tik kelti, iškelti, bet k pakelti, atkelti, sukelti, užkelti Pasiklausykime, nesiste

irgi neužmirškime, tai net patogesnis pasakymas.

bėkime - tai amžių palikimas: Aušrinė svotbą kėlė (A. Šleldic

Žyle pelė

Sveikinčiau tuos, kas vestuves rengiasi kelti, kas auksines ar sidabrines ke

da versiuos. bet krikštynas kelsiu (Žemaitė). Palaidojus nabašniką, gėrynę, ar

lia. ar tokias sukaktis mini, linkėčiau ta ypatinga gyvenimo proga ir lietuviškų

ba pagrabą, kėlė (S. Daukantas). Kelią jomus stalus, pilnus neišsakytos gardy-

šeimos kūrimo, santuokinės giminystės žodžių neužmiršti, užmirštus prisimin

bes (K. Sirvydas). Atvažiavo meška su midučio bačka, ė kiškelis ilgakojis vese-

ti, atgauti ir vaikų vaikaičius jų, o ne svetinių išmokyti.

!ią iškėlė (Tautosaka). Svodbą, krikštynas, šermenis išradau, iškeliu (P. Rui
gio žodynas). Iškėlė bobutė ožiuko pietus ( A.R. Niemi ir A. Sabaliausko dai
nos, Svėdasai). Balių tokį iškėlė, kad visi žvirbliai prigėrė (Ratnyčia). Neįpra-

Jonas KLIMAVIČIUS
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Pavėsingos šimtmetinėmis liepomis ir topoliais supamos senošios žemaičių sodybos lyg šventovės nuo ankstyvos vaikystės ugdė dorovingą asmenybę. Lietuvių sodybos, ypač vienkiemiai, tikri
liaudies architektūros meno kūriniai, teikė palaimą sodybos šelmi-

Stebimasi, kodėl Lietuvos žmonės, ypač vietos valdžia, ūkių va
dovai tokie abejingi savo tautos kultūriniam palikimui? Todėl, kad
nežinoma ilgos, savitos liaudies architektūros istorijos, atspindinčios ne vieno Šimtmečio žmonių dvasinę kultūrą ir ekonominę rak

ninku! ir pakeleiviui. Nuo seniausių laikų ūksmingųjų sodybų gyventojai save laikė laisvais žmonėmis ir priešinosi bet kokiai prie-

dą.

vartai.

tarp menės ir priešininkės ligi šiol vadinama p r i e m e n e, o tai rei-

Darbštaus žemės savininko' gyvenimo ramią tėkmę nutraukė
1940 metų įvykiai. Žemdirbys prarado tikėjimą ateitimi. Dėl įvairių
prievartos priemonių jis savo sodybos negalėjo reikiamai prižiurę-

škė švarios, svečiams priimti skirtos patalpos pavadinimą. IMomafyje, t.y. pagalbinėje patalpoje ūkio darbams, nei menės, nei prie*
menės nėra. Čia niekada nebuvo anglį apšvietimui, švarių grindų,

ti, 'nemažai sodybų išvis liko be savininkų ir greitai nyko. 1949 metų prievartinė kolektyvizacija pirmiausia sunaikino klojimus ir didelę dalį klėčių. Kurui buvo iškertami šimtamečiai medžiai, pakito ir
nuskurdo kraštovaizdis. Buvęs laisvas, žemdirbys tapo valstybinio
dvaro kumečiu. Svetimiems ir jiems taikinusiems Lietuvos TSR va-

pašiitintų sienų ir perdengimų.
DIDŽIOSIOS ŠEIMOS trobą, tikriau jos liekanų, 1976 metais ra~
dau Kretingos rajone, Padvarių kaime, kairiajame Akmenos upės
slėnio krante. Iš išorės palaikęs atskiru pilkapiu, pirmiausiai ištyriau
priešistorinės sodybėlės atliekų sąvartyną, į kurį buvo patekę že-

dovams nepatiko, kad žemdirbys dar tvirtai laikosi sodybos ir žemes lopinėlio, vadinamo arais. Nežiūrint masiniųtrėmimų, žmonės
vienkiemių apleisti neskubėjo. Sodyba jiems teikė viltį.

mei įdirbti kliudę akmenys Ir apie 25 įvairaus didumo puodų duženas. Puodų puošyba ir gamybos technologija padėjo nustatyti, kad
sodyboje žmonių pradėta gyventi ankstyvojo geležies amžiaus pa-

Toks žemdirbių požiūris neatitiko tuometinės vyriausybės pfanų, ir septintojo dešimtmečio pradžioje vienkiemius masiškai pradėta naikinti, o žemdirbius prievarta kelti į kolūkio gyvenvietes. Iški-

baigoje ir gyventa ligi I mūsų eros amžiaus pabaigos,
Už 10 m nuo sąvartyno į šiaurę aptikau didžiosios šeimos trobos
pagrindo liekanų. Po vienu stogu yra buvusios penkios ugniavie

te reali grėsmė netekti paskutinių Istoriniu ir etnografiniu atžvilgiu
labai vertingų liaudies architektūros objektų.

t,ės: trys paprastos, ūkinės, slesnos, ir dvi gilios, ilgalaikio šildymo,
šulininio tipo (toliau jas vadinsime ugniakurais; I brėžinys).

Žemaičių trobos gyvenamoji patalpa vadinta m e n e. Patalpėlė

Dėl šios palikimo netekties sielojosi etnografai, istorikas Ir dalis
šviesuomenės. Senosios liaudies architektūros likimu susirūpinu
si Kultūros ministerija ėmėsi kurti Liaudies buities muziejų Rumši
škėse. Tačiau Iš karto suprasta, kad jame tilps ne daugiau kaip po
dvi tris atskirų respublikos regionų sodybas; iškilo reikalas likusias
vertingiausias sodybas ir pavienius pastatus užregistruoti ir saugo
ti vietose, kol Išsispręs jų likimas. Kultūros ministerijos paskatinti, į
šį darbą įsijungė aktyviausi kraštotyrininkai.

m
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4 M J A M M SLUOKSNIS.
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Be bažnyčių ir dvarų rūmų, Kretingos rajone buvo surastos 65
istoriniu Ir etnografiniu atžvilgiu vertingos sodybos ir pavieniai pa
statai. iš jų 44 objektai įtraukti į Lietuvos TSR kultūros ministerijos

vo
00

1971 m. rugsėjo mėn, 28 dienos nutarimu Nr,40 patvirtintą Lietuvos

S

kultūros paminklų sąrašą Pažadėta juos saugoti. Tačiau pažadėta
ir... pamiršta.
Nei ministerija, nei rajonųvykdomieji komitetai, matyt, nesupra
tę liaudies architektūros istorinės ir etnografinės vertės, nesilaikė
LTSR istorijos ir kultūros paminklu apsaugos ir naudojimo nuo 1978
m. kovo 1 d. veikiančio įstatymo, kurio pirmojo skyriaus pirmasis

jfc !
i
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straipsnis teigė: "Visi istorijos ir kultūros paminklai, esantys Lietu
vos TSR tente rijoje, s lugor ii valstybės Deja. š44 restauruotų ir
valstybės "saugotų5* Kretingos rajone sodybų liko 24. Vienuolika
XVIII a. unikalių sodybų ir pavienių pastatų nugriauta.

2d

PADVARIŲ UGNIAKURAS N r. 4
1. Degusių akmenų ntioskalos
2. Molio danga
3. Pelenai

1 brėž.

Ugniakuras Nr.4 - o, 80 m diametro, cilindro formos skerspjūvio,
įgilintas ligi o,85 m, matuojant nuo esamo žemės paviršiaus. Kiek
įgaubiame jo dugne rastas 8 cm storio tamsios spalvos peleną
sluoksnis, uždengtas 8 cm storio ištisine molio danga. Ugniakuro
šulinio erdvė virš dangos ligi aslos paviršiaus užpildyta degintų ak“
menų nuolaužomis ir suodžiais. Tokiame ugniakure ilgai išbūdavo
prakurams reikalingos karštos anglys.
Šuiinmio tipo ilgalaikio šildymo ugniakuras Nr.5 įrengtas
1,5x2,5 m didumo patalpėlėje, kurios grindų būta 0,85 m žemiau
esamo žemės paviršiaus.
Nors trobos išoriniai gabaritai nenustatyti, tačiau iš specialios
paskirties ilgalaikio šildymo ugniakurų matyti, kad mažosios patal
pėlės buvo apšildomos ir jose greičiausiai gyveno motinos su kūdi
kiais. Čia gyvuliams vietos nebuvo. Manyčiau, kad įgilintoji, gerai
apšildoma patalpėlė tuomet galėjo būti vadinama pirtimi (karštas,
tebežėruojantis anglių mišinys su pelenais ligi šiol vadindamas pir
kšnimis).
Kretingos rajone, Egliškių kaimelyje, šalia Bajorų smėlio karje
ro, greta A.Becenbergerio ir E.Grigalavičienės tyrinėtų pilkapių
1978 m. aptikau septynių priešistorinių vienašeimių trobelių lieka
nų. Apie vienąją kiek smulkiau.
Išorinės trobelės sienos buvusios iš stačių rąstelių, išpintos v ir
bais ir tinkuotos molio skiediniu su spalių ir grūdintų pelų - tekių pra*

EGLIŠKIŲ TROBELĖS MENĖ

N?. 4

t. Gyvulio kaulai
2. Akmeną grindi sielis
3. Peienų'sluoksnis 2 - 3 cm
4. Ugniavietė

2 brėž.

minu. Trobefės vidaus matmenys - 3,4x4,45 m, o gyvenamasis plo
tas siekė 15,1 m/2 (2 brėžinys). Ilgalaikio šildymo šalinimo lipo
ugniakuras įrengtas trobelės šiaurės rytų kampe, o-,80 m nuo išori
nių sienų. Jo vidaus diametras0,7x0,9 m, įgilintas ligi 1,05 m (nuo
esamo žemės paviršiaus). Ugniakuro duobės dugnas ištisai paden
gtas 2-3 cm storio pelenų sluoksniu, virš kurto ligi 0,55 m piltas tam
saus dirvožemio gruntas; jame išlikęs penkių nedidelių degintų
(apdegusių) akmenų grindinėms. Čia gulėjo pora kažkokio gyvulio
kaulų, o tarpas ligi ugniakuro pado buvo užpildytas jau minėto grun
to sluoksniu., Ištikusioji ugniakuro dalis užpildyta degintų akmenų
nuolaužomis ir degėsiais.
Taip įrengti ir kitų šešių trobelių mįslingieji ugniakurai. Visų
ugniakurųšulinių vidurinėse dalyse buvo dedami dideli gabalai mė
sos, ką liudija ligi šiolei išlikę kaulai.
Trobelės asla arimo nepaliesta, išskyrus siaurą ruoželį prie ryti
nės sienos, kur aslos pėdsakų neišlikę.
Asla buvo dvisluoksnė. Apatinis jos sluoksnis - nuo 8 iki 12 cm
storio, iš tamsiai raudono riebaus molio ir smėlio mišinio, karmino
atspalvio, klotas ant šviesios ochros spalvos nejudinto smėlio grun
to. Horizontalus ir lygus aslos pagrindas - 0,40 m žemiau esamo že
mės paviršiaus.
3 cm storio antrasis (viršutinis) aslos sluoksnis darytas iš švie
siai rausvos ochros spalvos riebaus molio ir šviesaus smėlio miši
nio. Abu sluoksniai gana kieti, buvę gerai suplūkti. (Spalvoto molio
arti nėra, matyt jo atsinešta iš toliau.)
Reikia manyti, kad patalpėlėje laikytasi pavyzdingos švaros,
nes aslos paviršius labai lygus; nerasta molinei aslai būdingo su
apavu įnešamo purvo sąnašų sluoksnelio. Patalpa galėjo būti išklo
ta kilimėliu (kad čia laikyti gyvuliai, negali būti nė kalbos). Lygiai
taip pat buvusi įrengta ir trobelė Nr.7. Jos vidaus išmatavimai buvę
3,80x3,90 m. Plukto molio asla netokiašvari, kaip anksčiau aprašy
tosios.
Išvados:
1. Spalvoto molio ir smėlio mišinio plūkta asla buvo labai švariai
užlaikoma; tai rodo aukštątuometinę šio krašto žmonių buities kul
tūrą.
2. į ugniavietes pradėta dėti akmenų, kurie, kaip ir vėlesnių lai
kų krosnis, patalpai grąžindavo šilumą, kai ugnis ugniavietėje pri
gesdavo.
3. Šuliniai po ugniavietėmis su akmenų grindinėliais, degėsiais
ir gyvulių kaulais, be abejo, saugojo tolimos praeities papročio tra
diciją.
4. Daug darbo įrankių - trintuvai, grūstuvai, galąstuvai ir kiti - ga
minta iš akmens. Puodšukių rasta nedaug; jų paviršiai lygūs arba
šiurkštūs, tekstiliniai.
5. Egliškių trobelėse žmonių gyventa apie I-II mūsų eros amžių.
Tokiotipo ilgalaikio šildymo ugniakurai 1988 metais tyrinėti Kre
tingos rajone, Kasyčių priešistorinėse sodybvietėse.
DENGTĄ UGNIAKURĄ - viršžeminės krosnies prototipą 1978
metais aptikau Klaipėdos rajone, Žvelsėnų kaimo priešistorinėje
gyvenvietėje (3 brėžinys).
Tyrinėtoji molinė skliautinė krosnis matyt po gaisro buvus sukri
tusi vidun, o nuo šalia esamo kalno lietaus vandens užneštas 25 cm
storio žemių sluoksnis krosnies liekanas apsaugojus nuo sunaiki
nimo.
Pasagos formos pailgos krosnies pamatai krauti vienaeile iš ak
menų; jie iš išorės yra 1,12x1,30 m, o iš vidaus - 0,60x1,15 m didu-

kampe stovėjo didelė, gulsčia molinė krosnis, pakuriama iš pakriaušio - prastosios priemenės pusės. Neapšildomoji patalpa, vadina
ma priešininke, buvo 2,50x3,15 m didumo.
Išoriniai trobos pastato išmatavimai 5,88x11,23 m, o dar vėliau,
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TROBOS KROSNIES LIEKANOS IV - Va, KLAIPĖDOS RAJ. ŽVELSĖNŲ KAIME
1. Ariamas sluoksnis
2. Tamsus gruntas
3. Nedegiosios molio sankirtos

5. Anglys
6. Pelenai
7. Buvusios medinės aslos liekanos

4. Degiosios molio sankirtos

3 hrėž.

mo. Krosnies sienos krautos iš akmenų ir molio skiedinio, jos
skliautas iš molio. Vakarų pusėje krosnis turėjus 0,60 m pločio pa
kurą.
Trobelės plūkto molio asla buvo apie 0,40 m žemiau esamo, vė
liau užnešto dirvožemio paviršiaus, krosnies degimo kameros du
gnas - apie 0,25 m žemiau buvusios aslos paviršiaus.

1643 M. STATYTOS TROBOS PLANAS. KRETINGOS RAJ. BARZDŽIŲ K A IM E
4 brėž.

Šalia krosnies rastos akmeniniųtrintuviųdaiys, lipdytinės, lygiu

prie vakarinio trobos galo pristačius dvi kamaras, pastato ilgis sie

paviršiumi puodšukės ir 15 cm ilgio geležinis įmovinis kirvis padė
Žemaičių trobos gyvenamasis plotas ilgai išliko nepakitęs.

kė 14,18 m.
iš pastato plano matyti, kad per pusantro tūkstančio metų ne
daug kas pasikeitė; didėjo tik gyvenamosios patalpos plotas, kuris

Sparčiau tobulėjo šildomoji krosnis. 1977 metais vykdant meliora

vietoje 15,1 m/2 Egfiškiųtrobelėje pasiekė 29,4 m/2 plotą A. Kripo

cijos darbus Kretingos rajone, Padvarių kaime, rasta trijų atskirų
trobelių gyvenamųjų patalpų plūkto molio aslos ir krosnių liekanų.

troboje.
XVII a. pradžioje statytoji A. Kripo troba yra labai reikšminga mū

Molinių aslų išmatavimai - apie 3,5x4,5 m. Ilgosiomis ašimis jos

sų gyvenamojo namo vystymosi istorijoje. Neturėdami išlikusio

visos orientuotos rytų-vakarų kryptimi. Krosnelių paviršiai aptaisy

šios trobos nepakeisto plano, labai sunkiai suvoktume gyvenamo
jo namo plėtotės eigą nuo Egliškių trobelės ligi visiškai išsivysčiu

jo nustatyti, kad krosnis naudota IV-V a.

ti labai seno pavyzdžio giliais kokliais puodynėmis. Iš rastųjų puodšukių ir labai ankstyvo pavyzdžio koklių puodynių nustatyta, kad
trobelės čia stovėjo ligi XVI a. antrosios pusės ir nugriautos per va
lakų reformą.

sios žemaičių trobos XX a. pradžioje (6 brėžinys).
5 brėžinyje pavaizduotoji troba tebestovi valakinio valstiečio
Prano Jcnauskio sodyboje Kretingos rajone, Gintarų kaime. Tai ti

1643 metais statytątrobą 1968 metais aptikau tebestovinčią Kre

pinė šio krašto XVIII a. pereinamojo laikotarpio troba. Joje jau yra

tingos rajone, Barzdžių Medsėdžių kaime, Antano Kripo buvusioje

kampinis alkierius, o prastajame gale - ir kamara.
Nuo mūsų eros pradžios ligi XVII a. vidurio žemaičių gyvenamo
jo namo trobos planas išliko nepakitęs - vienintelės apšildomos pa
talpėlės plotas didėjo, bet jos forma nekito. Kiek pasikeitė šildomo

valakinėje sodyboje (4 brėžinys).
Dvigalė troba turėjo dvi gyvenamąsias patalpas, iš kurių viena
buvo apšildoma. 5,30x5,55 m didumo patalpoje šiaurės vakarų
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ji krosnis; iš ilgalaikio šildymo šulinio tipo ugniakuro mūsų eros
pradžioje išsirutuliojo giliais kokliais puodynėmis puošta pirties ti
po gulsčia dviskliautė krosnis.
Reikėjo atskiros pagalbinės patalpos ir ūkio darbams. Matyt to
kia be grindų ir lubų, su slėsnu ugniakuru patalpa jau egzistavo mū
sų eros pradžioje ir išliko nepakitusi ligi XIX a. galo. Manoma, kad
patalpa nomaliu pavadinta dėl to, kad seniau ji yra buvusi atskira
me pastate.Trumpa žemaičių gyvenamojo namo istorijos apžvalga
geriau padės suvokti ligi šiol saugomų liaudies architektūros pa
vyzdžių vertę ir svarbą tautos kultūrinio palikimo istorijai.
Suprantama, dėl skubotumo į liaudies architektūros pastatų ir
sodybų valstybiniam saugojimui atrankos sąrašą yra patekę ir abe
jotinos vertės pastatų bei sodybų. Tad bent šiandien reikėtų peržiū
rėti ir atsisakyti tų, kurie neatspindi tam rajonui būdingo tradicinio
plano arba yra nepataisomai perstatinėti. Ypač rūpestingai reikėtų
saugoti išlikusias XVIII a. sodybas ir pavienius pastatus, nes jų likę
vienetai.

Medinių liaudies architektūros paminklų būklė yra dar praste
snė, nei archeologijos.
Tolesnei kultūros paminklų saugos priežiūrai, apskaitai ir meto
dinei pagalbai, tikėkime, daugiau dėmesio skirs Kultūros ir Švieti
mo ministerija (beje, nekontroliuojamas masinis kultūros paminklų
niokojimas ir nykimas kažkada prasidėjo Kultūros ministerijoje pa
naikinus muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybą).
Daug tikimasi iš Valstybinės kontrolės, nes buvusių rajonų vyk
domųjų komitetų neva liaudies kontrolė kultūros paminklų niokoto
jų nei draudė, nei baudė.
Pritarčiau kultūros įstaigoms, ūkiams, rodantiems iniciatyvą
kurti savo liaudies buities muziejėlius. Nesant galimybių sodybą
saugoti vietoje (toli nuo gyvenvietės, likusi be savininko ir kt.), bū
tina ją perkelti į saugią ir eksploatavimui priimtiną vietą. Medinius
pastatus perkelti nėra sudėtinga, tai padarytų daugelis vyresnės
kartos meistrų ir inžinierių. Be abejo, reikėtų pasitarti su Liaudies
buities muziejaus specialistais, bet negalima laukti ir delsti. Geriau
jau suklysti nei saugomoms sodyboms leisti žūti.

Dauguma prastai valstybės saugomų vertingų sodybų ir pavie
nių pastatų yra piliečių nuosavybė, bet šie dėl senatvės ar kitokių
priežasčių reikiamai jų negali prižiūrėti, o niekas nepadeda. Many
čiau, kad tokiu atveju paminklo saugojimu turėtų pasirūpinti rajonų
savivaldybės arba ūkiai, kuriųteritorijoje paminklas stovi. Jos priva
lėtų konkrečia; ir realiai atsakyti už liaudies architektūros paminklo
sunykimą, panašiai kaip už archeologinių paminklų niokojimą.

TROBA STATYTA 1739 m. KRETINGOS RAJ..GINTARŲ KAIR/SE, PRANO JONAUSKO SO
DYBOJE.

8 brėž.

Ignas JABLONSKIS

TROBA; STATYTA 1911 m. KRETINGOS RA X, JAK ŠTA lČ iŲ KAIME, ALONDERIO PRANO
SODYBOJE.

S brėž.

Autoriaus brėžiniai.
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GIRELĖS
ANGELAS
SARGAS
Vieno valstiečio palaukėje žaliavo girelė. Ji nebuvo didelė ir gal

AngelasSargassekėkiekvienąGirelės gyvenimo judesį. Gimus

todėl neužkliuvo žmonėms, liko neiškirsta ir neprišiukšlinta. Joks
kelias nevingiavo pro šalį, grybautojai ir uogautojai retai užklysda
vo, Girelė mirgėjo žaliais lapais saulės spinduliuose, ir jos tyro gy

žvėriukui ar prasikalus iš kiaušinio paukščio vaikui, Angelas sku
bėjo kuo greičiau jį aplankyti ir pagirti. Jo Pagyrimo žodis veikė ste
buklingai tarsi įkvėpimas - žadino augti, stiebtis, džiaugtis gyvybe...

venimo niekas iš pašalies netrikdė. Bet netik dėl Girelės mažumo
ir netik dėl žmonių nebuvimo čiatvyrojo tokiaskaidri ramybė, ©dau

Girelė nežinojo gyvenimo be savo mylimojo Angelo Sargo. Joks
gyvjs negalėjo įsivaizduoti savo būties be žydrųjų sparnų praskrie-

giau dėl to, kad Girelę globojo žydrasis Angelas Sargas...
Tai jis kiekvienąankstų rytą keldavo paukščius ir rikiuodavo juos
medžių viršūnėse saulę sveikinti. Tai jis prižiūrėdavo Rasą, kad ši

jimo, be akių, maloniai žvelgiančių ir spindinčių tarsi gražios žvai
gždės. Gyvastingąjį Angelo alsavimą jautė visa Girelė ir net upeliūk
štis, vingiavęs perjos vidurį. Girelė žaliavo tanki, vešli, rasota, gau

nepaliktų kokio lapo nesudrėkinusi. Tai jam mažiausi vabaliūkščiai

si paukščių, žvėriūkščių, driežų... Angelas džiaugėsi, kad jam se

ir stambiausias Girelės žvėris Briedis atverdavo sielos paslaptis...
Susirgus medžiui ar'gyviui, Angelas Sargas parnešdavo gyvojo
vandens iš švento šaltinio, gilią žiemą parodydavo zuikiams ir ku
rapkoms pusnį, tinkamą slėptis, o rudenį guosdavo krentančius
medžių lapus...

kasi vykdyti savo paskirtį...
Metų metus tęsėsi šitoks gyvenimas. Betgi niekas be pasikeiti
mų neišlieka. Tad vieną kartą.,.
[Girelę atėjo valstietis, nešinasterbele. Tai buvo tas pats valstie
tis, kurio javų laukas siekė Girelės pakraštį. Valstietis čia kažkodėl

Žydrąją Angelo Sargo dvasią jautė visa Girelė. Jam praskren

niekada nesilankydavo, o štai dabar pasirodė ir dar nešinas terbe-

dant, medžių lapai šnarėjo, mašalai smarkiau šoko, o mažiems žvė
riukams norėdavosi vartytis ir siausti dar linksmiau. Net miškinės
žolės ir gėlės imdavo saldžiau kvepėti.

le. Žydrąjį Sargą apėmė keistas neramumas, nors jaudintis atrodė
visai nėra ko: kas čia tokio, atėjo žmogus vaistingų žolių pasirinkti
ar grybų...
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Bet Girelės svečias nieko nerinko. Jis kiek pavaikščiojo kažko
dairydamasis, o paskui priėjo seną išpuvusį stuobrį. Prie šios išvar
tos jis paguldė terbelę ir ją atrišo. Atrišęs virvelę, jis daugiau nebe
sidomėjo savo nešuiėliu - atsistojo ir nebeatsigręždamas iš Girelės
išėjo.
Terbeiėje kažkas sukrutėjo. Pamažu atsivėrė terbelės žiotys, ir
iš jų viena po kitos spėriai išropojo dvi nepaprastai didelės ir siau
bingai rauplėtos rupūžės.
Jas išvydę, negirdimai aiktelėjo medžiai ir žolės, o Žydrajam An
gelui nutirpo širdis. Rupūžės spinduliavo kažkokią neaiškią jėgą,
verčiančiągūžtis ir baimintis, jaukiančiąirdrumsčiančią, silpninan
čią gyvybines galias...
Kad ir nutirpusia širdimi Žydrasis Sargas tuojau priėjo prie rupū
žių. Kokios jos būtų, vis dėlto tai nauji Jo Girelės gyventojai ir priva
lu jais rūpintis.
- Sveikos atvykę į Girelę, - tarė Sargas, uždedamas ant rauplė
tųjų nugarų žydrai perregimas rankas. Būkit linksmos ir laimingos,
gyvenkite sveikos ir gražios... - ir nutilo, pastebėjęs keistą dalyką:
rupūžėms jis buvo nematomas, negirdimas, ir jo rankų prisilietimo
jos nejautė...
Ir tada Angelas suprato - į Girelę atėjo didelis pavojus. O sudė
tingiausia čia tai, kad stebuklingoji jo žodžių ir judesių galia prieš
šias būtybes yra bejėgė.
Rupūžių griaunančiąją galią Girelė pajuto labai greit. Atrodo,
niekotokioy patingo rupūžės nedarė. Jos arba ropinėjo po žolę, lyžčiodamos mašalus, arba kiūtojo po senąja išvarta visuomet tylios.
Pražūtingąją jėgą pajausdavo tas, į kurį rupūžės atidžiai pasižiūrė
davo apvaliomis didelėmis akimis... Paliestiems rupūžių žvilgsnio
medžiams bematant nuvysdavo lapai, žolė džiūvo, o žvėriukams
imdavo veltis plaukai, apimdavo keistas silpnumas. Netrukus ber
želius, augančius aplink rupūžių išvartą, užpuolė smulkios juodos
kirmėlės, be paliovos graužiančios lapus. Kirmėlių daugėjo, ka
sdien vis nauji medžiai tapdavo aukomis. Nelaimė ištiko ir netolimą
skruzdėlyną- įsimetė baisi liga-maras. Nejauku buvo pažvelgti į negyvąskruzdėlyną- niekas nebėginėjo ten ir atgal, niekas nebetem
pė šapų ir mirusių vabaliukų... Aplink rupūžių išvartą net oras tapo

Daugiau laukti nebebuvo galima. Pražūtis artėjo labai greitai.
Žūtbūt reikėjo kažką daryti...
- Rupūžes atnešė ir paliko žmogus. Gal ir tą akių galią žmonės

kitoks - sunkus, lyg niekad nevėdinamas vėjo, nesveikas...

slapties raktąturi žmonės...
Naktį Sargas išskrido. Jis paliko‘žūstančią Girelę, tvirtai pasiry

Neramia širdimi Angelas Sargas stebėjo tuos pasikeitimus. Jis
jautė, kad tai tik pati pradžia ir kad ateityje Girelės tyko didelė ne
laimė. Blogiausia buvo tai, kad Sargas nežinojo, kaip pražūtingąją
rupūžių galią susilpninti, iš visų jėgų jis stengėsi gelbėti kiekvieną
mirštančiąskruzdėlę ir beržus, bet viskas ėjo perniek. Skruzdėlės
išmirė, o beržų kirmėlės pasijuto dar gyvesnės ir naikino lapus dar
įnirtingiau. Atrodė, kad stebuklingoji Angelo galia nelaimingųjų nebegaivina. Pamažu Sargas ėmė suprasti, kodėl taip įvyksta: rupū
žių pažvelgimas atimdavo gebėjimą matyti jį - ŠventąGirelės Ange
lą. Užtemus akims, augalų ir gyvūnų sielos imdavo abejoti Angelo
galia, ir blogio jėgos įveikdavo bematant.
Kol Girelės Draugas stengėsi suprasti, kaip veikia rupūžių žvil
gsnis, susirgo daug boružių ir kelios antys, perėjusios upelio nen
dryne. Antys paliko lizdus su kiaušiniais ir kurį laiką plaukiojo upe
lėje papurusiomis plunksnomis; jos išskleisdavo karščiuojančius
sparnus, kad vandens vėsa juos atgaivintų. Per keletą dienų ančių
nebeliko gyvų, tik lizduose nendryne bolavo užšalę kiaušiniai. Upe
lio viduriu tekėjo kažkokio rausvo skysčio srovelė. Su siaubu An
gelas Sargas pastebėjo, kad vanduo gyvybės jėgų beveik nebeskleidžia...

geriau pažįsta?..
Taip svarstė sena Girelės pelėda. Angelas ir pats jautė, kad pa

žęs be išeities negrįžti.
Naktis buvo tamsi. Valstiečio trobelėje nedegė joks žiburys. Ant
slenksčio bolavo veik perregimas Žmogaus Angelo siluetas.
- Sveikas, - tarė jam Girelės Draugas - atleisk, kad trukdau tavo
pareigas, bet neturiu kitos išeities...
Žmogaus Angelui jis papasakojo visa, kas buvo atsitikę.
- Gaila, kad aš nelabai galiu tau padėti. Mano Žmogus irgi ser
ga. Ta liga jam įsimetė beveik nuo tada, kai išnešė rupūžes į tavo
Girelę... Rupūžės visad gyveno po namo slenksčiu, ir kai tik žmo
gus išeidavo ant jo pasėdėti, tai pasilenkęs būtinai jas pamatydavo.
Pats žinai, kokios tos rupūžės negražios, o mano Žmogus kažko
dėl jomis itin bjaurėjosi. Vieną kartą neiškentė, susidėjo į maišiuką
ir išnešė toliau nuo akių... Deja, nuo tada, kai išnešęs rupūžes su
sirgo, jis nebemato sapnų ir aš negaliu su juo pasikalbėti... Čia ga
li padėti tik Angelą regintis Žmogus...
Girelės Sargas išskrido nedelsdamas nė akimirkos. Išskrido ie
škoti žmogaus, reginčio Angelus. Žinojo, kad atskirs tokį žmogų
lengvai, svarbiausia kuo greičiau rasti... Tai pasirodė ne taip papra
sta. Teko apskristi daug miestų (Angelas manė, kad mieste jis len-
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- Ar tu nenori valgyti? - paklausė jis Svečio, kai šis atsigėrė. - Aš
sergu ir teturiu tik duonos, bet ja aš mielai su tavimi pasidalinsiu.
- Gerai, - sutiko pakeleivis.
Drauge su šeimininku jis atsisėdo prie stalo, pasidėję duonos ir
vandens.
- Kodėl sergi? - paklausė Pakeleivis, lauždamas gabalėlį duo
nos.
-Aš nežinau, - atsakė valstietis. - Keistas dalykas, pastarosiomis
dienomis aš vis prisimenu dvi rupūžes, kurias išnešiau iš savo na
mų ir paleidau giraitėje. Visą amžių aš jas kentėjau, o dabar, štai,
pritrūko kantrybės. Supranti, jos visą laikątūnodavo po mano slen
ksčiu. Kada tik pasižiūriu, jos vis ten, didžiulės, pilkos, karpuotos,
tokios šlykščios, kad negaliu apsakyti. Ir kuo toliau, tuo bjauresnės
jos man atrodė. Vieną dieną pajutau, kad daugiau jau nebegaliu į
jas žiūrėti. Tada ir išnešiau. Vis dėlto man atrodo, kad padariau kažkąlabai negera, bet nežinau, kodėl taip atrodo. Protingai galvojant,
tos bjaurybės giraitėj tikriausiai gyvena visai neblogai. Ir kodėl ap
skritai aš jomis turėčiau rūpintis?! O štai dar susirgau.
- Kažin, ar tai paprastos rupūžės, - mąsliai tarė pakeleivis. - Sa
kai, jos labai bjaurios?
- Neapsakomo bjaurumo! Ir visą laiką jos nieko neveikė, tik po
mano slenksčiu tūnojo. Jei užsinoriu pasėdėti ant slenksčio, tai bū
tinai turiu sėdėti su jomis drauge, tik aš ant slenksčio, o jos po juo!
O,o! Nenoriu nė prisiminti...
- Chm... O, sakyk, kaip tau sekėsi gyventi? Ar gyvuliai nesirgo,
nemirė? Ar gerai vedė obelys ir kiti vaismedžiai? Ar užtekdavo šie
no? Ar žolė kieme nedžiūvo?
Valstietis, kiek nustebęs, atsakė:
- Ne... Negalėčiau pasakyti, kad kažkas labiau nesisekė negu

gviau atras ieškomąjį). Žmonės miegojo, jų Angelai budėjo, ir nė
vienas žmogus neturėjo jokio išskirtinio ženklo. Ir todėl, kad tokio
ženklo nebuvo matyti, miestai Girelės Sargui pasirodė tušti ir niū
rūs, o žmonių gyvenimai visai beprasmiai...
-O, - susigriebė jis, - aš, atrodo, pradedu galvoti kaip rupūžių nu
žiūrėtas! Kokia gėda! Negalima nusiminti, aš būtinai atrasiu, ko ie
škau.
Ir atrado. Tai atsitiko prieš rytą. Angelus regintis žmogus gyve
no ne mieste, o kaime, visai panašioje vietoje kaip ir anas valstie
tis, išnešęs iš namų rupūžes. Miegant, aplinkui jo galvąvirpėjo švie
sos spinduliai... Tai ir buvo ženklas.
- Kelkis, šventas žmogau, ir padėk man, - tarė jam Girelės Ange
las. Jis tyčia kreipėsi tiesiog į žmogų, o ne į jo Sargą, norėdamas
įsitikinti, kad tikrai surado tą, kurio ieškojo.
Žmogus pabudo ir iškart pamatė Girelės Angelą. Susikalbėti
jiedviem buvo visai nesunku...
...Keistas pakeleivis pasibeldė į sergančio valstiečio duris. Jis

kitiems... O kodėl to klausi?
- Klausiu todėl, kad manau, jog šios rupūžės yra ne šiaip sau pa
darai, o stiprios jėgos įsikūnijimas. Kol jos gyveno su tavimi, niekam
nedarė pikto, nes tu jas sulaikydavai savo žvilgsniu. Pakęsdamas
jų bjaurumą, tu susilpnindavai jų galią. Dabar šios galios niekas nebesilpnina... Artu žinai, kad ta giraitė, kur išnešei rupūžes, baigia
nudžiūti?
- Ką tu sakai?! - nusigando valstietis. - Negali būti! Štai dėl ko
man neramu ant širdies... Bet vėlgi, jeigu kaip sakai, aš silpninau
jų galią, kodėl jos nepabėgo iš šių namų, o gyveno ir gyveno vis to
je pačioje vietoje?
-Kas žino. Esama paslapčių, kurių, matyt, žmonėms nereikia ži
noti, - atsakė Svečias, ir pridūrė: - O galbūt, tarp tavęs ir rupūžių
esama kokio slapto giminiškumo...
Kurį laiką valstietis sėdėjo be žado, įsmeigęs akis į Pakeleivį,
baigiantį valgyti savo duoną. Paskui tarė:

gal neatrodė keistas iš pirmo žvilgsnio. Keistumas išryškėjo vėliau,

- Kaip ten bebūtų, šiandien pat parsinešiu tas bjaurybes namo!

kai keleivis paprašė atsigerti ir taip maloniai nusišypsojo, kad ligo
niui staiga labai panūdo atsikelti, prieiti prie svečio, sakyti kažkągera... Tokios šypsenos jis niekada nematė, ir nors pats sau nemokė

Ką padarysi, matyt tokia jau mano dalia... O juk, tiesąsakant, men
kniekis yra tas jų bjaurumas, o juk nieko tikrai blogo jos man nėra

jo paaiškinti, kuo ta šypsena ypatinga, sielos gilumoje žinojo, kad
taip šypsosi tik labai reti žmonės, tokie reti, kad jų pasirodymą ga
lima laikyti Dovana...

neįveikia. Na, dabar aš ramus, kad neapsirikau... - nusišypsojo Pa

Valstietis atsikėlė iš lovos ir padavė pakeleiviui puoduką vande
niui pasisemti.

padariusios...
- Na, štai! Paskutinis tavo sakinys rodo tą galią, kurios rupūžės
keleivis.
Dar valandėlę svečias ir šeimininkas šnekučiavosi. Abu jie jau
tėsi lyg labai seni geri draugai.
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TEATRAS
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POSTFESTIVALINIAI
PASVARSTYMAI-2

Kodėl "postfestivaliniai pasvarstymai" - suprantama. Pasibaigė mėgė
jų teatrų festivalis "Baltijos rampa-90", ir dabar teatro kritikas kviečiamas
pasidalyti mintimis. Skaičius "2" tereiškia, kad nieko nauja tas kritikas ne
pasakys be to, ką jau buvo išdėstęs storojoje "Respublikoje" (1990 m. spa
lio 31 d.). Bet toks buvo išankstinis susitarimas su žurnalo redakcija. An
tra vertus - žurnalas yra žurnalas ir, žiūrėk, autorius ką nors sugalvos (juo
lab všį straipsnį rašo, dar neskaitęs ano, "Respublikos", rašinio - toks susi
klostė "ehronologas"; rašau spalio 25 d. Kaune, būdamas komandiruotė
je, sėdėdamas viešbutyje ir besikankindamas nemiga; į šį momentą skai
tytoją prašau atkreipti dėmesį - nemiga prikelia iš pasąmonės kai kurias
mintis, nieko bendro neturinčias su realybe).
Kai girdi kalbas apie tai, kad profesionalūs kritikai veik visai nesidomi
mėgėjų teatru, norisi paklausti - ar tie "kalbėtojai" bent žino realią situaci
ją? Kaip profesionalūs kritikai gali nesidomėti neprofesionaliu teatru, jei
- O, būtinai aplankysiu! - nusijuokė Pakeleivis, - ko, ko, o jau ta mokslų daktaras M.Petuchauskas, kandidatas R.Jakučionis, kritikė (be
laipsnių) N.Zalubaitė tiesiog pareigybine prasme "infiltruoti" į mėgėjų tea
vo rupūžių būtinai ateisiu pažiūrėti!
trą? Kritikos "abuojumo" mėgėjų teatrui versijai paremti galimi keli argu
Saulei leidžiantis, j Angelo Sargo Girelę atėjo žmogus, nešinas mentai,, Prima, minėti M.Petuchauskas, R, Jakučionis, N.Zalubaitė, taip pat
tusčiaterbele. Nustebęs jis žiūrėjo i plikas beržų šakas, geltonąžo- filologai A.Samulionis, V,Vitkauskas, VDU dėstytojas P.Pečiūra, žurnali
stė N.Baužytė, aktorius profesionalas R.Remeikis (ir dar, ir dar, ir dar!)
lę, dvokiantį upelį... Tekinas jis nubėgo prie išpuvusios išvartos ir mažai rašė. Bet, atleiskite, tai jau jų reikalas - rašyti ar nerašyti; gal jiems
greit surado, ko ieškojo. Išvartos plyšyje kiurksojo abi rupūžės, dar ne visada patogu rašyti apie save, gal apie kitus rašyti laikoma neetiška,
juolab tarp kolektyvų, kuriuose jie vaidina ar kuriuos globoja, vyksta kon
didesnės ir bjauresnės, negu bet kada.
kurencija, varžybos (ne visada etiškos, ne visada meninės - na, tarkim,
■O nelabosios, žiūrėk, net nutuko! Lįskit į maišą, bjauriosios, lį kaiptarp "Ąžuolo" ir buvusių Profsąjungų kultūros rūmų liaudiesteatro sen
skit greičiau!
buvių, kuriuos "ąžuoliukai" eliminavo ir pavertė "senjorų" teatru). SecunValstietis dar dairėsi kokio pagalio rupūžėms įrišti, bet, keistas da. Minėti M.Petuchauskas, RJakučionis, N.Zalubaitė tapo tiek "savais",
kad jų žodis - jau nebe nuomonės iš šalies išraiška, o savųjų pasisakymas.
dalykas, rupūžės nieko nelaukdamos įropojo maišan pačios.
Ką gi ■■tokiu atveju teatro kritikai - "profesionalai" irgi traktuotini kaip savi
profesionalių teatrų požiūriu.
Užrišęs maišą virvele, valstietis dar kartą apsidairė aplinkui.
Matot, skaitytojau, kokią preambulę sugeba parašyti profesionalus kri
•• Duok Dieve, kad vėl čia viskas atsigautų! O, kad aš būčiau ži
tikas, raginamas pasisakyti apie tą patį reiškinį antrą kartą (ak, kaip gel
nojęs, ką darau...
bsti "komandiruotinė nemiga" - tik labai prašau visos įžangos nebraukti;
Jis išėjo iš giraitės nusiminęs.
kas nenori - teneskaito).
Man pačiam įdomu - kodėl aš, teatro (profesionalaus) kritikas, jau tre
Žydrajam Angelui Sargui labai norėjosi jį pasivyti ir pasakyti, kad
čią dešimtmetį tik juo ir užsiimantis, vis "nueinu... ka irė n "-į mėgėjų teatrą.
dabar vėl viskas bus gerai ir kad nereikia liūdėti, bet jis žinojo, kad Juokinga, bet pirmoji mano recenzija maskviškėje spaudoje (aš anais lai
kais, "karjeros" pradžioje, gyvenau ir dirbau SSSR sostinėje) buvo... apie
žmogus neišgirs jo žodžių...
Saulė leidosi. Danguje žiebėsi pirmos žvaigždės. Angelas palie mėgėjų teatrą-žurnalas "Teatr" 1954 ar 1965 m, išspausdino mano recen
ziją apie J.Gubenkos spektaklį "Čistyje Prudy", kuris anais laikais dar sim
tė belapes beržo šakas ir pajuto, kad medis, jį pamatęs, nudžiugo bolizavo chruščiovišką atšilimą (spektaklis buvo apie... na, sakykim taip,
jis buvo senasis šiandien populiaraus spektaklio ir pjesės "O rytoj buvo ka
kaip ir seniau...
ras" variantas). Tad - išdidžiai pareiškiu - esu senas "mėgėjų teatro" apo
logetas, metraštininkas ir kritikas (juolab augau ant Maskvos universiteto
teatro "Musų namai" "estetikos“, kurią kūrė SJutkevičius, P.Fomenka,
J.Gubenka, M.Rozovskis, kompozitorius ir dirigentas M.Kremeris, daugeAlbina ŽIUPSNYJE
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lis dabar garsių tarybinių aktorių, pradedant I.Savina). Esu mėgėjų teatro
profesionalas - tuo didžiuojuos.
Kode!? Skaitytojau, pasvarstykim. Yra dvi teatrinės sistemos. Valstybi
nė, Tai - stacionarinės patalpos (tiesa, iki šiol jų - normalių! - neturi R.Tumino teatras, nežinia kur kišime projektuojamą Vaikų teatrą ir t.t.), dota
ciją iš valstybės biudžeto (kurį formuojame mes, mokesčių mokėtojai - šį
momentą turėkime omenyje), toje sistemoje dirbantys žmonės, savo me
tu gavę valstybinių mokymo įstaigų diplomus ir pažymėjimus. Visa tai normalu! - sąlygoja tam tikrą modus vivendi. Ir mėgėjiška. Tai - zuikio prin
cipu gaunamos patalpos (na, tarkim dvi savaitės dienos kurių nors rūmų
scenoje, kai juose vyksta šokių bakchanalija, už scenos kam baryje-"m ui
ti k ų" seansas ir t.t); finansavimas - iš buvusių profsąjungų lėšų (dabar ir
tų nėra), iš "susimetimo" (na, savi rūbeliai, savo butaforija, savas maistas
ir gėrimas, jei scenoje puotaujama), iš parduotų bilietų (dalį - liūto! - pasii
ma "sponsoriai" - rūmai, "centras" etc.); trupės - velnio apsėsti entuziastai,
šeimas, vaikus, darbą prarasti rizikuojantys žmonės, norintys išreikšti ir
save, ir gyvenimą ir pasaulį, ir velniai žino ką. Ko jie siekia? Garbės? Šio•vės? Žinoma. Bet yra pasiutęs noras kalbėti, t.y. išreikšti save, savo žmo
giškąjį "aš" santykyje su Visata, Kosmosu ir Chaosu. Ir žaisti, vaidinti, t.y.
būti dar viename, ne tik šiame, pasaulyje. Ir tai - svarbiausia.
Svarbiausia, kas buvo festivalyje "Baltijos rampa-90". Situacija dabar
vienareikšmė - profesinis teatras išgyvena gilią krizę. Giliausią savo 70
metų istorijoje. Nors turi E.Nekrošių, J.Vaitkų, G.Padegimą (kai miniu šią
pavardę, turiu omenyje jo keturis - tik juos! - spektaklius: "Freken Juliją",
"Mūsų miestelį", "Kreditorius", "Pamišėlio užrašus"; tai aš išvardiju tiems
skaitytojams, kurie laikas nuo laiko rašo ir skambina, teiraudamiesi, kuo
remdamasis formuoju iškiliausių šių dienų mūsų režisierių "eilę"), R.Tuminą ("Viduržiemis", "Čia nebus mirties"). Nors turi kelis talentingus artistus
(V.Masalskį, V.Bagdoną, A.Latėną, J.Onaitytę, P.Budrį) ir kelis kitus (ne
minėsiu visų, nes nepaminėti įsižeis), tuziną gabių, porą tuzinų artistų ir
begalę (kapų kapas! tuntus!) aktorių, statytojų ir pan. Ir tada - ieškant nau
jų teatrinių idėjų irformų (laiko idėjų ir laikoform ų)-tenka kreipti žvilgsnius
į tai, kas vyksta už profesinio teatro meno ribų. Į mėgėjų teatrą. Taip jūsų
korespondentas atsiduria festivalyje "Baltijos rampa-90".
Ir-įsitikina, kad Teatras dar gyvas. Nors ir mėgėjų teatre vyksta tie pa
tys procesai, kurie lemia šiuolaikinio profesinio teatro krizę. Juokinga, bet
faktas - kai tik mėgėjų teatras nutaria mėgdžioti profesionalus, jis - žlun^ ga. Na, ar ne taip atsitinka daugeliui mūsų "mėgdžiojančių" kolektyvų, kai
jie ima skolintis kurio nors teatro ar net kon kretaus spektaklio estetiką,
pavienius atradimus ar net pamiltų aktorių vaidybą. Neminėsiu daugelio
pastaraisiais metais matytų spektaklių - ne apie juos dabar kalbame. Pri-
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KUKUTYNĖ.
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Marija

Paryžiaus universiteto teatras. Paris University Theatre (France).
KARALIENĖ KRISTINA. CHJEEN CHRISTINE, Režisierė Catherine

Augusi
Monnot

Strinberg

sirpinkime festivalyje rodytą A.Strindbergo "Karalienę Kristiną" (Paryžiaus
aštuntojo universiteto teatras) .Toks, žinote, komedi fransez (būtent taip,
o ne Comedie Francaise) "proletariatui". Tai keista, nes kolektyvas atsto
vauja universitetiniam jaunimui, tautos žiedui. Jam ir reikalavimai kiek
aukštesni, negu kokiam nors, tarkim, Paryžiaus Dvarčionių ar Lježo Kirtimųteatriniam kolektyvui (tai mano "inteligentiška" užuomina, aliuzijai mū
siškį VU Kiemo teatrą). Taigi paryžiečių "Karalienė Kristina." Jei neturė
čiau rankose programėlės, taip ir nesuprasčiau, kad tai Augustas Strin
dbergas, nors maniau skaitęs pakankamai daug šio rašytojo veikalų ir ti
kėjaus pažinsiąs jj iš "liūto nagų". Tai
buvo būtent "proletarinis" spektaklis,
kuriame nežinia kodėl egzistavo trys
karalienės Kristinos (beje, dvi iš jų,
nors ir turėjusios vaidinti dvi skirtin
gas Kristinos esybes, buvo tarsi dvy
nės - vienodom šukuosenom, figū
rom, net vienodai ilgokomis nosimis
ir siauromis lūpomis, nekalbant apie
temperamentą, vaidybos lygį ir kitus
"neesminius" joms dalykus), kurioms
visai neblogai "asistavo" mūsiškė
V.M ickevičiūtė karalienės-motinos
vaidmenyje (beje, tai tarsi patvirtino
nuomonę apie Vilniaus ir Paryžiaus
mokslo šventovių teatrinių kolektyvų
giminystę). Daug vietos šiame daugiažodžiame, nuobodžiame, "esteti
kos" parametruose įsitenkančiame
spektaklyje užėmė "liaudies atstovų"
(o kai kada ir "sukilusios liaudies" su
m ediniais pagaliais-ietim is ir kar
dais) trijulė, kurioje greta rėksmin
gos mulatės, pusiau inteligentiško
(bent su kostiumu ir, berods, kakla
raiščiu) pusamžio vyriškio visai deramąvietą užėmė ir kitas VU Kiemoteatro aktorius, antrakursis žurnalistas
L.Fergizas. Norėdamas, matyt, pakilMisiūnaitė.
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ti iki mulatiškoįo liaudies supratimo, jis uoliai lakstė, liumpeniškai rūkė ir
lygiai taip pat liumpeniškai, nenusiimdamas kepurės** gėrė ir užkandžia
vo (o gal tai tiesiog jo inteligentiškojo !,aš" ir požiūrio į "liaudį" išraiška, o
ne vaidybos maniera, ne artistizmo lygis - tada atsiprašau).. Buvo dar šia
me spektaklyje ir gražuolis ministras, du (buvęs ir esamas) favoritai, bu
vo komentatoriai, vertėjai. Visko buvo. Išskyrus viena - nebuvo teatro, ne
buvo spektaklio, nebuvo prasmės ir minties. Buvo šiupinys ir pretenzijos
į meną. Na, o kur prasideda pretenzijos - baigiasi menas. Tiesa, kai kaž
kur replikoje paminėjau tą paryžiečių ir poros mūsų aktorių stebėtiną pa
našumą, VU Kiemo teatro režisierius R.Venckus įsižeidė, ir visai be reika
lo. Aš gi nerašiau apie jo pastatytus spektaklius (tarkim "Hamleto sąvoka"
kaip mėginimas išsiveržti iš senosios šio teatro estetikos ribų man pasiro
dė visai priimtinas, apie tai esu rašęs; bet tegu gerbiamas režisierius pa
aiškina "Karalienėje Kristinoje" pasiektą paryžiečių ir jo teatro aktorių "su
sikalbėjimo" lygį).
Taigi, tokios tokelės... Nesvarstysiu visų festivalyje matytų spektaklių.
Kam užsiimti recenzavimu spektaklių, kurių daugiau nebematysime? "Ka
ralienę Kristiną" paminėjautiktodėl, kad paryžiečiai ir mūsiškis Kiemoteatras susidraugavo dar Paryžiuje, mūsiškių išvykos metu, kad, manau, pa
ryžiečiai dar kada nors - mainais - vėl atvyks. O šiaip "Baltijos rampoje" ki
tąkart dalyvaus kiti kolektyvai. Man svarbu kitkas - pabrėžti, kad ir mėgė
jų teatre aiškiai įžvelgiamos dvi kryptys, dvi tendencijos. Pirmoji - literatū
rinis, interpretuojantis, aiškinantis, komentuojantis teatras. Jo išskirtinis
bruožas - būtasis laikas (pasakojimas apie kažką, kas įvyko seniai ir ne
su mumis),žodinio teksto primatas (gal todėl "Karalienei Kristinai" prirei
kė vertėjų, komentatorių - irtai žiūrovai, neskaitę A.Strindbergo, ne ką su
prato), formalus priežasties-pasekmės nuoseklumas ir t.t. Antroji - teatri
nis, kuriantis, žaidžiantis, išreiškiantis teatras. Jo išskirtinis bruožas - esa
masis laikas (čia, dabar, mums), sceninio teksto primatas (mizanscena
kaip žodis, sakinys, pastraipa; scenografijos, garso, šviesos "tekstas"),
neformalus-emocinis ir filosofinis, kosminis ir aktualus (akimirksnio) - gy
venimiškų ryšių suvokimas ir išreiškimas, prasmių, esmių ieškojimas ir
išreiškimas. Daug kitų definicijų turėtume išvardyti, tačiau ne disertaciją
rašome. Ir šias vardiju tik norėdamas apibrėžti savo simpatijų motyvus.
Jei jau turite reikalą su teatro kritiku, tai nesitikėkite, kad jis puls įrodi
nėti savo meilę literatūriniam teatrui. Nors - visai neketinu jo neigti, jis
turi savo nemenkų pasiekimų (tarkim, H.Vancevičiaus iškiliausi spekta
kliai, N.Karpuškaitės "Gyvenimo geismas", R.Steponavičiūtės pastaty
mas Šiauliuose - miniu tuos, kuriuos skaitytojai gal bus matę, prisime
na; mėgėjų teatre - geriausi senieji V.Limanto pastatymai Kiemo teatre,
labai šitokį teatrą - dar su įvairiomis tautinėmis puošmenomis - mėgsta
latviai, estai, tai aš vis iš pastarųjų kelerių metų patirties tvirtinu, prisi

Reikjaviko mėgėjų teatras "Fantazija"
VAGNADANS, Režisierius Kari Halldor
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mindamas, tarkim, netik šiųmetinius "Akluosius", bet ir "Aukso žirgą" Vilijandėje ar kažkokią saldžią pasakaitę Gardine, "Siuvėjų dienas Silmačiuose" ir t.t.). Bet teatre vis dėlto norisi matyti teatrą. Ir - "Baltijos rampoje-90" jo buvo daug - kaip niekad. Koks buvo Reikjaviko teatro "Veži
mėlių šokis"! Išradingumo, jumoro, metafizinio mąstymo, aktorinės te
chnikos, laisvumo, charakterių ir likimų "sugavimo" prasme - tai režisūrinio-aktorinio teatro putojančio šampano taurė! Tiesa, vienas momen
tas - aktoriams taip patinka jų spektaklis, kad jie nori visu 100% išnau
doti jiems suteiktas galimybes, o mene svarbu ir save apriboti, ne viską
išsakyti, išreikšti, parodyti. Tarp salės ir scenos turi būti paslaptis - tegu
mažytė, bet paslaptis, mįslė, kurią abiem pusėms reikės įminti. O Lježo
teatralai su jų E.Bondo'"Aistra" ir K. Valentino "Prožektorius pataisy
tas..."! Jumoras (ir juodas jumoras podraug), improvizacija, teatrinis
"chuliganizmas", išradingumas, susikaupimas ties gyvenimo prasme ir
beprasmybe, ties fundamentaliom egzistencinėm kategorijom ir vėl at
viras teatrinis žaidimas... Ir tikrai mūsiškiai "Kukuty n ė" (VU teatras; be
je, gal jau skirkime VU Kiemo teatrą nuo R.Venckaus, M.Misiūnaitės va
dovaujamų kolektyvų - visa tai, kaip sakoma Odesoje ir Kaune, "du di
deli skirtumai, miela ponia") ar "Ku-kūz..." (G.Storpirščio vadovaujamas
"Elementorius") greta iježiečių ar reikjavikiečių tikrai gerai atrodė, nė
kiekjiems nenusileido, o kai kuriais aspektais net pranoko. Na, tarkime,
"storpirštukai" - vaikai; jie drauge su savo režisierium ir dailininke R.Krik
ščiūnaite (beje, tai buvo jos - Dailės akademijos absolventės - diplomi
nis darbas) kūrė savąjį scenarijų, kuriame atsispindėjo jų supratimas
(vaikų lūpomis bylojo išmintis) apie... totalitarizmą, diktatūrą ir perver
smą. Vertėtų kai kam šį nevaikiškai-vaikišką spektaklį pasižiūrėti, pagal
voti - o ką apie tai mąsto augančioj! karta. Na, ir malonumą - estetinį, tea
trinį - jie patirtų (teigiu tai, matęs vieną "Ku-kūz..." spektaklį labai rimto
je, nors ir negausioje auditorijoje - minėtos Dailės akademijos grupė dė
stytojų, dalyvavusių diplomų gynime, linksminosi, žiūrėdama vaikų antitotalitarinius žaidimus). Dėl "Kukuty nes",-tai esu jau rašęs apie šį spek
taklį ir, jei neklystu, ne vienąsyk. Išradingas, graudžiai-linksmai-martinaitiškai-absurdiškas, labai tiksliai pagautų charakterių ir tipų, harmo
ningas ir disharmoniškas (aktorinis) vienu metu, buitinis ir metafiziškas,
vienu metu žvelgiąs į Kosmosą ir į Kukutynės autobusų stotelę, prakal
bęs apie Fromą ir Šliogerį (tai velniukai, kada gi spėjo perskaityti talen
tingąjį filosofą) ir apie Kukučio bėdas - M.Misiūnaitės spektaklis turėtų
važiuoti į kitus vykstančius festivalius, kad svetimų kraštų teatro mėgė
jai pažintų Lietuvą ir lietuvio dūšią.
Nežinau, ar visą savo programą įvykdė festivalio organizatoriai. Bet
kad festivalis neapsiribojo vien atvežtų spektaklių žiūrėjimu - gerai. Spė
jom pamatyti jau spėjusį pagarsėti Oskaro Koršunovo studentišką spek
taklį kelių D.Charmso apsakymų motyvais. Aš spėjau nubėgti ir pažiūrėti
"Elementoriaus" seniau pastatytą "Pasaką apie suteptus marškinius" J.Bi
liūno apsakymų motyvais. Ne viskas šiame spektaklyje, mano galva, vie
nodai pavyko (na, tarkim, epizodas "Kliudžiau", dar kai kas, kas, be abe
jo, keisis - sutarėm su G.Storpirščiu dar
po kurio laiko susitikti). Na, ir desertui,
antrą dieną po oficialaus festivalio užda
rymo (aš, kaip sponsoriaus - "Respubli
kos" redakcijos - atstovas - gavau atmini
mo dovanėlių, gvazdikų...) nuėjau pažiū
rėti "Metamorfozės" teatro iš Bulgarijos
vaidinamo E.Jonesko "Karalius miršta".
Bulgarai pakeliui iš Rokiškiofestivalio už
suko į Vilnių. Deja, šįsyk žiūrovų buvo ne
daug, kritikų išvis nebuvo. O spektaklis e m o c io n a lu s , te m p e ra m e n tin g a s ,
aštrus, protingas, sarkastiškai absurdi
škas, gilus, su puikiu aktorium karaliaus
Beranžė I vaidmenyje! Ak, kaip jis gražiai
būtų įsikomponavęs į "Baltijos rampą90"! Deja...
Festivalis baigėsi. Tai buvo šventė protui, akiai, širdžiai. Keli tikrai talentingi
spektakliai. Spektakliai, sukurti mėgėjųrežisierių, aktorių scenografų, pagalbi
ninkų. Spektakliai, įrodantys, kad mūsų
teatrinė versmė dar neišseko..Tik ieško
jimų centras šiuo metu, matyt, persikėlė
iš profesinio į mėgėjų teatrą. Taigi sveiki
nu mėgėjus.

Kari Halldor. VEŽIMĖLIŲ ŠOKIS.
Ramūno VIRKUČIO nuotraukos.

Egm ontas JANSONAS
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FOLKLORO VASAROS KURSUOSE
Kelmėje jau treji metai iš eilės grupė
entuziastų, subūrusių Jaunimo folkloro
centrą, organizuoja vasaros mokyklą, į

grupėmis. Per vieną dieną kursantai pa
buvodavo maždaug keturiose klasėse.
Po pamokų - laisvas laikas muzie

dinavams. Sutartinė jiems taip patiko,
kad tą itgą, keturių "šakų” giesmę teko

Praeitą vasarą liepos mėnesį nedi
delė jaunimo grupė, vadovaujama

jams, koncertams, išvykoms... (Kelmėje
užsiėmimai tęsdavosi iki pat vakaro. Tai
labai vargino ne tik mokinius, bet ir mo
kytojus.)
Falune kiekvieną vakarą buvo ren

kartoti net kelis kartus.
Skirtingai nei Kelmėje, Falune kursų
dalyvių skaičius buvo ribotas: apie 120.
Jųtikslas buvo ne tiek išmokti konkrečiai
vieną ar kitą kūrinėlį, bet kuo plačiau su
sipažinti su Šiaurės tautų folkloru, pajusti

R.Apanavičiaus, lankėsi Švedijoje Faluno mieste pirmą kartą organizuotuose

giami dalyvių koncertai. Koncertuodavo
dažniausiai tie, kurie tą dieną mokytoja

jo savitumus.
Galbūt ateityje Kelmės kursai taip pat

Šiaurės tautų liaudies muzikavimo 7 die
nų kursuose "Ethnos 90". Juos surengė
Faluno liaudies muzikos festivalių komi

vo. Pirmajame koncerte savo sugebėji
mus turėjo pademonstruoti vadovai.
(Panašūs koncertai vyko ir Kelmės kul

galėtų peraugti į tarptautinius liaudies
muzikavimo kursus, kuriuose mūsų fol
kloro entuziastai galėtų susipažinti su ki-

tetas ir tarptautinė organizacija "Jaunes-

tūros namuose, iš kurių labiausiai pasi

tųšalių liaudies muzika. Tuo pačiu tai bū

ses muzikaies". Kursuose galėjo daly

sekęs buvo improvizuotas kursantų kon
certas). Paskutinį vakarą visi, kas norė

tų konkretus žingsnis suartėjant su kai
myninėmis šiaurės Europos tautomis.

jo, galėjo paskambinti, pagroti, ką išmo
kę. Kartu su mokiniais nesidrovėjo

sai, į kuriuos gali suvažiuoti visas Lietu

pasirodyti ir pedagogai. (Manyčiau, kad

vos jaunimas, trokštantis įgyti žinių ar

žiųfolkloro muzikantai. (Kelmėje gali da
lyvauti visi norintys įgyti pradinių žinių ar
jas gilinti.) Užsiėmimai vyko angių kalba.
Dalyvių iš Baltijos šalių išlaikymui (už
kursus reikia mokėti 500 kronų, t.y. maž

kitais metais ir Kelmėje vertėtų surengti
pedagogų ir vadovų koncertinį "prisista
tymo" vakarą).
Po koncertų ir Kelmėje, ir Falune bū
davo vakaronės (kiekvienos šalies at

išmokti groti norimu liaudies muzikos in
strumentu-taip pat labai reikalingas. Tik
gal reikėtų labiau diferencijuoti: kad nie
ko nemokantys galėtų šio to išmokti, o ki
ti - tobulėti, gilinti teorines žinias. Šitai

daug 90 dolerių) nemažą sumą paskyrė

stovai mokė kitus liaudies šokių, žaidi

Kelmėje buvo bandyta daryti ir praeitais

Švedijos užsienio reikalų ministerija. Tai
Švedijos vyriausybės dovana.

mų) arba pabendravimo ir pagrojimo va
karėliai. Visiems iabai patiko lietuviški ir

žemo teorinio išprusimo (reikėtų dau

Nuo devintos iki penkioliktos valan
dos vykdavo pamokos, kuriose po dieną

latviški šokiai, rateliai. Sakė - labai sma
gūs. Lietuvių liaudies šokių ir žaidimų

giau teorinių paskaitų), nelabai pavyko.
Teorijos stigo ir Falune. Norėjosi, kad,

kurią suplūsta jaunimas ir ne tik jis iš vi
sos Lietuvos. O kaip yra kitose šalyse?
Ko iš jų galime pasimokyti?

vauti jaunimas nuo 15 iki25 metų bei gru
pių vadovai. Dalyviai turėjo ne tik moky
tis, bet ir mokyti kitus koncertuoti. Todėl į
renginį buvo pakviesti jau turintys įgūd-

Bet, manyčiau, kad irtokio pobūdžio kur

metais, bet dėl didelio dalyvių skaičiaus,

mokytojavo kiekvienos šalies atstovai.

mokėme ne tik vakaronėse.

pradedant pamokas, kiekvienos šalies

Ketvirtąją dieną mokytojavom ir mes, t.y.
lietuviai, latviai ir estai. Dalyviai kiekvie
ną rytą susiburdavo j 5 7 grupes, ku
rioms vadovavo 2-3 jaunuoliai - mokyto
jai. Visi turėjo atsinešti savo instrumen

Visų trijų Baltijos šalių atstovai, kaip
jau minėjau, mokytojavo kartu, vieną
dieną. Užsieniečiai mielai bandė skam
binti kanklėmis, pūsti skudučiais "Katę"

atstovai bent kiek papasakotų apie savo
tautos instrumentarijų ir instrumentinės

ar griežti smuikais mūsų šokių melodi

tus ir kartoti jiems pagriežtas melodijas,
iš pradžių dalimis, o paskui ir visą. Moky
tasi ne iš natų, o iš klausos, liaudišku me

jas, bet nebeiabiausiai norėjo giedoti su

Kelmėje, galėtų vykti visoje Lietuvoje
(bent jau kiekviename etnografiniame

todu, ko labai trūko Kelmėje, nes ten visi
pažįstantys natas kankliavo iš gaidų.
Be instrumentinių kūrinėlių, buvo mo

Mokymui pasirinkome trejinę sutartinę

Falune po kursų porą dienų vyko fol

"Goštautą goštautėla". Jos senovinė
maginė prasmė - ritualinės lazdos neši

kloro festivalis. O kuo Kelmė blogesnė?

koma ir liaudies dainų bei žaidimų, žod
žius užrašant lentoje Maždaug povalandos mokytojai pasikeisdavo mokinių

tartines. Prieš pasirinkdami, į kurią klasę
eiti, kiauše, ar mes mokysime dainuoti.

muzikos ypatumus.
Manyčiau, kad panašūs kursai kaip

regione). Norinčiųjų juose pasimokyti ti
krai atsirastų.

mas namo, sutinkant keturis šeimos na
rius ir kiekvieną kartą užduodant klausi
mą be atsako - darė didžiuli Įspūdį skan

ROta ŠIMONYTĖ
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s a v o e tn in ę filosofiją, p a s a u lė ž iū r ą , p a s a u lė ja u 

KELMĖ

TOLIMAS

-

tą, ta u tin ę s ą m o n ę . N a ik in a n ty s e tn iš k u m ą y r a
ž m o g a u s ir jo d v a s io s , jo p ro to p rie š a i. N e s b e
e tn in io a u g im o n ė r a n ė b e n d r a ž m o g iš k o jo .
...V a k a r č ia š n e k ė ju s ia m A rv y d u i J u o z a ič iu i,

K e lm ė - to lim a s m ie sta s . Ir v a ž iu o ti į jį iš V il
n ia u s te n k a b e n e p e r p u s ę L ie tu vo s . O ta L ie tu 

sti d ro b in ia i m a rš k in ia i ir vis š vie s e s n i, nei d a u 
g e lio a p lin k in ių , v e id a i...

a tro d o , p a k a n k a la b a i ra c io n a lio s b e n d r a e u ro p ie tišk o s d e m o k ra tijo s , t.y. d e m o k ra tijo s a p s k ri

v a u ž a u to b u s o la n g o , s ta ig a p a m a ta i, a ts is p in 

P a s iv e ju dvi p e n k io lik m e te s ,

tai ž m o g u i. M u m s n o rė tų si, k a d m ū s ų d e m o k r a 

di ta v o jo j sieloj vis išk a i kitom s p a lv o m . U g i šiol

- A r į fo lk lo ro m o k y k lą ?

tija tu rė tų m ū s ų e tn o s o s p a lv ą ir k v a p ą .

n ie k a d n e p a tirto m n u o ta ik o m . P o ilgų, a tro d ė ,

-T a ip .

b e viltišk o m ū s ų

- O ko jū s no rit iš jo s ?

g ia n č io

p a s m e rk tu m o

m e tų n e s ib a i

s lo g u m o d v a sio j, b u v im o s e n k a n t, g ę 

... S a n ty k is s u k rik š č io n y b e . K o v o t? Likt a b e 
jin g ie m s ? B e n d ra u t? Ie šk o t s ą ly č io ta š k ų ? O g a l

- V is k o . B et d a u g ia u s ia - š o k ių .

k rik š č io n y b ė s net n ė ra !? A rg i d a u g k a s la iko si

- A r p a s k u i kitus m o k y s i!?
stant, štai pa ju nti ū m a i - esi k u p in a s n e p a ž in to
tro š k im o jausti, ieškoti, s k a u d ž ia i dirbti - atv ira
k rūtin e, a iškiu pro tu, v is a v a rg ia i k a u p ta e s y b e ,
n e s - ne be viltišk a , ne s, p a g a lia u , re ik ia (a k ,
šviesi lik im o d o v a n a ta u !) re ik ia š ita m kraštui ir
ta v o p a s ta n g ų , n ie k a d n e b u s jų p e rd a u g , M oti
n a - k ū d ik ė lio v y s ty k lė lia is , v ie n u o lis m a ld a , k o 
m ik a s k v a to jim u , folk loristas - s e n o v in e s e g e ,
d a in a , p a p ro č iu i n e s ib a ig ia n č io s m ū s ų g r u m t y 
n ė s p rie m irtie s ju o d o s a n g o s ... K a ip s e k a s i?
K e lm ė - to lim a s p ro v in c ijo s m ie stelis, bet ir

d e š im tie s D ie v o įs a k m ų ? O g a ! tik m e s p o p ir

- G a l... B et g e r a ir p a č io m s m o k ė ti, k a d n e 
s to v ė tu m v a k a r ė ly p a k a m p ė j. Kai š o k si, tai ir ki
tu s m o k ys i.

... A rtim ia u s ia s m a n o D ie v a s - Ž e m ė . Ir leiskit

- O k a ip ju m s a tro d o , a r m e s g a lė tu m e būti
g e re s n i, jei g y v e n t u m e p a g a l s a v o p a p ro č iu s ,
š o k tu m e s a v o š o k iu s ?

be vie tin ių p a g a lb o s n e išs ive rs i. P o p ir m ų p a a i
š k in im ų p a k la u s ta s is v yriš k is " č iu p o m a n e u ž
k u d lų ":

m a n m ąstyt, ieško ti, klysti.
... S v e tim o tik ė jim o p riė m im a s - a s m e n y b ė s
s k a ld y m a s . R e ik ia ta u tin io D ie v o . M a n o re lig ija

-Ž in o m a . T a r k im - š o k is . T o j d is k o te k o j j u d e 

-t a u t a ...

siai v ie n o d i, n u o b o d ū s , ir ne t n e a iš k u , a r te n po

O š im tm e tn u n u o š a lia u a n t k a ln iu k o (tik 

v ie n ą , a r p o ro m š o k a m a . B e n d r a v im o n e ja u ti. O

s lia u , m a z u to sta tin ė s, u žp ilto s ž e m ė m is ir a p ž ė 

ra te ly - įv a iru , jauti v is ų b e n d r u m ą . Š ita i n u te ik ia

lu sio s ž o ly te ) - m e r g e lių p u lk e lis . N e i jo s g ird i,

ir po š o k io kitaip ja u s tis , b e n d ra u t: n u o š ird ž ia u ,

č ia p irm ą k a rtą a tv a ž ia v u s ia m n e le n g v a surasti,
k u r įsik ū ru s i J a u n im o fo lk lo ro v a s a r o s m o k y k la ,

m ų jų b u v u s ių jų n a u ja i b ū s im - p irm ie ji k rik š č io 
nys?

ž m o g iš k ia u , nei p o to s tra n k io s d is k o te k o s , k u r
u ž le id ž ia k ok į m e ta lą , tai ga li p s ic h ia trin ė n p a -

nei jo m s rū p i šitie filosofai; jo s a ts ig rę ž u s io s į
s k a is č ia i r a u d o n ą p a k ib u s ią v a k a r o p s a u lę d a in u o ja " ... k u p o lė li k u p o le ..." P r a e in a m e r g in a
Su š ia u d in iu s o d u ra n k o j, ro d o kitai, a iš k in a s i.

k liū i

K eli m o k in u k a i - m o lin o m ra n k o m : p u o d u s lip
P rie m o k y k lo s - try s p e n k ia a u k š č ia i b e n d r a 

d ė . V y r u k a s ilga is p la u k a is , p e rriš ta is ju o s ta p e r

- K la u s y k , prie te lia u , ga i ir g e ri jū s ž m o n ė s ,

b u č ia i - ir n ė v ie n o s la is v o s lo vo s n ė v ie n a i n a k 

n e c h u lig a n a i, n e ba n d ita i, b e v e ik tūk stan tis -

č ia i. S k e lb im ų le n to je išv a rd yti m o k y m o b ū r e 

m ie ste lio d u o n ą v a lg o t, o n ie k o - m u m s . K o d ė l

liai: d a in a v im o , š o k ių , ratelių, b a ltų p a s a u lė ž iū 

K a s č ia g e ra i? K a s č ia b lo g a i? G r a ž u ir k e i

taip? N ei k o k io v a k a rė lio , nei k o k io s g e g u ž in ė s ,

ros, m u z ik o s d e š ifra v im o , v a iz d in io fik s a vim o ,

sta. A tsitiktin a i g y v e n a m , atsitik tinai k ą s u ž i

nei k ą p a ro d o t, nei ko p a m o k o t. Iš k a u n u , iš Vil

in s tru m e n tik o s , k e ra m ik o s , ju o s tų , s iu v in ė jim o ,

n o m , atsitiktinai k ą p a m a to m , s u p r a n ta m ... V ie 

nių, d a in u o ja t, š o k a t, a r k ą jū s ten d a ro t- to k ie

p y n im o , p a p u o š a lų (m a r g u č ia i, k a rp in ia i, s o 

n a tro k štu : tikėti tais ž m o n ė m is , jų n u o š ird u m u ,

u ž s id a rę , to k ie s la p u k a i. J u m s n e re ik ia ž m o 

d a i), a u d im o ... K e lm ė j e -j a u n i m a s (m o k s le iv ija ,

jų g e ru m u ,

n ių ? .. D a r b o d ie n o m is m e s d irb a m , betgi y r a

s tu d e n ta i), T y t u v ė n u o s e - m o k y to ja i. V e jo je ant

š e š ta d ie n ia i, s e k m a d ie n ia i. T e m u z ik a n ta i s u e i

ž o lė s - b ū re lis, a n o t v ie n o v a ik in u k o , "... n o rin 

na, m e s jie m s rin k lia v ą ] k e p u rę ... P a š o k s im , p a 

č ių jų k ą n a u ja s u ž in o t ir p a tie m s p a š n e k ė t, p a s i

d a in u o s im . D a u g g a l ir ne a te is, bet g y v e n im u i

k a k tą , p a s id ė ję s a n t k e lių k a n k le s , v o s g ird im a i
b r a u k o pirštais p e r s ty g a s , ir jo lū p o s š n a b ž d a ...

- K o k ie č ia ž m o n ė s ? - p rie in u p rie n u o š a lia u
b e r y m a n č io k e tu ria s d e š im tm e č io v y riš k io .
- K u rie n e a b e jin g i s a v o b u v im u i ir L ie tu va i, ir
jo s a te ič ia i...

g in č y t ”.

(N e k a s d ie n ia i ž o d ž ia i, be t p a k la u s to jo lū p o 

n e a b e jin g ie ji tikrai ateis. J u m s re ik ia m o k ytis

D is p u ta s .

b e n d ra u ti su ž m o n ė m is . K itaip p ra lo š i!.

...R e ik ia kurti s is te m ą , k uri u g d y tų d a r n ų

- G a l... B et aš pats v a d a r k elio ie š k a u .

ž m o g ų . C iv iliz a c ija p rie a b s u rd o rib o s. G a r b in a 

- N a, tai ir n u ro d a u ...

m a s p ro tas, m intis, lo g ik a (" ž e m a s is m e n ta la s "),

s e s k a m b a n a tū ra lia i ir k a s d ie n iš k a i.)
- A r e s a m a č ia tik slo p e r fo lk lo rą keisti s a n 
ty k iu s , g y v e n im ą ?

Š a u n ia i ž m o g u s p a s a k ė - ė ja u p rie n u r o d y 

o b e p ro tn a m ia i pilni. Išeitis? S ie k im h a rm o n ijo s ,

- G im s t a č ia to k io s id ė jo s, g im s ta . L a b a i g e 

tos m o k y k lo s pa stato, - " g y v e n im u i n e a b e jin g ie 

d a rn o s , išla isv in k im a u k š tą jį m e n ta lą : d v a s iš k a i

rą m intį keli. E s m in g ia u s ią . Š is m ū s ų m o k y m a s

ji!" Iš e s m ė s , k ą gi v e ik s m in g e s n io m e s d a r g a 

to b u lė k im . N e v e n k im ir fizin io d a rb o , k a ip m ū s ų

- d a r tik pati p ra d ž ia . A p s ir ib o ja m p a v irš ia is ; d a i

lim toj s a v o k o vo j p rie ju o d o s a n g o s , k a ip ie š k o 

pro tė via i.

na , k a n k lė s , ju o s ta . D a u g u m a i m o k s le iv ių t o d a 

jim a s b e n d r a m in č ių . N ie k o kito n ė š ia m e m ie 

...R e ik ia s u siv o k ti, a r m e s atviri b e g a lin ia m

b a r lyg ir p a k a n k a . B et la b a i s v a rb u ne su stoti,

ste ly, m atyt, n e n u v e ik s iu , n e b e n t p a s ia iš k in s iu ,

b e s ik e ič ia n č ia m p a s a u liu i, tai re iš k ia - a m ž in i,

ž e n g ti to lia u . O to lia u - m o ra lin ia i, etiniai ir v is o 

k o k ie j ie -š i t ir m a n o ie š k o m i b e n d ra m in č ia i. L a 

a r m e s u ž d a ri, d o g m a tiš k i, t.y. laikini. N e s v is o s

kie k ito k ie rimti d a ly k a i, n u s a k o m i ie š k o jim u

bai n o rė tų si, k a d tai b ū tų g r a ž ū s ž m o n ė s , ir g y 

u ž d a ro s , s a v e te p rip a ž įs ta n č io s s is te m o s išsi

k a ip g y v e n t, puoseSėt d v a s in g u m ą . T o k ie s u s i

ven ti š a lia jų b ū tų s m a g u ir g e ra . M a n id e a listi

g im sta , o a tviro s, b e s ik e ič ia n č io s - a m ž in o s . Reš

b ū rim a i k a u p ia m ū s ų t e ig ia m ą e n e rg iją , k u ri p a 

ška i atro d o , k a d taip ir g a lė tų būti, jei a ts ig rę ž tu 

kia tai atsim inti.

d ė s v is ie m s m u m s p a tie m s keistis ir eiti j L ie tu 

m e į s a v o etninį d v a s in g u m ą .-O , p a g a lia u , d a r

...O g a l a te in a B a itų la ik a i!? G a l m e s g e r ia u 

re ik ia žin oti, k o k s tas m ū s ų e tn in is d v a s in g u 

siai iš s a u g o jo m s a v o g e lm ė j d a r n o s ja u s m ą , ar

m a s , tos " b e n d ro s m in tys"...

b e n t d a r n o s tro š k im ą ?

K u o a rč ia u p rie m o k y k lo s , tu o a iš k ia u m atai
e in ą s g e ra k ryp tim i: vis d a u g ia u sutin ki ja u n u o 

v ą , ir la u ž y t s e n u s d o g m a tiš k u s s te re o tip u s .
- T a i p k la u siu , ne s p e r d a u g ligai m u s k a n k i
n o įva iria u s i š ū k ia i: u ž L e n in ą , u ž S ta lin ą , už

k a ip

P a rtiją , T ė v y n ę , o ž m o g e lis m u rk d ė s !, n e la im in -:

tie so s ie š k o jim a s s a v o p ro tė v ių p a lik im e . T i k 

g a s ir u ž g u ita s . M a n b a isu , k a d ir v ė l n e lik tų vie n ■

...F o lk lo riz m a s

p a s a u ly s u p r a n ta m a s

lių, k u rie , b e a b e jo n ė s , ra m u v ie č ia i: tai s e n o v i

s la s : k a ip m ylė ti ž m o g ų , k a ip p a le n g v in ti jo g y 

"u ž L ie tu vą , už: tautin į D ie v ą ", v ie n d a in a v im a i, i

n ė s e g e p a k a k lė j, tai ju o s ta p e r k ak tą, tai p a p r a 

v e n im ą . B et m e s tu rim ir d a r v ie n ą tik sią : u g d y ti

s e g ių kalim ai.'.,
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- Gera baimė,..
Kitą dieną - septynių kilometrų kelionė pė
sčiomis iš Kelmės į Graužikus (kur gyvenęs šau
lių organizacijos įkūrėjas Putvinskis), į rugių lau
kus: mokytis švęsti rugiapjūtės švenčių.
A p s ė s ta s savo " e s m in ė s “ m in tie s , p a sivija u
bene paskutinį ėjusį trisdešimt p e n k e r ių metų
vyruką (pasirodo - mokytojas iš Kelmės),
- T a ip taip, - paironizavo, - keičiamės... Atsi
menu, šio mūsų folkloristinio sąjūdžio pradžioj,
prieš penketą, dešimtį metų - vienas kitą broliu,
seserimi laikėm. Kiekvieną

a tėjusįjį

pas mus

žmogų globojom, mylėjom.Ir visai natūraliai.
Jautėm vienas kito nuomonei, žodžiui, asmeniui
tikrą pagarbą. Tai papirkdavo jaunimą. Jis mū
sų tarpe rasdavo gryną nuoširdumą, bendravi
mo tikrumą, dorumą, ko beveik nematė kitoj
aplinkoj, plačiojoj, taip sakant, visuomenėj. Bet
dabar.,. J a u kartais ir neberamu darosi: žiūrėk,
nei iš šio, nei iš to - pajunti nepakantumo gaidą,
atžarumą tau, jei ištari ką kitaip, nei kitam atro
do... T orėtume išlikti

ir p a k a n tū s , ir m o ra liš k a i

ty

ri, kad prigytų tai, ką norime pasėti žmonėse. Kol
buvom visi lygūs, visi sirgom tuo folkloru - visi vie
nodai gerbėm vienas kitą, įsiklausydami į kiek
vieno žodį, norėjom padėt vienas kitam, patar
naut O dabar tūlas, vos tik išeina į valdžią, žiū
ir p a m irš ta valdžią gaunąs tam, kad veik
smingiau galėtų ir padėt, ir patarnaut, žiūrėk, ir
rėk,

piršteliai jau į save lenkiasi... Dar pati pradžia,
bet jau jau...
Taip priėjom ir Verpenos kaimelį. O čia savo
namų pavartėj - stovi pusamžis žmogelis ir šyp
sosi, galva linguoja, stebisi neatsistebi, iš kurčia
tokia graži armija - dainuodama švytuodama,
kur ji traukia.

- O kaip kitaip: Dievo nebėr, tai tik vargas mo

Daugelis jaunuolių, su virgulėm ir be jų, vien

kytojas. Arba jau gal Sabai iš mažumės reikia
kažkaip... O dabar, žiūrėk, kad ir pas mus čia

delnus prieš save ištiesę, labai susikaupę - pir

jaunime: nieko švento, nieko negaiimo. Šnapsą

su vešlia šviesių plaukų kupeta ant galvos, apsi

tik

po

myn atgal... Dėmesį patraukia kresnas vyrukas

- rė~

re n g ę s d ro b in ia is išs iu v in ė ta is m a rš k in ia is , p e r

p a s k u i, ž iū rė k ,

juostais juosta, su varine sege pakaklėj. Vaikšto

skundžiasi: išprievartavo! Na, kaip neišprievar

po lauką susikaupęs, per alkūnes sulenktom

la k a ,

kauna,

na k tis b a la d o ja s . M e rg o s , v y ra i

šūkauna,

dantis rodo, o

taus, jei per naktis su bernais ir dar girtais, o daž

rankom, delnais - tai žemyn, tai į dangų. "Va!.,

nai ir pačios girtos baladojas. Mūsų jaunystėj ne

va...-švyti veidas. - Dar niekur nebuvau tokio sti

buvo net minties, kad merga ir dar naktį su ber

prumo patyręs... O čia - ir iš apačios, ir iš vi

nais tąsytųsi. Va kur reikia grąžint seną paprotį

ršaus!" - vedžioja, brauko delnais, lyg šildyda-

ar tra d ic iją ,

masis nuo žemės, nuo dangaus šilumos. Vienas

a r k a ip

ten sakot.

R e ik ia s k a is tu m ą

saugot, reikia pagarbą mergystei saugot. Ir ne
tik mergystei - bet kokiam žmogui. Neseniai čia
pasakojo - ar Klaipėdoj, ar kur keli piemenys pa
tykojo senutę: "Turi pinigų?" Ta laikė skepetėlėj
kelis ten skatikus - ir atidavė. "Išsižiok, parodyk,
ar turi auksinių dantų". O jos ten keti sukirmiję
danteiiai beiikę... Na, kad nieko neturi - apstojo
visi aplinkui ir apmyžo... Tai matai, kokia pagar

kitas ir iš kitų-ūm ai nudžiunga, lyg stebuklą sau
atvėręs. O kai kurie jau ir juokingi: lyg tarnaujan
tys šunyčiai ant paskuigalių kojų, letenėles atvėpinę- nieko nejaučia, storaodžiai: nei žemė, nei
dangus nieko jiems nesiunčia... Tarp tokių, be
je, iras, kietapirŠtis. Belieka stebėtis vešliaplaukio vyruko gebėjimais, nes visus jo apčiuopimus
plikais delnais

bem at

patvirtina ir v irg u lė s . Prisi

Dievo n e b ė r, n ie k o kito ne
bijo, šnapsu apsipylę - senas žmogus nieko vie

gretinęs uoliai sekioju jam iš paskos. Beviltiška.

toj.

"Viskam reikia didelio pasiruošimo, - mato ma

ba, k o k s ja u n im a s :

- Jeigu senųjų rateliai, dainos, juostos, šven

no tuščias pastangas, - ūmai vienu šuoliu nieko

tės bus gerbiamos, tai gal, sakau, kartu su jomis

nepasieksi". "O ko čia siekti, na?" "Mes per tuos

bus vertinamas ir senas žmogus... Gal tam ir mū

ideologizuotus nužmogintus dešimtmečius ne

sų ėjimas...

bemokame iš tikrųjų žmogiškai, nuoširdžiai

•* Dieve padėk jums, Dieve padėk...
Nutolo mano žmonės. Vejuosi prakaitais ap
sipylęs.
Prieš pat Graužikus dešinėj nuo vieškelio ant

bendraut nei su gamta, nei tarpusavy. Nemo
kam būti būry ir neištirpti, nepasimesti su savo
dvasia, jausmais, individualumu, bet tuo pačiu
jaust ir bendrumą, vienybę. Be to, kad žmogaus

kalniuko-didžiulis akmuo. Devynmačio vietovė.

energija gerai veiktų, reikia gyvent harmoningą

Bet tas akmuo, pasirodo, amžius gulėjo ne čia,

gyvenimą...”

kur dabar, o, senų žmonių liudijimu, žemėliau,
šimtmetriu atokiau. Ten, esą, kadaise buvo ne

(iš kurta velnio harmonija- šitokios visuome
nės sąlygomis, - sukunkuiiuoju.)

■I G ra u ž ik u s , - sakau, - į G r a u ž ik u s .
- Užeikit... Na, užeikit Nepasididžiuokit Po

aukojimo vieta, alkvietė. Romuvie

"O vyrų marškinius, - sakau, - Lietuvoj ne itin

čiai nebūtų ramuviečiais, jei nesidomėtų: kodėl

mėgta ornamentuot siuvinėjimais..." "Gal ir tie

stikliuką išlenksim, - žmogus, matos, truputį

būtent čia? ir būtent kuriame žemės taške turė

“perdaug linksmas", vakar kolūky šventėm ja

jo gulėti tas nepaprastas akmuo, kurį tik mūsų

vapjūtės pradžią. Užeikit, žodeliu persimesim...
Ėmiau ir atsiskyriau.
O troboj - dvi senutės, akis į langą s u bedusios:
- Kokie čia žmonės? Ir vieni dainuoja, ir kiti
su daina.
- Čia kaip tik tie, - aiškinu, - kurie norėtų pri
kelt Jūsų jaunystės, tėvų, senelių dainas.
- Nagi nagi... Žiūrim, ir, atrodo, visos mūsų
jaunos dienos pro langus praėjo. Būdavo, eini
būriu į laukus, į darbus - dainuoji, grįžti vakare dainuoji, ir žmonės atrodė kažkaip širdingesni,
ir švenčių prisilaikydavom.
- Čia, - sakau, gal ir praėjo kažko panašaus
norintys: tą jūsų širdingumą atgaivint...
- Sunkiai jums seksis, žmogeliai, oi, sunkiai:
iš kur tas širdingumas, iš kur tas gerumas, jei
žmogus vargo nematęs...
-A r tik per vargą?..

paprasta,

o

mechanizuoti ir kitokie nelabai dori laikai išstū
mė iš savo amžinatvės.
abejo, žinau jo pavardę: Jonas Gikys, anomalių
reiškinių, įvairių žemės, kosmoso energetinių
laukų tyrinėtojas), laikydamas rankose ties krū
tine po virgulę (stačiu kampu išlenktą atitinkamo
ilgio varinę vieią) susikaupęs energingai vaikšto
po lauką: pirmyn atgal, skersai išilgai, vėl ir vėl.
Tos virgulės tai suartėja, pakrypsta abi į vidų, at
k rū tin ę ,

tai nutolsta viena nuo kitos, tai

v ė l s u s tin g s ta ly g ia g re č ia i.

mokinys

(b e

Jaunas

v yru k a s ,

jo

abejo, žinau jo pavardę - Darius Ra-

mačionis) daro tą patį. "Čia!” - konstatuoja abu
du.

K a ip tik

čia, beveik

atkartota. Ne. Reikia, kad tiktų prie širdies. Au
tentiška yra tai, kas visiškai atitinka tavo dvasią,
kas eina iš širdies. Man būtent tokie marškiniai
ir būtent taip gera viikėt... Ateikit čia... Turit pa

žmogus (be

P ria rtė jo p rie b ū rio . P a g y v e n ę s

siremia į

sa, bet argi tai svarbu. Argi autentiška - tai, kas

s ta tm e n a i,

esą, susiker

ta du stiprūs energetiniai laukai, einą per visą

just. Niekur nebuvau tokio srovių stiprumo paty
ręs: ir iš apačios, ir iš viršaus. Va čia... Pavedžio
ki! deinais, susikaupki!", - stengiasi pagelbėt
žmogus, matydamas mano bevaisę šuniukišką
pastangą. Vedžiojo vedžioju, braukau braukau
- niekas man jokios šilumos nesiunčia. Belieka
pasikliaut kitais, tikėti ir džiaugtis, kad gal tikrai
yra iki šiol nežinotos dangaus ir žemės, ir žmo
nių jėgos, stiprinančios mūsų ryšį ir su gamta, ir
su praeitimi, ir tarpusavio širdingą bendrumą, ir
visų mūsų pastangų vardan buvimo nebeviltiškumą...
Būrys patraukė į rugių lauką: pjaut pirmojo
pėdo.

dirvoną. Alkvietė irta s akmuo, be abejonės, tu
rė jo būti č ia . Ž y n ia i šį tą žin o jo !

Liudvikas GIEDRAITIS
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O L A N D I J A IŠ ARTI
Priėmime pas Vorrien’ o merą.

Diepetibeim’o klumpių meistras.

Bendras" Sadaufos" šokis su šeim lnirikais Vorden’e

Autoriaus nuotraukos

Mūsų folkloriniam ansambliui "Badauja” žinia apie išvyką j tar
ptautinį folkloro festivalį Olandijoje pernai pavasari buvo džiugi ir
netikėta, turint omenyje to laikotarpio politines peripetijas. Tik per
kirtę ties Lazdijais Lenkijos sieną, supratome, kad vis tik išvažiavo-"
me: įtampos, nepasitikėjimo, įtarumo atmosferątarybiniame pasie
nyje pakeitė ramus dalykiškumas kituose...
Olandijoje mūsų laukė net du tarptautiniai folkloro festivaliai ne
dideliuose provincijos miesteliuose Vorden’e ir DiepenheirnJe.
Abu jie yra rytinėje šalies dalyje netoli sienos su Vokietija.
Pirmasis festivalis vyko Vorden’e šokių kolektyvo "Knupk durtkskes" 80 metų sukakties proga. Be mūsų, jame svečiavosi kolek
tyvų iš Danijos, Šveicarijos ir Vakarų Vokietijos. Festivalis prasidė
jo dalyvių priėmimu pas miestelio merą ir koncertais įvairiose tos
apylinkės vietose. Mes koncertavome senelių namuose ir kempin
ge. Vakare vyko visų dalyvių susipažinimo pobūvis. Pagrindinę fe
stivalio Vorden’e dieną buvo surengta eisena per miestelį, koncer
tavome centrinėje aikštėje (kiekvienas kolektyvas parodė apie pu
sės valandos programą). Vakare visi sveikino "Knupk dunkskes"
šokėjus su kolektyvo jubiliejumi.
Diepenheim’o festivalis buvo pašvęstas kito šokių kolektyvo
"Stedeker Daausers" 25 metų sukakčiai. Be to, jis sutapo su sek
minėmis, mėgstama olandų švente. Be mūsų, festivalyje dalyvavo
svečiai iš Lenkijos, Bulgarijos, Graikijos ir Austrijos. Šis festivalis
taip pat prasidėjo priėmimu pas merąir atidarymo koncertu. Pagrin
dinę festivalio dieną - eisena miestelio gatvėmis, po kurios kiekvie
nas kolektyvas koncertavo įvairiose miestelio vietose. Su mieste
lio gyventojais ir svečiais visi kolektyvai atsisveikino bendrame bai
giamajame koncerte. Festivalis Diepenheim’e buvo turtingesnis
įvairiais papildomais renginiais: jo metu vyko senų mechanizmų
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paroda (visi veikiantys), senų karietų, traktorių, automobilių, moto
ciklų paradas, demonstruoti įvairiausi Olandijos amatai, na, Irturė~
jome progos pamatyti vadinamąjį "blusų turgų", kai iš narnų tiesiai
ant šaligatvio išnešami visokie nereikalingi naudoti daiktai kuriuos
vaikai pusvelčiui pardavinėja.
Ir Vorden’e, ir Diepenheim’e prekiauta kiekvienos festfvaliosvečių šalies suvenyrais. Mums tai buvo gana aktualu, nestik šitaip tu
rėjome galimybę įsigyti nors šiektiek olandiškos valiutos (išvažiuo
jant niekas mums nekeitė nė cento). Sekmadieniais abiejuose mie
steliuose vyko pamaldos, dalyvaujant visiems svečių kolektyvams.
Per vienuolika svečiavimosi dienų turėjome galimybę šiek tiek
pažinti Olandiją, jos žmones. Apžiūrėjome ugniagesy bos muziejų,
klumpių fabrikėlį. (Olandijoje klumpės populiaresnės nei Žemaiti
joje Ir, beje, iki šiol naudojamos prie ūkio darbų). Apsilankėme liau
dies buities muziejuje. Vieną dieną paskyrėme ekskursijai į Am
sterdamą, bet visa, kas būdinga Olandijai, ryškiausia provincijos
miesteliuose. Jų maloni aplinka, rami, užtikrinta gyventojų buitis ate
sispindi ir žmonių nuotaikose, bendravime. Per visą mūsų viešna
gės laiką nepamenu atvejo, kad žmonės būtųtarpusavyje aršu mu
mis kalbėję pakeltu tonu.
Festivaliuose vėl įsitikinome, kad Lietuva folkloro archaiškumu,
gausa pranoksta Vakarų Europos šalis. Olandams labai patiko mū
sų šokiai, o ypač dainos. Mat jie beveik nedainuoja (o Ir kiti kolek
tyvai - daugiausia tik šokių). Taigi simpatijos buvo abipusės. Mūsų
tautos artimos ir savo dydžiu, ir kai kuriomis liaudies tradicijomis.
Plėsti Olandijos ir Lietuvos bendradarbiavimą būtina, Tuo suintere
suoti pirmiausia mes. Mums ir derėtų būti iniciatoriais. Neabejoju olandai neatstums.

Vytautas DARAŠKEVIČIUS

BALTIJOS TAUTOS
Jau prieš porą dešimtmečių maskviškiai etnografai yra konstatavę Pa
baltijo regioną esant savitą ir vientisą etnokultūrinę sistemą. Šiandien, at
verdami langus įpasaulį, mes patys pastebime ir pradedame suvokti ne tik
Tarybų Sąjungos teritorijoje esančių, bet ir kitų Baltijos tautų didelį dvasinį
kultūrinį ryšį, nors tos tautos savo dabartine padėtimi viena nuo kitos labai
skiriasi: vienos turi klestinčias valstybes (Suomija, Švedija, Danija, Norve
gija, buvusioji Vakarų Vokietija), kitos - pusiau sugriautos maskviškio so
cializmo (Lenkija, buvusioji VDR), trečios, įtrauktos j TSRS sudėtį, buvo b e 
prarandančios savo etninę kultūrą (Lietuva, Latvija, Estija), o dar mažesnės,
daugiausia suomių tautelės (vatja, vepsiai, ingrai, karelai) išnyko ar baigia
mos išnaikinti.
Vis dėlto, gyvendami prie tos pačios Baltijos, vieni kitų dvasines ir m a
terialines kultūras mažai pažįstame, dar mažiau žinome apie bendrąsias rai
dos tendencijas, nors visų tų šalių mokslininkai vienu ar kitu aspektu apie
tai kalba ir rašo. O pažinti reikia ne vien dėl to, kad Lietuvoje irgi pradeda
ma analizuoti etnokultūrinius procesus, dvasinės ir materialinės kultūros
pobūdį bei raidos tendencijas, - tie procesai paprastai apima didesnes te
ritorijas bei žmonių grupes ir, tarsi oro bangos, nepaisydami uždariausių
sienų, nors ir pavėluotai, pasiekia mus.
Kadangi ligi šiol neturime lietuviškai išleistų jokių žymesnių kultūrinės
antropologijos, kultūros istorijos veikalų (ir kažin ar greit turėsime, turint
galvoje mūsų leidėjų nesuinteresuotumą), sveikinu sumanymą žurnale įve
sti skyrelį apie Baltijos tautų etninės kultūros būklę, jos nykimo ir išlikimo
tendencijas.
Skyrelio straipsniai, suprantama, bus nevienodo lygio ir pobūdžio. Vie
nuose ta raida bus pateikiama platesniame irbendresniame kontekste, ki
tuose - gal tik žinios apie kurios nors tautos kultūros likimą. Bet ir vienu, ir
kitu atveju juose bus galima surasti tam tikros papildomos informacijos, pa
dedančios geriau suvokti ir savosios dvasinės bei materialinės kultūros bū
klę.
Šiam skyreliui ir išverčiau karelų folkloristės Sandros Stepanovos ap
žvalginį straipsnį11Karelų tautosaka anksčiau ir dabar11, paskelbtą Petrozavodske leidžiamame laikraštyje "Neuvosto Karjala" (1989 09 08). Tai ne teo
rinis, o rūpesčiu dėl karelų folkloro likimo persunktas straipsnis, kai kiek
viena užrašyta daina ar pasaka, kiekvienas pateikėjas yra brangi ir jau tol
stanti vertybė. Autorė tekalba apie tarybinius metus. Tačiau iš jų aiškiai ma
tyti tautos kultūros nykimo tendencija. O ju k Karelijos folkloras, ypač epi
nės runos, XIX a. buvo tarsi neišsenkantis aruodas suomių fokloristams.
Karelijoje surinktoji tautosaka sudarė Suomių literatūros draugijos (įkurta
1831 m.) folkloro archyvo, šiuo metu turinčio apie 2,5 mln. vienetų, pagrin
dą. Karelų epinių dainų pagrindu sukurta ”Kalevala”! Jei šį straipsnį skaity
sime turėdami galvoje bent šiuos du faktus (o foikloristė juos neabejotinai
turėjo galvoje), aiškiai pajusime karelų tautos kultūros tragediją. Tos slo
gios nuotaikos nepataiso nei autorės dirbtinai optimistinis baigiamasis po
skyris, nei, pagaliau, visiškai naujas vienas sąjunginis žingsnis. 1990 m. bir
želio 30 d. Petrozavodske vykusiame TSRS MA folkloro mokslinės tarybos
biuro posėdyje Pasaulinės literatūros instituto folkloro skyriaus pirminin
kas Viktoras Gacalinas pabrėžė didelius (!) Karelijos skyriaus folkloristų
nuopelnus renkant suomių-ugrų tautų folklorą, leidžiant žymius darbus, ku
rie naudojami Europos mokslininkų. TSRS tautų epo serijos redaktoriaus
pavaduotojas dr. Urijatas Dolgatas priminė, kad 1991 m . ruošiamasi išlei
sti karelų-suomių epinių runų tomą ("Neuvosto Karjala11. 1990 07 01). Štai
jums - p er 70 metų bene tik trečias vargais negalais išdrebėtas tomelis!
Lietuvos ir Suomijos draugijos tarybos nario, LŽŪA docento Romualdo
Povilaičio vadovaujama grupė jau antri metai vyksta tirti etnokultūrinių pro
cesų Karelijos šiaurinėje dalyje. Jie, matyt, taip pat atskleis siaubingus tau
tos kultūros naikinimo faktus ir iš šalies padės mums geriau suvokti tos tau
tos padėtį tarybinėje imperijoje (kai ką iš 1989 m. ekspedicijos jau paskel
bė Vytenis Aleksandrastis straipsnyje ”Šiaurės Karelijos rūpesčiai11žurnale
11Mokslas ir gyvenimas" (1990. - N r.7, - P. 8-11).

Stasys SKRODENIS
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KARELŲ TAUTOSAKA
ANKSČIAU IR DABAR
Apie karelų liaudies kūrybos turtingumąirįvairumąjau daug
kalbėta. Kalbama tiek apie karelų, tiek apie rusų folklorą. Mūsų
turtas - epinės liaudies runos, kurios Karelijoje išsilaikė beveik
pirmykščių formų, stebuklinės (fantastinės) pasakos, baigia
mos užmiršti savotiškos dainos joiku, apie kurias sakoma, jog
tai "ikiistorinių laikų gulbės giesmė", karelų raudos, užkalbėji
mai, retkarčiais patyliukais sakomi kur nors kaimo gryčiose ir
saunose, bei istorijos apie garsius burtininkus.
Jau pirmaisiais tarybų valdžios metais tyrėjai domėjosi vyk
stančių pakitimų poveikiu folklorui. Taip pat stengtasi surasti
naujosios tarybinės tautosakos - runų, bylinų, pasakų, "novinų", kuriose atsispindėtų tų laikų įvykiai. Šie bandymai pasiro
dė bergždi.
LIAUDIES DAINŲ RINKĖJAI
Pirmasis karelų folkloro tyrinėtojas Ristas Bogdanovas, ki
lęs nuo Vuonineno, karelų tautosaką užrašinėjo 1927-1928 m.
Jis rinko epines dainas, raudas ir joiku Kalevalos ir Kiestingos
rajonuose, dainas ir pasakas - Priasios (Praasa) rajone. Tie pir
mieji užrašai buvo TSRS MA Karelijos filialo Kalbos, literatūros
ir istorijos instituto folkloro archyvo pradžia. Folklorą rinko Vik
toras Jevsejevas bei kai kurie kiti 1931 m. įkurto Karelijos mok
slo tiriamojo instituto darbuotojai, taip pat mokytojų mokyklos ir
aukštosios pedagoginės mokyklos auklėtiniai. Daugiausia
medžiagos surinkta 1938 ir 1939 m. Surasti tokie pasakotojai ir
dainininkai kaipT.Pertunen, M.Hotejeva, M.Mikejeva, A.Nikiforova, J. Gavrilova, pasakų sekėjai - T.Turujevas, V.Sobelevas,
A.lsakovas ir S. Ivanovas. 1938 m. pasakotojų sąraše buvo 155
pavardės. Iki karo užrašyta beveik 700 epinių "Kalevalos" te
matikos runų ir apie 2000 pasakų.
Pietų Karelijoje tuo metu daug žmonių skambino kantele.
Jevsejevas aprašė kantelės muzikantus ir 60 savo darbo kantelių.
Nereikia manyti, kad tais sunkiais metais tautosakos rinkė
jams viskas gerai sekėsi. Pavyzdžiui, juos kankino klausimas,
ar galima užrašinėti pasakas ir dainas iš tų, kuriųsutuoktinis bu
vo kalėjime. "Čia daug tokių" (klausimas išVieljiarvio). 1938 m.
Karelijos mokslo tyrimo institute svarstytas "politiškai netinka
mos" medžiagos pašalinimo iš tautosakos archyvo klausimas.
DAINININKŲ DAR YRA
Karo metai padarė daug žalos liaudies kūrybai, taip pat irtautosakai. Rinkti folklorąvėi pradėta 1944-aisiais. 1948 ir 1949 bei
1956-1959 metai buvo sėkmingiausi.
Nuo 1958 m. kiekvieną dainą pradėta įrašinėti į magnetinę
juostą. Instituto fonotekos rinkinyje yra maždaug tūkstančio va
landų įrašų.
Palyginti su 1930-1940 m., tautosakos rinkimo galimybės
pastebimai pasikeitė. Epinių dainų dar galima rasti tik šiaurinė-

je Karelijos dalyje, pirmiausia Kalevalos rajone. Jau po karo čia
surasta T.Feodorova iš Akonlahčio ir Kr.Galaktionova iš Venehjiarvio. Pastaraisiais metais epinių runų užrašyta iš Vuokiniemyje kilusios A. Remsujevos. Dauguma moterų dar atsime
na vestuvinių dainų. Geriausiai išsilaikė iš Suomijos atėjusios
ratelių bei kitos rimuotos dainos. Pvz., 1987 m. iš Ks. Jesejevos
(Vatanen vietovė) užrašyta 74 šitokios dainos bei 6 vietos žem
dirbių sudėtos dainos.
Pastaraisiais metais Haikoloje ir Kurėje pasisekė užrašyti
"Kalevalos" tematikos runų. Jas meistriškai dainavo S.Kuzminas iš Haikolos ir F.Stepanovas iš Sompjiarvio. 6-ajame dešim
tmetyje F.Stepanovas buvo gerai žinomas kaip epinių runų atli
kėjas.
Dėl kažkokios priežasties Kiestingos rajonas ilgai laikytas
teritorija, kurioje nesąpastebimųepiniųliaudies runų pėdsakų.
Nuo 1928 m. iki pat karo tyrinėtojai ten nesilankė. Vėliau jtą vie
tą būta pavienių išvykų, 8-ajame dešimtmetyje Nina lavonen ta
me rajone aptiko savitos epinės kūrybos pėdsakų. Ji užrašė
dešimtis įvairiausios tematikos epinių dainų variantų. Netrukus
bus išleistos Kiestingos karelų liaudies runos.
AR DAINOS PASITRAUKIA IŠ GYVENIMO?
Po karo pietinėje Karelijoje labai mažai terasta epinių liau
dies runų.ir jų dainininkų. Praėjusiame šimtmetyje liaudies kū
ryba čia stipriai laikėsi. Ugi pat šių dienų išliko žmonių mėgsta
mos baladžių tipo dainos. Jos įeina į daugelio saviveiklinių an
samblių repertuarą. Praėjusio šimtmečio pabaigoje pietinėje
Karelijoje dainuotos rusų liaudies dainos, šokti kadriliai ir rateliniai žaidimai. Daug dainų išverstai karelų kalbą ir dabar laiko
mos kareliškomis. Čiastuškos dainuOjamostiek kareliškai, tiek
- rusiškai. Iš A. Feodorovos Vieljiarvyje 1986 m. per vieną vaka
rą užrašiau 70 čiastuškų.
Pateno karelai prie Sėsjiarvio išlaikė vestuvines dainas, už
kalbėjimus, vaikų dainas. Taip pat paplitusios ir rusiškos dai
nos, kurias dainuoja kareliškai.
Tačiau daina jau nebeužima ankstesnės vietos žmonių gy
venime. Priežastis ne dainų senėjimas, o tai, kad visa dainų
kultūra traukiasi iš kasdieninės žmonių buities. Žmonės mažai
bedainuoja. Kodėl? Ar nėra apie ką dainuoti? T o ypač gailima
si kaimuose. Čia žmonės mielai dainuoja, jei ne šiaip sau, tai
paprašius į magnetinę juostą.
Dar tebegyvos raudos, ir raudojimo tradicija žinoma visoje
Karelijoje. Raudos laikomos sunkiausiai renkama medžiaga.
Archyvo rankraštyne yra apie 400 raudų pavyzdžių. Pirmai
siais pokario metais šis žanras buvo labai populiarus, nes jis
geriausiai išreiškė moterų (tai moterų poezijos žanras) dvasi
nę būseną ir jausmus. Ši aplinkybė prailgino raudų amžių. Pa
gerėjus techninėms priemonėms, nuo 1960-ųjų metų raudų už
rašyta gana daug. Mūsų fonoarchyve yra 750 vienetų. Tačiau
kas metai jų vis mažiau, ypač Karelijos šiaurėje. Šiek tiek jos
dar gyvuoja Sėsjiarvio apylinkėse ir Karelijos pietuose. Tiesa,
per pastarąjį dešimtmetį lavonen pasisekė daug raudų užrašy
ti iš F.Nikonovos Kiestingoje. Repoloje.RukajiarvyjeirTunkualoje užrašyta tik viena kita baigiamų užmiršti raudų eilutė.
PASAKOS PRIKLAUSO TIK VAIKAMS
T auta visą laiką mėgo pasakas. Jos "priklausė” visoms am
žiaus grupėms. Tačiau dabar šitas lobis priklauso tik vaikams

ir jau skaitomas, o ne sekamas, kaip anksčiau. Pasakų rinki
niai, kaip ir kiti tautosakos leidiniai, paprastai tiesiog graibstyte
išgraibstomi. Taigi žmonės jomis domisi.
Dabar pasikeitė ir pasakos. Jos trumpesnės, sekamos ne
paisant jokių pasakos nuostatų ir struktūros. Kontupohjos rajo
ne, Vieljiarvyje ir Kolatsekoje 1964 m. užrašiau 64 pasakas
(dalis jų paskelbta rinkinyje "Karelų pasakos. Rytų Karelija").
Po dvidešimt dvejų metų Vieljiarvyje nesuradau nė vienos
sveikos pasakos.
1972-1976 m., vadovaujant Unelmai Konkai ir Rozai Nikolajevai, Sėsjiarvio apylinkėse kompleksiškai tirta dvasinė ir ma
terialinė žmonių kultūra. Iš surinktos medžiagos išleistos dvi
knygos.
Visoje Karelijoje pasakų būklė beveik vienoda. Pasakoriai
baigia išnykti. 1988 m. iš J.Stepanovo, gimusio 1922 m. Sompjiarvyje, užrašiau 30 pasakų. Jis taip pat papasakojo istorijų ir
legendų. Visa tai išmokęs iš savo tėvo. Tiesa, ne viskąjis prisi
minė, nes poreikis sekti pasakas gyvenimui bėgant vis mažė
jo. Esame radę žmonių, kurie prisimena, kad pasakos sektos
antgamtinėms jėgoms atbaidyti. Vakare reikią pasekti ne ma
žiau kaip tris pasakas, o rytą-m inti mįsles.
Karelijosšiaurėje prisimenama daugiau mįslių, negu pietuo
se. Unelma Konka per pusantros dienos iš trijų žmonių užrašė
90 mįslių.
Kalbėdami karelai vartoja daug patarlių ir priežodžių. Ši liau
dies kūryba gyvuos tol, kol bus gyva kalba.
DIDĖJA DOMĖJIMASIS LIAUDIES KULTŪRA
Liaudies kultūra nušviečia širdis estetinėmis galiomis. Pa
staraisiais metais pastebimai padidėjo susidomėjimasfolkloru.
Taip pat stengiamasi tirti tautosakos nykimo priežastis. Viena
jų - po karo prasidėjęs, o po 1970-ųjų metų tapęs katastrofišku
kaimųtuštėjimas. Jis buvo lemtingas šiaurinės dalies kaimams
- čia beveik visai nebeliko žmonių. Panaši būklė klostosi ir pie
tuose. Pavyzdžiui, apie Kalatselką ištuštėjo dešimtys nedide
lių kaimų. Nebėra reikalo ir tautosaką rinkti. Reikia saugoti
aplinką kurioje ji gyvuoja.
Ir dar keletas žodžių apie tautosakos tyrėjų planus. Mes tu
rime tik keturis tyrėjus, iš kurių du pensininkai. Mes neturime
galimybės tirti vepsių ir Tverės karelų tautosaką. Šis uždavinys
priklausytų mums, nes kur kitur, jei ne čia, išskyrus, žinoma,
Suomiją turėtų būti tiriamas mūsų folkloras.
Gerų magnetofonų ir juostų trūkumas - nuolatinė mūsų pro
blema. Trisdešimties metų senumo įrašus reikėtų perrašyti.
Tam reikia papildomai magnetinių juostų. Jei jų nepavyks gau
ti, visiškai prarasime brangius dvasinės kultūros reliktus. Ši die
na reikalauja jau irvideotechnikos bei kompiuterių medžiagos
tvarkymui.
Be rinkimo, reikia padaryti taip, kad tautosaka būtų visiems
žinoma. Leidykla "Karelija", radijas ir televizija galėtų mums
daugiau padėti. Mūsų skyriuje rengiamos dvi tautosakos chre
stomatijos - studentams ir moksleiviams. Reikia padaryti viską
kad niekas negalėtų pasakyti, jog tie karelai patys neskelbia
apie savo kareliškumą kalbą ir kultūrą.
Sandra

STEPANOVA,
folkloriste
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MES BUVOM IDEALISTAI
Laimutė Sruoginytė (g. 1966) pernai baigė angių ir vokiečių k, studijas
Rutgers ‘0 valstybiniame universitete NewBrunswich‘e (NewJersy). 198889 m.m. mokėsi Vilniaus universitete, tuomet rašytas ir šis poetiškas tek
stas. Impulsyvi, nesukaustyta ("kas ką pagalvos?!") baimės Laima piešia,
rašo angliškai eiles, fotografuoja, dainuoja ir lt.
"Mes buvom idealistai" - ši jos frazė man labiausiai siejasi su prieška
rio gimnazija, tam tikra prasme Lietuvos kultūra tikrai prieinamesnė Niujor
ke nei čia: mes iš vidurinės mokyklos. Ir vargu ar dažnam Lietuva pirmiau
siai - poetų kraštas (taip atrodo Laimai), o ne skurdo, viskuo spekuliuojan
čių ir besiriejančių šalis, nes vargu ar dažnas galėtų save Įvardyti: aš - idea
listas.
S .D .

Dabar daug kalbama apie plačiąją išeiviją - kaip ją sugrąžinti į
Lietuvą, kokia jos istorija, kaip jinai gali, jei ne dvasiškai, tai finan
siškai prisidėti prie Lietuvos Atgimimo.
Pati būdama išeive (tik tėvas gimęs Lietuvoje), žinau, kad išei
vija nėra monolitinė, irsunku nusakyti, kur ji prasideda. O kaip mes
jaučiamės? Tie išeivijos vaikai, gimę svetur, visą gyvenimą ragavę
kitokios duonos, pripratę prie kito klimato? Kiek daug galima pasa
kyti, ir kiekvienas iš mūsų tai padarytų kitaip.
Aš šiuo straipsniu nepretenduoju j mokslinį darbą, ir mano nuo
monės bei išgyvenimų jokiu būdu negalima apibendrinti kaip nor
mos. Sis straipsnis liks autobiografinis ir aprėps tik vieną - būtent
idealistinį mano gimnazistiško gyvenimo etapą. Šiais laikais, kai vi
sur pasaulyje vyrauja "vidurinės mokyklos" samprata, mažai kasatkreipia dėmesį į tai, ką reiškia būti "gimnazistu". "Vasario 16-osios"
gimnazija įstengia šitai padaryti.
Aš užaugau amerikiečių visuomenėje, mažame miestelyje New
York‘o šešėlyje palei Hudson‘o upę. Į visas puses už mylių nera
stum nė vienos lietuviškos šeimos. Užaugau tarp italų, airių ir žydų.
Kiek aš save prisimenu, kalbėjau ir mąsčiau angliškai. Nors visada
supratau lietuvių kalbą, tačiau ji man nebuvo gyva. Atskirta nuo di
desnės lietuvių visuomenės, platesnės giminės, lietuviškų knygų,
lietuvių kalba man buvo vien šeimos, buitinė kalba. Tačiau dabar,
sugrįžus į savo kultūrą, man atrodo, kad visgi lietuviška siela gyva
vo manyje, ji buvo paslėpta mano genuose. Aš nebuvau tranki kaip
kaimynų italų vaikai - gyvenau vidinį gyvenimą. Prisimenu keistų
dalykų iš savo vaikystės: kaip verkdavau, kai miške už mūsų namų,
kur aš žaisdavau, žmonės nukirsdavo dar gyvą medį. Prisimenu,
kai pirmoj klasėj mirė mano katė, aš suradau kieme didžiausią me
dį (kuris man atrodė šventas, atrodo, tai buvo klevas), palaidojau
katiną, surikiavau sesę ir kaimynę ir liepiau joms raudoti su manim
raudą, kurią aš sugalvojau. Jos nesuprato mano stengimosi atkur
ti kažkokią apeigą, nusijuokė ir pabėgo...
Atrodo, kad nuo pat mažens gyvenau dvigubą gyvenimą - kal
bėjau, mokiausi, skaičiau, rašiau viena kalba, o viduje gyvenau ki
ta. Aš niekada nepripratau prie amerikiečių cheminio, fasadinio gy
venimo. Amerikiečiams, pavyzdžiui, pienės yra bjaurios piktžolės,
kurias reikia nuodyti. Mūsų šeima buvo vienintelė gatvėje, kuri neliedavo kas pavasarį pienių nuodais. Prisimenu, kaipvienąpavasarį kaimynų mergaitė pavydėjo mūsų pienių - jinai išmoko iš manęs,
kad kas gamtoj auga, yra gražu. Prisimenu, kaip mes su mama nu
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stebusios žiūrėjome pro langą, kol ta kaimynų mergaitė išrovė iš
mūsų pievos visas ligi paskutinės pienes, sukišo į maišą, o paskui
nubėgo ir išbarstė po savo pliką, žalią pievą. Po to girdėjome, kaip
ji, vargšė, nuo tėvų gavo lupi...
Prisimenu, mokykloje man niekada nebuvo aišku, ar ir man rei
kia uždėti rankąant širdies ir kartu su visais pakartoti priesaikąamerikiečių vėliavai. Galų gale savo kilmės pamiršti man neleido lietu
viškas vardas, kurį tekdavo kasdien aiškinti, kuris mane šaukė tie
siog iš tolimų amžių, dėl kurio visada jaučiausi nesanti savo vieto
je.
Bet kas gi yra mokykla, jei ne sistema, kuri stengiasi visus su
vienodinti, duoti visiems bendrą kalbą, bendrus samprotavimus.
Pradėjo tasistema ir mane veikti - privertė bendrauti amerikietiškai,
įgyti "amerikietiškus" gyvenimo tikslus, mane, iš prigimties tylenę,
privertė pratarti žodį, o paskui daug jų, o dar vėliau tapti komunika
bilia kaip ir visa amerikiečių tauta.
Būčiau gal ir viską praradusi, jeigu 16-os metų nebūčiau sugal
vojusi išvykti į Vasario 16-osios gimnaziją Vakarų Vokietijoje moky
tis lietuvių kalbos.
Kelias į gimnaziją nebuvo lengvas. Tuomet Amerikoje vyko re
cesija, ir šeima neturėjo pinigų išleisti manęs į kelionę, o dar tėvai
priešinosi - tuomet išeivijoje sklido gandai, kad gimnazijoje moky
tojai ir mokiniai vienodai pasileidę. (Paskui išaiškėjo, kad tie gan
dai prasidėjo nuo vienos amerikietės, kuri, tėvų varoma, išvažiavo
mokytis į gimnaziją ir niekaip negalėjo pritapti prie jos gyvenimo).
Tačiau 1982 m. rudenį gimnazijos direktorius gerbiamas ponas An
drius Šmitas susitarė su Pasaulio Lietuvių Bendruomene mane
sušelpti, ir aš išvykau mokytis. Pirmą kartą savo gyvenime įsėdau
į lėktuvą...
Vasario 16~osio$ gimnazija yra ne tik gimnazija, o visuomenė,
tiesiog lietuviška salelė, gyvuojanti vidury Vakarų Vokietijos ir su
sikaupusi kažkokios geros dvasios. Artai padaro pasišventę moky
tojai? Artai dėl to, kad gimnazijayra palyginti netoli Lietuvos ir sten
giasi visada palaikyti su ja kontaktą? Artai suteikia nuostabi centri
nės - pietų Vokietijos gamta ir gana izoliuotas to kaimo, kuriame yra
gimnazija, gyvenimas? Iš senos Rennhoff o pilies sienos, iš gra
žaus parko gaunama energija - vis tik tenai atėjo pirmieji pabėgė
liai...
1982 metais, kai patekau {gimnaziją, dauguma iš60 mokinių bu
vo gimę Vokietijoje arba emigravę iš Lietuvos pagal sutartį, kuri lei
do Lietuvos "vokiečiams" išvažiuoti gyventi į Vokietiją. Vieni jų tu
rėjo daugiau vokiško kraujo nei kiti. Taip pat mokėsi saujelė iš Ame
rikos, Kanados, Australijos ir Pietų Amerikos - mes buvom astuoni
ir sudarėme užsieniečių klasę su sustiprinta lietuvių kalba, istorija
ir pradine vokiečių kalba.
v
Mes buvome idealistai, ir gimnazija mums atrodė ideali.Tai bu
vo mano didžiojo idealizmo amžius - mes pamilome savo mokymo
įstaigą. O koks tai džiaugsmas po tiek metų, praleistų bedvasėse
amerikiečių mokyklose, iš tikrųjų pamilti savo mokymo įstaigą!
Mesgilinomėsįtikybą, politiką, literatūrą, o įdomiausia buvo disku

tuoti per kunigo Dėdino!ilosofijos pamokas. Jis mums dar dėstė po
litiką, tikybą ir lietuvių kalbą. Griežtai liepdavo kalti gramatikos len
teles, iš pat pagrindų stengėsi mus išmokyti protėvių kalbos. Supa
žindino su lietuvių pokarine literatūra, su tokiais veikalais kaip
J Jankaus "Naktis ant Morų", V.Ramono "Kryžiai". Mokėmės minti
nai maldas, eilėraščius. (Praeitais metais per Pasaulio Lietuvių
Jaunimo kongresą trečdalis atstovų iš įvairių šalių buvo baigę ar
mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje. Mus surikiavo nufotografuo
ti - kažkas prisiminė eilėraštį, kurį liepdavo pirmą mokslo savaitę
išmokti, ir visi drauge plėšėme:"... kol jaunas, o broli, sėk pasėlio
grūdą ir dirvos neapleiski...")
Iš kunigo Dėdino pirmą kartą išgirdome apie Molotovo-Riben
tropo paktą ir jo pasekmes. Taip pat jis mums aiškino apie marksiz
mo-leninizmo teorijas ir supažindino su ateizmo idėjomis, tam, kad
mūsų supratimas nebūtų vienpusiškas.
Gimnazijoje mes ir klysdavome - mums trūko folkloro, folklori
nių dainų ir šokių. Eidami į naujai atvykusio Arvydo Paltino chorą
dainuoti harmonizuotų liaudies dainų arba "o motinėlė, o ta skare
lė balta", pritardami N.Paltinienės estradai arba stropiai šokdami
sceninius šokius, mes nesupratome, kaip darkome lietuvių kultū
rą. Dabar, kai pagalvoju, gimnazijai verkiant reikia žmogaus, kuris
išmanytų etnografiją, etninę kultūrą, mūsų žaidimus, šokius, dai
nas susietų su mūsų ideologija. Nejaugi tada niekas iš suaugusių
jų nesuprato, kad yra tiek daug gražių etnografinių dainų, kurias
mums reikia išsaugoti, kurios atspindi tikrąją lietuvišką pasaulėjau
tą, mitologiją, santykius su gamta ir vieno žmogaus su kitu. Bet ką
kalbėti, kai toli gražu ne visi šitą ir Lietuvoje supranta.

Tačiau Lietuvoje per Tėviškės draugijos ekskursijas mums tek
davo matyti vien fasadinę kultūrą - diskotekas, restoranus, muzie
jus. Bet vis tiek verkdavome, kai reikėdavo išvažiuoti - jautėmės
kažką praradę. Grįždavome į Vakarų pasaulį, kur akys mirga nuo
ryškių spalvų. Toliau gyvenome gimnazijoje, ją baigę, stojome į vi
sokius universitetus, įvairiausiose pasaulio vietose, kur galėjome
studijuoti bet ką, ką norėjome, tik ne lituanistiką.
Išvažiavau iš Vasario 16-osios gimnazijos, būdama dėkinga di
rektoriui Andriui Smitui, jo žmonai Marijai Šmitienei - už jų pasiau
kojimą. Dėkinga ir kitiems mokytojams, ypač kunigui Dėdinui, ku
ris įkalė lietuvių kalbą man į galvą ir išmokė mane mąstyti. Gal jis
niekad ir nežinojo, kiek jis mums iš tikrųjų padėjo, mūsų pesimistas
kunigėlis...
Prisimenu, kaip jis nusivylęs atėjo į mokslo metų pabaigos iškil
mes valgykloje (kuriąnaudodavome kaip iškilmingąsalę) ir, pasa
kęs "Aš Jums visus mokslo metus nuolat kartodavau, kad mokiniui
reikalingi trys dalykai..." pradėjo traukti iš kišenės užrašų knygutę
- "mintims užsirašyti", paskui peilį - "viskam naudingas, dar iš viso
kių bėdų gali ištraukti", o trečias dalykas, žinojome, turėjo būti ro
žančius, su kuriuo reikia pasimelsti ir padėkoti Dievui už viską, ką
turime, bet šį kartą kunigėlis iškilmingai su mimika išsitraukė iš po
švarko alaus skardinę. Jis mus norėjo sugėdinti dėl gėrimo šešta
dieniais už kapinių sienos, bet salė pratrūko juoku. Kunigėliui šis
dalykas buvo nejuokingas. Aš, širdžiai plyštant, sekiau kunigėlįakimis, kolei jis labai išsitempęs ir tiesus (jam nugara nuolat skaudė

Aš visuomet sakau, kad išeivija pergyveno stagnaciją kartu su

jo po mašinos avarijos) išėjo iš salės, atsisėdo ant savo pokarinio

Lietuva, nes neturėjome gyvų ryšių. Šiais laikais atsirado ryšiai, bet
jie dar nėra natūralūs.

Odenuald‘o kalnus, sakydamas, "sportuokite, sportuokite") ir išva

Kiek laiko turės praeiti, iki mūsų bendravimas išsilygins. Mums
tada viskas Lietuvoje atrodė labai abstraktu ir tolima, gal dėl to di
delė dalis mūsųjaunimo nutautėjo. Mums gimnazijoje šiek tiek ge
riau sekėsi, nes čia buvo atvažiavusiųžmonių, mokytojų ir mokinių,
iš Lietuvos, kurie galėjo papasakoti apie dabartinį Lietuvos gyveni
mą, apie jų pergyvenimus, jų ilgesį.
Be to, kiekvienais metais Tėviškės draugija pakviesdavo būrelį
moksleivių dešimčiai dienų paviešėti Lietuvoje. Mums tada atrodė,
kad dešimt dienų pabūti savo tėvynėje - daug, nes šiaip turistams
leisdavo pabūti tik penkias. O kokia tai nesąmonė, dabar pagalvo
jus, leisti mums ar neleisti būti savo tėvynėje... Taip ir mes pergy
venome stagnaciją. Gimnazija "oficialiai" nepritardavo mūsų važia
vimui į LietuvąTėviškės draugijos kvietimu, o "neoficialiai" mus ra
gindavo važiuoti, pamatyti... Gimnazija negalėjo "oficialiai" mūsų
važiavimo skatinti, nes ji vis tiek buvo remiama išeivijos, o išeivijai
tada atrodė, kad važiuodami mes pritariam Lietuvos okupacijai,
įdomu, kad tie patys asmenys, kurie taip teigdavo, šiais Atgimimo
laikais mielai važinėja į Lietuvą.
Prisimenu, kaip pirmą kartą pervažiavau spalvingą Vakarų Ber
lyno sieną į pilką Rytų Berlyną ir pamačiau neįprastą vaizdą - ant
platformos, virš mūsų galvų, stovi kareiviai su šautuvais, nukreip
tais į mases judančių žmonių traukinių stotyje. Kaip mes drebėda
vome, kai mus kratydavo prie sienos, nes visi veždavom© Biblijas
lietuvių kalba, A.Šapokos "Lietuvos istoriją" bei kitas kontrabandi
nes knygas.
Jau važiuodami per Baltarusiją, pajusdavom baltišką sielą ir su

dviračio (kurį jis labai mielai mums paskolindavo pasivažinėti po
žiavo pro mokyklos vartus tikriausiai į kaimo bažnytėlę pasimelsti.
Taip paskutinį kartą aš jį mačiau. Jis turbūt nė nežinojo, kiek daug
mums iš tikrųjų davė...
Kadangi linkau į kalbas ir literatūrą, nutariau studijuoti anglų kaibąir literatūrą. Studijuodama visąlaikąjaučiausi šiek tiek abejinga,
nes suvokiau, kad anglų kultūra, nors gerai žinoma, bet iš prigim
ties man yra svetima. Aš jos nejaučiau savo sielos gilumoje. Taip ir
kilo mintis stažuotis Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros kate
droje. Po kiek metų mano svajonė išsipildė. Atsiradusi Lietuvoje aš
staiga pajutau, kad turiu šeimos istoriją. Galėjau sau pasakyti - šitoj
bažnyčioj susituokė mano proseneliai, o čia gyveno mano senelis
irt.t. Pati .nustebau, pamilusi man svetimą lietuvišką gamtą. Pirmą
kartą gyvenime pasijutau ne atėjūne, o kažkaip namuose. Tačiau
ne viskas taip paprasta ir gražu. Atvažiavau ieškoti Lietuvos, o su
radau Tarybų Sąjungą...
Štai žmogus ir atsiduria keistoje situacijoje, kurioje jam reikia
išmokti viską apie savo kultūrą. Mantai primena tokius atvejus, kai
žmogui smarkiai trenkia per galvą, ir jis viską pamiršta, netgi savo
gimtąją kalbą, ir jam tenka visko mokytis iš naujo.
Kartais galvoju, kaip mano karta išeivijoje liko lietuviais? Stovy
klose, šeštadieninėse mokyklose mes buvom auklėjami patriotiz
mo dvasia. Tiktai taip ir išsilaikėme. Aš stebėdavausi, kai jauni žmo
nės, imigravę į Ameriką iš Lietuvos, labai greitai nutautėdavo ir kar
tais net atrodydavo, kad mums, negimusiems Lietuvoje, ji buvo
šventesnė negu jiems.

atodūsiu įdėmiai žiūrėdavome pro traukinio langus. O kaip mums
buvo keista ir sykiu įdomu, netgi džiugu, privažiavus Vilnių.

Laimutė
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KAD NEIŠBLĖSTŲ

LIETUVYBĖ IŠEIVIJOJE

Mūsų gyvenamasis laikotarpis pasižymi mokslo irtechnikos pažanga,

skrybėlė. Kojinės dryžuotos, kojos apautos naginėmis". Mūsų dailininkai

bet kartu ir žmogaus bei visuomenės dvasingumo menkėjimu. Tad tautos

Tėvynėje, remdamiesi ikonografija ir muziejiniais liaudiškųjų drabužių pa

buities bei švenčių tradicijų permąstymas šiandien, kaip niekada an

vyzdžiais, yra atkūrę iš tikrųjų labai turtingą ir puošnų tiek lietuvių moterų

ksčiau, yra'labai savalaikis ir būtinas. Tai pas mus, Lietuvoje. O kokias

bei merginų, tiek ir vyrų tautinį kostiumą. Tai pademonstravo ir paskuti

problemas šiuo požiūriu išgyvena mūsų broliai ir sesės lietuviai, karo ir

nioji 1990 metų vasarą Vilniuje vykusi Dainų šventė. Tokie kostiumai da

pokario vėtrų išblaškyti plačiajame pasaulyje? Vyresnioji išeivių karta sa

bar autentiškai atgaminami kiekvienam pageidaujančiam Lietuvos kultū

vo aspiracijomis yra tvirtai suaugusi su gimtuoju kraštu, jos širdyse dar gy

ros fondo dirbtuvėse Vilniuje. Ir išeivijos lietuviai galėtų savo tautinį kostiu

vi vaikystės dienų kaimo buities ir švenčių vaizdai, dar neišblėsęs iŠ tėvų

mą praturtinti, nesitenkindami vien dailininkų Antano ir Anastazijos Tamo

šeimos perimtų tradicijų poreikis, o svetur gimusios kartos dažnai savo tė

šaičių siūlomais pavyzdžiais.

vyne jau laiko šalį, kur gimė, augo, mokėsi, gyvena. Lietuviškumas, kaip

Veikale subtiliai apibūdinama lietuvių žemdirbio ryšys su žeme, savi

daugelis prisipažįsta, kai kuriose bendruomenėse pastebimai tarp jauni
mo blėsta.

tai suformavęs tautos charakterį. Prisimenami buvusieji lietuvių bendruo

Tautinis atgimimas Tėvynėje gaiviu aidu atsiliepė ir už Atlanto. Mūsų

getoms, pakeleiviams, kaimynų bičiulystės papročiai, dalijimasis iškopi-

meniniai santykiai, žmonių geraširdiškumas, paslaugumas, užuojauta el

tėvynainiai taip pat suskato gaivinti bedžiūstančias savo šaknis, o jauni

nėtu medumi, skerstuvių šviežiena, tikint, kad "mėsa skalsesnė, jeigu jos

mas - tų šaknų ieškoti. Šiam reikalui, reikia manyti, pasitarnaus 1989 me

duosi kaimynams". O kaip reikėtų grąžinti buvusią šilumą, į mūsų dienas,

tais Čikagoje pasirodžiusi Danutės Brazytės-Bindokienės solidi knyga

į mūsų tarpusavio santykius!

"Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje"*. Leidėjų vardu pristatydamas

Vienas apmaudus netikslumas įsibrovė knygoje, aiškinant spalio mė
nesio vardo kilmę. Vardas kilęs nuo "spalio" - lino stiebelio medienos, ku

skaitytojams šį veikalą, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmi
ninkas Dr. Vytautas Bieliauskas rašo: "Šiuo metu, kada Lietuva pergyve

ri atskiriama nuo pluošto, dar vadinamo linų skara, valaknu, po tam tikro

na tautinį, kultūrinį ir politinį atgimimą, visi lietuviai, gyvenantys laisvaja
me pasaulyje, yra labai susidomėję įvykiais tėvynėje. Jie nori tai pabrėž

apdorojimo linus laužant, minant mintuvais. Linamynio pagrindinis laikas
kaip tik ir sutampa su spalio (spalių) mėnesiu. Tik neteisingai autorė įsi

ti savo tautinių papročių bei tradicijų sustiprinimu ir atnaujinimu.(...) PLB

vaizduoja, kad linų "pluoštas, iš kurio daromi lininiai siūlai, yra lino auga

skatina visus šios knygos skaitytojus pasinaudoti ja savo lietuviškos kil

lo stiebelio viduje". (Pabraukta A.V.) Yra kaip tik priešingai: mediena, a r

mės pabrėžimui bei sustiprinimui šeimose ir bendruomenėse." Taip ypač

ba spalis, yra augalo karkasas, o pluoštas jį gaubia iš viršaus.
Šiame skyriuje aiškinama ir lietuviškoji giminystės bei gentystės (iš ve

pabrėžiamas leidinio taikomasis pobūdis. PLB valdybos vicepirmininkė
Birutė Jasaitienė knygos įvade labiau pabrėžia pažintinę tradicijų reik

dybų kilusios giminystės) terminija. Labai teisingai autorė pastebi,

šmę: "... knygos puslapiuose surinktos mūsų tradicijos ir papročiai - tai il

"nedera vartoti slaviškus pavadinimus, pvz., bobutė, diedukas, babūnė".

go laiko būvyje išryškėjusi tautos išmintis bei patirtis, perduodama iš kar

Ši pastaba tinka ir mums: juk turime lietuviškus atitikmenis - senelė, mo

tos į kartą, tapusi pažinimo šaltiniu bei elgesio pagrindu. Tai lietuvių tau
tos pagrindai, kultūra ir gyvybė."

čiutė ir senelis, suvalkiečių - tėvukas.
Išskirtinė ir pas mus nenagrinėta tema yra lietuviškieji keiksmažodžiai.

kad

Autorė knygos pratarmėje taip pat akcentuoja praktiškąją leidinio pa

Poskyryje "Kaip lietuviai keikiasi?" gana plačiai nagrinėjama n e tik keik-

skirtį: "Knyga skiriama lietuviams išeiviams, tebeeinantiems lietuviškumo

smažodžiųformos, bet ir pirmykštė žodžio magija. Autorė išskiria tris keik-

keliu, tebekreipiantiems akis ir mintis į savo kilmės kraštą - Lietuvą." Taip

smažodžiųformas: prakeiksmus, plūstamojo pobūdžio keiksmus ir nepik

užsiangažavus, suprantama ir šio veikalo savita struktūra, medžiagos

tus palinkėjimus, nurodydama, jog "keiksmų forma įvairuoja pagal juose

atranka, jos analizė ir išvados.
Be leidėjų žodžio, įvado ir pratarmės, veikalą sudaro keturi skyriai (juo
se - 32 teminiai poskyriai) ir panaudotos literatūros sąrašas.

išreiškiamą piktumo laipsnį" (p.37). Pagaliau daroma išvada, kad "lietu
vių keiksmai, palyginus su kitų tautų keiksmažodžiais, yra gana "švarūs"

Pirmajame skyriuje "Kai kurie lietuvių kultūros bruožai" pateikiama

ir "nekalti" (p.75).
Antrajame knygos skyriuje "Tautinės šventės" aptariamos visos lietu

svarbiausiųjų lietuvių etninės kultūros dėmenų charakteristika, t.y. apta

vių išeivijos pažymimos tautos gyvenimo datos bei šventės. Tai Vasario

riama kalba, tautiniai drabužiai, verslai, būsto ypatumai ir kt. Raginama

16-oji, šv.Kazimiero, 1940 m. birželio tragiškųjų dienų prisiminimas - Liū

išmokti lietuvių kalbą, ją vartoti ir išlaikyti, nes "lietuvių kalba yra ryškiau

desio diena, rugsėjo 8-oji - Vytauto Didžiojo karūnavimuisi skirta diena ir

sias lietuviškumo bruožas, išskiriąs lietuvį iš bet kurios kitos tautybių gru

kt. Aiškinami mūsų tautiniai simboliai. Iš tikrųjų, kai mūsų lūpos Tėvynėje

pės". Supažindinama su lietuvių tautinių drabužių etnografiniais sritiniais

buvo stalininio siaubo sukaustytos, tik išeivija viešai prisiminė ir mums ra

ypatumais, aptariamos jų sukirpimo, spalvinių derinių savybės, dėvėjimo

dijo bangomis primindavo tautines šventes, LietuvosTrispalvę, Himną, Vytf

būdas. Beje, pažymima, kad "juosta surišama šone". Tai tradicinis juostos

tj. Labai gerai, kad autorė su tokia pagarba ir meile aiškina savo jaunie

ryšėjimo būdas. O pas mus kažkodėl jau kuris dešimtmetis moterims juo

siems tautiečiams šių Tautos šventenybių prasmę ir vertę.

stos rišamos tik priekyje, virš prijuostės. Gal tai ir dekoratyvu, bet ryšėji

T rečiasis knygos skyrius skirtas kalendorinių švenčių papročiams. P la 

mo būdo požiūriu - neteisinga. Autorė teisingai atkreipia dėmesį į tautinio

čiau apsistojama prie Naujųjų metų, Užgavėnių, Verbų bei Velykų, Sek

drabužio dėvėjimo būdą. "Tautiniai drabužiai, - rašo ji, - turi būti dėvimi su

minių, Joninių, Žolinės, Vėlinių, Kūčių ir Kalėdų. Autorė pažymi sąmonin

reikiama pagarba, iškilmingumu, pasididžiavimu ir rimtimi. Negalima

gai atsisakanti aiškinimo tų papročių, kurie susiję su senaisiais kaimo

vaikščioti atsisegiojus, atsilapojus, išsipešiojus ir elgtis netvarkingai, nes

žmonių verslais, kadangi "jų negalime pritaikyti dabartinėje išeivijos gy

tai meta šešėlį ir ant visos lietuvių tautos" (p.39). O kaip ši pastaba tinka ir
mums Tėvynėje! Tiesa, autorė kiek supaprastintai įsivaizduoja vyrų tauti

venimo aplinkoje" (p.141).
Labai gerai, kad šalia papročių ir tikėjimų, būrimų aptarimo pateikia

nį kostiumą, teigdama, jog "galvos apdangalas - šiaudinė plačiakraštė

ma atskiroms šventėms būdingų valgių receptų, tų švenčių lietuviškų gie-
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smių bei dainų su melodijomis. Verti dėmesio JAV lietuvių šiaudinukai iš šiaudelių sunarstyti kalėdinės eglutės papuošalai, esmingai lietuvių
eglutę išskiriantys iš kitataučių įvairiausiais žibuliukais apkarstytų eglu
čių. išradingai iš rugių ar kviečių šiaudelių sunarstyti puošmenys, vestu
vinių "sodų" pavyzdžiu, kaip rašo autorė, ne kartą yra laimėję pirmąsias
vietas kalėdinių eglučių tarptautinėse parodose. Ar nevertėtų šiais tauti
nio atgimimo laikais ir mums Tėvynėje pasekti išeivijos lietuviais? Ypač
mokyklose. Juk kokios plačios galimybės iš pašutintų, paskui išdžiovintų
šiaudelių išpinti paukščiukus, įvairius ornamentus, žvaigždes arba pasi
daryti klijuotų ornamentų, prie popieriuje išpieštų gėlių prilipdžius skaldy
tus šiaudelius. Tik reikia pradžios, nes "pradžia darbą gaišina, o gera
pradžia - pusė darbo".
Ketvirtasis knygos skyrius skirtas šeimos šventėms. Aptariama vestu
vių, krikštynų, vardinių - gimtadienio, laidotuvių, Motinos dienos tradici
jos. Įdomus autorės pastebėjimas, kad, palyginti su kitataučių vestuvė
mis, lietuviškosios yra organizuotesnės, svečiai nėra vien pasyvūs stebė
tojai, o apeigomis, šokiais, dainomis aktyviai dalyvauja šventėje. Iš
aprašymo matyti, kad JAV lietuvių vestuvėse išlaikoma daug tradicinių
šios šventės elementų, netgi daugiau negu šiuo metu Lietuvoje. Išeivijos
lietuviai dar tebeturi tradicinį mergvakarį su rūtų vainikėlio nuotakai pyni
mo apeigomis, kai šukuojami nuotakos plaukai, vainikas "primatuoja
mas", duodamos dovanos, svotui kiekvieną dovanotoją iškilmingai pak
vietus prie stalo. Yra jaunųjų po jungtuvių sutikimo "vartai", stalo "vadavi
mas", giminių maišymo apeiginis šokis-valsas, jaunosios gaubtuvės, svo
čios karvojaus dalijimas, svoto "teismas" ir kaliausės - svoto tariamojo an
trininko "korimas". Tiesa, autorė teigia, jog išeivijos lietuvių vestuvėse pir
šlio nebėra, nes papročiuose nebeliko jo pirminės funkcijos - jaunųjų supiršimo, o svotas su svočia yra tik vestuvių tvarkdariai. Iš tikrųjų pavadini
mas esmės nekeičia: mūsų dabartinėse vestuvėse esantis piršlys irgi tė
ra nominalus, o netikrasis jaunųjų supiršėjas. Pagaliau netgi senosiose
kaimo vestuvėse kai kur piršlio ir svoto terminai buvo taikomi tam pačiam
» veikėjui įvardinti.
Pagirtinas autorės dėmesys rūtai - lietuvaitės darželio tradicinei gėlei.
Ir skausmingai graudu, kad šiandien "rūtos auga išsineštos ir išeivijos
mergaičių darželiuose", o Lietuvoje jau mažai kur jų beužtiksi, kad mūsų
nuotakos, mėgdžiodamos Vakarų madas, plaukus puošia baltų medžia
ginių gėlyčių girlianda.
Apskritai vertinant šį leidinį, pirmiausia reikia pažymėti autorės didelį
kruopštumą, sugebėjimą apibendrinimams sukaupti gausią faktinę med
žiagą ir atrinkti iš jos tai, kas svarbiausia urbanizuotos visuomenės bui
čiai, kas labiausiai pabrėžtų lietuvių etniškumą svetimtautės ir sveti m k ai
bės aplinkos apsuptyje. Džiugina irtai, kad veikalas parašytas labai gra
žia, sklandžia lietuvių kalba. Kadangi tekstas pagrečiui pateikiamas ir an
gliškai, knyga gali pasitarnauti kaip savotiškas vadovėlis, siekiantiems
lietuvių kalbą geriau išmokti suamerikonėjusios išeivijos lietuvaičiams.
Tad išvada tik viena - Danutė Brazytė-Bindokienė, pateikusi tokią turinin
gą iliustruotą, su buičiai taikomais dainų ir giesmių tekstais bei gaidomis
knygą, nusipelno didelės mūsų pagarbos ir padėkos.

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ

* B razytė-B indokienė D. Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje. Lithuanian customs ant traditions. - Clueago, Illinois. Lietuvių pasauliu ben
druomenė. - 1989. - 364 p.

KOSTAS GUREVIČIUS
1898. 01 . 23 - 1990. 09.12
"Tuo metu buvo lygiai kaip dabar. Lietuvėlė tik tvėrėsi. Bet atėjūnų, ka
rų ir vargų nuniokota Lietuva ir sunkiausiu metu dainos nepametė", - lyg
šiandien girdžiu Pirmosios Lietuvos dainų šventės (1924 m.) dirigento Ko
sto Gurevičiaus žodžius. Džiaugėmės Jo buvimu šalia mūsų, jausdami gy
vą ryšį su praeitimi, kartu su juo minėdami sunkius Lietuvai metus. Visa
da jautėme jo taurią meilę liaudies dainai, tautos giesmei. Nežinojome,
kad 1990 metų liepos 8-ąją Vingio parke, marijampoliečiams įteikdami Ko
stui Gurevičiui skirtą tautinę juostą, Lietuvos dainininkai išreiškė paskuti
nę pagarbą dar gyvam Maestro. Rugsėjo 12-ąją Kostas Gurevičius mirė.
Liko darbai, darbeliai, išvažinėti, išvaikščioti keliai, keleliai, šimtai moki
nių, pasklidusių po visą Lietuvą, o kiek dainų - dainuotų ir neišdainuotų, o
kiek gerų žodžių, kurių taip dabar trūksta. O Maestro, atrodo, niekada jų
nestokojo, nes jo gyvenimą maitino amžinasis šaltinis - Meilė, kuri gimė
kartu su juo 1889 m. sausio 23 d. Geisteriškių kaime (Vilkaviškio apskri
tis) ir vedė nuo vargonavimo, darbo su chorais Marijampolėje iki Pirmo
sios Lietuyos dainų šventės dirigento pakylos Kaune, nuo mokslo Klaipė
dos muzikos mokykloje iki Klaipėdos krašto dainų švenčių organizavimo,
nuo Kauno Valstybės teatro valtornisto iki Marijampolės mokytojų semi
narijos (O.Sukackienės pedagoginė mokykla) pedagogo, chorų, ansam
blių, orkestrų vadovo.
Ir dar prasmingesni ir įpareigojantys tampa Maestro Kosto Gurevičiaus
pasveikinimo žodžiai XIII Lietuvos tautinės dainų šventės dalyviams: "Vi
sa širdimi džiaugiuosi atgimstančia Tėvyne Lietuva, vėl laisvai skamban
čia daina, daina, kuri per amžius žadino mūsų mažą, bet visuomet laisvės
trokštančią tautą, padėjo jai išlikti, telkė į kovą ir kvietė vienytis".

Leonidas

A8ARIS
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A lbrechtas D iureris .Kristus kankinys . 1511 m.

TAURAUS GYVENIMO
ŠVIESA
Juodos, skaudžios žinios visada netikėtos. Kaip ir toji, kad pernai,
lapkričio pirmąją, žuvo L E A N D R A S A LM IN A S (g. 1927 m. rugsėjo 7 d.)

- liaudies meistras, medžio drožėjas, muzikantas, kultūros darbuotojas, augte
įaugęs į Palangos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.
Palydėjus žmogų, įprasta prisiminti svarbiausias jo gyvenimo datas,
darbus. Nenusižengsiu šiam papročiui, nors tikroji žmogaus vertė ne skai
čiais ir ne faktais išreiškiama.
L.Alminas 1965-1970 m. buvo Palangos kultūros skyriaus vedėju, ne
vienerius metus - Palangos medžio drožėjų sekcijos vadovu, "Verpstės"
klubo organizatoriumi ir prezidentu, Folklorinės kapelos vadovu, Palan
gos tremtinių klubo tarybos nariu, laikraščio "Ašara" organizatoriumi, "Že
maičių alkieriaus" dalyviu. Organizavo "Amerikos pirtyje" pastatymo 70mečio minėjimą, prisidėjo prie liaudies teatrų festivalių rengimo... 1976 m.
jis įstojo į Liaudies meno draugiją ir dalyvavo jos veikioje.
L.AImino gyvenimą lydėjo muzika ir medis. Nedidelėje dirbtuvėje - toje
kūrybos oazėje bėgo apmąstymų valandos, brendo kūrybinės mintys, iš
čia į žmones iškeliaudavo jo rankšluostinės, įvairiausi tekinti dirbiniai.
Pažinti, išsaugoti, pratęsti tikrąsias kultūros vertybes, protėvių palikimą
- tokios buvo L.AImino gyvenimo ir veiklos nuostatos. Ne skambiais žod
žiais deklaruojamos, o konkrečiais darbais vykdomos. Aplinkybės toli gra
žu ne visada tokioms nuostatoms buvo palankios, atvirkščiai - dažniau
priešiškos, tačiau L.Alminas mokėjo pasinaudoti menkiausia galimybe
apeiti ideologinę rutiną, kelti užmarštin grimztantį paprotį, šventę, dainą,
visa, kuo nuo amžių turtinga žemaičių žemė. Mokėjo padėti kiekvienam,
kam pagalbos reikėjo.
Paiangon atklydusius draugus, pažįstamus ir menkai pažįstamus, kiek
vieną, neabejingą žemės grožiui, istorijai ir kultūrai, jis veždavo į Orvydų
sodybą, Mosėdį, M.Valančiaus tėviškę, Žemaičių Kalvariją, Skuodo rajo
no keliais keleliais. Kiekvieną žymėlesnę vietą, vienišą medį, buvusią so
dybvietę lydėjo išraiškingas pasakojimas, kuriame jusdavai gėlą dėl su
naikintų gyvenimų, sudarkytų likimų, skaudžios tautos lemties, ir grįždavai iš tų ekskursijų geresnis.
Mirtis vogte pavogė šį ž m o g ų , dar kupiną jėgų, tokį reikalingą ir nepa
mainomą Atgimimo baruose. N e te k tie s bedugnė atsivėrė ilgametės Pa
langos kultūros skyriaus v e d ė jo s B.AIeknaitės ž o d ž iu o s e : "Man su Lean
dru Alminu tarsi nutrūko kultūra..."
Rodos, tik dabar imi suvokti, kokio tai žmogaus būta - kuklaus, nieka
da nesigyrusio savo darbais, darbštaus kaip bitelė, mokėjusio gyventi taip,
kad šalia jo buvo ramu ir viltinga.
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Šiandien kaip niekada ieškom kelių į tautos praeitį, tarsi tiesdami tiltą
IPper kelių dešimtmečių tamsos bedugnę. Išorės ženklai - simboliai, siuže
tai, apeigos - tai tik kelio pradžia, kaip ir kone masiškai atstatomi ir naujai
statomi koplytstulpiai, kryžiai, koplytėlės. Sunkus tas kelias, nes išorinis
formos pakartojimas tuščias, jeigu nėra liaudies dvasios, pasaulėjautos ir
kultūros turinio bei prasmės. Senieji Rūpintojėliai, Sopulingosios, Agotos,
Izidoriai ir kt. - visa liaudies meno personažų "šeimyna" - liudija nepapra
stą sugebėjimą taip transformuoti iš svetur atėjusius paveikslus, kad jie
atrodo savi, visiems suprantami ir lietuviški. Tačiau šiandien jau ne vienas
paklausia, kodėl Sopulingoji su septyniais kalavijais, kodėl šv.lzidorius
vaizduojamas su sėtuve ar arklu, kuo skiriasi šv. Jonas Nepomukas nuo
šv. Jono Krikštytojo irt.t. Matyt, neatsitiktinai daugiausia drožiama Rūpin
tojėlių - tai plačiausiai ir laisviausiai interpretuojama tema. Seniesiems
meistrams ir jų kūrinių vartotojams kiekvienas siužetas, kiekvienas perso
nažas buvo aiškių aiškiausias, dar daugiau - tai buvo kiekvieno žmogaus
kasdienybės ir švenčių dalis, įaugusi į mąstyseną ir pasaulėjautą.
Dabartiniam meistrui, kuris savo kūriniui pasirenka tradicinį siužetą,
nėra lengva - trūksta ikonografijos ir literatūrinių šaltinių, per menkai pa
žįstama klasikinėtautodailė. Todėl, norint susigrąžinti tradicijas į mūsų gy
venimą ir kultūrą, reikia jas giliau pažinti ir suprasti.
Lietuvių tautodailėje išskiriamos keiios siužetinės grupės: Kristaus
("Rūpintojėlis", "Nazarietis", "Kristaus krikštas", "Nukryžiuotasis", "Kristus
tarp kankinimo įrankių", "Kristus neša kryžių", "Kristaus apraudojimas"),
Marijos ("Maloningoji", "Madonasu kūdikiu", "Pieta"), šventųjų (švJurgis,
šv.Jonas Nepomukas, Šv, Izidorius, šv. Rokas, šv.Juozapas, šv. Florijo
nas, šv. Antanas, šv. Pranciškus, šv. Vincentas, šv.Barbora, šv. Agota, šv.
Elena, šv. Kotryna ir k t). Belo, liaudies palikime esama "Šventųjųšeimų",
"Apvaizdų", "Adomų ir Ievų" ir kai kurių kitų siužetų. Vieni jų vaizduojami
pavieniui, kiti kaip grupinės kompozicijos (tai irgi priklauso nuo konkre
taus siužeto).
Tapyboje, grafikoje, skulptūroje tų pačių personažų ir siužetų nevieno
dai gausu - tai lemia ir medžiagos specifika, ir kūriniųfunkcijos bei paskir
tis. Pagrindiniai ikonografijos šaltiniai buvo bažnytiniai paveikslai, mal
daknygių iliustracijos, o pagrindinė literatūra - Šventasis Raštas ir "Šven
tųjų gyvenimai" (pastarieji liaudyje buvo labai populiarūs ir dažnai skaito
mi). Supažindindami su populiariausiais tautodailės siužetais, pateiksime
literatūrinį šaltinį (trumpą šventojo biografiją, vieną kitą liaudies pasakoji
mą ar legendą, Šventraščio ištrauką), bažnytinį ikonografinį atvaizdą bei
jo interpretaciją klasikiniame liaudies mene, aptarsime vaizdavimo speci
fiką ir t.t. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas skulptūrai - ji pirmiausiai at-
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sigręžė į tradicijas ir geriausiai žinoma, tačiau paliesime ir svarbiausius
tapybos bei grafikos siužetus.

RŪPINTOJĖLIS
"Lietuviškasis Rūpintojėlis nėra perdėm originalus lietuvių liaudies
meno padaras. Rūpintojėlių žino ir kitos tautos įvairiais pavadinimais. Jo
ypatingumą sudaro tai, kad jis iki šiolei yra gyvas lietuvių liaudies mene,
o svarbiausia - jame rado sugestyvią išraišką tam tikras tautinis antropo
morfizmas. Būtent lietuviškas Rūpintojėlis yra sukurtas pagal lietuvių tau
tos pobūdį ir ryšium su jos tragiška istorija, pilna kentėjimų, vargų, nelai
svės ir priespaudos. Vaizduodama taip Rūpintojėlį, lietuvių tauta vaizda
vo taip pat ir savo likimą. Nepaprastas skausmas ir sykiu rimtis, artima re
zignacijai, yra būdingi lietuviškajam Rūpintojėliui ne tik kaipo Kristui bet
ir kaipo lietuvių tautos likimo vaizduotojui" (S.Šalkauskis)1. Po tokių ver
tinimų susidaro įspūdis, kad Rūpintojėlis yra visos mūsų tautodailės sim
bolis. "Sausi" skaičiai kalba ką kita. Štai I.Končiaus duomenimis, iš 3234
aprašytų skulptūrėlių tik 89 Rūpintojėliai 2. Užtat jis ypač populiarus mū
sų dienomis, nes jo prasmė nėra itin konkrečiai apibrėžta, teikia didelę
erdvę emocinei, intelektualinei ir meninei interpretacijai.
Kokiais keliais Rūpintojėlis pateko į Lietuvą, nėra visiškai aišku. Sun
ku pasakyti, kaip atsirado ir pats tipažas. Jis sutinkamas XVI a. pradžioje
Bretanijoje, katalikiškoje Vokietijoje, pažįstamas taip pat Rusijoje (Ar
changelsko, Vologdos, Orlovo, Kostromos ir k i gubernijose). Yra žinoma
medinė Mykolo von Hagenau Rūpintojėlio skulptūra iš 1500 m. kurios
piešinį pateikia P.Galaunė 3. 1511 m. sukurta A.Diurerio graviūra, (žr.iliustraciją), XVII a. Rembrandto eskizas. J.Perkovskis rašo, kad XII-XIII a.
apaštalai kartais būdavo vaizduojami Rūpintojėlio p o zai
Rūpintojėlis - tai Kristus, sėdintis su erškėčių vainiku ant galvos, deši
ne ranka atsirėmęs į kelį (kartais gali būti pasirėmęs ir kaire, ne tik į kelį,
bet ir į stulpinę atramą, koloną, retai - abi rankos sudėtos ant kelių). Sun
ku nustatyti, kuris Kristaus gyvenimo momentas čia pavaizduotas, tiesio
ginio atitikmens Naujajame Testamente nerasime. Tai tarsi apibendrintas
kančios paveikslas. Liaudies sakmė jį savaip interpretuoja: "Jėzus nuliū
do, tvaną padaręs: gailėjos žmones nubaudęs"5. Rūpintojėlio figūra daž
niausiai apnuoginta, tik pridengtomis strėnomis, su kraujo lašais ant kū
no ir veido. Kartais Rūpintojėlis vaizduojamas raudonu apsiaustu arba lai
svu ilgu drabužiu.
Rūpintojėlio statulėlės nedidelės - 20-31 cm aukščio, jos paprastai de
damos į koplytėles prie medžių. Anot I.Končiaus, "nepritinka jis prie kitų
šventųjų koplytėlėse ant stiebo.
Jis vienas pats sau liūdi koplytėlėse prie medžių. Nedidelės jo koply

tėlės, beveik ketvirtainos. Beveik visuomet koplėtėlės atviros: be šonų, be
durelių, be stiklų. Tik stogelis ir papėdė. Kartais papėdė turi tarsi slenkstelį, nelyginant, kad Rūpintojėlis neiškristų. Dažnai būna ne tik koplytėlė,
bet ir pati stovy lėlė nedažyta".6 Rūpintojėlis neturi dekoratyvinių simbo
lių ar elementų (retais atvejais - angelai su žvakėmis kaip prie Sopulingo
sios). Veidas ir figūra apibendrinti, pabrėžiamas didelis vidinis susikaupi
mas ar liūdesys. Meistro individualybė nulemia skulptūrų formos pasirin
kimą - vienos itin primityvios, kitose matyti pastangos tiksliau modeliuoti
proporcijas. Tačiau visoms būdingas išorinis paprastumas ir vidaus ek
spresija, pasiekta su dideliu jautrumu ir menine nuovoka. "Vargą jis pri
mena, gyvenimo nepasisekimą vaizduoja: širdies skausmui aptramdyti,
ašaroms švelninti, liūdesiui mažinti. O gal skausmui priminti žmonės jį sta
tydina, kad širdis neatbuktų, kad, sunkius išgyvenimus prisimindamas, to
bulėtumei, vis geresniu darytumeis. Atmink, kas atsitiko. Žiūrėk, kad taip
nebepaklystumei"7 Šiandien Rūpintojėliais norima įkūnyti tautos ir kiek
vieno žmogaus iškentėtas kančias kare ir pokary, Sibire ir Tėvynėje. Pa
girtinos tai pastangos, tačiau kai matai, kad sekama tik forma, nepasie
kiama esmės ir gelmės, kai skulptūrėlės nenatūraliai padidinamos, norė
tųsi atkreipti dėmesį į mūsų tradicijose glūdintį paprastumą, nuoširdumą
išvidinį tikrumą.
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P I E M E N Ų M U Z I K O S IN ST R U M E N T A I:
retesn i gam ybos p ap ro čiai

Publikacijų apie tautinius muzikos instrumentus, jų gamybą,
žinių, rodančių, jog Lietuvoje buvo ir tokių muzikos instrumentų ti

bynės darytos netik pavasarį, bet ir visu šiltuoju metų laiku, netgi
rudenį.
Ž ą s i e s p l u n k s n o s l i e ž u v ė l i o gamyba. Tauragės

pų, apie kuriuos ankstesniuose darbuose duomenų nėra. Daugiau
sužinota ir apie retesnius gamybos būdus. Naujų duomenų surin

apskr., Eržvilko vis., Paupių kaime alksnio, šermukšnio, karklo ar
žilvičio birbynei su 7-omšs - 8-ornis skylutėmis liežuvėlį, pririšamą

naudojimą, repertuarą paskelbta nemažai, bet atsiranda vis naujų

kta instrumentologinėse ekspedicijose 1987-1988 metais. Re

prie kandiklio, gamindavo iš žąsies plunksnos. Plunksną išmirky

miantis vyresnio amžiaus pateikėjų atmintyje išlikusiais jų vaiky

davo, išilgai perpjaudavo ir, sunkiu daiktu prispaudę, ištiesindavo.

stės ir piemenavimo įspūdžiais galima atkurti prieš 50~60 m. gamin

Po to iš jos išpjaudavo reikiamo dydžio ir formos liežuvėlį.

tas retesnes švilpynes, birbynes ir trimitus. Šios žinios praverstų ir

Ž i e v ė s "t r i ū b a" s u b i r b y n e . Šiaulių apskr., Šiaulėnų
vis., Užmergių kaime "triūbą" darydavo pavasarį. Iš šermukšnio ar
ba liepos šakelės atpjaunamas 8-10 cm ilgio ruošinys. Jis išilgai pei
liuku perskeliamas. Vienoje perskėloje išilgai iškrapštomas griove
lis, o kitoje (maždaug 5 cm nuo galo) - peiliuku drožiant ploninama
tol, kol pasidaro vienpusis liežuvėlis. Tada abi perskėlos suvožia
mos irtvirtai apsukamos lininiu siūlu (apvijos būna prigludusios vie
na prie kitos). Skylutės nedaromos. Tai - vadinamoji birbynė.
"Triūba". Nuo šermukšnio, karklo storesnės šakos arba lie
mens, apipjovus ir nunėrus ilgoką juostą, "triūba" pradedama vy
nioti prie birbynės vidurio. Kad žievė laikytųsi tvirčiau, pirmoji jos
apvija perjuosiama lininiu siūlu. Toliau vyniojama taip, kad pasida
rytų platėjanti "triūba". Jos ilgis - 20-25 cm. Apvijos viena prie kitos
prisiuvamos dviem karklo žievės juostelėmis. Pirmiausia jos pritvir
tinamos prie birbynės, po to, pradūrus "triūbos" žievėje skylutes,
perkišamos per kiekvieną apviją. "Triūbos" viduje juostelės susi
kryžiuoja nelyginant batraiščiai. Pabaigus vynioti "triūbą", žievės
juostos galas, kad neišsivyniotų, pradūrusskylutę, persmeigiamas
karklo šakelės gabaliuku.
Šitokiu įrankiu naudojosi kerdžius, išgaudamas vieną garsą (si
gnalą): "Pūnrst, pūmt, p ū m f, kuriuo sušaukdavo miške išsisklaid
žiusius piemenis.
R a g a s su l i e ž u v ė l i u .
Šiaulių apskr., Kuršėnų vis.,
Pakšteliu km. avino ragą kaitin
davo ant ugnies tol, kol jis išsi
tiesdavo. Tada viename šone
išgręždavo 4 skylutes, o plongalį apdroždavo taip, kad prie
jo būtų galima pririšti kadagio
liežuvėlį. Panašų (tik be skylu
čių) instrumentą iš karvės rago
darydavo Šiaulių apskr., Joni
škio vis., Ziniūnų kaime.
M e d i n i s " r a g a s " . Kau
no apskr., Seredžiaus valsčiu
je apie 60 cm ilgio "ragui" pritai
kydavo eglaitės atraižėlę išpu
vusiu vidumi. Vidų išvalydavo,
žievę nugramdydavo. Ruošinį
apvydavo alksnio žievės juo
sta.

folklorinių ansamblių vadovams bei dalyviams. Tik žinotina, kad iš
šių negausių duomenų platesnių apibendrinimų daryti nevalia.
Švilpynė

s u s I a n k u č i u. (Šiaulių apskr., Kuršėnų vis.,

Drąsučių km.). Pavasarį atpjautos alksnio šakelės žievę padaužo
ir nusmaukia. Pirmagalyje įtaiso švilpynės pūstuką (su anga orui
įpūsti ir švilpiamąja anga). Kitame gale iš tos pačios medienos pa
ruošiamas slankutis ~slankiojantis kamštis. Jį stumdant, švilpauja
mos įvairios melodijos. Tokia pat, tik iš žilvičio šakelės, švilpynė bu
vo žinoma apie Kurtuvėnus. Slankučiu pasitarnaudavo išsuktos
šerdies gabalėlis. Gamindavosi ir pūsdavo vaikai. Švilpautos įvai
rios improvizacijos.
D ū d e l ė su ž o l ė s l i e ž u v ė l i u . Šiaulių apskr., Joniškio
vis., Ziniūnų km. "dūdelę'’ darydavo iš alksnio šakelės. Šerdį
iškrapštydavo ir į vamzdelio pirmgalį įstatydavo žolės lapelį. Pūsda
vo piemenukai. "Dūdelės" garsas būdavo Sabai skardus.
Š e r d i e s i š s u k i m o b ū d a s . Kauno apskr., Seredžiaus
vis. alksnio šakelę įkišdavo į karštus pelenus ir laikydavo, ko! "sušusdavo". Tadatraukdavo lauk ir nesunkiai išsukdavo šerdį. Šitaip bir
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š e š ia s a r a s tu o n ia s nytis. N o rin č io m s įsigyti d a u g ia n y t ę p riju o s tę s u įa u 
stais į tą patį ra š tą r a u d o n ų ž ič k ų ru o ž e lia is te k s k re ip tis į a u d ė ją O dvin y tę p riju o s tę , p u o š tą rin k tin ia is rašta is, g a lim a p a s id a ry ti p a č io m s iš p ir

TAUTINIS DRABUŽIS

ktin ė s d ro b ė s . T a m tin k a lininis p a k io d in is , a rb a , d a r g e ria u , lin o s u la v s a n u a u d in y s . A p a tin is p riju o s tė s k ra š ta s iš s iu v in ė ja m a s r a u d o n a i, im itu o 

SIJK .y SIUVIMAS
X V III-X iX a, v is o je L ie tu v o je b u v o s iu v a m i raukti sijo n a i iš trijų -s e p ty n ių
.palų. (P a lo s plotis a p ie 7 0 -8 0 c m ). D a ž n ia u s ia i - k e tu rp a lia i. P a n a š u s p lo 
tis b ū n a ir sijo n ų , p a s iū tų iš s k e rs o a u d in io (to k ie ž e m a ič ių a r s u v a lk ie č ių

ja n t rin k tin iu s a u d im o raštu s. Ž y m ia i le n g v ia u siu vin ė ti a u d e k lą , iš a u s tą iš
ly g ių , ta is y k lin g a i p e r s ip in a n č ių s iū lų . T u o m e t ra što k v a d ra tė lia i iš r e n k a 
m i s k a ič iu o ja n t s iū lu s . J e i d r o b ė p ra s te s n ė , siū le lia i n e ly g ū s , o r n a m e n t ą
te k s p e rp ie š ti a n t a u d in io ir s iu vin ė ti, la ik a n tis p ie š in io linijų.
S iu v in ė ja m a s o d rio s r a u d o n o s (š v ie ž io k ra u jo ) s p a lv o s s iū la is, n e b lu n 

s k e r s a d r y ž ia i).
S ijo n a s ra u k ia m a s ta ip : m a ž d a u g tre č d a lis m e d ž ia g o s , o p la te s n ia m
s ijo n ui ir d a u g ia u , s u r a u k ia m a n u g a ro je . R a u k ia m a s u b a ig s ia n t stipriu
s iū lu dvi ly g ia g re te s s iū le s 1-2 c m a ts tu m u v ie n a n u o kitos. D y g s n ių ilgis
p rik la u s o n u o m e d ž ia g o s storio. P lo n e s n is a u d in y s d y g s n iu o ja m a s s m u l
kiau, {d a ig s č iu s a b u s iū lu s , ra u k in y s k ie k g a lim a s u tra u k ia m a s . G a u to s
k lostytas u ž s iu v a m o s s ta čio s . J a s d a r g a lim a sutvirtinti s p e c ia lia s iū le , d u 
riant a d a ta p e r tris k lostefes j prie k į, po to p e r dvi g rįžta n t atga l. S ijo n o p rie 
k in ė d a lis r a u k ia m a m a ž a i - m e d ž ia g a ga li būti tik kiek p rila ik o m a . Š o n a i
ra u k ia m i d a u g m a ž ia u nei n u g a r a . S u r a u k u s p ris iu v a m a s ju o s m u o iš to
p a ties a u d in io (jei jis n e p e r s to ra s ) a r b a iš kitos, p v z ,, lin in ė s a r b a m e d 

k a n č ia is , n e d a ž a n č ia is - ju k b a ltą p riju o s tę te k s d a ž n a i s ka lb ti. G e ria u s ia i
ta m tin k a m u Jin ė siū lai. S iū la s įs iv e ria m a s to k io ilgio, k a d u ž te k tų iš v a rs ty 
ti raštui n u o v ie n o k ra š to iki kito. A b u s iū lo g a lu s palikti N s v u s ko! b a ig s i
te siu vin ė ti v is ą ra š tą ir tik t u o m e t v is u s g a le liu s u žta is yk ite - t t , p b u s m a 
ž ia u p a v o ja u s s u tra u k ti a u d in į. Š o n u o s e a ts ira d u s iu s m a z g e liu s a r s iū lo
įa d y m u s g a lim a u ž m a s k u o ti s ia u ra i p a le n k ia n t p riju o s tė s k ra š tu s . K r u o p 
š č ia i iš s iu v in ė ta s ra š ta s b ū n a g r a ž u s , t v a rk in g a s a b ie jo s e a u d in io p u s ė s e
ir b e v e ik n ie k u o n e s is k iria n u o išrink to a u d ž ia n t,
A u k š ta itiš k ų p riju o s č ių raštai d a ž n ia u s ia i n e s u d ė tin g o g e o m e trin io
p ie š in io , grie žti ir p a p ra s ti. P a te ik ia m e k e le tą n a tū ra la u s d y d ž io jų p a v y z d 
ž ių (1 -5 p ie š in ia i). L a b a i s v a rb u išlaikyti n e tik o r n a m e n t ų p ie š in į, be t ir jų

v iln in ė s m e d ž ia g o s . P rie k y je s ijo n a s s u s e g a m a s s a g a , k a b e a r b a s u r iš a 
p ro p o rc ija s , m aste lį, v ie tą p riju o s tė je -ta i s k iria m ie ji k ie k v ie n o s ta u to s bei
m a s prisiūtais raišteliais. G a lim a įsiūti įle is tą s iū lė n k iš e n ę . ( J ą p a s lė p s p ri
ju o s tė ). S ijo n o p a ž e m ia i d a ž n ia u s ia i iš a p a č io s p a m u š a m i lin in e a r b a
m e d v iln in e m e d ž ia g a , k a rta is a p s iu v a m i "š e p e tu k u ".
K lostytus s ijo n u s n e š io jo tik k la ip ė d ie tė s , irt a i tik II-oje X IX a. p u s ė je .
K lo s to m a s m u lk io m is k lo s te lė m is , p lis u o ja m a a r b a g o fru o ja m a . S ijo n o
p rie k is p o p riju o s te kartais p a lie k a m a s ly g u s , ne k lo s tyta s .

e tn o g ra fin ė s s ritie s b ru o ž a i. A u k š t a ič ių p riju o s tė je d o m in u o ja d id e lis b a l
ta s la u k a s , k u ris tik p a č io je a p a č io je tarsi u ž d a ro m a s g a n a s ia u ru r a u d o 
nu ra što d r y ž iu . J e i p e rs is te n g s ite , o r n a m e n t ų p rid ė s ite d a u g ia u , jie im s
"lipti" į v irš ų - p riju o s tė b u s b a lta ru s iš k a .
A u k š ta itiš k ų p riju o s č ių a p a č ia d a ž n a i b ū n a b e jo k ių p u o š m e n ų - s ia u 
rai p a le n k ta , ir tie k. T a č ia u g a li m ą ją ir p a g ra ž in ti a u stin ia is k uteliais, n a 

K itose e tn o g ra fin ė s e sritys e X IX a. p a b a ig o je X X a. p ra d ž io je s ijo n a i

m ie pin ta is a r b a pirk ta is p in ik a is (ž r. p ra e itą ž u r n a lo n u m e r į). V ie n a s p a 

k e rp a m i "į k ly n u s ", t.y. s iu v a m i iš k e lių į a p a č ią p la tė ja n č ių d a lių . S tip ria u

p r a s č ia u s ių b ū d ų - a p siūti la n k s ty ta k ry p u te , p a ro d y ta 5 p a v . J u o s t e lė šiai

p a r a u k ia m a n u g a ro je . P a s ik e ič ia m e d ž ia g o s : a u d ž ia m i d v ie jų s p a lv ų k e 

k ry p u te i p a g a m in a m a iš p lo n o s b a lto s m e d v iln ė s : m e d ž ia g o s a tra iž ė lė s u 

tu rn y č ia i, p e n k ia n y č ia i, a š tu o n n y č ia i sm ulkias raštuoti p u s v iln o n ia i a u d e 

le n k ia m a d v ig u b a i, s u s iu v a m a , iš v e r č ia m a ir s u la id o m a . L a n k s tyti k a ip

klai. S ijo n a i p u o š ia m i m e d ž ia g a a p tra u k to m is s a g o m is , p a ž e m ė s a p s iu 

p a r o d y ta iliu s tra c ijo je .

v a m o s a k s o m o , š ilko a r kitokios p irk tin ė s m e d ž ia g o s ju o s te lė m is ir p a n .
T o k ie sijo n a i ja u d ė v im i n e su lie m e n ė m is , o su p u o š n ia is š v a rk e lia is b e f
p a la id in ė m is , v a d in a m o m is "n a ž u tk ė lė m is ".

V ą š e liu n e rta is n ė rin ia is a u k š ta itiš k a s p riju o s te s p u ošti n e r e k o m e n 
d u o ja m a - tai reti ir v ė ly v i a tvejai.
2 -o je ir 4 -o je iliu s tra c ijo s e ta š k e lia is p a ž y m ė ti d ry ž ia i ro d o , k a d to s e

S iu v a n tis s ijo n ą iš p irk tin ių m e d ž ia g ų (n o rs la b a i retai, be t k a rta is g a 

v ie to s e a u d ė ja d v in y tę d r o b ę a ta u d ė r a u d o n a is a ta u d a is . S iu v in ė ja n t g a 

lim a atrasti a u d in į, p ė n a š ų į k a im iš k ą ) a r u ž s is a k a n t m e d ž ia g ą p a s a u d ė 

lim a j tai n e k re ip ti d ė m e s io , t a č ia u tu r in č io m s d a u g k a n try b ė s ir g e r ą m e d 

ją, re ik ia g e ra i žin oti, k o k je sijo n a i jū s ų p a sirin k ta i e tn o g ra fin e i s rič ia i b ū 

ž ia g ą su s tip ria is a ta u d ų s iū la is g a lim a p a m ė g in ti atkurti ir š itu o s r u o ž e 

d in g i. D e ja , d a u g e lis a u d ė jų p a č io s šito n e ž in o , a u d ž ia tik stilizu o tu s k o 

lius, įtra u k ia n t ra u d o n u s s iū lu s v ie to je ba ltų. (V ie n ą b a ltą a t a u d ų s iū lą

s tiu m u s , ta d , laiku n e p a s irū p in ę , g a lite ga uti, p a v y z d ž iu i, lo va tie s ę , o ne

ištraukti, š ie k tie k p a la is v in a n t g re tim ą , p rie p a s ta ro jo g a lo pririšti k u o m a 

sijo n in į a u d in į. G a ila , bet s p a lv o tų iliu s tra c ijų pateikti n e g a lim e , o iš n e 

ž e s n iu ir tvirte sn iu m a z g e liu r a u d o n ą ir a ts a rg ia i įtrau k ti.)

s p a lv o tų n a u d o s b ū tų m a ž a . K ie k v ie n a e tn o g ra fin ė sritis n u o kitų s k y rė s i

K a ip s u tv a rk y ti p riju o s tė s ju o s m e n į, b u v o ra š y ta p ra e ita m e n u m e ry je .

n e tik s ijo n ų pie š in iu (įvairia i la n g u o ti, išilgai a r b a s k e rs a i d ry žu o ti ir p a n .),

R e ik ė tų tik p a ste b ė ti, k a d p a p ra s ta i g r a ž ia u gu li p riju o s tė v irš u je s u tv irtin 

bet y p a č s p a lvin ia is d e rin ia is, p a g rin d in ių s p a lv ų s k irtin g a is a ts p a lvia is .

tais ra u k in ia is , o n e s u la isvai įv e rta v irv e le . J u k v a r g u a r la ik y site ją s k r y 

T ų p a č ių s p a lv ų siūlai s k irtin g o s e s ritys e k ie k kitaip išdėstyti ja u d u o d a v o

n ioje , s u v y n io tą į v o le lį. T o d ė l s iū ly tu m e , p riju o s tę s u ra u k u s , ra u k in iu s g r a 

vis a i kitą b e n d r ą to n ą . T a ig i n o rin č io m s įsigyti s ijo n ą , p a ta rč ia u n e tik p e r 

žia i p a sk irstyti (p ilv o v id u rį p e r p la š ta k ą palikti m a ž ia u a r v is a i n e ra u k tą )

versti a lb u m u s (L ie tu v ių lia u d ie s m e n a s . D ra b u ž ia i. - V . s 1 9 7 4 .-3 4 7 p,; B e r 

ir prisiūti ju o s m e n s raištelį iš d ro b ė s , m e d v iln ė s a r b a s ia u ro s rin k tin ė s j u o 

n o tie n ė S . L ie tu vių lia u d ie s m o te rų d ra b u ž ia i. X V III a. p a b . - X X a .p r. -

ste lės.

V ., 19 74, - 2 7 8 p .), bet ir a p s ila n k y ti m u z ie ju o s e .

AlIK ŠTAIČIŲ

PRIJUOSTĖS

X IX a. p a b . - X X a. p ra d ž io je a u k š ta itė s d ė v ė jo ir p irk tin ė s m e d ž ia g o s
p riju o s te s. 6 p a v y z d y je p a te ik ta s n a tū ra la u s d y d ž io baltu k ia u r a r a š č iu s iu 
v in ė to s p riju o s tė s ra š to p a v y z d y s . T o k ia p riju o s tė s iu v a m a iš b a lto s m e d 

Š v e n ta d ie n ia is A u k šta itijo je m o te ry s d ė v ė jo b a ltas lin in e s p riju o s te s.
v iln ė s a r b a p lo n o s d ro b ė s . G a li būti š ie k tie k s ia u re s n ė , a p ie 9 0 -1 0 0 c m
Iš e ig in ė s priju o s tė s b u v o ilgo s (1 0 -1 5 c m t ru m p e s n ė s u ž s ijo n ą ) ir p la č io s
p lo č io .
(1 1 0 -1 5 0 c m p lo č io ). P a g a l a u d im o b ū d ą ja s g a lim a susk irstyti į dvi g r u 
p e s : d v in y te s ir s u d ė tin g e s n e s s e rv e tin e s bei d im in e s , a u s ta s p e r k e tu ria s,
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